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Esipuhe

Ivalon seutu on tunnetusti tulvaherkkää aluetta. Ivalon kevättulvat alkavat yleensä huhtikuun loppupuolella lu-
men sulamisen seurauksena ja virtaamat Ivalojoella ovat suurimmillaan touko-kesäkuussa. Vuosikymmenten 
saatossa Ivalon alueella on sattunut useita vahinkoja aiheuttaneita tulvia, jonka estämiseksi keskustan ja lähi-
seudun tulvariskialueille on rakennettu tulvapenkereet. Ivalon taajama nimettiin merkittäväksi tulvariskialueeksi 
tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2011 ja tulvalain mukaisesti Suomen kaikille merkittäville tulva-
riskialueille on laadittava koko vesistöalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoden 2015 loppuun 
mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Ivalojoen tulvaryhmän 20.12.2011 käsittelemään tulvariskien hallinta-
suunnitelmaa varten laadittavia selvityksiä, asettamaan tulvariskien hallinnan tavoitteet Ivalojoen vesistöalueelle 
sekä hyväksymään ehdotuksen Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Ivalojoen tulvaryhmän puheenjoh-
tajaksi nimettiin Lapin liiton edustaja Janne Seurujärvi ja tulvaryhmässä ovat edustettuina jäsenet Inarin kun-
nasta, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Lapin ELY-keskuksesta). 
Lisäksi tulvaryhmään kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijajäseniä. ELY-keskuksen jäseniä lukuun ottamatta kaikki 
tulvaryhmän jäsenet ovat paikallisia asukkaita, jolloin suunnitelmassa on pystytty huomioimaan paikalliset eri-
tyispiirteet ja asukkaiden näkemykset. Paikallisten näkemysten huomioiminen toteutettiin muutoinkin hyvin laa-
jasti usean tiedostustilaisuuden, asiantuntijakuulemisten, virallisten lausuntopyyntöjen ja avoimen tiedottamisen 
kautta.

Ivalojoen tulvaryhmä on asettanut Ivalon tulvariskialueen asuinrakennusten suojaamisen tavoitteeksi kerran 
100 vuodessa toistuvan tulvan tason. Terveyskeskuksen, päiväkotien ja muiden erityiskohteiden suojaamiseksi 
taso asetettiin kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan varalle. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden täyttämiseksi 
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty laaja ja monipuolinen valikoima tulvariskien hallinnan 
toimenpiteitä.

Suunnitelmassa esitetään rakenteellisina tulvasuojelun toimenpiteinä Ivalon nykyisten tulvapenkereiden ko-
rottamista, muutamien uusien tulvapenkereiden rakentamista Ivalon lähialueille sekä Ivalon tulvalle alttiiden 
pääteiden ja katujen korottamista. Tulvatilanteessa yksityisten kiinteistöjen suojaaminen on kiinteistöjen omista-
jien vastuulla, joten Ivalojoen tulvaryhmä pitää tärkeänä toimenpiteenä omatoimista varautumista ja tilapäisten 
tulvasuojelurakenteiden käyttöä. Suunnitelmassa on esitetty lisäksi useita ei-rakenteellisia toimenpiteitä, joita 
tehostamalla parannetaan tulviin varautumista alueella.

Toimenpiteet ovat tarkastelujen perusteella osoittautuneet toteuttamiskelpoisiksi ja kustannustehokkaiksi. Toi-
menpiteiden toteuttamista pyritään edistämään jatkossa kunnan ja toimenpiteiden vastuutahojen resurssien 
puitteissa. Toimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa pyritään huomioimaan asuinalueiden viihtyvyys sekä 
asukkaiden näkemykset. Toivottavaa on lisäksi valtion budjettirahoituksen kohdistamista tulevaisuudessa tulva-
riskien hallinnan toimenpiteisiin.

Tulvaryhmien työskentelystä on vastannut valtakunnallisesti ELY-keskukset yhdessä maakuntien liittojen 
kanssa. Esitän Ivalojoen tulvaryhmän puolesta kiitokset Lapissa tulvaryhmien toimintaa asiantuntevasti koor-
dinoineelle Lapin ELY-keskukselle. Kiitän myös tulvaryhmän toimintaan osallistuneita tahoja vuosien työpanok-
sesta yhteiseen asiaan. Lopuksi lausun kiitokseni myös kaikille Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman kuu-
lemisiin osallistuneille ja suunnitelmaa kommentoineille.
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Kuva 1. Ivalon tulva vuonna 1981  
(kuva Lapin vesipiiri)
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1 Johdanto

Ivalon taajama on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkit-
täväksi tulvariskialueeksi. Kuvassa 1.1 on esitetty Ivalon tulvariskialue ja sen sijoittuminen Ivalojoen valuma-
alueelle. Alue on yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäise-
miseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville 
vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Ivalojoen vesistöalueen tulvaris-
kien hallintasuunnitelma on laadittu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja 
luonnonvarat vastuualueella Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään alueelle valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet 
niiden saavuttamiseksi perusteluineen sekä viranomaisten toiminnan kuvaus tulvatilanteessa. Suunnitelma pe-
rustuu vesistöalueelta tehtyyn tulvariskien alustavaan arviointiin, tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä olemas-
sa olleisiin tulvariskien hallinnan asiakirjoihin. Suunnitelma on ollut kuultavana ja asianosaisilla on ollut mah-
dollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksyttiin maa- ja 
metsätalousministeriössä 18.12.2015.

Kuva 1.1. Ivalojoen vesistöalue ja alueella sijaitseva merkittävä tulvariskialue

Ivalojoki

Valuma-alueet © SYKE
Järvet ja joet © SYKE, ELY-keskukset
Hallinnolliset rajat © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/15

Ivalon tulvariskialue
Ivalojoen valuma alueet
Päävesistöalueen raja
Suomen raja

±

71.4 Ala-Ivalojoen 
alue

71.5 Ylä-Ivalojoen 
valuma-alue

0 3015
km
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2 Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on arvioida ja vä-
hentää tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia (Tulvariskityöryhmä 2009). Tul-
variskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville 
tulvariskialueille ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla 
on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Hallintasuunnitelma sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä 
niiden täyttämiseksi valitut toimenpiteet. (Laki tulvariskien hallinnasta 10§.) Suunnitelman laadinnassa on otettu 
huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteet (Laki tulvariskien hallinnasta 12§) ja tarpeen mukaan on otettu huo-
mioon vesistöjen ja meriveden noususta aiheutuvan tulvimisen lisäksi myös patomurtumatulvat.

Suomessa hallintasuunnitelmat lain mukaisesti koskevat koko päävesistöaluetta, pl. Ivalojoki, joka on vain 
osa Paatsjoen vesistöaluetta. Ivalojoen alueella hallintasuunnitelma tehdään vain Ivalojoen osavaluma-alueille, 
sillä muu osa Paatsjoen vesistöalueesta laskee Inarijärveen, eikä muulla Paatsjoen vesistöalueella ole vaikutus-
ta Ivalojoen tulviin tai tulvariskien hallintaan.

2.1 Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:

1) Tulvariskien alustava arviointi
2) Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen
3) Tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen.

Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet on esitetty kuvassa 2.1.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat arvioineet Suomen tulvariskit. ELY-keskus-

ten ehdotukset merkittäviksi vesistö- ja meritulvariskialueiksi olivat kuultavina 1.4.2011–30.6.2011. Kuulemisen 
aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialu-
eista ja niiden nimeämisen perusteista. ELY-keskukset tarkistivat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella. 
Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä 
asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2011.

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää minne tulva voi levitä ja 
millaista vahinkoa tulva voi aiheuttaa. Tulvakarttojen tuli olla laadittuna 22.12.2013 mennessä.

Kaikille merkittävän riskialueen sisältäville vesistöille tai meren rannikon alueille on tehty tulvariskien hal-
lintasuunnitelmat, joissa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja 
vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuri-
perinnölle. Toimenpiteitä valittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty vähentämään tulvien todennäköisyyttä 
sekä käyttämään muita kun tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja.
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Kuva 2.1. Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

ELYt tekevät tulvariskien alustavan arvioinnin ja valmistelevat ehdotukset merkittävien 
tulvariskialueiden nimeämiseksi

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista 1.4–30.6.2011

Maakuntien liittojen ehdotukset tulvaryhmissä edustettuina olevista tahoista MMM:lle

MMM nimennyt merkittävät tulvariskialueet ja asettanut tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille
22.12.2011 mennessä

Tulvaryhmä asettaa tulvariskien hallinnan 
tavoitteet

Sidosryhmien vuorovaikutus valmisteluvaiheessa 
ja kuuleminen ympäristöselostuksen sisällöstä

Tulvaryhmä hyväksyy ELYn laatiman ehdotuksen 
hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi 

toimenpiteiksi

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista 
1.10.2014–31.3.2015

Tarvittavat tarkistukset hallintasuunnitelmiin

MMM hyväksyy hallintasuunnitelmat 22.12.2015 
mennessä

Tulvariskien alustavat arvioinnit, tulvakartoitukset ja tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden 
vuoden välein

ELYt laativat tulvavaara- ja tulvariskikartat 
merkittäville tulvariskialueille

Kartat valmiina 22.12.2013
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2.2 Tulvaryhmä ja sen tehtävät

Hallintasuunnitelmien valmistelussa tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten maa- ja metsätalousministeriö 
asetti 22.12.2011 asianomaisten maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät niille vesistöalueille ja rannik-
koalueille, joilla sijaitsee yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue (kuva 2.2) (Laki tulvariskien hallinnasta 15§). 
Tulvaryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten, maakuntien liitojen, kuntien 
ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun vuoro-
vaikutuksen avulla. Tulvaryhmä asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelee tarvittavat selvitykset ja hy-
väksyy ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi (Laki tulvariskien hallinnasta 16§). 

Tulvaryhmä on asetettu kerrallaan enintään kuudeksi vuodeksi siten, että sen toimiaika vastaa vesienhoidon 
järjestämisestä annetun lain mukaisten yhteistyöryhmien toimiaikaa. Ensimmäisen suunnittelukauden tulvaryh-
män toimikausi päättyy 22.12.2015. Tulvaryhmän jäsenet on esitetty taulukossa 1. Ryhmän jäsenet ja koko-
uspöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Ivalojoen vesistöalueen 
tulvaryhmä. Taulukossa 2 on esitetty Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoukset ja niiden aiheet.

Tulvaryhmän tärkeimmät tehtävät (Laki tulvariskien hallinnasta 16§):

• käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
• asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
• hyväksyy hallintasuunnitelmaehdotuksen.

Kuva 2.2 Tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnan vastuut tulvariskien hallinnasta annetun lain perusteella

ELY-keskus Tulvaryhmä MMM Maakunnan liitto

SYKE

Valmistelee 
ehdotuksen hallinta-

suunnitelmaksi

Ehdotus

Uudelleen valmistelu

Seuraa ja ohjaa 
valmistelua

Ehdotuksen 
käsittely

Hyväksyy ja nimeää 
tulvaryhmän

Hallintasuunnitelman 
hyväksyminen

Hylkää

Kokoaa 
tulvaryhmän

raportointi EU:n 
komissiolle

Hyväksyy

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvaryhmat
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Taulukko 1. Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet

Organisaatio Jäsen Varajäsen

Lapin liitto Janne Seurujärvi -

Inarin kunta Arto Leppälä Kari Aalto

Lapin ELY-keskus Timo Alaraudanjoki Juha-Petri Kämäräinen

Lapin pelastuslaitos Jukka Harmanen Mauri Saniola

Lapin ELY-keskus Niina Karjalainen (Sihteeri, ei äänioikeutta) -

Taulukko 2. Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoukset ja kokouksien aiheet

Kokouksen 
päivämäärä Kokouksen aiheet

9.9.2015 Ministeriöön lähetettävän Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen  
hyväksyminen

11.6.2015 Kuulemisen palautteet ja vastineesta sopiminen, Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman viimeistelystä 
sopiminen

17.9.2014 Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen kuulemista varten,  
hallintasuunnitelman ympäristöselostus, kuulemismenettely

13.8.2014 Ivalojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja niiden priorisointi, hallintasuunnitelman ympäristöselostus

22.1.2014 Ivalon tulvariskikartoitusraportin esittely, Ivalojoen tulvariskien hallinnan monitavoitearviointi, tulvariskien 
hallinnan suunnittelun aikataulu, yleisötilaisuuden suunnittelu

28.8.2013 SOVA-kuulemisen palaute, Ivalon tulvavaara- ja riskikartat, tulvariskien hallintasuunnitelman runko

6.2.2013

Konsultin laatiman selvityksen esittely (Partanen - Kettunen 2013: Selvitys Ivalon tulvariskien pienentämi-
seksi kerran 100 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa), tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet, tulvaris-
kien internet-sivut ja Ivalojoen tulvaryhmän viestintäsuunnitelma, Ivalojoen tulvariskien hallinnan monitavoi-
tearvioinnin käynnistäminen

11.9.2012 Tulvaryhmän viestintäasiat, tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet

1.6.2012 Tulvaryhmän toimintamalli, tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset ja palautteet, tulvavaara- ja tulvariski-
kartoitus, tulvaryhmien tehtävät ja tavoitteet, asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään

Kuva 2.3. Luonnonmukainen valuma-alue pidättää 
osan tulvavesistä (kuva Anna Kurkela)
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3 Yhteenveto tiedottamisesta, 
osallistumisesta ja kuulemisesta 

3.1 Kuvaus tiedottamisen ja kuulemisen järjestämisestä

3.1.1 Tiedottaminen

Tiedottamisen tavoitteena on ollut lisätä toimijoiden ja kansalaisten tietoa tulvaryhmän toiminnasta ja tulvariskien 
hallinnan suunnittelusta, kuten tulvavaara- ja -riskikartoista sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelusta. 
Lisäksi tiedottamisella on pyritty lisäämän ihmisten tietoa eri mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa hallintasuun-
nitelmien valmisteluun mm. kuulemisen ja muun palautteen antamisen avulla. Tiedottamisen ja kuulemisen keskei-
senä tavoitteena on, että suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisim-
man laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää alueella.

Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin aikana Ivalojoen tulvaryhmä on tiedottanut kolmesta prosessin 
edellyttämästä kuulemisvaiheesta (ks. luku 3.1.3), tulvakarttojen valmistumisesta ja siihen liittyvästä tulvakart-
tapalvelusta omilla verkkosivuillaan, sanomalehdissä ja yleisötilaisuuksissa. Tulvariskien hallinnan suunnittelu-
prosessin aikana on myös laadittu useita tiedotteita, joita on julkaistu mm. paikallisissa sanomalehdissä ja Lapin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla. Ivalojoen vesistöalueella on julkaistu taulukossa 3 esitetyt tiedotteet.

Taulukko 3. Lapin ELY-keskuksen julkaisemat Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelua koskevat  
tiedotteet

Tiedotteen ajankohta Tiedotteen aihe

Joulukuu 2015 Tiedote hallintasuunnitelman valmistumisesta

Helmikuu 2015 Tiedote kuulemisesta ja hallintasuunnitelman sisällöstä

Syyskuu 2014 Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista alkaa

Huhtikuu 2014 Lapin alueen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelun eteneminen

Tammikuu 2012 Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnistymässä

Huhtikuu 2011 Asutko tulvariskialueella?

Virallisten tiedotteiden lisäksi on julkaistu lehtijuttuja ja yleisöosaston kirjoituksia aiheeseen liittyen paikallislehti 
Inarilaisessa sekä Lapin kansassa. Kirjoituksissa on otettu kantaa tulvariskien hallinnan suunnitteluun ja on esitetty 
näkemyksiä parhaista toimenpiteistä tulvariskien hallitsemiseksi. Helmikuussa 2013 Inarilaisessa oli lehtijuttu tulva-
riskien hallinnan toimenpiteistä. Tammikuussa 2014 Inarilaisessa oli lehtijuttu Ivalon tulvariskien hallinnan monita-
voitearvioinnin valmistumisesta. Helmikuussa 2015 Inarilaisessa oli lehtijuttu Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitel-
man sisällöstä ja kuulemisesta.

Lapin ELY-keskus on järjestänyt avoimia yleisötilaisuuksia Ivalossa kolme kertaa ja konsultti yhden kerran (tau-
lukko 4). Toukokuussa 2012 konsultti järjesti avoimen yleisötilaisuuden, jossa kerrottiin konsultin aloittamasta Ivalon 
tulvasuojelun toimenpiteisiin liittyvästä selvityksestä. Tilaisuudessa oli runsaasti yleisöä ja syntyi vilkasta keskustelua 
toimenpiteistä. Tilaisuudessa kerrottiin myös yleisesti tulvariskien hallinnan suunnittelutyöstä ja sen etenemisestä. 

Helmikuussa 2013 avoimessa yleisötilaisuudessa esitettiin tilannekatsaus tulvariskien hallinnan suunnittelun 
etenemisestä ja esiteltiin konsultin valmiiksi saatu selvitys toimenpiteistä. Myös tässä tilaisuudessa oli runsaasti 
yleisöä ja ihmiset saivat tietoa tulvasuojelun suunnittelun etenemisestä.

Tammikuussa 2014 järjestettiin avoin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoi-
tearvioinnin lopputulokset ja kerrottiin hallintasuunnitelman valmistelusta Ivalossa. Osallistujat saivat vastata kyse-
lyyn ja ottaa kantaa tarkasteltuihin toimenpiteisiin.
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Helmikuussa 2015 järjestettiin avoin yleisötilaisuus yhdessä vesienhoidon suunnittelun kanssa. Tilaisuudessa 
esiteltiin kuultavana olevat Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotus. Tilaisuudessa jaettiin tietoa, miten kukin voi ottaa kantaa 
aiheeseen ja esittää mielipiteensä.

Taulukko 4. Ivalossa järjestetyt tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyvät yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuden ajankohta
Järjestäjä Aihe

Helmikuu 2015
Lapin ELY-keskus

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen ja Tenon-Näätämöjoen-
Paatsjoen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen esittely ja kuulemisesta tiedottaminen

Tammikuu 2014
Lapin ELY-keskus

Tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelu ja eteneminen, tulvasuojeluvaihtoehtojen  
monitavoitearvioinnin tuloksien esittely

Helmikuu 2013
Lapin ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen ja tulvasuojeluvaihtoehtoihin liittyvän  
selvityksen lopputuloksien esittely

Toukokuu 2012
WSP Finland Oy

Tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen, tulvasuojeluvaihtoehtojen selvitystyön  
aloittaminen konsulttityönä

3.1.2 Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmät ovat tahoja, joiden toimintaan tulvariskien hallinnan suunnittelu saattaa vaikuttaa ja/tai jotka voi-
vat vaikuttaa toimenpiteisiin ja niiden toteutumiseen. Tulvariskien hallinnassa on pyritty yhteistyöhön eri sidos-
ryhmien kanssa koko suunnitteluprosessin ajan. Läheistä yhteistyötä on tehty tulvaryhmän jäsenien ja heidän 
taustaorganisaatioidensa kanssa. Tulvaryhmän ulkopuoliset asiantuntijat ja keskeiset intressiryhmät, kuten ve-
sienhoidon yhteistyöryhmä, vesialueiden omistajat, elinkeinonharjoittajat ja kansalaisjärjestöt, on otettu huomi-
oon mm. toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Tulvariskialueen asukkaille ja yrityksille on tarjottu 
mahdollisuus esittää näkemyksiään yleisötilaisuuksissa. Muita vesistöalueen toimijoita on informoitu median, 
internetin ja kuulemisten avulla.

Ivalossa tulvariskien hallinnan toimenpiteiden monitavoitearvioinnin yhteydessä muodostettiin alueelle paikal-
lisista sidostahoista koostuva arviointiryhmä. Alle on listattu arviointiryhmään osallistuneet tahot.

• Inarin kunta
• Lapin pelastuslaitos
• Lapin ELY-keskus Y- ja L-vastuualueet
• Lapin liitto
• Lapin luonnonsuojelupiiri
• Inergia Oy
• Saamelaiskäräjät

• Hammastunturin paliskunta
• Ivalon paliskunta
• Sallivaaran paliskunta
• Inarin Lapin Vesi Oy
• Inarin kalastusalue
• Koppelo-Akujärvi osakaskunta
• Metsähallitus

Arviointiryhmän keskeinen työ oli tarkistaa asiantuntijoiden laatimat vaikutusarviot ja vaikuttaa arviointitekijöi-
den muodostamiseen ja arviointitekijöiden painottamiseen. Lisäksi he saivat ottaa kantaa arviointiin valittaviin 
toimenpiteisiin. Arviointiryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Arviointiryhmän kokoukset ja käsiteltävät asiat 
on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 5. Ivalon monitavoitearvioinnin sidostahojen kokoukset

Kokous Ajankohta Asia

Aloituskokous 10.4.2013

Monitavoitearviointityön esittely
Arviointiryhmän täydennystarpeet
Valitaan arviointikriteerit
Valitaan arvioinnissa tarkasteltavat toimenpiteet ja muodostetaan alustavat  
toimenpidevaihtoehdot

2. kokous 28.8.2013 Arviointiryhmän näkemykset alustavasta vaikutusten arvioinnista
Vaikutusten merkittävyyden arviointi

3. kokous 22.1.2014
Monitavoitearvioinnin tuloksien esittely
Keskustelu jatkotoimista
Palaute menetelmästä
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Laissa saamelaiskäräjistä 9 §:ssä säädetään viranomaisten neuvotteluvelvollisuudesta Saamelaiskäräjien 
kanssa. Viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Lapin ELY-
keskus järjesti Inarissa 10.9.2015 Saamelaiskäräjille tilaisuuden, jossa Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksi-
ään lopullisesta ministeriöön lähetettävästä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Tilaisuus oli yhteinen 
vesienhoidon suunnittelun kanssa. 

Saamelaiskäräjät oli tyytyväinen kun tilaisuus järjestettiin ja toivoi yhteistyötä jatkossakin, kun suunnitellaan 
toimenpiteitä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjillä ei ollut kommentoitavaa Ivalojoen tulvariskien hal-
lintasuunnitelmaan. Saamelaiskäräjät esitti, että jatkossa tulvariskien hallinnassa tulisi huomioida myös paikalliset 
tulvariskikohteet, esim. valuma-alueella sijaitsevien koneellisen kullankaivuun ja jätevedenpuhdistamoiden aihe-
uttamat päästöt tulvien seurauksena. Neuvottelusta laadittiin pöytäkirja ja se on julkaistu Ivalojoen tulvariskien 
hallintasuunnitelman internetsivuilla: www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki. Saamelaiskäräjiltä on myös pyydetty lausunto 
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmista samaan aikaan kuin muiltakin viranomaistahoilta. 

3.1.3 Kuuleminen

Väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaihees-
sa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä kunkin vesistöalueen kunnissa sekä kahden viimeisen kuulemisen 
osalta myös tulvaryhmän internet-sivuilla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti.

Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulva-
riskialueiksi 1.4.–30.6.2011. Palautteen antajilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä yhdellä kertaa muistakin 
ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi. ELY-keskukset ottivat saadun palautteen huomioon merkittävien 
tulvariskialueiden ehdotuksissa sekä laativat koosteet saadusta palautteesta ja julkaisivat ne internetissä.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökoh-
dista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5.–2.8.2013 niillä vesistö- ja merenrannikon alueilla, joilla tul-
variskien hallintasuunnitelmat olivat valmisteltavina. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain velvoitteet (laki vi-
ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005). Samassa kuulemisessa 
pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmiste-
luprosessiin. Tavoitteena oli myös tiedottaa alueen asukkaita ja sidostahoja suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa ja viimeisessä kuulemisessa 1.10.2014–31.3.2015 on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä 
ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpi-
teistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Samaan aikaan pyydettiin viranomaislau-
sunnot ehdotuksesta Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen ympäristöselostuksesta.

3.2 Selvitys kannanotoista ja niiden vaikutuksista

3.2.1 Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi

Merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksen kuulemisesta saatiin määräaikaan (30.6.2011) mennessä lau-
suntoja Lapin alueella yhteensä 15 kpl ja muita mielipiteitä 1 kpl. Kuulemisajan jälkeen saapui 3 lausuntoa. Lau-
suntojen palautekooste on esillä internetissä www.ymparisto.fi/tulvat -sivuilla vesistö- ja meritulvien tulvariskien 
alustavan arvioinnin materiaalien sivuilla.

Pääosin lausunnoissa ei ole ollut huomautettavaa Lapin ELY-keskuksen ehdotukseen Lapin merkittäviksi tulva-
riskialueiksi. Ivalon aluetta koskien kunnalla tai muillakaan tahoilla ei ollut huomauttamista merkittävien tulvariski-
alueiden nimeämisessä.

Ivalon aluetta koskien tuli yksi mielipide sähköisen palautejärjestelmän kautta Pohjois-Lapin Vihreät ry:ltä. Mie-
lipiteen esittäjän mukaan Ivalon kylän yläpuolelle Ivalojokeen ei saa rakentaa niille alueille, jotka toimivat luonnolli-
sina tulvavesien kerääntymis- ja pidätyspaikkoina. Esimerkkinä mielipiteessä mainitaan Hirviniemen alue, jolle on 
mielipiteen esittäjän mukaan suunnitteilla golfkentän rakentaminen. Hirviniemen rakentamisesta aiheutuisi veden 
paineen lisääntymistä Ivalon kylässä ja tulvavahinkojen lisääntymistä.

http://www.ymparisto.fi/tulvat
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3.2.2 Hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja 
valmistelu

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettamisesta, tulvaryhmän toiminnasta ja yleisesti tulvariskien hallinnan 
suunnittelusta saatiin kohtalaisen paljon palautetta Lapin alueella. Suurin osa saaduista palautteista koski tul-
variskien hallinnan toimenpiteitä Kemijoen vesistöalueella. Ivalojoen vesistöalueelta saatiin muutama palaute. 
Määräaikaan (2.8.2013) mennessä saatiin 24 mielipidettä Lapin alueelta, joista kaksi tuli sähköisen palautelo-
makkeen kautta. 

Vesistöalueiden kunnat ovat vaikuttaneet tulvariskien hallinnan suunnitteluun tulvaryhmien kautta, joten kun-
nilta ei tässä kuulemisessa pyydetty erillisiä lausuntoja. Alle on koottu yksittäiset palautteet, jotka koskevat suo-
raan Ivalon merkittävää tulvariskialuetta. Näiden lisäksi saatiin muutama palaute, jotka koskivat kaikkia Lapin 
vesistöalueita, joihin on valmisteltavana tulvariskien hallintasuunnitelma. 

Kuulemispalautteen yhteenveto on esillä internetissä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman sivuilla 
osoitteessa: www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki

Alla on lyhyesti kuvattu Ivalon aluetta koskevat palautteet.

• Tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyen ehdotettiin tiedotettavan enemmän esimerkiksi joka kotiin 
jaettavan tiedotteen ja lehtijutun avulla. Netissä ilmoittaminen ei ole riittävää.

• Tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyvä vuorovaikutteinen suunnittelu ei ole riittävää. Tulvaryhmässä 
on vain virkamiehiä ja asukkaiden edustaja puuttuu, jolloin asukkaat eivät saa riittävästi tietoa eikä saa 
osallistua.

• Tulvariskien hallinnan tavoitteet eivät ole riittäviä. Tavoitteissa tulisi huomioida myös ranta-asukkaat ja 
huomioida tulvasuojelusta aiheutuva omaisuuden arvon menetys. Ivalon alueella tavoitteisiin tulisi lisätä, 
että kaavoituksella ohjataan rakentaminen pois tulvavaara-alueelta, esim. Ivalon kuntakeskuksen siirtä-
minen ajan myötä Törmäseen.

• Toimenpiteiden arvioinneissa aikajänne on liian lyhyt. Ivalojoki virtaa vielä 100 vuoden päästäkin, joten 
tulisi katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen. Ympäristövaikutusten arvioinneissa tulisi ottaa huomioon 
pitkällä aikajänteellä miten rakennukset saadaan pois tulva-alueelta. Lisäksi tulisi selvittää miten tulva-
suojaaminen korvataan rahallisesti haitan kärsijöille. Ivalon tulvapenkereitä ei voi määrättömästi korottaa.

3.2.3 Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus

Kuuleminen Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja ehdotuksen liitteenä esitetystä ympäris-
töselostuksesta järjestettiin yhtä aikaa vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisen kanssa. Kuulemisma-
teriaalit olivat esillä sähköisesti internetissä sekä paperiversiona vesistöalueen kunnassa ja Lapin ELY-kes-
kuksessa.  Palautteenantoa helpottamaan käytössä oli myös sähköinen palautelomake, joka ohjautui suoraan 
ELY-keskuksen kirjaamoon. Lisäksi palautetta pystyi lähettämään myös sähköpostilla ja kirjepostilla. Internetissä 
oli otakantaa.fi -sivuilla Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmalla oma sivu, jossa pystyi keskustelemaan ai-
heesta.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen ja ympäristöselostuksen kuulemisesta saatiin määrä-
aikaan mennessä yhteensä kahdeksan lausuntoa ja yksi kansalaispalaute. Kuulemisessa saadut mielipiteet ja 
lausunnot on tarkastettu ja niihin on kirjoitettu vastine. Yhteenveto lausunnoista ja vastine on lähetetty kaikille 
palautteenantajille, jotka jättivät yhteystietonsa palautteen yhteydessä. Yhteenveto ja vastine on myös interne-
tissä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman sivuilla.

Kuulemispalautteen yhteenveto on esillä internetissä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman sivuilla 
osoitteessa: www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki

http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
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Puolet lausunnon antajista olivat tyytyväisiä ehdotukseen Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, eikä 
heillä ollut kommentoitavaa tai muutosehdotuksia. 

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa otettiin kantaa mm. tieasioihin, tulvapenkereiden rakentamiseen ja kaa-
voitusasioihin. Lausunnossa todetaan, että ilman tienpidon rahoituksen lisäksi saatavaa ulkopuolista rahoitus-
ta teiden korotustoimia tai tiepenkereen vahvistamistoimia ei voida toteuttaa erillisinä hankkeina. Lisäksi on 
huomioitava, että tiepenkereitä ei ole suunniteltu kestämään vedenpainetta, joten niitä ei pidä käyttää tulvan-
suojelurakenteina. Uusien tulvapenkereiden rakentamisen yhteydessä on selvitettävä huolellisesti penkereiden 
vaikutukset ympäröivään luontoon ja tarkemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon riittävällä tavalla luon-
non monimuotoisuuden turvaaminen. Lisäksi lausunnossa todetaan, että suunnitelmaan tulisi lisätä arvio miten 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita suunnitelmalla edistetään.

Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että ympäristöselostuksessa on tarpeelli-
sessa määrin esitetty SOVA-asetuksen 4 §:ssä määritelty sisältö ottaen huomioon tulvariskien hallintasuunnitel-
man tarkkuustaso. Ympäristöselostukseen esitettiin joitakin täydennyksiä.

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ovat raskaita ja osit-
tain hieman ristiriitaisia. Suunnitelmia tulisi keventää ja kertoa vain oleelliset asiat.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos esitti lausunnossaan, että Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaeh-
dotuksessa on puutteellisesti käsitelty kalastovaikutuksia. Ivalojoen arvokkaista vaelluskalakannoista pohjasiika 
nousee Inarijärvestä kutemaan Ivalojokeen ja suunnitelmassa käsitelty Ivalojoen ruoppaus olisi kohdistunut 
toteutuessaan juuri sille alueelle missä on pohjasiian mätiä talven yli hautoutumassa. Lisäksi tekoaltaan raken-
taminen joen yläjuoksulle olisi aiheuttanut laajalti vesistövaikutuksia ja veden samentumista haitaten sekä tai-
menten kudulle nousua että mädin hautoutumisvaihetta joessa.

Kansalaispalautteessa suhtauduttiin myönteisesti yksityistiealueen käyttöön tulvasuojelun tarpeeseen. Pa-
lautteessa myös todettiin, että suunnitelmassa ei ole käsitelty tulvavesien ohjaamista luontaisia tulvaväyliä pitkin, 
kuten esim. Tahkotörmän kanavan kautta Mellanaavalle tai Mukkavuopajan kautta Akujärvelle tai Mellanaavalle.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta täydennettiin saadun palautteen perusteella. Ivalojoen 
tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen lisättiin toimenpiteiden kalataloudellisia vaikutuksia lukuun 9 ja ym-
päristöselostusta täydennettiin lausunnoista saatujen tietojen perusteella. 
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4 Alueen kuvaus

4.1 Vesistöalueen kuvaus

Ivalojoki kuuluu Paatsjoen vesistöalueeseen (kuva 4.1). Paatsjoen vesistöalue sijaitsee Lapin maakunnan poh-
joisosassa pääosin Inarin kunnan alueella. Paatsjoen vesistöalueen pinta-ala on 18 403 km2, josta Suomen 
puolella on 14 492 km2. Vesistöalueen järvisyys on 12,38 %. Alueen keskeisin vesistömuodostuma on Suomen 
kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Muita suuria järviä vesistöalueella ovat Mutusjärvi, Nitsijärvi, Pautujärvi, Ra-
hajärvi, Paatari ja Suolisjärvi. Paatsjoen vesistöalueen suurimmat joet ovat Ivalojoki, Juutuanjoki, Kettujoki, Kaa-
masjoki ja Vaskojoki. Inarijärveen laskevat vesistöt ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Kirakkajoen vesistöä, 
joka on rakennettu voimatalouskäyttöön (Vesihallitus 1980). 

Topografisesti Paatsjoen vesistöalue jakautuu länsi- ja eteläosien tunturialueeseen sekä alavampaan Ina-
rijärven altaan alueeseen. Tunturialueella korkeuserot ovat suuria, absoluuttisen korkeuden vaihdellessa  
150–600 metriä meren pinnan yläpuolelle (mpy). Inarijärven ympärillä oleva alue on korkeussuhteiltaan vaihtele-
van kumpuilevaa maastoa, korkeuden vaihdellessa tavallisimmin 100–200 metriä mpy. Digitaalisen korkeusmal-
lin mukaan vesistöalueen keskikorkeus on noin 240 metriä mpy, suurimman korkeuden ollessa noin 603 metriä 
mpy ja alimman korkeuden Suomen puolella ollessa 68 metriä mpy. (Lapin ELY-keskus 2011.) 

Kuva 4.1. Maankäyttö Paatsjoen vesistöalueella
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Valtaosa Ivalojoen vesistöalueen toisella vesienhoitokaudella luokitelluista vesistöistä on erinomaisessa tai hy-
vässä tilassa. Huonoon ekologiseen tilaan on luokiteltu jätevedenpuhdistamon ravinnekuormituksen ja joen veden 
huonon vaihtuvuuden takia Akujoki. Paatsjoen vesistöalueella toisella vesienhoitokaudella luokitelluista järvistä val-
taosa on erinomaisessa ekologisessa tilassa. Hyvään tilaan on luokiteltu noin 4 % järvistä ja hyvää huonompaan 
tilaan ei ole luokiteltu yhtään järveä. (Lapin ELY-keskus 2015.)

Paatsjoen vesistöalueen päätaajama on Ivalo (kuva 4.1). Pienempiä taajamia ovat Inari ja Kaamanen. Kylä-
mäisiä taajamia ovat Menesjärvi-Lemmenjoki, Nellim, Saariselkä, Tolonen, Törmänen, Veskoniemi, Akujärvi ja Ke-
väjärvi (Pöyry 2010). Kyläasutus on muodostunut pääosin Ivalojoen, Inarijärven ja muutaman pienemmän järven 
rannoille. Yhdyskuntarakenteen ominaispiirteisiin kuuluu Ivalon ja Törmäsen välinen tiiviin rakentamisen vyöhyke. 
Nauhamainen asutus on alkanut paikoitellen levitä yhä enemmän teiden varsille. Haja-asutusta on muodostunut 
eniten taajamien lähelle ja pääteiden varsille. Myös loma-asutus keskittyy vakinaisen asutuksen tuntumaan, koska 
syrjäisillä alueilla on hyvin vähän yksityismaita. (Pöyry 2010.)

Vajaa 80 % vesistöalueesta on metsää, avoimia kankaita ja kalliomaata. Kosteikkoja ja vesialueita on kumpiakin 
vajaa 12 % vesistöalueen pinta-alasta. Rakennettuja alueita ja maatalousalueita on hyvin vähän (kuva 4.1). Pää-
osa rakennetuista alueista sijaitsee Ivalojokisuistossa.

Paatsjoen vesistöalueella on 16 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta, joista yhdeksän kuuluu ve-
sipolitiikan puitedirektiivin (VPD) suojelualuerekisteriin (Kevo ja Urho Kekkosen kansallispuisto vain reunaosil-
taan) (kuva 4.2). Suojelualuerekisteriin valituilla suojelualueilla veden tilan ylläpidolla tai parantamisella on suuri 
luonnonsuojelullinen merkitys suoraan vedestä riippuvaisten elinympäristöjen tai lajien suojelun kannalta.Ivalojoen 
suistossa Koppelossa sijaitsee Ivalojokisuiston (FI1300211) Natura 2000 -alue (kuva 4.2). Alueen pinta-ala on  
1 124 hehtaaria. Ivalojokisuisto on arvokas luonnontilainen jokisuisto, josta löytyy tulvaniittyjä, rantasoita ja se on 
myös arvokas lintukohde. Alue kuuluu myös VPD -suojelualueisiin, jossa suojelun perusteena ovat luontotyypit, 
erityisesti jokireitit ja tulvaniityt.  Myös Inarijärvellä on oma Natura -alue (FI1300212). Sen pinta-ala on 89 960 heh-
taaria ja luonnonsuojelun perusteena on edustava, karu ja kirkasvetinen järvi. (Hertta 2014a.)

Kuva 4.2. Ivalojoen vesistöalueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet sekä RKY-kohteet
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Ivalojoen valuma-alueella on useita Natura-alueita (kuva 4.2). Hammastunturin erämaa (FI1300203) sijaitsee 
laajalla alueella Ala-Ivalojoen valuma-alueen pohjois- ja länsiosissa. Natura-alueen pinta-ala on 154 903 heh-
taaria ja sen suojeluperusteena on SCI. Alue on luontotyypeiltään monipuolinen ja vaihteleva laaja erämaa-alue. 
Alueella on tunturikangasta, tunturikoivikkoa ja luonnonmetsää. (Lindqvist – Posio 2005.) Ala-Ivalojoen valuma-
alueen eteläosassa sijaitsee myös pienialainen Natura-alue, Sota-aapa (FI1301705). Sota-aavan pinta-ala on 
3 178 hehtaaria ja sen suojeluperusteena on sekä SPA että SCI.  Alue on Metsä-Lapin aapasuovyöhykkeeseen 
kuuluva karuhko aapasuo, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.  Sota-Aavalla on laaja koivikkoalue, 
joka on erityisen merkittävä kahlaajalinnuille. Alueella esiintyy kaksi luontodirektiivin II-liitteen lajia ja 15 lintudi-
rektiivin I-liitteen lajia joista kaksi on uhanalaisia lajeja. (Hertta 2014a, Lindqvist – Posio 2005.)

Ylä-Ivalojoen valuma-alueella sijaitsee Lemmenjoen kansallispuiston Natura-alue (FI1300201) (kuva 4.2). 
Lemmenjoen kansallispuisto kuuluu myös VPD -suojelualueisiin. Natura-alue on laaja, se kattaa lähes koko 
valuma-alueen jatkuen Ylä-Ivalojoen valuma-alueen pohjoispuolelle Vaskojoen, Lemmenjoen ja Menesjoen va-
luma-alueille. Natura-alueen pinta-ala on 285 990 hehtaaria. Sen VPD suojeluperusteena ovat luontotyypit, eri-
tyisesti jokireitti. Lemmenjoen kansallispuistossa on tunturikoivikkoa, tunturikankaita, luonnonmetsää, aapasoita 
ja se on tärkeä lintualue. Kohdetta on ehdotettu liitettäväksi Ramsar-kohteeksi eli kansainvälisesti merkittävien 
kosteikkojen luetteloon. Alueella pesii lintudirektiivin I-liitteen lajeista 23 lajia, joista kuusi on luokiteltu uhanalai-
seksi. (Hertta 2014a, Lindqvist – Posio 2005.)

Ivalojoen valuma-alueilla sijaitsee kolme valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriperintökohdetta, jotka on mer-
kitty RKY-rekisteriin (päivitetty 2009) (kuva 4.2): 

Sallivaaran poroerotuspaikka, (Poroerotuspaikat ja -aidat) 

Sallivaaran jo 1800-luvulla käytössä olleella poroerotuspaikalla on suuri, 0,5 kilometrin pituinen kaarre, joka 
on rakennettu vuoden 1933 aidan mukaisesti puusta (uluista) ja uusittu 1980-luvulla. Kaarteeseen liittyy kak-
si pidätystä ja erotuskaarteeseen 22 konttoria. Kämppiä tai niiden jäänteitä erotuspaikalla on yhteensä 17. 
Valikoimaan sisällytetyt poroaidat edustavat alueellisesti, ajallisesti ja rakenteeltaan erityyppisiä ja eri käyttö-
vaiheessa olevia aitoja. Käytöstä pois jääneet, kunnostetut tai osittain maatuneet poroaidat ovat merkittäviä 
poronhoidon historiaa kuvastavia rakenteita. (Museovirasto 2009a.)

Lisman saamelaiskylä (Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta)

Lisman saamelaiskylä on rakenteeltaan hyvin säilynyt esimerkki poronhoitoon perustuvasta saamelaisasu-
tuksesta. Ivalojokeen laskevan Lismajoen koillisrannalle Kotivaaran juureen rakentuneen kylän rakennus-
kanta on peräisin 1900-luvun eri vuosikymmeniltä. Lisman kylän avoimella pihakentällä on Nillan Pieran, 
Nillan Jounin, Jussan Antin ja Näkkälän Iiskon (Hannula) talot. Lismajoen toisella puolella on Kuolpunatievan 
rakennusryhmä. (Museovirasto 2009b.)

Lisman kylän alue on myös maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeäksi alueeksi. Jolloin alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja 
maisemallisten arvojen säilyminen. (Lapin liitto 2008.)

Ivalojoen kulta-alue

Lapin kullankaivuun historian keskeisin kohde on melkein 200 kilometrin mittainen Ivalojoki sivujokineen ja 
-puroineen. Erämaajoki on muuttunut kulttuuriympäristöksi 1860-luvun lopussa alkaneen, vaiheittain jatku-
neen kullanhuuhdonnan kautta. Ivalojoella kullankaivuu ei ole sotien jälkeen laajentunut eikä koneistunut. 
Jokilaakson ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet ovat säilyneet rakennusperintönä, muinaisjäännöksinä 
ja maisemana. (Museovirasto 2009c.)
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Kuva 4.3. Ivalon tulvariskialueen ja Ivalojoen valuma-alueiden sijoittuminen Paatsjoen vesistöalueella

4.2 Hydrologia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset

4.2.1 Hydrologia

Paatsjoen vesistöalueen kokonaispinta-ala on 18 403 km2, josta 79 % sijaitsee Suomessa, 6 % Norjassa (Norjan 
vesistöalueen numero 246.Z) ja 15 % Venäjällä (Venäjän vesistöalueen numero 02.01.00.001) (United Nations 
2007). Suomen puoleinen Paatsjoen vesistöalue (nro 71) jakautuu yhdeksään valuma-alueeseen, joista kaksi 
sijoittuu Ivalojoen alueelle, Ala-Ivalojoen alue ja Ylä-Ivalojoen alue (kuva 4.3). Näiden pinta-ala on yhteensä  
3 884 km2.

Paatsjoen vesistöalueella on Suomen puolella käytössä kahdeksan vedenkorkeuden ja kuusi virtaaman mit-
tausasemaa. Ivalon tulvariskialueelle sijoittuu Ivalon sillan kohdan vedenkorkeuden havaintoasema (7101340), 
josta on vedenkorkeushavaintoja vuodesta 2005 alkaen. Ivalosta muutama kilometri Ivalojokea ylävirtaan sijoit-
tuu Pajakosken havaintoasema (7101320). Pajakosken asemalta on havaintoja vuodesta 1960 lähtien.

Pajakosken havaintoasemalla Ivalojoessa vuosien 1961–2012 välisenä aikana keskimääräinen vuoden 
maksimivirtaama (MHQ) on ollut 485 m3/s ja keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus (MHW) on ollut 
N60+126,83 metriä (Hertta 2014b). Suurin havaittu virtaama on 1 045 m3/s (taulukko 6, kuva 4.6), joka on 
havaittu 26.5.2005 (kuva 4.4). Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 214 m3/s. Korkein vedenkorkeus 
Pajakoskella on havaittu 26.5.2005, jolloin vedenkorkeus saavutti asemalla arvon N60+128,01 metriä (tau-
lukko 6, kuva 4.5). 
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Kuva 4.4. Virtaaman vuotuinen vaihtelu Pajakosken havaintoasemalla (7101320) havaintojaksolla 1961–2009

Kuva 4.5. Vedenkorkeuden vuotuinen vaihtelu Pajakosken havaintoasemalla (7101320) havaintojaksolla 1961–2009

Kuva 4.6. Virtaaman vaihtelu Pajakoskella vuonna 2005 ja virtaaman vuotuisen vaihtelun keskiarvo vuosilta 1961–2012
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Taulukko 6. Suurimmat virtaamat ja vedenkorkeudet Ivalojoella Pajakosken havaintoasemalla (7101320)

Tulvavuosi HQ HW (N60+m) 
2005 1045 128,01

2000 920 127,80

1981 900 127,79

Ivalon alueella vuoden keskilämpötila on nollan ja -2 asteen vaiheilla. Vuoden kylmimmät kuukaudet ovat 
joulu-, tammi- ja helmikuu ja lämpimimmät heinä- ja elokuu. Keskimäärin vuodessa sataa noin 500 mm ja suu-
rimmat sateet ajoittuvat kesäaikaan. Suurin mitattu sademäärä on vuodelta 2001, jolloin heinäkuussa satoi yh-
teensä 149 mm. Suurimmat yhtäjaksoiset kesäsateet ovat olleet muun muassa kesällä 1992, jolloin heinäkuus-
sa satoi yhteensä 133 mm ja elokuussa satoi yhteensä 138 mm (Pajakoski). Keskimäärin heinäkuussa sataa  
69 mm (havaintojakso 1921–2013). Voimakkaat kesäsateet voivat aiheuttaa kesä- ja syystulvia. Tulva-aikaan 
toukokuussa voimakkaat sateet voivat lisätä tulvariskiä keväällä, koska lumen sulamisvedet kuormittavat sa-
maan aikaan vesistöjä. Vuoden 2005 suuren tulvan aikana toukokuussa Ivalon alueella satoi 84 mm, kun kes-
kimääräinen sademäärä toukokuussa on 32 mm (havaintojakso 1921–2013, Pajakoski). Myös muina suurina 
tulvavuosina on ollut tulva-aikaan normaalia enemmän sateita. Kesäkuussa 2000 satoi 103 mm ja kesäkuussa 
1981 satoi 88 mm. (Hertta 2014c.)

Talviaika kestää noin 6–7 kk, jolloin lämpötila pysyttelee enimmäkseen nollan alapuolella. Lumi sataa maa-
han yleensä lokakuussa ja sulaa huhti-toukokuussa. Lumensyvyys on keskimäärin 60–80 cm (Ilmatieteenlaitos 
2014). Kuvassa 4.7 on esitetty Lapin alueen keskimääräinen lumikuorma havaintojaksolla 1990–2014 ja ku-
vassa 4.8 on kuvattu vuoden 2005 suuren tulvavuoden lumikuorma. Ivalossa keskimäärin lumikuorma on noin 
130–180 kg/m2. Vuonna 2005 Ivalojoen valuma-alueella oli normaalia enemmän lunta, jolloin lumikuorma oli 
paikoin jopa 250 kg/m2.

Kuva 4.8. Vuoden 2005 lumen määrä Lapissa keväällä 
ennen tulvaa

Kuva 4.7. Keskimääräinen lumen määrä keväällä Lapissa 
vuosina 1990–2014

4.2.2 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin ja tulviin

Ilmastonmuutoksella on Suomessa sekä vesistötulvia suurentavia että niitä pienentäviä vaikutuksia. Ennakoitu 
sateiden lisääntyminen voi kasvattaa tulvia, mutta toisaalta lämpimät ja vähälumiset talvet pienentävät kevään 
lumensulamisesta aiheutuvia tulvia, jotka nykyään aiheuttavat suurimmat tulvat suuressa osassa Suomea. Niin-
pä ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin vaihtelee vesistöalueen sijainnin ja sen ilmastollisten ja hydrologisten 
ominaisuuksien mukaan. 
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Ilmastonmuutos tulee merkittävästi muuttamaan jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikais-
ta vaihtelua Veijalaisen ym. (2012) tulosten perusteella. Paatsjoen vesistöalueella Inarijärven vedenkorkeuksien 
aleneminen voi lisääntyä, jos kevääntulo aikaistuu ja haihdunta kasvaa. Kesän ja alkusyksyn kuivuus ja alhaiset 
vedenpinnat voivat olla tulevaisuudessa entistä suurempi ongelma. Kevään aikaistuminen ja talvivirtaamien 
kasvu voi tuoda mukanaan lisää haasteita mm. Inarijärven säännöstelyyn. 

Ilmastonmuutostutkimusten mukaan syksyn sateet lisääntyvät ja loppusyksyn virtaamat kasvavat tulevaisuu-
dessa. Etelä- ja Keski-Suomessa talven vedenkorkeudet ja virtaamat kasvavat selvästi, kun talven aikana entis-
tä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa talven aikana. Muutokset talven virtaamissa ja vedenkorke-
uksissa tulevat hitaammin Pohjois-Suomessa, jossa luminen talvi säilyy pidempään. Lapissa tulvien suuruus ei 
vielä jaksolla 2010–39 juuri muutu nykyisestä, mutta myöhemmällä tarkastelujaksolla tulvien suuruus näyttäisi 
pienentyvän (taulukko 7). Eri ilmastoskenaariot poikkeavat merkittävästi toisistaan, mutta muutoksen suunta on 
kaikissa ilmastoskenaarioissa samankaltainen. Ilmastonmuutoksen vaikutusta harvinaisien tulvien suuruuteen 
erityyppisissä vesistöissä jaksoilla 2010–39 ja 2070–99 verrattuna referenssijaksoon 1971–2000 on kuvattu tau-
lukossa 7. (+) merkki tarkoittaa tulvan kasvua, (-) merkki pienenemistä ja (±) ei muutosta tai poikkeavia tuloksia 
eri skenaarioilla tai eri vesistöissä. (Veijalainen ym. 2012.)

Kuva 4.9. 100 vuoden tulvien muutos jaksoilla 2010–39 ja 2070–99 referenssijaksoon 1971–2000 verrattuna. 20 skenaari-
on keskiarvo (vas), minimi (keskellä) ja maksimi (oik). (kuva Veijalainen ym. 2012)
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Taulukko 7. Ilmastonmuutoksen vaikutus harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä (Veijalainen ym. 2012) 

Vesistötyyppi 2010–39 2070–99
Järvi-Suomen suuret keskusjärvet ja niiden laskujoet + +

Pienet latvajärvet Järvi-Suomessa ± / - -

Lapin ja Kainuun joet ± -

Rannikon joet - Pohjanmaa ± / - -

Rannikon joet - Etelä- ja Lounais-Suomessa ± ±

Tulvien muuttuminen ilmastonmuutoksen seurauksena riippuu tarkasteltavan vesistön ominaisuuksista. Poh-
jois-Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ovat lumipeitteisen kauden lyhentyminen ja syys- ja talvivirtaa-
mien kasvaminen. Lapissa, jossa tulvat aiheutuvat pääosin kevään lumen sulamisesta, tulvat tulevat pienene-
mään lumen vähenemisen johdosta joidenkin ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan. Tällaisia kohteita ovat 
etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen pienehköt jokivesistöt. Pohjois-Lapissa tulvien arvioidaan säilyvän nykyisen 
suuruisina jaksolla 2010–2039 (kuva 4.9). Vuosijaksolla 2070–2099 kerran sadassa vuodessa toistuvien tul-
vien arvioidaan hieman pienenevän tai säilyvän nykyisellään. (Veijalainen ym. 2012.)Seuraavassa taulukossa  
(taulukko 8) on esitetty ilmastonmuutoksen vaikutus 1/100a tulvan virtaamiin Paatsjoen vesistöalueella. Keski-
arvo on 20 ilmastonmuutosskenaarion antamien ilmastonmuutoslaskelmien keskiarvo. Vaihteluväli kertoo mi-
nimi- ja maksimiskenaarioiden antamat arvot referenssijaksoon verrattuna. Kuvassa 4.10 on esitetty Ivalojoen, 
Pajakosken havaintoaseman virtaamien muuttuminen kahdella eri ilmastoskenaariolla.

Taulukko 8. Ilmastonmuutoksen vaikutus 1/100a tulvan virtaamiin Paatsjoen vesistöalueella (Veijalainen ym. 2012)

Kohde
Havaintoaseman koodi

Keskim. muutos 
2010-2039 (%)

Vaihteluväli muutos 
2010-2039 (%)

Keskim. muutos 
2070-2099 (%)

Vaihteluväli muutos 
2070-2099 (%)

Juutuanjoki, Saukkoniva
7100800 -5 -11…+3 -11 -32…+6

Ivalojoki, Pajakoski
7101320 -1,9 -9…+4 -7 -18…+7

Kuva 4.10. Ivalojoen, Pajakosken virtaamien keskiarvo, minimi ja maksimi referenssijaksolla 1971–2000 ja jaksolla 
2040–69 kahdella ilmastoskenaariolla: skenaariolla 1 (Ka A1B) ja skenaariolla 18 (HadRM Had A1B). (kuva Veijalainen 
ym. 2012)
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4.3 Kuvaus vesivarojen käytöstä

4.3.1 Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta vesivarojen käytöstä

Ivalojoki laskee Inarijärveen. Inarijärveä säännöstellään Venäjän puolella sijaitsevalla Kaitakosken padolla  
(kuva 4.11). Säännöstelyn ylärajana on N60+119,78 metriä ja alarajana N60+117,42 metriä. Kaitakosken lisäksi 
Paatsjoen loppuosalla on kuusi voimalaitosta (taulukko 10), joista kaksi on norjalaisten hallinnassa. Suomen 
puolella vesistöalueella on yksi pato, Kirakkaköngäs (taulukko 9), jolla säännöstellään Rahajärveä. Rahajär-
ven säännöstely on aloitettu vuonna 1953 ja sen säännöstelyväli on 2,5 metriä ja yläraja on N60+132,63 metriä. 
Ohijuoksutuksia Kirakkakosken voimalaitoksella on harvoin; keväisin noin joka 10. vuosi ja syksyisin noin joka 
8. vuosi. (Keto ym. 2005.) Inarijärven säännöstelyn vaikutukset Ivalojoella ovat suurimmillaan joen suualueella, 
eikä säännöstelyllä pystytä vaikuttamaan Ivalon taajaman vedenkorkeuksiin.

Ivalojoen vesistöaluetta on aikoinaan käytetty uittoväylänä. Viimeisimmät uitot on suoritettu vuonna 1937. 
Uiton helpottamiseksi vesistöjä perattiin, jolloin koskien pinta-ala on voinut pienentyä ja virtausta on pyritty lisää-
mään keskiuomaan. Ivalojoella uittoperkaukset ovat olleet vähäisiä, eikä alueella ole tarvinnut tehdä velvoite-
kunnostustoimenpiteitä. (Lapin ympäristökeskus 2010.)

Ivalojoki sekä Inarijärvi toimivat merkittävänä kotitarve- ja virkistyskalastusalueena. Inarin kalastusalueel-
la on kotitarvekalastajia yli 2 000 henkeä (Inarin kalastusalue 2014). Ivalojoen yläosan virkistyskalastusalue 
ulottuuRepojokisuulta Hirvisuvantoon ja alaosassa Kutturasta Hammaskoskelle. Perhokalastusaluetta on Ri-
takosken ja Hammaskosken välinen alue. Inarijärvellä harjoitetaan lisäksi ammattikalastusta. Ammattikalas-
tajia on vuosittain Inarissa noin 10–15. RKTL:n tilastoima ammattikalastajien saalis on viime vuosina ollut  
n. 40 000 kg/v. (Inarin kalastusalue 2014). Lisäksi Ivalojoelle on merkitty 70 km pituinen Kuttura-Ivalo melon-
tareitti (Lapin liitto 2008).

4.3.2 Keskeiset säännöstelyluvat

Inarijärven säännöstelyluvan haltijana on Suomen valtion puolesta maa- ja metsätalousministeriö. Inarijärven 
säännöstelystä on tehty valtiosopimus Suomen, Norjan ja nykyisen Venäjän kesken Moskovassa 29.4.1959. Sa-
man vuoden marraskuussa eduskunta sääti kyseistä sopimusta koskevan lain (SopS n:o 38/1959) ja asetuksen 
(SopS n:o 39/1959). Sopimuksen 4. artiklassa todetaan, että ”Suomen Hallitus sitoutuu olemaan itse ryhtymättä 
tai antamatta kenellekään lupaa ryhtyä mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat muuttaa Inarijärven 
tai Paatsjoen vesisuhteita”. Poikkeuksellisissa vesitilanteissa säännöstelyluvan mukaisista juoksutuksista poik-
keamisiin ei sovelleta Suomen vesilain mukaista poikkeuslupamenettelyä, vaan ne voidaan toteuttaa valtiosopi-
mukseen perustuen. (Järvinen ym. 2010.)

Vesistötoimikunnan vuoden 1958 päätöksessä on säännöstelyn toteuttamiseen liittyvien juoksutuksia ja veden-
korkeuksia koskevien määräysten lisäksi luvanhaltija määrätty suorittamaan mm. korvauksia ja rantojensuojaustöitä 
ja lisäksi Kaitakosken voimalaitoksen omistaja on velvoitettu osallistumaan ”niihin vesistön kalakannan lisäämistä ja 
suojaamista tarkoittaviin toimenpiteisiin, jotka vastaisuudessa säännöstelyn ja Kaitakosken padon ja voimalaitoksen 
mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi katsotaan tarpeelliseksi”. (Järvinen ym. 2010.)
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Taulukko 9. Perustietoja Paatsjoen vesistöalueen padoista (Lapin ELY-keskus 2011)

Kirakkaköngäs Kaitakoski
Rakennusvuosi 1953 1959

Säännöstelty järvi Rahajärvi Inarijärvi

Säännöstelyn yläraja N60+132,63 m N60+119,78 m

Säännöstelyväli (m*) 2,5 2,36

Mitoitusvirtaama (m3/s) 48 -

Pudotuskorkeus (m) 14** 7

Hätä HW N60+132,8 -

Teho [MW] (vuosienergia GWh) 1 (4,5)** 12,4 (68)

*  Lähde: Keto et al. 2005
** Lähde: Pohjois-Lapin maakuntakaava, aluekuvaukset

Taulukko 10. Paatsjoen voimalaitokset Suomen rajalta Jäämerelle (Lapin ELY-keskus 2011)

Nimi Teho 
[MW]

Vuosienergia 
[ GWh/a] Yhtiö Omistaja

Kaitakoski 12,4 68 TGK-1 Venäjä
Jäniskoski 30,5 208 TGK-1 Venäjä
Rajakoski 43,2 228 TGK-1 Venäjä
Hevoskoski 47 215 TGK-1 Venäjä
Skogfoss 60 258 Pasvik Kraft Norja
Melkefoss 26 129 Pasvik Kraft Norja
Boris Gleb 56 272 TGK-1 Venäjä

Kuva 4.11. Voimalaitospadot Paatsjoen vesistöalueella
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4.4 Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista tulvariskien hallinnan 
toimenpiteistä

Ivalon taajamaa suojaamaan on rakennettu tulvapenkereitä vuodesta 1985 alkaen. 1980-luvulla on rakennettu 
Ivalon keskustaajaman kohdalle joen molemmin puolin penkereet (harjan korkeus N60+123,30 m), jotka on mitoi-
tettu suojaamaan noin kerran 50 vuodessa sattuvalta tulvalta. Lisäksi 1980-luvulla on suojattu yksittäisiä kastuneita 
asuinrakennuksia talokohtaisilla penkereillä. 2000-luvulla aiemmin rakennettuja penkereitä on korotettu ja lisäksi 
on rakennettu uusia penkereitä (yhteensä 5 km) mm. Näveriniemeen (harjan korkeus N60+123,50 m). Kaikkiaan 
tulvapenkereitä on rakennettu Ivaloon noin 13 kilometriä (kuva 4.12 ) ja ne suojaavat noin kerran 100 vuodessa 
toistuvalta tulvalta (Karjalainen 2012). Vuonna 2005 tulvan aikana oli tehty kolmelle talolle tilapäisiä tulvapenkerei-
tä. Samoihin taloihin tehtiin pysyvät penkereet myöhemmin. (Salakka 2005.)

Tulvapenkereiden lisäksi Ivalojoen rantoja on eroosiosuojattu noin 30 kilometrin matkalla ja Inarijärven ran-
toja noin 42 kilometrin matkalla (vuoden 2006 maaliskuuhun mennessä). Jääpatojen muodostumista pyritään 
estämään jääsahauksilla.

Kuva 4.12. Ivalon penkereet keskustan, Näveriniemen ja Törmäsen alueella
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5 Tulvariskien ja niiden hallinnan 
huomioonottaminen säädösten mukaisissa 
menettelyissä

Tässä luvussa selvitetään, mitä muussa lainsäädännössä on määrätty tulvariskien hallintaan liittyen ja miten 
tulvariskit on nykytilanteessa otettu huomioon muiden kuin tulvariskien hallintaa koskevien lakien mukaisissa 
toimenpiteissä. Tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen 659/2010 liitteessä A (Tulvariskien hallintasuunnitel-
missa esitettävät tiedot) kohdassa 6 määrätään muista tulvariskien hallinnan suunnittelua koskevista säädök-
sistä seuraavaa:

"Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot:
-- --

6.Yhteenveto siitä, millä tavoin tulvariskit ja niiden hallinnassa tarvittavat toimenpiteet on otettu huomioon suun-
nitelman kohteena olevaa aluetta koskevissa säädösten mukaisissa menettelyissä:

i. laki vesienhoidon järjestämisestä (2004/1299)
ii. maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)
iii. pelastuslaki (2003/468, korvattu lailla 2011/379 29.4.2011)
iv. terveydensuojelulaki (1994/763)
v. patoturvallisuuslaki (2009/494)
vi. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (1994/468)
vii. laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2005/200)
viii. laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/390)"

Edellä mainittujen säädösten lisäksi tulvariskien hallintaa koskevia määräyksiä on tulvariskien hallintalain ja 
-asetuksen lisäksi vesilaissa (587/2011) sekä asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavi-
en hankkeiden avustamisesta (714/2015). 

Vuoden 2014 alusta siirryttiin valtioperusteisesta tulvavahinkojen korvaamisesta vakuutuspohjaiseen 
korvauskäytäntöön. Samalla laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
(284/1983) kumottiin. Tämän jälkeen rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle ve-
sistötulvista aiheutuvia vahinkoja korvataan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksis-
ta valtion varojen sijaan. Tulvaturvan sisältävät vakuutukset tarjoavat aiempaan verrattuna laajemman 
korvaussuojan, koska niistä korvataan vesistötulvien lisäksi merenpinnan noususta ja rankkasateista 
aiheutuvia tulvavahinkoja. Vahingonkärsijän kannalta tilanne paranee, kun korvauksen voi saada huo-
mattavasti nykyistä nopeammin. Toisin kuin valtion korvausjärjestelmässä, myös pienet yritykset voivat 
saada vakuutuksista korvauksia. Vakuutusyhtiöt tekevät korvauspäätöksen tulvan poikkeuksellisuuden 
perusteella hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen (vesistötulvat) ja Ilmatieteenlaitoksen (merivesi- ja 
rankkasadetulvat) antamia tulvan toistuvuuslausuntoja.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle 3.10.2013 satovahinkolain muutosta niin, että myös satovahinko-
jen korvaamisessa siirryttäisiin valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjes-
telmään vuoden 2016 alusta lähtien. Yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan jat-
kossakin myöntää avustusta valtion varoista. Korvaamisen edellytyksenä on kuitenkin, että tulva on 
poikkeuksellinen.
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Vesilakia voidaan pitää tulvariskien hallintalain ja -asetuksen jälkeen merkittävimpänä tulvariskien hallinnan 
kannalta. Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Siihen ei sisälly suuria muutoksia vanhaan vesilakiin 
verrattuna, varsinkaan tulvien hallinnan osalta. Tavoitteena uudistuksessa oli säädännön selkeyttäminen ja ajan-
mukaistaminen. Uutta lakia sovelletaan 1.1.2012 jälkeen vireille tulleisiin hankkeisiin.

Vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita on muutoin käytettävä vesilain 2 luvun 7 § 
mukaan siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai 
käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja ai-
heutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.

Vesilain mukaan vesitaloushankkeelle tarvitaan lupaviranomaisen lupa, mikäli hanke voi muuttaa vesistön 
asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää 
(3 luku, 2 §) tai jos hanke on aina luvanvarainen (3 luku, 3 §). Esimerkiksi vesistössä tehtäviä toimenpiteitä vaa-
tivat tulvasuojelu- ja tulvantorjuntarakenteet kuuluvat lain piiriin. Tulvasuojeluhankkeiden vesilain mukaisessa 
lupaharkinnassa on otettava huomioon myös tulvariskien hallintasuunnitelmat. Muita vesilain nojalla myönnet-
tyjen lupien perusteella toteutettavia tulvariskien kannalta merkittäviä hankkeita voivat olla esimerkiksi vesistön 
säännöstely, voimalaitoksen rakentaminen, padon rakentaminen ja vesistön ruoppaaminen. 

Luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään vesilain 3 luvun 4 §:ssä, jonka mukaan lupa vesita-
loushankkeelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai hankkeesta yleisille 
tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin mene-
tyksiin. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, 
aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa tai suuresti 
huonontaa paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.

Vesilain 18. luvun 3 a § mukaan valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa padotus- ja juoksutusselvityk-
sen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Selvityksessä 
tarkasteltavia vesitaloushankkeita ovat erityisesti säännöstely, vesistörakenteet ja muut veden määrälliseen hallin-
taan liittyvät hankkeet. Selvityksessä on tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen 
muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät 
kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista 
vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Mikäli padotus- ja juoksutusselvityksen 
tulokset antavat aihetta, valtion valvontaviranomainen voi tehdä lupaviranomaiselle hakemuksen vesitaloushan-
ketta koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi.

Vesilaissa (luku 18, 4 §) säädetään lupaviranomaisen mahdollisuudesta määrätä ELY-keskus tai vesitaloushank-
keesta vastaava ryhtymään välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jos poikkeuksellisista luonnonoloista aiheu-
tuva tulva tai muu vesistön tai vesiolojen muutos voi aiheuttaa yleistä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle tai suurta 
vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle. Esimerkiksi säännöstelyluvan haltija voidaan velvoittaa poikkeusluvalla poik-
keuksellisiin juoksutuksiin tulvatilanteessa. Mikäli lain nojalla toteutettu toimenpide tai sen laiminlyönti aiheuttaa väli-
töntä haittaa tai vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai muulle tärkeälle edulle tai toisen omaisuudelle, voi ELY-keskus 
valvontaviranomaisena ryhtyä tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin ilman erillistä lupaa (14 luku, 10 §).

Keskivedenkorkeuden pysyvästä muuttamisesta säädetään vesilain 6 luvussa, jota sovelletaan myös rantojen 
pengerryksiin ja joen perkauksiin. Lupaa näihin toimenpiteisiin voi hakea yksityistä hyötyä saavan kiinteistönomis-
taja, hyödynsaajien yhteisö, yhteisen vesialueen osakas tai osakaskunta, asianomainen valtion viranomainen tai 
kunta. Ellei kyse ole yleisen tarpeen vaatimasta hankkeesta, lupaa ei saa myöntää hankkeelle, josta aiheutuu 
rantakiinteistön käyttömahdollisuuksien olennaista huonontumista, kohtuutonta haittaa tai vahinkoa hankkeeseen 
suostumattomalle alueen omistajalle tai erityisen luonnonsuojeluarvon huomattavaa heikentymistä.

Asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta  
(714/2015, kumonnut asetuksen 651/2001) mahdollistaa tulvista aiheutuvan vaaran, haitan tai vahingon vähen-
tämiseen tähtäävien toimenpiteiden avustamisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi pengerrykset ja jokiu-
oman perkaukset. Avustettava toimenpide voi olla valuma-alueella kauempanakin vaaran, haitan tai vahingon 
ilmenemispaikasta. Valtion varoista voidaan myöntää avustusta myös toimenpiteelle, jonka tarkoituksena on 
vesistön monipuolisen käytön ja hoidon edistäminen, esimerkiksi tulvasuojelun kannalta tarkoituksenmukaisen 
kosteikon rakentaminen. Avustusta arvioitaessa otetaan huomioon siitä saatava hyöty suhteessa toimenpiteen 
kustannuksiin. Avustus on ELY-keskuksen harkinnan varaista ja valtion talousarviosta riippuvaa. Avustuksen 
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osuus kustannuksista on yleensä korkeintaan 50 %. Avustuksen osuus voi kuitenkin olla suurempi jos hanke 
sisältyy tulvariskien hallintasuunnitelmaan, edistää vesien- tai merenhoitoa, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantu-
neiden vaelluskala-kantojen elinvoimaisuutta tai edistää vesiluonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelualueella. 
Myös valtion aikaisemmalla tuella toteutettu hanketta voidaan avustaa enemmän.

Lailla vesienhoito- ja merenhoitolain järjestämisestä (1299/2004) ja niihin liittyvillä asetuksilla on pantu 
kansallisesti toimeen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Ne sisältävät säännökset vesienhoidon 
suunnittelusta, siihen liittyvistä ympäristötavoitteista ja viranomaisjärjestelyistä sekä vesien tilan luokittelusta. 
Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikke-
ne ja että niiden tila on vähintään hyvä. Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, ja kaikille 
alueille on laadittu ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2009. Ahvenanmaa tekee oman vesienhoito-
suunnitelman. Vesienhoitoalueet ja niiden tehtävät määritellään asetuksessa vesienhoitoalueista (1303/2004). 
Vesienhoitosuunnitelmissa on otettava huomioon tulvariskien hallinta ja vastaavasti tulvariskien hallintasuun-
nitelmissa on otettava huomioon vesienhoidon tavoitteet. Jatkossa näiden suunnitelmien tarkistukset tehdään 
samanaikaisesti. Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen on tässä hallintasuunnitelmassa 
esitetty toimenpiteittäin luvussa 9.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) säädetään muun muassa rakennuspaikkaa koskevista 
vaatimuksista sekä alueidenkäyttöä ja rakentamista ohjaavien kaavojen sisältövaatimuksista. Tulvariskien 
hallinnan osalta siinä velvoitetaan muun muassa asemakaava-alueen ulkopuolella ottamaan rakennuspai-
kan kelvollisuutta harkittaessa huomioon mahdolliset tulvan, sortuman tai vyörymän aiheuttamat vaarat, 
(MRL 116 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n perusteella on annettu valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet, jotka sisältävät myös tulvariskien hallinnan tavoitteita.

Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116 § 1 mom.). Lisäksi 
rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökel-
poinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen ja että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyt-
tävästi ja ilman haittaa ympäristölle (MRL 135 §.). Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle 
kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta (MRL 116 § 2 mom.). Rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon myös MRL:n 117 pykälän vaatimukset, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on muun muassa 
huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, sovel-
tuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden 
asemakaavojen uudistamiseksi (MRL 60 § 1 mom.). Kunnan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan 
uudistamiseksi korostuu uusilla, muuttuneilla tulvavaara-alueilla. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huo-
mioonottaminen kaavoituksessa ja viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet tarkistettiin vuonna 2008 päätee-
manaan ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on otettava 
huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät 
riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan 
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan 
ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Lisäksi yleis- ja asemakaavoituksessa on varau-
duttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ta-
voitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan etsiä ta-
poja toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja pidättäytyä ratkaisuista, jotka voisivat vaikeuttaa 
tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden huomioon ottaminen koskee ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen 
laatimia ohjelmia, suunnitelmia ja muita linjauksia samoin kuin toimenpiteitä ja päätöksiä, jotka vaikuttavat 
alueidenkäyttöön. Alueidenkäyttötavoitteiden edistämistä on tarkasteltu tarkemmin liitteessä 1 (ympäris-
töselostus luku 2.5.1).

Maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia toimenpiteitä tulisi suosia tulvariskien hallinnassa tulvariskilain ja 
-asetuksen mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima tulvariskien ehkäisemiseksi on lisäksi erittäin 
laaja ja tarjoaa siten monia eri mahdollisuuksia tulvariskien hallinnan kehittämiseen. Toisaalta on myös varmis-
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tettava, että muut maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toteutetut toimenpiteet eivät aiheuta kasvavaa tulvariskiä 
tai esteitä suunnitelluille tulvariskien hallinnan menetelmille. Asema- yleiskaavoihin on ehdotettu lisättäväksi 
tulva-alueen rajat. Lisäksi kaavoissa voitaisiin esittää myös mahdollinen tulvan vesisyvyys, pidätysalueet, tulva-
tasanteet ja osavaluma-alueiden rajat (Tulvariskityöryhmä, 2009).

Kunnilla ei ole ehdotonta velvoitetta kaavan laatimiseen, vaan se tulee laatia alueiden käytön ohjaukseen 
liittyvistä syistä. Tulvariskit voisivat olla esimerkiksi merkittävillä tulvariskialueilla sellainen tekijä, joka joh-
taisi kaavan laatimistarpeeseen. Kaavamuutoksilla ei kuitenkaan voida velvoittaa jo rakennetulla alueella 
kiinteistönomistajia suorittamaan tulvasuojelun vaatimia toimenpiteitä. 

Pelastuslaissa (379/2011) ja sitä täydentävässä asetuksessa (407/2011) säädetään onnettomuuksi-
en ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja väestönsuojelusta. Pelastustoimintaan tulvatilanteessa kuuluu lain  
32 §:n mukaan väestön varoittaminen, torjuntatoimet, vaarassa olevien ihmisten tai omaisuuden suojaa-
minen, ihmisten pelastaminen ja jälkiraivaus sekä näihin liittyvät johtamis- ja tiedotustehtävät. Uusitussa 
pelastuslaissa on korostettu omatoimista varautumista ja muun muassa pelastussuunnitelmien laatimisvel-
vollisuuksiin on tullut muutoksia siten että suunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja ja se 
tulee laatia entistä pienemmille kohteille. Lisäksi haavoittuvien kohteiden poistumisturvallisuutta pyritään 
parantamaan. Tärkeä osa pelastuslaitoksen työtä tulviin varautumisessa on yhteistyö elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskusten kanssa pelastustoiminnan ja tulvantorjunnan suunnittelussa.

Pelastuslain 4 §:n yleisen velvollisuuden mukaan jokaisen on oltava huolellinen onnettomuuden tai vaa-
ran välttämiseksi sekä 14 §:n mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan on varauduttava suojaustoimen-
piteisiin tulvatilanteessa.

Terveydensuojelulain (763/1994) tavoitteena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistä-
minen sekä terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden ennaltaehkäisy, vähentäminen ja poistaminen. Tulvaris-
kien hallinta tulisi lain perusteella toteuttaa siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mu-
kaan estyy. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisesta terveydensuojelusta, alueellinen vastuu 
on aluehallintovirastolla ja kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa alueellaan terveydensuojelua siten, et-
tä asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja 
pidettävä ajan tasalla erityistilannesuunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi. (Perustuu asetukseen 
461/2000 11a§).

Patoturvallisuuslaissa (494/2009) säädetään patojen rakentamisen, kunnossapidon ja käytön turvalli-
suudesta. Patoturvallisuuslakia täydentää patoturvallisuusasetus (319/2010). Patoturvallisuuslain piiriin eri 
luokkiin kuuluvia vesistö- ja jätepatoja on Suomessa noin 455 (patoturvallisuuden tietojärjestelmä). Näihin 
sisältyvät myös maanpäälliset kaivospadot ja tulvapenkereet. Patoturvallisuusviranomaisena toimii Kainuun 
ELY-keskus, mutta padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii 
suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Padot on luokiteltu niiden aiheuttaman vahingonvaaran mukaan 
kolmeen luokkaan. 1-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai 
terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaa-
raa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato aiheuttaa 
onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa. Mikäli padon sortumasta ei aiheudu vaaraa, voidaan pato 
jättää luokittelematta. Patoturvallisuuslain 11 §:n mukaan padon omistajan on kuitenkin huolehdittava myös 
luokittelemattomien patojen kunnosta, käytöstä ja onnettomuuksien ehkäisemisestä. 

Tulvasuojelua varten tehty pysyvä penger suunnitellaan kuten vastaava pato ottaen huomioon mm. pa-
toturvallisuuslain 6 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset. Tulvapenkereiden suunnittelussa huomioitava eri-
tyispiirre on padotuksen lyhytaikaisuus. Tulvapenkereen hydrologisen mitoituksen määrittelee haluttu tul-
vasuojelutaso. Uusia tulvapenkereitä rakennettaessa on niistä toimitettava tiedot hyvissä ajoin alueelliselle 
patoturvallisuusviranomaiselle. Tietoihin tulee sisällyttää alustava arvio penkereen vahingonvaarasta, jol-
loin patoturvallisuusviranomainen tekee päätöksen penkereen luokituksesta/ luokitustarpeesta.

Patoturvallisuuslaissa säädetään pato-onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnasta onnettomuustilan-
teessa. Korkeimman vahinkovaaraluokan (1-luokan) padoille tulee laatia lain 12 §:n mukaan vahingonvaa-
raselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään padon omistajan toimenpiteet onnettomuustilantees-
sa. Pelastusviranomaisten vastuulla on pelastustoiminta sekä pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman 
laatiminen niille padoille, joille se katsotaan tarpeelliseksi.
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Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) eli ns. YVA-laissa säädetään ihmisten ter-
veyteen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen aiheutuvien hankkeiden 
tai toimintojen arviointimenettelystä. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä 
huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-
mahdollisuuksia. Lakia sovelletaan hankkeisiin ja suunnitelmiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, esimerkiksi veden pilaantumista tai tulvariskin kasvua. Ympäristövaikutusten arviointi on 
suoritettava ennen hankkeeseen ryhtymistä ja siinä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin han-
ke saattaa vaikuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on säädetty erillisellä asetuksella (713/2006). 
Merkittävistä tulvariskien hallinnan toimenpiteistä (pato jolle laaditaan vahingonvaaraselvitys, yli 10 miljoonan 
kuutiometrin tekoaltaat, suuret säännöstelyhankkeet sekä hyötyalaltaan yli 1000 hehtaarin tulvasuojeluhank-
keet) tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi jos toteuttajana ei ole viranomaistaho. Siinä tapauksessa nou-
datetaan lakia 200/2005 (kts. alla).

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty erillisellä lailla 
(200/2005) eli ns. SOVA-lailla ja tätä täydentävällä asetuksella (347/2005). Tulvariskien hallintasuunnitelmassa 
käsiteltäville hallinnan toimenpiteille pitää asetuksen (659/2010) mukaan laatia ympäristöselostus. Ympäristöse-
lostus on dokumentti suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuvis-
ta merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointi tehdään sillä tarkkuustasolla kuin suunnitelmasta riippuen on 
mahdollista. Ympäristöselostus on esitetty tämän suunnitelman liitteenä. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005, ns. kemikaaliturval-
lisuuslaki) perustuu EU:n neuvoston direktiiviin (2012/18/EY, ns. SEVESO III). 2012 päivitetyn direktiivin muu-
tokset on otettu huomioon kemikaaliturvallisuuslain 1.6.2015 voimaan tulleissa muutoksissa sekä kemikaalien 
käsittelyn turvallisuutta koskevissa uusissa asetuksissa. Muutoksen myötä kemikaalilaitosten tiedottamisvelvol-
lisuus laajenee suuremmalla joukolle toiminnanharjoittajia ja yleisön osallis-tumismahdollisuudet lupaproses-
seihin paranevat. Lainsäädännöllä pyritään ehkäisemään vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia 
ja rajoittamaan niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia suojelun korkean tason varmistamiseksi. 
Lain mukaan toiminnanharjoittaja on vastuussa onnettomuuksien ehkäisemisestä ja niistä ihmisille ja ympäris-
tölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamisesta.
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6 Kuvaus tulvariskien alustavasta 
arvioinnista

Tulvariskien alustavan arviointi toteutettiin lakisääteisesti kaikille Suomen vesistöalueille ja rannikkoalueelle 
merkittävien tulvariskialueiden tunnistamiseksi. Tulvariskien alustava arviointi tehtiin toteutuneista tulvista sekä 
mahdollisten tulevien tulvien vahingollisista seurauksista ja ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa ole-
vien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa käytettiin 
olemassa olevaa tai suoraan johdettavissa olevaa tietoa, kuten tulvia ja tulvahaavoittuvuutta kuvaavia paikkatie-
toaineistoja, hydrologisia havaintoja, kokemusperäistä tulvatietoa sekä aiemmin laadittuja selvityksiä. Myös ve-
sienhoidon suunnittelussa tuotettuja aineistoja ja apuvälineitä voitiin hyödyntää. Maa- ja metsätalousministeriö 
nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville 
tulvariskialueille 20.12.2011. 

Merkittävien tulvariskialueiden ehdotuksien tausta-asiakirjana toimiva tulvariskien alustavan arvioinnin raportti 
laadittiin kaikille Suomen vesistöalueille sekä merenrannikolle ELY-keskuksen toimialueittain. ELY-keskus vas-
tasi raportin kokoamisesta. Raportissa kuvataan muun muassa esiintyneet ja mahdolliset tulevaisuuden tulvat 
vahinkotietoineen sekä tunnistetut tulvariskit. 

Raportit ovat saatavilla internetissä ELY-keskuksittain osoitteessa: www.ymparisto.fi/tulvat > tulvariskien 
hallinta > tulvariskien hallinnan suunnittelu > tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat

6.1 Aiemmat tulvatilanteet

Tulvariskiasetuksen mukaan tulvariskien alustavassa arvioinnissa tuli esittää kuvaus aiemmin esiintyneistä tul-
vista ja niiden laajuudesta ja tulvista aiheutuneet vahingolliset seuraukset. Edellytyksenä on se, että samankal-
taisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahingollisia seurauksia voidaan edelleen pitää mahdollisina. 

Ivalon keskustaajama on kärsinyt lähes vuosittain tulvan seurauksista. Suuria tulvia on ollut vuosina 1952, 
1966, 1968, 1981, 1993, 2000 ja 2005. (Ollila ym. 2000, Hyvönen 2006.) Suurin tulva on tapahtunut vuonna 
2005, jolloin kyseessä oli vesistötulva ilman jääpatoja. Tulvan syntymiseen vaikuttivat kevään 2005 Ivalojo-
en valuma-alueen lumen vesiarvot, jotka olivat ennätyssuuret (hammastunturin suunnalla parhaimmillaan yli  
250 mm/m²) ja sulamisaikaan satoi runsaasti vettä (sadesumma oli noin 80 mm). Lisäksi sulamisaika oli nopea 
lämpimistä säistä johtuen.  Suurin virtaama oli 26.5.2005 tuolloin Pajakosken kohdalla 1 045 m3/s ja suurin ve-
denkorkeus oli tuolloin N60+128,01 metriä (kuva 6.1, taulukko 11). Tiet Näveriniemeen ja ajoittain Rovaniemen 
suuntaan Kerttuojan kohdalla olivat poikki. (Hyvönen 2006.)

Vuoden 2005 tulvassa kastui kaikkiaan 14 asuinrakennusta ja arviolta 29 lomarakennusta. Tilapäisillä tul-
vapenkereillä suojattiin kolme taloa. Vahinkohakemuksia tehtiin kaikkiaan 105 kappaletta. Haettujen vahin-
kojen yhteissumma oli noin 0,2 milj. euroa. Vuoden 2005 tulva vastasi lähes kerran 100 vuodessa toistuvaa 
tulvaa (ilman jäiden tai jääpatojen vaikutusta). Vuoden 2000 tulva oli melkein yhtä suuri, silloin vedennousu 
aiheutui jääpadosta. Vuonna 2000 virtaama oli 920 m3/s ja suurin havaittu vedenkorkeus oli Pajakorkealla  
N60+127,80 metriä (taulukko 11). (Saarijärvi 2005.)

Jääpatoja muodostuu yleensä kuvassa 6.2 esitettyihin paikkoihin. Näissä kohdissa jokiuomassa on koh-
tia, joihin on keräytynyt hiekkaa ja uoma on madaltunut. Jäät pakkautuvat näihin mataliin kohtiin ja muo-
dostavat jääpatoja. Lähimpänä Ivalon keskustaa sijaitsevat Törmäsen, Näverniemen ja Kuusiniemen jää-
patopaikat.
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Kuva 6.1. Korkeimmat havaitut virtaamat ja vedenkorkeudet Pajakosken havaintoasemalla

Taulukko 11. Suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat Pajakosken havaintoasemalla (7101320)

Päivämäärä Vedenkorkeus [N60+ m] Virtaama [m3/s]

19.5.2012 127,42 707

26.5.2005 128,01 1 045

22.5.2000 127,80 920
23.5.1981 127,79 900

Kuva 6.2. Ivalojoen yleisimmät jääpatojen muodostumispaikat
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6.2 Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvillä tulvilla tarkoitetaan tulvia, joita ei ole käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella toistaiseksi esiintynyt, mutta joihin tulisi varautua. Arvio tulevaisuuden tulvariskeistä tehtiin alustavassa 
arvioinnissa korkeusmalli- ja paikkatietoaineistojen avulla. Arvioinnissa otettiin huomioon vesistöjen sijainti ja 
niiden hydrologiset ja geomorfologiset ominaisuudet ja säännöstely- ja tulvasuojelurakenteiden sekä muiden 
käytettävissä olevien tulvariskien hallintakeinojen tehokkuus. Lisäksi tarkasteltiin olosuhteiden pitkän aikavälin 
kehitystä mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvien esiintymiseen.

Tulevaisuuden tulvien peittävyys- ja vahinkopotentiaalitietoja saatiin aiemmin tunnistetuilla tulvariskialueil-
la tulvavaarakarttoihin pohjautuen tai alustavan arvioinnin apuna voitiin käyttää Suomen ympäristökeskukses-
sa kehitettyä paikkatietoanalyysiä (Sane 2010), joka laadittiin tulvariskin kannalta tärkeimmille vesistöalueille 
(46 kpl). Muilla alueilla, esim. lähes asumattomilla valuma-alueilla, käytettiin kevyempää tarkastelutapaa. Mal-
li kalibroitiin erittäin harvinaiselle tulvalle määritettyjen virtaamien ja -vedenkorkeuksien avulla (toistumisaika 
~1/1000a). Arvioinnissa käytettiin parasta mahdollista saatavilla olevaa Maanmittauslaitoksen korkeusmallia.

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat Ivalojoen vesistöalueella ovat lumen sulamisesta aiheutuvia vesistötulvia. 
Tulvien ajankohta voi ilmastonmuutoksen myötä hieman aikaistua, jolloin jääpatotulvariski voi kasvaa. Ilmaston-
muutoksen arvioidaan lisäävän myös kesä- ja syystulvariskiä, mutta Lapin alueella tutkimusten mukaan suurim-
mat tulvat ovat edelleen lumen sulamisen seurauksena syntyneet kevättulvat (ks. luku 4.2.2). Kesä- ja syystul-
vien kasvamisessa suurimmat riskit syntyvät niiden nopean kehittymisen myötä, jolloin tulvia ei voida ennustaa 
kovin paljon etukäteen ja niihin ei voida varautua yhtä hyvin kuin kevättulviin. 

Mahdollisessa suurtulvassa kaikki Ivalon alueen tulvapenkereet ylittyvät ja tulva-alue ulottuu useissa kohdis-
sa yli kilometrin päähän joen pääuomasta. Ivalon keskustan alue on todennäköisesti kokonaan veden alla ja vesi 
leviää nopeasti laajalle alueelle kun penkereet ylittyvät.

6.3 Vesistöalueen tulvariskialueet

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tapahtui tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Nimeämisen 
kriteereistä on säädetty tulvariskilain (620/2010) 8 §:ssä. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otettiin huomi-
oon tulvan todennäköisyys, alueelliset ja paikalliset olosuhteet sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat 
yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:

1. vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun 

vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4. pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5. korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.

Paatsjoen vesistöalueelta on nimetty Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 ELY-keskuksen 
ehdotuksen mukaisesti yksi merkittävä tulvariskialue: Ivalon taajama. Nimeämisperusteet1 on esitetty taulukossa 
12.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskukset tunnistivat tulvariskien alustavassa arvioinnissa muita 
tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta ei arvioitu aiheutuvan edellä mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingol-
lisia seurauksia. Paatsjoen vesistöalueelta ei ole nimetty muita tulvariskialueita. 

1 Huom. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa ei ollut käytettävissä yhtä tarkkoja pohjatietoja kuin tulvariskikartoituksessa (luku 7), joten 
arviointi riskikohteiden määristä on tarkentunut työn edetessä. Luvussa 7 on esitetty uusin tieto mahdollisista tulvariskikohteista.
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Taulukko 12. Ivalon merkittävän tulvariskialueen nimeämisperusteet alustavassa arvioinnissa

Merkittävä 
tulvariskialue Perusteet ehdotukselle (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010, 8 §)

Ivalon taajama

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle:
-Reilu 1000 asukasta erittäin harvinaisen1 tulvan peittämällä asuinalueella
-Vaikeasti evakuoitavia kohteita (mm. terveyskeskus)

Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeytyminen:
-Tieliikenneyhteydet
-Muuntoasema ja kaukolämpölaitos

Muut perusteet:
-Aiemmin esiintynyt tulvia, joista lain 8 §:n tarkoittamia, yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia
-Tarkasteltua tulvaa yleisemmätkin tulvat aiheuttavat vahinkoja
-Tulvapenkereiden sortuminen

1 Eritäin harvinaisena tulvana voidaan pitää tilastollisesti kerran 500...1000 vuodessa toistuvaa tulvaa (asetus 659/2010, perustelumuistio)

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa selvitettiin, että Ivalon taajaman asuinalueella kerran tuhannessa vuo-
dessa toistuva tulva uhkaisi arviolta reilua 1 000 henkilöä. Kerrosalaa arvioidaan olevan tulvauhattuna noin  
71 000 m2 ja rakennuksia 600 kappaletta, joista noin 300 on asuinrakennuksia (satoja pientaloja, 30 rivitaloa ja  
5 asuinkerrostaloa, 14 vapaa-ajan rakennusta) (RHR2009). Toimitila- tai tuotantokäytössä olevia liikerakennuk-
sia tulvavaara-alueella on vajaa 40 kappaletta. Ivalon taajaman tulvavaara-alueella on uhattuna kaksi yleissivis-
tävän oppilaitoksen rakennusta, kaksi terveydenhuoltorakennusta ja Ivalon terveyskeskus. (Lapin ELY-keskus 
2011.)

Ivalon tulvavaarakartoitetulla alueella on alustavan arvioinnin mukaan yleisiä teitä tulvauhattuna yhteensä 
reilu 11 kilometriä, joista yli puolet alle yhden metrin syvyysvyöhykkeellä. Yli kahden metrin syvyysvyöhykkeellä 
teitä on noin 200 metriä. Myös vuosien 2000 ja 2005 tulvat ovat nousseet teille, joten on todennäköistä, että ko. 
vuosina esiintyneitä tulvia suuremmat tulvat myös katkaisevat tieosuuksia. (Lapin ELY-keskus 2011.)

Ivalon tulvavaarakartoitetulla alueella sijaitsee Ivalon muuntoasema, josta kulkee jännitelinja Venäjälle. Sähkö 
Paatsjoen voimalaitoksilta tuodaan Ivalon sähköaseman kautta 110 kV:n vaihtosähköyhteydellä. Muuntoasema 
sijaitsee syvyysvyöhykkeellä, jossa vettä arvioidaan olevan yli yksi metri (kun tulvan toistuvuus  on 1/1000a). 
Pahimmassa tapauksessa sähkön jakelu suurjännitelinjan kautta voi keskeytyä, mikäli sähköasemalla tulvii. 
Ivalon tulvavaara-alueella on muuntoaseman lisäksi viisi muuta voimalaitosrakennuksiin kuuluvaa rakennusta 
(oletettavasti sähköpääkeskuksia) tulvauhattuna. Lisäksi Ivalon kaukolämpövoimala sijaitsee tulva-alueella. (La-
pin ELY-keskus 2011.)

Ivalon taajamaa suojaamaan on rakennettu tulvapenkereitä (ks. luku 4.4). Koska penkereet ovat mitoitettu 
suojaamaan maksimissaan kerran 100 vuodessa toistuvalta tulvalta, voidaan olettaa, että sitä suuremmalla tul-
valla penkereet murtuvat. Pengermurtumatilanteessa tulva Ivalon taajamaan tulee yllättäen ja nopeasti, mikä 
aiheuttaa taajamalle merkittävän tulvariskin. Voidaan olettaa, että lähes koko taajama jää tulva alle. Huomioon 
on otettava lisäksi se, että osa tulvapenkereistä on mitoitettu vain kerran 50 vuodessa toistuvalle tulvalle, jolloin 
niiden murtuminen on todennäköisempää. (Lapin ELY-keskus 2011.)
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7 Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä 
vahinkoarviot

7.1 Tulvakartoituksen menetelmä ja vahingonarvioinnin 
perusteet

Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinkoarvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa 
monin eri tavoin. Tulvariskikartat ja arviot mahdollisista vahingoista auttavat hahmottamaan tulvariskien hallin-
nan nykytilan ja asettamaan hallinnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet 
määritellään näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulva-
kartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on suuri merkitys.

7.1.1 Tulvavaara- ja riskikartoitus

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan 
todennäköisyydellä. Tarvittaessa kartoissa voidaan esittää myös tulvien aikainen virtaama ja virtausnopeudet.
Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön mukaisesti laadittu kaikille merkittäville tulvariskialueille vuoden 
2013 loppuun mennessä. Yksityiskohtaiset valtakunnalliseen tarkkaan korkeusmalliin (KM2) perustuvat kartat 
on tehty taulukossa 13. esitettyjen toistuvuuksien mukaisille skenaarioille.

Taulukko 13. Tulvakartoituksessa käytetyt skenaariot Ivalossa

Toistuvuus 
(vuotuinen todennäköisyys) Sanallinen kuvaus

1/20a (5 %) kohtalaisen yleinen tulva

1/50a (2 %) melko harvinainen tulva

1/100a (1 %) harvinainen tulva

1/250a (0,4 %)
erittäin harvinainen tulva

1/1000a (0,1 %)

Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvan toistuvuuden (eli tulvavaarakartoitetun skenaarion) aiheuttama ris-
ki. Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa 
esitetään tulva-alueen asukkaiden viitteellinen määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta 
tärkeät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti kärsivät 
suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet. Tiedot ovat pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoaineistoista 
kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR), CORINE -maankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustieto-
järjestelmästä (VAHTI) ja erilaisista ympäristötietokannoista. Kohteiden tiedot on tarkistettu vuoden 2013 aikana 
yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa.

Tulvavaarakartat ja tulvariskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa 
www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvavaara- ja riskikartoituksesta tehdyt raportit löytyvät Ivalojoen hallinta-
suunnitelman internet-sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
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7.1.2 Vahinkojen arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arviointi on tehty pääosin tulvariskikartoituksen perusteella. Va-
hinkoja on arvioitu myös tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä silloin käytettävissä olleiden tietojen 
perusteella, mutta tulvariskikartoituksen myötä tulvavaara-alueen kohteiden sijainti- ja ominaisuustiedot ovat 
tarkentuneet.

Tulvariskialueelle on laadittu arviot eri skenaarioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suorista euromääräisistä 
vahingoista. Arviot on laadittu kansallisesti keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa käyttäen olemassa olevia 
paikkatietoaineistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden arvosta ja haavoittuvuudesta eri vesisyvyyksillä 
(ns. vahinkofunktiot). Vahinkoarviot on tehty seuraaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot (rakennevahinko, 
irtaimisto ja puhdistuskustannukset eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruktuurille, liikennekatkosta ai-
heutuva lisäaika, vahingot ajoneuvoille), pelastustoimen kustannukset sekä maatalousvahingot.

Eri tavoin arvioitujen vahinkojen vertailulla ja arviointitekijöiden painoarvojen määrittämisellä on suuri vaiku-
tus kokonaiskuvaan alueen tulvariskistä. Kaikkia tulvan aiheuttamia vahinkoja ei voida arvioida absoluuttises-
ti määrällisesti. Esimerkiksi tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toimivuuteen ei voida esittää tarkkoja arvioita 
määrällisesti tai rahallisesti, vaan vahinkoarvio esitetään tyypillisesti sanallisesti epävarmuus huomioon ottaen. 
Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin vertaile-
maan keskenään. Toimenpiteiden vertailu on toteutettu luvussa 9 kuvatun mukaisesti monitavoitearviointia 
hyödyntäen.

7.1.3 Patojen vahingonvaaraselvitykset

Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka aiheuttaa padolla suurimman juoksutustarpeen. Mitoitus esitetään tä-
tä virtaamaa vastaavan tulvan (mitoitustulva) vuotuisena todennäköisyytenä tai toistuvuutena (319/2010, 2 §).  
Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan vedenkorkeus ei ylitä padon turvallista 
vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. Padon 
turvallisena korkeutena, jota padotusaltaan vedenkorkeus ei saa ylittää mitoitustulvan aikana, pidetään ns. hätä-
ylivedenkorkeutta (hätä-HW). Hätäylivedenkorkeus on ylivedenkorkeus, jonka ylittäminen voi aiheuttaa muutok-
sia patorakenteissa. Tulvapenkereen mitoitustulva ja vedenkorkeus, jonka aikainen veden leviäminen tulvapen-
kereellä on tarkoitus estää, suunnitellaan tapauskohtaisesti halutun tulvasuojelutason saavuttamiseksi.

Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Luokittelua ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Patoturvalli-
suuslaissa tarkoitettujen patojen luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja sekä tulvapenkereitä. Luokittelu 
koskee myös lain tarkoittamia tilapäisiä patoja kuten työpatoja.

Onnettomuuden sattuessa 1-luokan pato aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan 
vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa terve-
ydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato saattaa aiheuttaa onnet-
tomuustilanteessa vain vähäistä vaaraa.

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys pa-
dosta ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). 
Vahingonvaaraselvityksessä kuvataan veden tai muun padotun aineen leviäminen padon sortuessa kohdis-
ta, joissa sortumasta aiheutuu suurin vahingonvaara (patojen vahingonvaara-alueet). Vahingonvaara-aluetta 
on kaikki padon alapuolinen alue, jonne patosortumatilanteessa vesi voi levitä, mutta patoturvallisuuslain 
tarkoittamissa vahingonvaarakartoissa tarkastellaan vain pahinta vaihtoehtoa. Selvityksessä on tarkasteltu 
erikokoisten murtuma-aukkojen ja murtuma-aikojen vaikutuksia virtaamaan mahdollisessa patomurtumati-
lanteessa. Murtuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutuksia on tarkasteltu numeerisella virtausmallilla, jonka 
pohjalta on laadittu vahingonvaarakartat. 1-luokan patojen vahingonvaarakartat löytyvät tulvakarttapalvelusta 
(www.ymparisto.fi/tulvakartat).

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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7.2 Ivalon merkittävä tulvariskialue 

7.2.1 Tulvavaara- ja riskikartat

Ivalojoen tulvavaarakartta kattaa Ivalojokivarren Huuhkajasta Akujärven kanavaan asti (kuva 7.1). Tältä alueelta 
on ollut saatavilla maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettu tarkka korkeusmalli (KM2). Tulvariskikartoi-
tus käsittää tulvavaarakartoitetun alueen pois lukien Neitiaavan alue. Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle on 
laadittu lainsäädännössä vaadittavat perusskenaariot (1/20a, 1/50a, 1/00a, 1/250a ja 1/1000a). Tulvariskikar-
toituksessa kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista. 

Ivalon taajamaa on suojattu tulvapenkereillä. Penkereet suojaavat tulvilta, joiden toistuvuus on 1/100a tai 
useammin. Tulvapenkereiden ylittyessä tulvavahingot tulevat olemaan mittavat. Lähes koko Ivalon keskusta jää 
tulvan alle. (Karjalainen 2014.) Kuvassa 7.2 on esitetty ote Ivalon tulvariskikartasta. Kuvassa on kerran 100 vuo-
dessa toistuva tulva, jossa viivoitettu alue kuvaa tulvapenkereiden suojaamaan aluetta. Kuvassa 7.3 on esitetty 
ote tulvavaarakartasta 1/250a tulvalla. Riskikohteista suurin osa sijoittuu Ivalon ydinkeskustan alueelle ja ovat 
tulvavaarassa erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a). 

Taulukossa 14 on esitetty Ivalon tulvariskialueen tulva-alueella sijaitsevien asukkaiden, asuinrakennusten ja 
kaikkien rakennusten lukumäärät eri tulvan toistuvuuksilla. Luvut perustuvat alueen tulvavaarakarttaan ja vuon-
na 2012 päivitetyn rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin. (Karjalainen 2014.) Ivalon tulvariskialueen vaikeasti 
evakuoitavat kohteet on esitetty taulukossa 15. Kohteet ovat tulvavaarassa, jos tulvavesi nousee Ivalon nykyis-
ten tulvapenkereiden yli. Lisätietoa vaikeasti evakuoitavista kohteista löytyy Ivalon tulvariskikartoitusraportista 
(www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki).

Kuva 7.1. Ivalon tulvavaarakartoitetun alueen rajaus ja merkittävän tulvariskialueen rajaus

Ivalon merkittävä tulvariskialue
Ivalon tulvakartoitettu alue

© SYKE, ELY-keskukset
© Maanmittauslaitos lupa nro/MML/15

0 21
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http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
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Taulukko 14. Ivalon tulvariskialueen asukkaiden ja rakennusten määrät eri tulvan toistuvuuksilla. (RHR 2012)

Tulvan toistuvuus Asukkaiden 
määrä

Asuinrakennusten 
määrä

Rakennusten määrä 
yhteensä

1/20 20 20 75

1/50 35 25 100

1/100 85 55 150

1/250 2 105 805 1 535

1/1000 2 510 945 1 780

Kuva 7.2. Ote Ivalon tulvariskikartasta 1/100a tulvalla. Viivoitetut alueet kuvaavat tulvapenkereillä suojattua aluetta

Kuva 7.3. Ote Ivalon tulvariskikartasta 1/250a tulvalla 
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Taulukko 15. Ivalon tulvariskialueen vaikeasti evakuoitavat kohteet (RHR 2012)

Kategoria Kohde

Terveyskeskukset Ivalon terveyskeskus

Palvelutalot Palvelukeskus Koivikko

Päiväkodit
Ivalon päiväkoti
Ivalon ryhmäpäiväkoti Násti
Koltansaamen kielipesä

Muut vaikeasti evakuoitavat kohteet Kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaamosranta
Kehitysvammaisten rivitalo

Yleissivistävien oppilaitosten 
rakennukset Ivalon ala-aste

Vaikeasti evakuoitavien kohteiden lisäksi Ivalossa on tulvavaarassa Ivalon kaukolämpölaitos ja Ivalon säh-
köasema, jotka molemmat ovat tulvavaarassa erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) (Karjalainen 2014). Lisäk-
si alueella on useita muuntajia, puistomuuntamoita ja sähkönjakelukaappeja. Jätevedenpumppaamoita tulva-
vaarassa on alle 100 vuodessa toistuvilla tulvilla neljä pumppaamoa ja erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) yli  
40 pumppaamoa. Erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) lähes koko jätevesiverkosto on tulvan alla ja tulvat 
aiheuttavat ongelmia jätevesiverkoston toiminnalle. Vuosien 2000 ja 2005 tulvissa jouduttiin sulkemaan Nä-
verniemen ja Puhakantien pumppaamot, jolloin yhteensä 44 talouden jätevedet valuivat maastoon 3–4 päivän 
ajan. Vedenottamoita ei ole tulvavaara-alueella. Tulvauhatuimmat yleiset tiet ovat Koppelontie ja Rovaniemen-
tie. Myös Lentokentäntielle on vesi noussut aiempina tulvavuosina. Kaduiksi luokitelluista teistä merkittävimmät 
uhattuna olevat tiet ovat terveyskeskukselle johtavat tiet mm. Sairaalantie ja Rantatie. (Karjalainen 2014.)

Ympäristölle haittaa aiheuttavia kohteita ei ole Ivalossa tulvavaarassa muita kuin polttonesteen jakeluasemia, 
joiden ei arvioida aiheuttavan haittaa tulvatilanteissa (Karjalainen 2014). Valuma-alueella sijaitseville Natura-
alueille Ivalon tulvat eivät aiheuta haittaa, sillä tulvariskikohteet sijaitsevat Natura-alueen alapuolella. Ivalojoen 
suiston Natura-alueelle tulvat eivät myöskään aiheuta merkittävää haittaa, muuta kuin silloin jos tulvavesien mu-
kana kulkeutuu luonnolle haitallisia aineita. Ivalossa ei kuitenkaan ole kohteita, joista pääsisi merkittäviä määriä 
haitallisia aineita luontoon. Tulvavaarassa olevia kulttuuriperinnön kohteita ei myöskään ole tulvavaarassa muita 
kuin yksi kiinteä muinaisjäännös, jonka ei arvioida vahingoittuvan tulvilla. (Karjalainen 2014.)

7.2.2 Vahinkoarviot

Vuoden 2005 tulvassa vahingot olivat 0,2 miljoonaa euroa ja tulva oli noin kerran 70 vuodessa toistuva tulva. Vuo-
den 1981 tulvasta aiheutui Ivalon taajamalle 1,6 miljoonan markan (nykyarvo noin 700 000 €) vahingot rakennuk-
sille ja 0,3 miljoonan markan (nykyarvo noin 131 000 €) suojaus-, korjaus- ja pelastustyöt. (Saarijärvi 2005.)

Aiemmin on selvitetty Ivalon taajaman vahinkojen suuruutta Ivalojoen alueen tulvasuojelu suurtulvilta yleis-
suunnitelmassa (Hyvönen 2006). Siinä arvioitiin, että nykyisten penkereiden ylittyessä, vahingot Ivalon taaja-
malle olisivat noin 6,95 miljoonaa euroa. Vahinkoihin sisältyy 15 kerrostaloa, reilu 500 asuinrakennusta, reilu  
200 talousrakennusta, noin 300 vapaa-ajan asuinrakennusta, 9 teollisuushallia ja 6 kauppakeskusta. Vahin-
goista suurin osa kohdistuu Ivalon keskustaajamaan. Koppelon kylällä vahinkojen suuruus on arvioitu olevan  
0,16 miljoonaa euroa, Törmäsessä 0,12 miljoonaa euroa. Arvioinnin jälkeen Koppeloon ja Törmäseen on raken-
nettu tulvapenkereitä, jotka hieman pienentävät arvioitujen vahinkojen määrää. (Hyvönen 2006.) Rakennusva-
hinkojen lisäksi tiestölle ja silloille vahinkoja aiheutuisi noin 5 miljoonaa euroa. Kokonaisvahingot olisivat arvioilta 
yhteensä 11,7 miljoonaa euroa. (Hyvönen 2006.)

Kokonaisvahingot Ivalon tulvariskialueella ovat mittavat erisuuruisilla tulvilla. Taulukkoon 16 on koottu Suo-
men ympäristökeskuksen laskemat euromääräiset tunnusluvut vahingoille tulvavaarakartan viidelle eri tois-
tuvuudelle.  Vahinkojen laskemisen lähtötietoina on käytetty Ivalon tulvavaarakarttoja, RHR-rekisteriä sekä 
Digiroad-aineistoa.
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Taulukko 16. Yhteenveto vahinkoarvioista euroissa Ivalon tulvariskialueella eri tulvan toistuvuuksilla  
(Suomen ympäristökeskus)

Ivalon tulvakartan toistuvuudet 5 % 2 % 1 % 0,4 % 0,1 %
Yhteenveto vahinkoarvioista (M€) 1/20a 1/50a 1/100a 1/250a 1/1000a
Kokonaisrakennusvahingot 1,8 2,5 3,2 29,6 60,5

Rakennevahingot 0,9 1,3 1,7 13,9 29,5

Puhdistus 0,3 0,3 0,4 3,2 7,8

Irtaimisto 0,7 0,9 1,1 12,6 23,3

Liikenne 0,3 0,4 0,5 2,4 3,6

Liikennekatkon lisäaika 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

Liikenneinfra 0,3 0,4 0,5 2,2 3,2

Pelastustoimi 0,1 0,2 0,2 2,0 4,0

Ajoneuvot 0,0 0,1 0,1 1,6 2,3

Yhteensä 2,2 3,1 4,0 35,5 70,4

Vahingot koostuvat rakennuksiin kohdistuvista vahingoista, joista suurin osuus on rakennevahingoilla. Lisäksi 
rakennusvahinkoihin liittyy irtaimistolle kohdistuvat vahingot ja rakennuksen puhdistamiskustannukset. Lasken-
nassa on arvioitu kellarillisten talojen määräksi 9,5 % rakennuksien määrästä. Irtaimiston osuuden on arvioitu 
olevan asuinrakennuksien kohdalla 6 % rakennuksen keskimääräisestä neliöhinnasta. Arviolaskelmien lähtötie-
doissa on käytetty lattiatason korkeutena 0,8 metriä maanpinnasta. 

Vahinkoarviot ovat suuntaa antavia. Vahinkoarviot kuvaavat tilannetta, jossa mitään tulvatilanteen tulva-
suojelutoimenpiteitä tai pelastustoimen toimenpiteitä ei ole toteutettu. Toteutuneissa tulvissa ainakin osa 
kohteista on voitu suojata tilapäisin penkerein tms. Rakennusten sokkeleiden ja kastuvien lattiapintojen 
korkeuksia ei ole tiedossa, joten ei ole voitu arvioida kuinka moni tulvavaara-alueen rakennuksista kastuu 
todellisuudessa. 

7.2.3 Patojen vahingonvaaraselvitykset

Ivalojoen vesistöalueella ei ole voimalaitospatoja. Ivalon tulvariskialueen tulvapenkereitä on yhteensä 13 km. 
Tulvapenkereiden patoluokittelu ja vahingonvaaraselvityksen laadinta on parhaillaan käynnissä. Kun Ivalon tul-
vanpenkereiden vahingonvaaraselvitys on saatu valmiiksi, voidaan tehdä penkereiden patoluokitus. Ivalon pen-
kereiden arvioidaan kuuluvan joko 1- tai 2-luokkaan.
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8 Tulvariskien hallinnan tavoitteet

8.1 Kuvaus tavoitteiden asettamisesta

Tulvariskien hallinnan tavoitteet on esitettävä tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja tulvaryhmä on asettanut ne 
viranomaisyhteistyön ja riittävän laajan sidosryhmävuorovaikutuksen jälkeen. Tavoitteiden määrittäminen on 
ollut monivaiheinen ja hallintasuunnitelmatyön kuluessa tarkentunut prosessi. 

Kunkin tavoitteen osalta tulisi käydä ilmi miten tavoite huomioi tulvariskilaissa mainitut vahingolliset seura-
ukset, miten tavoitteet on huomioitu yhteen vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja miten laajaa aluetta tavoite 
koskee. Tavoitteissa on pyritty lisäksi huomioimaan muun muassa tulvien ehkäisy, tulvasuojelu, valmiustoimet 
sekä vesistö- tai merialueen tai sen osan erityispiirteet. Tavoitteita valmisteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 
huomioitu myös kestävien maankäyttötapojen edistäminen, veden pidättämisen parantaminen sekä tulvavesien 
ohjaaminen tarkoitukseen varatulle alueelle. Tavoitteet on pyritty muodostamaan realistisiksi, ottaen huomioon 
esimerkiksi tulvasuojelurakenteiden mahdollisuudet ja teknis-taloudelliset toteutusedellytykset.

Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmä on käsitellyt useissa kokouksissaan tulvariskien hallinnan tavoitteita. Ta-
voitteiden käsittely alkoi tulvaryhmän toisessa kokouksessa 11.9.2012, jolloin keskusteltiin tavoitteiden aset-
tamisesta ja katsottiin esimerkkejä muilta tulvariskialueilta. Kokouksessa päätettiin, että alustavien tavoittei-
den tavoitetasoksi otetaan kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan taso taajama-alueella. Yhteiskunnan kannalta 
kriittisten kohteiden (mm. terveyskeskus, muuntamo ja kaukolämpölaitos) osalta suojauksen taso on kerran  
250 vuodessa toistuva tulva.  Tavoitteiden käsittely jatkui seuraavassa kokouksessa 6.2.2013, jossa päätettiin 
tulvariskien hallinnan tavoitteet. 

Kuva 8.1. Ivalojoen maisema 
(kuva Sanna Pehkonen)
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8.2 Tavoitteet

Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla hallintasuunnitelmien kohteina olevilla vesistö- ja merialueil-
la on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä 
tulviin varautumisen edistäminen. Lisäksi vesistötulvien vahinkojen tulisi vesistöalueella jäädä mahdollisimman 
vähäisiksi. (Laki tulvariskien hallinnasta 11§.)

Taulukossa 17 on esitetty Ivalojoen tulvaryhmän asettamat koko vesistöaluetta koskevat yleiset tavoitteet ja tau-
lukossa 18 on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle. Taulukossa 18 on 
tavoitteen alla esitetty perustelu tavoitteelle.

Taulukko 17. Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet Ivalojoen vesistöalueilla

Ihmisten terveys ja turvallisuus:
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille

Ympäristö:
• Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa

Taulukko 18. Ivalon tulvariskien hallinnan tavoitteet

Ihmisten terveys ja turvallisuus:
• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse 

asuinrakennuksia (tai rakennukset on suojattu niin, ettei 
ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu) 

• noin 50 asuinrakennusta ja 85 asukasta harvinaisen 
tulvan peittämällä alueella

• Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella 
ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on 
suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu

• Katso kohteet luvusta 7.2.1 taulukko 15.

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut:
• Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja 

tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa 
(1/250a)

• Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella Ivalos-
sa sijaitsee 31 muuntajaa, Ivalon sähköasema, Ivalon 
kaukolämpölaitos, lähes koko jätevesiverkosto

• Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinai-
sessa tulvatilanteessa (1/250a)
• Tulva voi aiheuttaa haittaa mm. Rovaniementielle, 

Petsamontielle, Lentokentäntielle, Leiritielle, Rantatiel-
le/Sairaalantielle

Ympäristö:
• Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella ei sijaitse 

sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista tai 
laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle

• Ivalossa ei kohteita nykyisin, tavoitteena, että tulevai-
suudessakaan erittäin harvinaisen tulvan peittämälle 
alueelle ei sijoiteta vahingollisia seurauksia aiheutta-
vaa toimintaa

Kulttuuriomaisuus:
Ei ole asetettu tavoitetta, koska tulvavaara-alueella ei ole 
kohteita
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9 Toimenpiteiden arviointi

9.1 Toimenpiteiden monitavoitearviointi

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arvioinnissa on hyödynnetty monitavoitearviointiin perustuvaa lähestymis-
tapaa. Monitavoitearvioinnissa on kyse vaihtoehtojen järjestelmällisestä ja läpinäkyvästä arvioinnista. Menetel-
mä mahdollistaa rahalla mitattavien ja ei-rahallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi se tarjoaa kehikon sidosryh-
mien näkemysten ja arvostusten selvittämiseksi ja sisällyttämiseksi osaksi arviointia. Menetelmää on aiemmin 
sovellettu useissa erityyppisissä vesitalous- ja kunnostushankkeissa.

Monitavoitearviointia voidaan soveltaa monella tavalla. Soveltamistapaa ratkaistaessa eri vesistöalueilla tulee 
ottaa huomioon mahdollisten vaihtoehtojen määrä, arvioinnin tarkkuustaso, käytettävissä olevan tiedon määrä 
ja laatu sekä tavoitteet sidosryhmien osallistumiselle.

Monitavoitearvioinnin tavoitteena Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelussa oli

• tukea toimenpidevaihtoehtojen järjestelmällistä ja läpinäkyvää arviointia,
• tarjota menettelytapa sidosryhmien osallistumiselle ja vuorovaikutukselle,
• lisätä eri osapuolten ymmärrystä tulvariskien hallinnan tarpeesta, ratkaisuista, asioiden mittasuhteista ja 

epävarmuuksista ja
• tuottaa tulvaryhmälle toimenpiteiden valintaa ja priorisointia tukeva aineisto.

Monitavoitearviointi toteutettiin Ivalossa pääosin vuoden 2013 aikana. Seuraaviin lukuihin on koottu pääkohdat 
arvioinnista. Tarkempaa tietoa Ivalon tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnista löytyy monitavoitearvioinnin rapor-
tista, joka on tallennettu Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman internetsivuille (www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki).

9.1.1 Monitavoitearvioinnin vaiheet ja eteneminen Ivalossa

Ivalossa toimenpiteiden monitavoitearviointi toteutettiin kuvan 9.1 kaavion vaiheissa. Monitavoitearvioinnin tu-
loksia hyödynnettiin Ivalon tulvasuojelutoimenpiteiden valinnassa.

Monitavoitearviointityön tueksi alueelle muodostettiin sidosryhmistä koostuva arviointiryhmä. Arviointiryh-
mään kutsuttiin osallistujiksi paikallisia sidostahoja, joita tulvasuojelun toimenpiteet mahdollisesti koskettavat 
tai joilla on runsaasti erityistietoa alueesta. Lisäksi Ivalojoen tulvaryhmä oli mukana arviointiryhmässä, sillä he 
ohjaavat tulvariskien hallinnan suunnittelua alueella. Arviointiryhmän keskeinen työ oli tarkistaa asiantuntijoi-
den laatimat vaikutusarviot ja vaikuttaa arviointitekijöiden muodostamiseen ja arviointitekijöiden painottamiseen. 
Ryhmän jäsenet saivat vaikuttaa ja heillä oli mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään arviointiin ja työn vaiheisiin. 
Arviointiryhmän kokouksien ajankohdat ja sisältö on esitetty aiemmin luvussa 3.

9.1.2 Arvioinnin toimenpiteiden tunnistaminen

Ivalojoen vesistöalueella on tunnistettu toimenpiteitä, joiden toteuttamiseen ei liity ristiriitoja ja jotka ovat tar-
peellisia tulvariskien vähentämiseksi (taulukko 19). Nämä toimenpiteet ehdotetaan esitettävän hallintasuunnitel-
massa toimenpiteinä ilman tarkempaa arviointia. Toimenpiteet koskevat koko Ivalojoen vesistöaluetta. Toimen-
piteiden tarkempi sisältö on esitelty hallintasuunnitelman luvussa 10. Osa näistä toimenpiteistä on ollut mukana 
Ivalon tulvasuojelutoimenpiteiden monitavoitearvioinnissa, jossa tarkastelussa olevat toimenpiteet esitellään 
myöhemmin. 

http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
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Taulukko 19. Ristiriidattomat ja toteuttamiskelpoiset toimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen tarkempi kuvaus Toimenpiteen tila

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvamallinnus  
ja sen kehittäminen Käytössä nykyisin

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Tulvatietojärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen Käytössä nykyisin

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelun tehostaminen ja alimpien raken-
tamiskorkeuksien päivittäminen. Vanhojen kaavojen ajan-
tasaistaminen, riskikohteiden siirtämisen mahdollistaminen 
kaavoituksella. Alavien teiden korottaminen teiden peruspa-
rannushankkeissa.

Käytössä nykyisin

Omatoiminen varautuminen Laaditaan ohjeistuksia omatoimisen varautumisen  
edistämiseksi Käytössä nykyisin

Tulvasuojelutoimenpiteet

Jäiden sahaukset Jään sahaukset keväisin Ivalojoella jääpatotulvien  
ehkäisemiseksi Käytössä nykyisin

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien 
kehittäminen Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien kehittäminen Käytössä nykyisin

Tulvaviestinnän kehittäminen Tulvaviestinnän (ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen) 
kehittäminen Käytössä nykyisin

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 
laatiminen

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla 
pitäminen Käytössä nykyisin

Tulvantorjunnan harjoituksien  
järjestäminen ja kehittäminen Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen Käytössä nykyisin

Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelutoimenpiteiden 
käyttö ja kehittäminen

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen ja 
tilapäiset teiden korotukset tulvatilanteessa Käytössä nykyisin

Jälkitoimenpiteet

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Toimintojen uudelleen sijoittaminen tulvan jälkeen joko  
pysyvästi tai tilapäisesti Käytössä nykyisin

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan  
kehittäminen

Tulvavahingoista kärsineiden asukkaiden auttaminen  
toipumaan tulvasta tulvan jälkeen Käytössä nykyisin

Puhdistamis- ja ennallistamis- 
toimenpiteiden suunnittelu

Tulvavahinkojen siivoaminen ja alueiden puhdistaminen tulvan 
jälkeen Käytössä nykyisin

Kuva 9.1. Monitavoitearvioinnin vaiheet Ivalossa
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Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearvioinnissa tarkasteluun valittiin kuusi vaihtoehtoa, jotka sisäl-
tävät erilaisia tulvasuojelulle hyödyllisiä toimenpiteitä (taulukko 20). Osa näistä toimenpiteistä on jo nykyisin 
käytössä ja osa on uusia, jotka vaativat lisäselvityksiä. Aluksi erilaisia toimenpiteitä listattiin ja pohdittiin niiden 
toteuttamismahdollisuuksia ja hyötyä tulvasuojelulle. Sen jälkeen toteuttamiskelvottomat toimenpiteet jätettiin 
pois listalta ja yhteensopivat toimenpiteet yhdistettiin. Toimenpiteistä muodostettiin kuusi erilaista vaihtoehtoa. 
Vaikutusarvioinnin alussa yksittäisiä toimenpiteitä vielä siirrettiin muutamien vaihtoehtojen välillä, sillä ne sopivat 
paremmin ko. kokonaisuuteen. 

Taulukko 20. Ivalon tulvasuojelutoimenpiteiden vaihtoehdot, joita tarkasteltiin monitavoitearvioinnissa

Vaihtoehto Pääryhmä Vaihtoehtoon sisältyvät yksittäiset toimenpiteet

VE 1 Nykyisten käytäntöjen 
tehostaminen

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tehostaminen
Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen
Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen
Tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen
Jääpatojen muodostumisen ehkäisy

VE 2 Omatoiminen  
varautuminen

Talojen ja asuinalueiden suojaaminen
Kastumista kestävien materiaalien käyttö rakentamisessa
Tilapäinen tulvasuojelu

VE 3 Suojaaminen  
tulvapenkereillä

Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen ja kunnostaminen
Lisäpenkereiden rakentaminen
Teiden ja katujen korottaminen

VE 4 Ohitusuoman/tulvitus-
alueen rakentaminen

Ohitusuomien/tulvitusalueiden rakentaminen: Alustavassa tarkastelussa vaihtoehdot: 
Mukkavuopaja, Törmänen ja Mustajänkkä, näistä Mukkavuopaja päätyi jatkotarkasteluun
Virtauksen parantaminen Ivalojoessa

VE 5 Veden pidättäminen 
valuma-alueella

Kuivatekoaltaiden rakentaminen vesistöalueelle: Alustavassa tarkastelussa neljä vaihto-
ehtoa, joista Lisman kuivatekoallas päätyi jatkotarkasteluun
Kosteikkojen perustaminen valuma-alueelle
Useiden pienten lampien/järvien hyödyntäminen tulvasuojelussa

VE 6 Ivalojoen ruoppaus Ivalojoen ruoppaaminen
Rantasuojauksien tekeminen

VE 1: Nykyisten käytäntöjen tehostaminen

Vaihtoehto 1 (VE1) sisältää toimenpiteitä, mitkä kuuluvat nykyisellään pääosin viranomaisten tehtäviin, ja niitä 
kehittämällä voitaisiin parantaa tulvasuojelua alueella. Vaihtoehdossa ei rakenneta tulvasuojelurakenteita, vaan 
kehitetään jo olemassa olevia toimintoja. Vaihtoehdon kustannukset ovat arvioilta 20 000–60 000 €/vuosi.

VE 2: Omatoiminen varautuminen

Vaihtoehto 2:ssa (VE2) tarkastellaan tulvasuojelua omatoimisen varautumisen keinoin. Vaihtoehdossa tavoit-
teena on, että asukkaat ja kiinteistöjen omistajat suojaisivat itse oman omaisuutensa joko pysyvin tai tilapäi-
sin menetelmin. Myös kokonaisten asuinalueiden suojaaminen on mahdollista aktiivisten asukkaiden toimesta. 
Vaihtoehdon kustannuksiksi on arvioitu noin 115 000–700 000 €.

VE 3: Suojaaminen tulvapenkereillä

Vaihtoehdossa 3 (VE 3) Ivalon alue suojataan tulvapenkereillä. Nykyisiä tulvapenkereitä korotetaan kestämään 
1/100a tulva ja erityiskohteiden osalta 1/250a tulva. Lisäksi rakennetaan uusia lisäpenkereitä niille alueille, mis-
sä tarvitaan lisäsuojausta. Vaihtoehtoon sisältyy myös yleisten teiden korottaminen. Teiden tai katujen korotta-
miset turvaavat liikenneyhteydet tulvatilanteissa ja voivat osittain estää tulvan leviämistä.

Ivalossa on tulvapenkereitä yhteensä 13 km (kuva 9.2) ja ne ovat pääosin mitoitettu kestämään kerran 100 vuodes-
sa toistuva tulva. Osa nykyisistä penkereistä ylittyy tulvalla, joka toistuu keskimäärin kerran 100 vuodessa, joten ko. 
penkereet tulisi korottaa. Kunta on korottanut osan penkereistä huollon yhteydessä. Penkereen korotusta tarvitaan noin 
3800 metriä ja korotukset ovat pääosin 0,1–0,4 metriä, jotta penkereet kestäisivät 1/100a tulvan (Partanen-Kettunen 
2013). Erityiskohteiden suojaamiseksi penkereitä on korotettava enemmän, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. 
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Uutta lisäpengertä Ivalon tulvariskialueella tarvitaan muun muassa Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen 
ja Kortenimeen.  Uusia penkereitä olisi yhteensä noin 4 000 metriä ja niiden korkeus olisi pääosin alle yhden 
metrin. Uudet penkereet ovat pääosin talokohtaisia penkereitä ja taloryhmien penkereitä. 

Ivalon tulvariskialueella on korotettavia yleisiä tieosuuksia ainakin Rovaniementie, Petsamontie, Koppelon-
tie, Lentokentäntie sekä Leiritie (kuva 9.2). Korotuksia tarvitaan yhteensä lähes 7 km, jotta saavutetaan 1/250a 
tulvataso. Lisäksi Sairaalantie ja Rantatie olisi korotettava, jotta kulkuyhteydet terveyskeskukseen olisi turvattu. 
Korotuksia tarvitaan yhteensä noin 1,5 km. Vaihtoehdon kustannuksiksi on arvioitu 3,2–5 milj. euroa.

Kuva 9.2. Ivalon nykyiset penkereet ja mahdolliset uudet lisäpenkereet sekä tulvauhanalaiset yleiset tieosuudet  
(tulva 1/100a)

VE 4: Ohitusuoman rakentaminen

Vaihtoehto 4:ssä (VE4) tarkastellaan ohitusuoman tai tulvitusalueiden rakentamista Ivalossa. Vaihtoehtoina sel-
vitetään mitkä kohdat voisi toimia oikaisu-uomana tai voisiko tulvavesiä johtaa uoman läheisille suoalueille, jol-
loin vedenkorkeus saataisiin alenemaan riskialueella ja tulvavesi ei nousisi nykyisten penkereiden yli. Ohitusuo-
malle on monitavoitearvioinnissa tarkasteltu kolme eri vaihtoehtoa: Mukkavuopaja, Törmänen ja Mustajänkkä, 
joista Mukkavuopajan vaihtoehto päätyi jatkotarkasteluun.

Toimenpiteessä Ivalon keskustan itäpuolella sijaitsevaan Mukkavuopajan vanhaan jokiuomaan johdetaan 
osa tulvavesistä ja vesi palaisi takaisin Ivalojokeen ennen Sahanperää (kuva 9.3). Tulvan ulkopuolisena aikana 
uomassa on vettä jonkin verran, jotta alue toimisi virkistyskäyttöalueena muut ajat. 
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Mukkavuopajan tulvitusalueen vaikutus 
vedenkorkeuksiin Ivalon keskustan kohdal-
la on reilu 5–15 cm 1/100a tulvalla ja noin  
11–34 cm 1/250a tulvalla (Leiviskä 2013). 

Tulvitusalueen rakentamiseen sisäl-
tyy tulvapenkereiden rakentaminen Iva-
lon keskustan ja ohitusuoman väliin, jotta 
tulvavesi ei leviä rakennuksille uomasta. 
Penkereitä tarvitaan yhteensä noin kah-
deksan kilometriä. Uoman toiselle puolel-
le Rajakankaalle tarvitaan rantasuojaukset 
(pituus noin 7–8 km). Lisäksi Rovaniemen-
tien, Leiritien ja Nellimintien kohtiin tar-
vitaan sillat (aukon koko noin 50–70 m). 
Vaihtoehdon kustannuksiksi on arvioitu 
12–15 milj. €.

Kuva 9.3. Mukkavuopajan oikaisu-uoma/tulvitusalue

VE 5: Veden pidättäminen valuma-alueella

Vaihtoehto 5:ssa (VE5) selvitetään onko Ivalojoen valuma-alueella sellaisia alueita mihin tulvavesiä voisi säilöä 
suurilla tulvilla (kuivatekoaltaat) tai voisiko nykyisiä järviä hyödyntää tulvavesien pidättämiseksi. Tarkoituksena 
olisi päästää säilötyt vedet tulvan jälkeen takaisin jokeen. Vaihtoehdossa tarkastellaan myös onko valuma-alu-
eelle mahdollista rakentaa kosteikkoja, jotka luonnollisin keinoin pidättäisivät osan tulvavesistä. 

Kuivatekoaltaalle tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa, joista Lisman kuivatekoallas päätyi jatkotarkasteluun. 
Alustavassa tarkastelussa todettiin, että valuma-alueen järvet ovat niin pieniä, ettei niiden varastointikyky ole 
riittävä tulvavesien pidättämiseksi, joten vesien pidättäminen järviin jätettiin pois jatkotarkastelusta. Tarkastelus-
sa myös havaittiin, että Ivalojoen valuma-alueen maaston kaltevuudesta johtuen valuma-alueella joudutaan ra-
kentamaan suuria patorakenteita, jos halutaan varastoida tulvavesiä soille tai perustaa laaja-alaisia kosteikkoja. 
Pienillä kosteikoilla ei ole vaikutusta tulvavesien pidättämisessä Ivalojoen valuma-alueella. Suoalueiden ja kos-
teikkojen hyödyntäminen tulvasuojelussa jätettiin pois jatkotarkastelusta vaikean toteutettavuuden ja vähäisten 
tulvasuojeluhyötyjen vuoksi.

Aiempien selvitysten mukaan Lisman kuivatekoaltaalla voidaan leikata tulvavirtaamia 200 m3/s (Pohjamo 
2002). Allas sijoittuu Lisman kylän yhteyteen Lismajoen varteen, mutta suurin osa kylän rakennuksista olisi al-
taan ulkopuolella. Alue on pääosin Lemmenjoen kansallispuiston ympäröimä, mutta allas osittain ulottuu myös 
kansallispuiston alueelle. Altaan rakentamisesta tarvitaan ympäristövaikutusten arviointi sekä Natura-vaikutus-
tenarviointi. Vaihtoehdon kustannuksiksi on arvioitu noin 15–30 milj. euroa.

VE 6: Ivalojoen ruoppaaminen

Vaihtoehdossa 6 (VE6) tarkastellaan voitaisiinko tulvasuojelu hoitaa Ivalojokea ruoppaamalla, jolloin saataisiin 
vesialuetta laajennettua ja syvennettyä, mikä lisää veden virtauspinta-alaa ja uoman syvyys kasvaa. Lisäksi 
vaihtoehtoon sisältyy toimenpiteenä rantasuojauksien tekeminen, jotta rantapenkereiltä ei valuisi jatkuvasti 
uutta hiekkaa Ivalojokeen. Hiekkaa kasaantuu jokeen vuosittain, jolloin joki on paikoitellen hyvin matala ja 
virtaamat hidastuvat.

Aiempien selvitysten mukaan Ivalon alueella on mahdollisia ruopattavia kohteita kaksi paikkaa; Näveriniemi 
ja Nirvamella (kuva 9.4). Näveriniemessä ruopattavaa pinta-alaa on noin 90 000 m². Ruoppauksen avulla uut-
ta tilavuutta saadaan noin 200 000 m3, jos uoman pohja lasketaan tasolle 115 mpy. Nirvamellassa ruopattava 
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pinta-ala on noin 166 000 m2, jolloin uutta tilavuutta saadaan noin 300 000 m3, jos pohjaa ruopataan noin kaksi 
metriä alemmaksi. (Partanen – Kettunen 2013.) Ruoppauksesta kertyy massoja yhteensä 500 000 kuutiometriä. 
Tutkimusten mukaan ruoppauksen vaikutus vedenkorkeuden vähenemiseen on pieni, jos ruopataan vähemmän 
kuin 1,5 miljoonaa m3 (Karjalainen – Kämäräinen 2006). 

Ivalon alueella on tehty rantasuojauksia Ivalojoen suulta noin 30 km ylävirtaan Pajakoskelle asti. Rantasuo-
jauksia tehdään Ivalojoen alajuoksulla Inarijärven säännöstelyvelvoitteeseen liittyen. Hiekkaa valuu kuitenkin 
jokeen Ivalojoella suojauksista ylävirtaan lähes koko matkalta Ivalojoen latvoille asti (joen pituus on 180 km). 
Jos halutaan estää hiekan valuminen jokeen, rantasuojauksia tarvitaan koko joen pituudelta. Ivalojoen rannoilla 
Kotiniemen törmällä sekä Huuhkajan pohjoispuolen rantatörmällä sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti 
rajattuja luontotyyppejä (luonnontilainen hiekkaranta), joiden hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (Kojola 
2013). Näille alueille rantasuojauksien tekeminen on kielletty, minkä vuoksi rantasuojausten rakentaminen vaa-
tisi luonnonsuojelulain poikkeamisluvan. Vaihtoehdon kustannuksiksi on arvioitu noin 25–30 milj. euroa. 

Alustavan tarkastelun jälkeen vaihtoehdoista jätettiin pois huonon toteuttavuuden ja heikkojen tulvasuojelu-
hyötyjen vuoksi taulukossa 20 esitetyt toimenpiteet. Lisätietoja ja perustelut pois jättämiselle löytyy ”Ivalon tul-
vasuojeluvaihtoehtojen monitavoitearviointi” -raportista (Kurkela 2014).

Taulukko 21. Jatkotarkastelusta poisjätetyt toimenpiteet

Vaihtoehto Tarkastelusta pois jätetty toimenpide Perustelu

VE 4 Ohitusuomat Törmänen ja Mustajänkkä Maaston tasaisuus, vähäiset hyödyt

VE 4 Virtauksen parantaminen Ivalojoessa Vaikea toteuttavuus, suuret luontovaikutukset,  
vähäiset hyödyt

VE 5 Kosteikkojen perustaminen valuma-alueelle Vaikea toteuttavuus, vähäiset tulvasuojeluhyödyt,  
luonnontilainen valuma-alue

VE 5 Useiden pienten lampien/järvien  
hyödyntäminen tulvasuojelussa Vähäiset tulvasuojeluhyödyt

Kuva 9.4. Näveriniemen ja Nirvamellan ruoppausalueet Ivalojoella

(c) MML, Esri Finland
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9.1.3 Toimenpiteiden arviointitekijät

Toimenpiteiden arviointiin määritettiin arviointitekijät. Kuvaan 9.5 on koottu kaavio, jossa on esitetty tekijät, joilla 
tulvariskien hallinnan toimenpiteitä arvioidaan ja vertaillaan Ivalossa. Tekijät määritettiin arviointiryhmän ensim-
mäisessä kokouksessa, mutta niitä muokattiin jonkin verran työn edetessä. Tulvahaittojen vähenemisen koh-
dasta jätettiin pois arviointitekijöistä ympäristö, koska Ivalon alueella ei ole ympäristön pilaantumista aiheuttavia 
kohteita. Lisäksi jätettiin pois kulttuuriomaisuus, koska Ivalossa tulva ei aiheuta haittaa merkittäville kulttuuripe-
rintökohteille. Toimenpiteiden vaikutuksia näiden kahden tekijän osalta ei ollut tarpeen arvioida.

Kuva 9.5. Toimenpiteiden arvioinnissa käytetyt arviointitekijät Ivalojoen vesistöalueella

Jokaisen vaihtoehdon osalta arvioidaan tulvahaittojen vähenemistä suhteessa tulvariskien hallinnan tavoit-
teen täyttymiseen (ks. tavoitteet luku 8) kaikkien arvioitavien tekijöiden osalta. Esimerkiksi asuinrakennuksia 
koskeva tavoitetaso on 1/100a tulva, jolloin vahinkoja ja tavoitteiden täyttymistä arvioidaan 1/100a toistuvan 
tulvan mukaisesti. Erityiskohteiden ja infrastruktuurin osalta tavoitetaso on 1/250a tulva, jolloin vahinkoja ar-
vioidaan 1/250a toistuvan tulvan mukaisesti.  Arviointiasteikko on 0–10, jossa 0 = toimenpiteet eivät paranna 
nykyistä tulvasuojelutasoa ja 10 = toimenpiteet poistavat kaikki vahingot (taulukko 22). Taloudellisten vahinko-
jen osalta ei ole asetettu varsinaista tavoitetta, joten taloudelliset vahingot arvioidaan erikseen asteikolla 0–10, 
jossa 0 = toimenpiteillä ei ole vaikutusta vahinkoihin, 10 = toimenpiteillä estetään kaikki vahingot. 

Vaihtoehdon toimenpiteiden toteuttavuutta arvioidaan asteikolla 0–10, jossa 0 = erittäin vaikea toteuttaa ja 
10 = erittäin helppo toteuttaa. Toimenpiteistä arvioidaan teknistä toteuttavuutta, onko toteuttamisesta aiempia 
kokemuksia ja liittyykö siihen suuria riskejä. Lisäksi arvioidaan onko toimenpiteelle mahdollista löytää rahoitta-
jia ja toteuttajia. Toteuttavuudessa arvioidaan myös juridista ja oikeudellista toteutettavuutta, arvioidaan onko 
toteuttamiselle mahdollista saada lupa ja kuinka pitkä lupaprosessi on toimenpiteen osalta.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arviointi
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Taulukko 22. Arviointiasteikko tulvahaittojen vähenemisen arvioinnissa

Ei vaikutusta: 0 Ei paranna tulvasuojelutasoa ko. tulvatilanteessa nykytilanteeseen verrattuna

Vähäinen vaikutus: 1–2 
Toimenpiteellä on lievä tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa  
Toimenpiteellä voidaan suojata noin < 10 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa  
Toimenpide ei ole yksinään ole riittävä 

Kohtalainen vaikutus: 3–5  
Toimenpiteellä on kohtalainen tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa  
Toimenpiteellä voidaan suojata noin 30 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa 
Toimenpide ei  oleyksinään ole riittävä 

Suuri vaikutus: 6–8 
Toimenpiteellä on suuri tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa  
Toimenpiteellä voidaan suojata noin 40–60 % vahinkokohteista ko. tulvatilanteessa 
Toimenpide ei ole yksinään ole riittävä 

Erittäin suuri vaikutus 9–10 
Toimenpiteellä on erittäin suuri tulvavahinkoja vähentävä vaikutus ko. tulvatilanteessa  
Toimenpiteellä voidaan suojata 70–100 % vahinkokohteista tai vähentää virtaamaa/vedenkorkeuk-
sia sille tasolle, että vahingot voidaan välttää muilla ”nykykäytännön mukaisilla” toimilla.

Vaihtoehdon luontovaikutuksia arvioidaan asteikolla -10…0...+10, jossa -10 = erittäin suuri kielteinen vai-
kutus, 0 = ei havaittavaa vaikutusta ja +10 = erittäin suuri myönteinen vaikutus (taulukko 23). Vedenlaadun ja 
vesiluonnon osalta arvioidaan mm. toimenpiteiden vaikutusta vesien tilaan, biologisiin laatutekijöihin, haitallisten 
aineiden päästöihin ja vedenottoon. Luontovaikutuksissa arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta luonnon moni-
muotoisuuteen, suojelualueisiin sekä eliöiden elinalueisiin (uhanalaiset lajit). Lisäksi arvioidaan onko toimenpi-
teillä muita luontoon liittyviä vaikutuksia ja tarkastellaan vaihtoehtojen yhteensopivuutta vesienhoidon ympäris-
tötavoitteiden kanssa.

Toimenpiteiden muita vaikutuksia arvioidaan samalla asteikolla kuin luontovaikutuksia (taulukko 23). Muiden 
vaikutusten osalta tarkastellaan toimenpiteiden vaikutusta aluetalouteen, porotalouteen ja vesivoimaan. Sosi-
aalisissa vaikutuksissa arvioidaan mm. toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen, esim. turvallisuuden tunne, maisema- ja virkistyskäyttöarvo. Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia 
kulttuurimaisemille, suojelluille rakennuksille, muinaisjäännöksille tai poronhoidolle.

Taulukko 23. Arviointiasteikko luontovaikutuksien ja muiden vaikutuksien arvioinnissa

Suuri/Erittäin suuri 
haitta -7…-10

Suuri ja laaja-alainen haitta 
Vaikutus on pitkäkestoinen tai pysyvä, vaikutuksen kohde on erityisen herkkä tai arvokas  
Esimerkki: vesimuodostuman ekologisen luokituksen aleneminen, luonnonsuojeluarvojen heikkenemi-
nen tai lajien elinympäristöjen menetys tai voimakas pirstoutuminen 

Kohtalainen haitta 
-4…-6 

Kohtalainen haitta melko laajalla alueella 
Vaikutus on pitkäaikainen, vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas 
Esimerkki: vesimuodostuman osan ekologisen tilan aleneminen, lajien elinympäristöjen pirstoutumi-
nen tai ympäristön monimuotoisuuden väheneminen. 

Vähäinen haitta -1…-3 
Lievä paikallinen /toimenpidealueella tapahtuva haitta
Vaikutus on lyhytaikainen, vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas
Esimerkki: työnaikainen veden samentuminen toimenpidealueella

Ei vaikutusta 0 Ei havaittavaa haittaa/hyötyä

Vähäinen hyöty 1...3 Lievä paikallinen /toimenpidealueella tapahtuva hyöty
Vaikutuksen kohde ei erityisen herkkä tai arvokas 

Kohtalainen hyöty 4…6 
Kohtalainen hyöty melko laajalla alueella
Vaikutuksen kohde ei erityisen arvokas
Esimerkki: parannus vedenlaadussa tai ympäristön monimuotoisuuden lisääntyminen

Suuri/Erittäin suuri 
hyöty 7…10

Suuri ja laaja-alainen hyöty
Vaikutuksen kohde on erityisen herkkä tai arvokas
Esimerkki: vesimuodostuman osan ekologisen tilan paraneminen, ympäristön monimuotoisuuden 
lisääntyminen, uudet elinympäristöt 
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9.1.4 Toimenpiteiden arviointi

Taulukkoon 24 on koottu yhteen toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnit, jotka on tehty edellä esitettyjen 
arviointitekijöiden ja arviointiasteikkojen mukaisesti. Taulukossa siniset värit kertovat vaihtoehdon positiivisesta 
vaikutuksesta ja punaiset negatiivisesta vaikutuksesta (vrt. taulukot 22 ja 23). Arvioit perustuvat Lapin ELY-kes-
kuksen 3–4 henkilön asiantuntijaryhmän arvioihin. Monitavoitearvioinnin arviointiryhmä on tarkistanut arviot ja 
niitä on muokattu sidosryhmien kommenttien perusteella. Lisäksi arvioista pyydettiin kommentteja vesienhoidon 
asiantuntijoilta. Tarkempaa tietoa vaikutusten arvioinnista löytyy ”Ivalon tulvasuojeluvaihtoehtojen monitavoitear-
viointi” -raportista (Kurkela 2014.) 

Taulukko 24. Monitavoitearvioinnissa mukana olevien tulvasuojeluvaihtoehtojen asiantuntija-arviot  
(Huom. kalastovaikutukset on lisätty kuulemisen jälkeen)
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VE1 5 2 3 0 0 +2 0 KYLLÄ +1 +4 0 9 8 10 9
20 000– 
60 000 €/

vuosi

VE2 5 2 4 -1 0 -1 0 KYLLÄ 0 +4 0 3 3 8 8 115 000– 
700 000 €

VE3 9 9 9 0 -1 -1 0 KYLLÄ +3 +3 0 8 5 6 6 3–5 milj. €

VE4 0 0 0 -1 -1 -3 -2 KYLLÄ/
EI +1 +4 0 5 2 5 5 12–15 milj. €

VE5 9 6 8 -8 -8 0 -5 EI -4 -3 -5 3 1 1 1 15–30 milj. €

VE6 0 0 0 -3 -4 -3 -6 EI 0 -2 0 5 2 4 5 25–30 milj. €
*VE 1= nykyisten käytäntöjen tehostaminen, VE 2= Omatoiminen varautuminen, VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä, 
VE 4: Ohitusuoman rakentaminen, VE 5= Kuivatekoaltaan rakentaminen, VE 6= Ivalojoen ruoppaus

Taulukossa 25 tarkastelussa olevia vaihtoehtoja on vertailtu keskenään. Taulukossa sinisellä taustavärillä on 
kuvattu positiiviset tekijät ja punaisella negatiiviset tekijät. Taulukosta voidaan havaita, että vaihtoehdot 1, 2 ja 
3 ovat vesienhoidon tavoitteiden kanssa yhteensopivia ja niillä on paljon positiivisia tai neutraaleja vaikutuksia. 
Sen sijaan vaihtoehdoilla 5 ja 6 on eniten negatiivisia vaikutuksia ja ne ovat vesienhoidon tavoitteiden kanssa 
ristiriitaisia.
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Taulukko 25. Vaihtoehtojen vertailu (huom. taulukkoa on täydennetty kuulemisen jälkeen)

Vaihto-
ehto

Tulvasuojelu-
hyödyt

Luonto- 
vaikutukset

Yhteensopi-
vuus vesien-

hoidon kanssa

Muut  
vaikutukset Toteutettavuus Kustan-

nukset

VE 1

Kohtalainen: 
tulvatietoisuus 

lisääntyy, 
varautuminen 
paranee, ei 

rakenteellisia 
suojauksia

Neutraali/
positiivinen: 
Ei vaikutusta 

luontoon ja vesiin, 
mutta välillisesti 

vähentää ympäris-
töhaittoja

Neutraali: 
Ei vaikutusta 

vesistöön

Tulvatietoisuus ja 
toimintavalmius pa-

ranevat, maisema- ja 
virkistyskäyttöarvot 

säilyvät

Hyvä: 
Kehitetään jo ole-

massa olevia toimin-
toja, ei ristiriitoja

Edullinen: 
virkatyönä 
20 000– 

60 000 €/v

VE 2

Kohtalainen: 
Suojataan ma-
talilla syvyys-
vyöhykkeillä 

olevia kohteita, 
ei päästä 1/250a 
suojaustasoon

Neutraali: 
Ei merkittäviä 

vaikutuksia

Neutraali:
Ei vaikutuksia 

vesistöön

Kiinteistönomistajien 
valmius suojaa-
miseen paranee, 

maisemahaitat, jos 
suojaukset eivät so-
vellu ympäristöön

Kohtalainen: 
Teknisesti toteutta-
vissa, mutta riippuu 
kiinteistönomistajien 

resursseista, tila-
päiset menetelmien 

kestävyys

Edullinen: 
115000– 

700 000 €

VE 3

Hyvä: 
Saadaan suojat-
tua kaikki asuin-

rakennukset

Neutraali: 
Ei merkittäviä 

vaikutuksia

Neutraali: 
Ei vaikutuksia 

vesistöön

Tilapäiset työlli-
syysvaikutukset, 

alueen suojaaminen 
mahdollistaa lisära-
kentamisen alueella, 
maiseman muutokset 
uusien penkereiden 

alueella

Kohtalainen: 
Tarvitaan maan-

omistajien luvat ja 
maisematyölupa

Melko  
edullinen  

3–5 milj. €

VE 4

Vähäinen: 
Uomalla ei ole 

riittävästi vaiku-
tusta Ivalojoen 
vedenkorkeuk-

siin

Neutraali/
negatiivinen: 

Muutokset Ivalo-
joen vesimuodos-
tumaan, tilapäiset 
vaikutukset veden-

laatuun, uhan-
alaiset kasvilajit 
uoman alueella

Neutraali/
kielteinen: 

Vaikutukset 
vesimuodostu-
maan kun muu-

tetaan veden 
kulkeutumista, 
mutta toisaalta, 
vanhan uoman 
palauttaminen 

positiivista

Tilapäiset työllisyys-
vaikutukset, virkistys-
käyttömahdollisuudet 
paranevat alueella, 
penkereet aiheut-
tavat maiseman 

muutoksia

Kohtalainen: 
haasteellista oikean 

vesimäärän joh-
taminen uomaan, 

vaatii vesilain luvan, 
siltojen rakentaminen 

kallista

Melko kallis 
12–15 milj. €

VE 5

Hyvä: 
Saadaan 

pienennettyä vir-
taamaa Ivalossa 

1/250a tulvilla 
1/100a tulviin ja 
1/100a tulvilla 
1/50a tulviin

Negatiivinen: 
Laajat luontovaiku-
tukset, vaikutukset 

vesistöön, vai-
kutukset Natura-

alueelle, vaikutuk-
set kalastoon ja 

vesieliöihin

Kielteinen: 
vaikutukset 

vedenlaatuun, 
hydromorfolo-

giaan

Vaikutukset porota-
louteen, maiseman 

muutokset tekoaltaan 
alueella, vaikutukset 

kulttuuriperintöön 
Lisman saamelais-

kylässä, vaikutukset 
kalastukseen 

Vaikea: 
Maaston jyrkkyyden 

vuoksi tarvitaan 
korkeat padot, vaatii 
vesilain luvan, YVA:n 
ja Natura-vaikutusten 

arvioinnin

Kallis  
15–30 milj. €

VE 6

Vähäinen: 
Ruoppauksen 
vaikutukset ve-
denkorkeuteen 
ei ole riittävät

Negatiivinen: 
Veden tilapäinen 

samentuminen, vai-
kutukset vesistön 

hydromorfologiaan, 
vaikutukset kalas-
toon ja vesieliöihin, 
rantasuojauksien 
vaikutus Ivalojoen 

meanderointiin 

Kielteinen: 
vaikutukset 

vedenlaatuun, 
hydromorfolo-

giaan

Vaikutukset kalastuk-
seen veden samen-

tumisen vuoksi, 
vedenkorkeuden 

muutoksien vaiku-
tukset kulkemiseen 

joella

Kohtalainen:
Teknisesti hyvä 

toteuttaa, mutta vai-
kutukset lyhytaikai-
sia, jolloin ruoppaus 
joudutaan uusimaan 
tiheään, vaatii vesi-
lain luvan, rantasuo-
jauksia on paljon ja 
niiden tekeminen on 

työlästä

Kallis  
25–30 milj. €

*VE 1= nykyisten käytäntöjen tehostaminen, VE 2= Omatoiminen varautuminen, VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä, 
VE 4: Ohitusuoman rakentaminen, VE 5= Kuivatekoaltaan rakentaminen, VE 6= Ivalojoen ruoppaus

Vaihtoehtojen monitavoitearvioinnin lopulliset tulokset muodostettiin Aalto yliopiston kehittämän Web-Hipre-
ohjelman avulla. Web-Hipre on asiantuntijoiden käyttöön suunniteltu java-pohjainen sovellus, jota voidaan käyt-
tää monimutkaisten päätösanalyysien ratkaisemiseen. Arviointitekijöille muodostetut painoarvot ja vaihtoehtojen 
vaikutusten asiantuntija-arviot syötettiin ohjelmaan, joka laski eri vaihtoehdoille hyvyysarvot. 

Hipre-laskennan tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa (kuva 9.6) pylväinä. Kuvassa tulvasuojeluhyötyjä 
on painotettu eniten ja luontovaikutuksien ja muiden vaikutuksien ollessa samanarvoiset. Vaihtoehto 3 (Suo-
jaaminen tulvapenkereillä) näyttäisi saavan parhaimmat hyvyysarvot tarkastelussa. Kokonaishyvyysarvon ol-
lessa lähellä 1, vaihtoehto on parhaiten menestynyt kaikkien osatekijöiden suhteen. Vaihtoehto 5 (Kuivatekoal-
taan rakentaminen) saa myös korkeat hyvyysarvot tulvasuojeluhyötyjen osalta, mutta sillä on heikoimmat arvot  
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luontovaikutusten ja muiden vaikutusten osalta. Vaihtoehdot 1 (Nykyisten käytäntöjen tehostaminen) ja 2 (Oma-
toiminen varautuminen) ovat keskenään lähes samalla tasolla, mutta niillä on kuitenkin selvästi vähemmän 
tulvasuojeluhyötyjä kuin vaihtoehdolla 3. Vaihtoehdot 4 (Ohitusuoman rakentaminen) ja 6 (Ivalojoen ruoppaus) 
jäävät selkeästi heikoimmalle sijalle, sillä niillä ei ole tulvasuojeluhyötyjä ollenkaan.

VE 1 = Nykyisten käytäntöjen tehostaminen

VE 2 = Omatoiminen varautuminen

VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä

VE 4 = Ohitusuoman rakentaminen

VE 5 = Kuivatekoaltaan rakentaminen

VE 6 = Ivalojoen ruoppaus

Kuva 9.6. Tarkasteltujen vaihtoehtojen kokonaishyvyysarvot Hipre-tarkastelussa

Kun vaihtoehtojen tarkasteluun lisätään toteutettavuus, vaihtoehtojen järjestys muuttuu hieman (kuva 9.7). 
Toteuttavuutta on painotettu saman verran (on yhtä merkittävä) kuin tulvasuojeluhyötyjä. Vaihtoehto 3 saa tar-
kastelussa edelleen parhaimmat arvot, sillä vaihtoehdon tulvasuojeluhyödyt (punainen osuus pylväissä) ovat 
suurimmat ja toteuttavuus (keltainen osuus pylväässä) toiseksi paras.

Vaihtoehto 1 nousee tarkastelussa toiselle sijalle. Vaihtoehto 2:n toteuttavuus on vaihtoehdoista paras, mutta 
tulvasuojeluhyödyt jäävät selkeästi heikommaksi kuin vaihtoehdolla 3. Vaihtoehto 2 on kolmanneksi paras, sillä 
on tasaisesti hyvyysarvoja kaikkien tarkasteltavien osatekijöiden suhteen, mutta kokonaishyvyys ei ylety vaihto-
ehdon 3 tasolle. Vaihtoehto 5 menestyy tarkastelussa tulvasuojeluhyötyjen osalta, mutta muiden tarkasteltavien 
osa-alueiden osalta se menestyy heikoiten. Vaihtoehdot 4 ja 6 eivät menesty tarkastelussa, sillä vaihtoehdoilla 
ei ole tulvasuojeluhyötyjä. 

Kuva 9.7. Tarkasteltujen vaihtoehtojen hyvyysarvot kun mukaan lisätään 
toteuttavuus

VE 1 = Nykyisten käytäntöjen tehostaminen

VE 2 = Omatoiminen varautuminen

VE 3 = Suojaaminen tulvapenkereillä

VE 4 = Ohitusuoman rakentaminen

VE 5 = Kuivatekoaltaan rakentaminen

VE 6 = Ivalojoen ruoppaus
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9.1.5 Monitavoitearvioinnin johtopäätökset

Monitavoitearvioinnin tarkastelussa vaihtoehdon 3 (suojaaminen tulvapenkereillä) toimenpiteet osoittautui-
vat parhaimmaksi tulvasuojelun näkökulmasta. Myös vaihtoehtojen 1: Nykyisten käytäntöjen tehostaminen ja  
2: Omatoiminen varautuminen toimenpiteitä kannattaa toteuttaa. Vaihtoehtoja 4: ohitusuoman rakentaminen 
ja 6: Ivalojoen ruoppaus, ei kannata toteuttaa tulvasuojelun tarkoitukseen, koska niillä on hyvin vähäiset tulva-
suojeluhyödyt ja niiden kustannus-hyötysuhde on heikko. Vaihtoehdolla 5: veden pidättäminen valuma-alueella 
on eniten negatiivisia vaikutuksia ja sen toteuttavuus on erittäin vaikea, minkä vuoksi vaihtoehto kannattaa jättää 
pois jatkotarkastelusta. 

Taulukkoon 26 on koottu yhteen tulvariskien hallintasuunnitelmasta pois jätettävät toimenpiteet ja perustelut 
pois jättämiselle. Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt toimenpiteitä 13.8.2014 kokouksessaan.

Taulukko 26. Hallintasuunnitelmasta pois jätettävät toimenpiteet perusteluineen

Tarkastelusta pois 
jätettävä toimenpide Toimenpiteen tarkempi kuvaus Perustelu pois jättämiselle

Ohitusuomien rakentaminen Tarkasteltu ohitusuomien rakentamista Mukka-
vuopajaan, Törmäseen ja Ivalojoen alajuoksulle

Vähäiset tulvasuojeluhyödyt 
Heikko kustannus-hyötysuhde

Virtauksen parantaminen Ivalojoen virtauksen parantaminen jokea leven-
tämällä tai ohjaamalla vesiä pois uomista

Vähäiset tulvasuojeluhyödyt 
Vaikea toteuttavuus

Kuivatekoaltaiden rakentaminen 
valuma-alueelle 

Kuivatekoaltaan rakentaminen valuma-alueella 
Lismaan

Laajat luontovaikutukset 
Vesienhoidon tavoitteiden vastainen 
Vaikea toteuttavuus 
Heikko kustannus-hyötysuhde

Kosteikkojen perustaminen 
valuma-alueelle 

Veden pidättäminen valuma-alueella soilla ja 
kosteikoilla

Vähäiset tulvasuojeluhyödyt: Tarvitaan laajoja 
alueita 
Vaikea toteuttavuus: vaatii patorakenteita, 
vesistöalueella Natura-alueita 
Heikko kustannus-hyötysuhde 
Luonnontilainen valuma-alue

Lampien ja järvien  
hyödyntäminen tulvasuojelussa 

Tulvaveden pidättäminen valuma-alueen järvillä 
ja lammilla

Vähäiset tulvasuojeluhyödyt 
Vaikea toteutettavuus: valuma-alueella ei ole 
tarpeeksi suuria järviä
Heikko kustannus-hyötysuhde

Ivalojoen ruoppaaminen Ivalojoen ruoppaaminen veden virtaaman 
parantamiseksi

Lyhytaikaiset tulvasuojeluhyödyt: hiekan 
jatkuva kasaantuminen 
Haitalliset vaikutukset kalastoon

Rantasuojauksien tekeminen 
Ivalojoen varteen 

Tehdään rantasuojauksia Ivalojoen rannoille, 
jotta estetään hiekan valuminen jokeen, ja sitä 
kautta pohjan madaltumisen vähentäminen 
(yhdessä Ivalojoen ruoppaamisen kanssa)

Vähäiset tulvasuojeluhyödyt: ei vaikutta tulva-
korkeuksiin yksinään 
Heikko kustannus-hyötysuhde 
Vaikea toteuttavuus: tarvitaan suojauksia 
pitkältä matkalta jokivarressa

Kuvassa 9.8 on esitetty monitavoitearvioinnin arviointiryhmän jäsenten suhtautuminen eri vaihtoehtoihin. Ar-
viointiryhmän kokouksessa elokuussa 2013 sidosryhmille esiteltiin vaihtoehtojen vaikutustietoja ja heitä pyydet-
tiin vastaamaan kyselyyn, jossa sai kommentoida eri vaihtoehtoja ja esittää oma mielipiteensä vaihtoehdosta. 
Eniten kannatusta sai vaihtoehto 3 (suojaaminen tulvapenkereillä). Vaihtoehtoa 5 (Veden pidättäminen valuma-
alueella) vastustettiin eniten.
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Taulukossa 27 on esitetty hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt toi-
menpiteitä kokouksessaan 13.8.2014 ja hyväksynyt hallintasuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet kokoukses-
saan 17.9.2014.

Taulukko 27. Hallintasuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen 
vaikutusten laajuus Toimenpiteen tila

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Maankäytön suunnittelu Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Omatoiminen varautuminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Tulvasuojelun toimenpiteet
Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide

Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide

Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja tulva-
varoitusjärjestelmien kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Tulvaviestinnän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin
Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja 
kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin

Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttö ja kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin

Jälkitoimenpiteet

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin
Puhdistamis- ja ennallistamistoimenpiteiden 
suunnittelu Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin

Kuva 9.8. Monitavoitearvioinnin arviointiryhmän suhtautuminen eri vaihtoehtoihin
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9.2 Vesienhoidon tavoitteiden huomiointi

Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet on 
sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on otettava 
huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa suunniteltujen ja 
toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia.

Tenon-Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueella vesienhoidon päätavoitteena on pintavesien erinomai-
sen ja hyvän tilan säilyttäminen. Hyvää huonommassa tilassa on vain yksi prosentti alueen jokivesistä. Ravinne- 
ja kiintoainekuormituksen tavoitteena on enintään nykytason suuruinen kuormitus siellä, missä vallitsee vesien 
hyvä tai erinomainen ekologinen tila eikä se ei ole vaarassa heikentyä ravinnekuormituksen seurauksena.  

Vesien tilaa ei voida pitää ympäristötavoitteiden vastaisena, jos poikkeuksellinen luonnonolosuhde tai onnet-
tomuus aiheuttaa tilapäisesti vesien tilan huonontumisen tai estää ympäristötavoitteiden saavuttamisen, eikä 
tavoitteita voida käytettävissä olevilla keinoilla saavuttaa. (Laki vesienhoidon järjestämisestä luku 4, 21 §).

Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen ti-
lan tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja 
virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. Niitä suunniteltaessa ja toteutettaessa vaikutukset ekologiseen 
tilaan ja veden laatuun täytyy ottaa erityisesti huomioon. Ivalojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden alus-
tavassa arvioinnissa toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutusten perusteella vesienhoidon tavoitteiden kannalta 
myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Jos vesistön tai vesimuodostuman hydrologista kiertoa tai rakenteellisia 
ominaisuuksia, kuten pohjan rakennetta ja laatua, syvyyttä ja leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu 
merkittävästi, se on voitu vesienhoidossa nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Ivalojoen hallintasuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden yhteensopivuus 
vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Toimenpiteiden yhteensopivuutta on arvioitu viisiportaisella asteikolla: Erit-
täin myönteinen (++), myönteinen (+), neutraali (0), kielteinen (-) ja erittäin kielteinen (--). Taulukossa keltainen 
väri tarkoittaa, että toimenpide on neutraali vesienhoidon kannalta, eikä sillä ole selkeää myönteistä tai kielteistä 
vaikutusta vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Vihreä väri tarkoittaa, että toimenpide on myönteinen vesienhoi-
don tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yksikään Ivalon valuma-aluetta koskevista toimenpiteistä ei ole kiel-
teinen vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Kuva 9.9. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden ei tulisi 
aiheuttaa haittaa vesien tilaan (kuva Anna Kurkela)
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Taulukko 28. Toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin

Toimenpide Yhteen-
sopivuus Perustelu

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Maankäytön suunnittelu Myönteinen 
+

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, mutta välillisesti vaikuttaa positiivi-
sesti jos toimintojen siirtämisen seurauksena haitallisten aineiden 
kulkeutuminen tulvavesiin vähenee.

Omatoiminen varautuminen Neutraali

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, voi vähentää haitallisten aineiden 
pääsyä vesiin, kun varautuminen paranee. Jos kiinteistönomistajat 
ovat erittäin aktiivisia suojaamaan kohteita, vaikutus voi olla suurem-
pi.

Tulvasuojelun toimenpiteet

Ivalon nykyisten  
tulvapenkereiden korottaminen Neutraali

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, mutta estää tulvaveden kulkeutumi-
sen asuinalueelle, jolloin haitallisien aineiden pääseminen veteen 
vähenee, korotetaan jo olemassa oleva penkereitä, jolloin muutokset 
vesimuodostumaan ovat vähäiset

Lisäpenkereiden  
rakentaminen Ivaloon Neutraali

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, mutta estää tulvaveden kulkeutumi-
sen asuinalueelle, jolloin haitallisien aineiden pääseminen veteen 
vähenee, voi vähäisissä määrin muuttaa Ivalojoen vesimuodostumaa, 
mutta suurin osa penkereistä sijoittuu maa-alueille kauemmaksi 
jokirannasta.

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen Neutraali Ei merkittävää vaikutusta vesimuodostumaan

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja tulvavaroitus- 
järjestelmien kehittäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön, voi vähentää haitallisten aineiden 

pääsyä vesiin, kun varautuminen paranee.

Tulvaviestinnän kehittäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön, voi vähentää haitallisten aineiden 
pääsyä vesiin, kun varautuminen paranee.

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 
laatiminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Tulvantorjunnan harjoituksien 
järjestäminen ja kehittäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden  
käyttö ja kehittäminen

Myönteinen 
+

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, voi vähentää haitallisten aineiden 
pääsyä vesiin, jos kohteita suojataan tilapäisesti

Jälkitoimenpiteet

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Myönteinen 
+

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, mutta voi vähentää haitallisten 
aineiden kulkeutumista vesistöön toimintojen sijoittuessa tulvavaara-
alueiden ulkopuolelle.

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan  
edistäminen Neutraali Ei suoraa vaikutusta vesistöön

Puhdistamis- ja ennallistamis- 
toimenpiteiden suunnittelu

Myönteinen 
+

Ei suoraa vaikutusta vesistöön, mutta tulva-alueen puhdistamistoi-
met tulvan jälkeen voivat estää vesistön tilan huonontumisen (esim. 
haitallisten aineiden poistaminen maastosta tai vesistöstä).
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9.3 Kustannus-hyötytarkastelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on tarkasteltava tulvariskilain (620/2010) mukaan toimenpiteiden kustan-
nuksia ja hyötyjä sekä esitettävä toimenpiteiden etusijajärjestys. Toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen ar-
vioinnilla saadaan sekä tulvariskialuekohtainen että valtakunnallinen käsitys tulvariskien hallinnan tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämistä kustannuksista sekä hyödyistä. Tässä luvussa on esitetty karkea arvio toimen-
piteiden kustannuksista ja hyödyistä. Suunnitelmaan valittujen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu käynnistyy 
vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen, jolloin toimenpiteiden kustannuksia tullaan selvittämään tarkemmin 
myöhemmin.

Tässä luvussa on keskitytty ainoastaan Ivalojoen vesistöalueen rakenteellisten toimenpiteiden kustannuksiin 
ja niiden rakentamisesta saavutettaviin arvioituihin euromääräisiin hyötyihin. Muut hallintasuunnitelmassa esi-
tettävät toimenpiteet ovat jo nykyisin käytössä olevia toimenpiteitä osana viranomaisten toimintaa, eikä niitä ole 
tarpeellista tarkastella tässä luvussa. Kaikkien toimenpiteiden tulvasuojelullisia hyötyjä on kuvattu sanallisesti 
luvussa 10 toimenpiteen kuvauksen yhteydessä.

Kustannushyötytarkastelun avulla selvitetään, ylittävätkö suunnitellusta hankkeesta saadut hyödyt sen kus-
tannukset. Vuosihyödyn odotusarvon ja kustannusten avulla on voitu laskea toimenpiteiden nettonykyarvo ja 
kauanko kuluu aikaa, että toimenpide on maksanut itsensä takaisin. Nettonykyarvo (NVP) kuvaa toimenpiteen 
kannattavuutta eli kuinka paljon toimenpiteen toteuttamisella säästettäisiin tulvavahingoissa, kun kustannukset 
ja hyödyt on esitetty nykyarvossa. Mikäli arvo on positiivinen, sitä voidaan pitää yhteiskuntataloudellisesti kan-
nattavana. 

Tässä on tarkasteltu toimenpiteiden arvioituja rakentamiskustannuksia sekä arvioitujen tulvavahinkojen suu-
ruutta. Nettonykyarvo on laskettu kaikille toimenpiteille käyttäen 50 vuoden tarkasteluajanjaksoa ja 3,5 % dis-
konttokorkoa. Toimenpiteiden muita hyötyjä ei ole laskettu, sillä kaikista hyödyistä ei voida laskea euromääräisiä 
arvioita. Pelkän euromääräisen kustannushyötytarkastelun perusteella ei koskaan tulisi tehdä päätöstä toimen-
piteen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä, sillä toimenpiteillä voi olla epäsuoria, yhteiskunnallisia ja 
vaikeasti arvotettavia (esim. ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen) hyötyjä sekä muita kuin tulva-
suojelullisia hyötyjä.

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu toimenpiteen arvioituja rakentamiskustannuksia ja verrattu niitä toi-
menpiteen rakentamisesta saataviin tulvasuojeluhyötyihin. Toimenpiteeseen voi liittyä myös muita kustannuksia 
(esim. suunnittelukustannuksia, selvityksiä, luvan hankinta yms.). Lisäksi toimenpiteisiin liittyy käyttö- ja huolto-
kustannuksia, joiden suuruutta ei ole tässä suunnitelmassa arvioitu. Vuosihyödyn odotusarvot perustuvat hallin-
tasuunnitelman luvussa 7 esitettyihin Suomen ympäristökeskuksen laatimiin vahinkoarvioihin, joiden yhteydessä 
on riskialueille laskettu tulvasuojelun vuosihyödyn odotusarvo. Kaikki tarkastelussa olevat toimenpiteet ovat 
karkean kustannus-hyötytarkastelun perusteella yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.

Taulukko 29. Ivalojoen vesistöalueen rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen vertailu

Toimenpide Rakentamis-
kustannukset Tulvasuojeluhyödyt

Vuosihyödyn 
odotusarvo 

(milj. €)

Nettonyky-
arvo NVP  
(milj. €)

Kauanko kuluu 
aikaa että hanke on 
maksanut itsensä 

takaisin (v.) 
Ivalon nykyisten 
tulvapenkerei-
den korottami-
nen

15 000–
30 000 €

Torjutaan tulvavahingot Ivalon ny-
kyisten tulvapenkereiden suojassa 
olevilta alueilta ja erityiskohteet

0,53 12 0–1

Lisäpenkerei-
den rakentami-
nen Ivaloon

1,5 milj. €
Torjutaan tulvavahingot asuinra-
kennusten osalta 1/100a tulviin 
asti

0,53 11 3–4

Teiden ja katu-
jen korottami-
nen Ivalossa

1,7–
3,4 milj. €

Turvataan liikennöitävyys myös 
tulva-aikana ja mahdollistetaan 
kulkeminen terveyskeskukseen 
tulva-aikana, estetään veden leviä-
minen päätien toiselle puolelle

0,53 11–9 4–8
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9.4 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Ivalojoen vesistöalueen tulviin on käsitelty edellä luvussa 4.2.2. Tässä luvussa 
tarkastellaan toimenpiteiden sopeutumista muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Toimenpiteiden ilmastonmuutoskes-
tävyyttä on tarkasteltu ilmastonmuutokseen paremmin soveltuvalla, tulvariskien hallintalain suunnittelukautta 
(vuoteen 2021 asti) pidemmällä aikaskaalalla.

Taulukossa 30a ja 30b on esitetty Ivalon tulvasuojelun toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen. 
Toimenpiteitä on tarkasteltu erilaisien ilmastonmuutosskenaarioiden näkökulmasta (ks. ilmaston muuttuminen 
luvussa 4.2.2). Toimenpiteiden sopeutumista on arvioitu ”kyllä/ei” -asteikolla. Lisäksi epävarmana on kuvattu 
niitä toimenpiteitä, joiden sopeutumiseen liittyy riskejä tai ei ole riittävästi tietoa sopeutuvuuden arvioimiseksi. 
Perustelusarakkeessa on kuvattu miten toimenpide sopeutuu eri skenaarioihin.

Kaikki tarkastelussa olevat toimenpiteet sopeutuvat skenaarioihin, joiden mukaan kevättulvien suuruus pie-
nenee tai tulvien ajankohta aikaistuu ja skenaarioihin, joissa kuivuus lisääntyy. Tulvasuojelutoimenpiteiden tarve 
ja käyttömäärät tällöin vähenevät.

Suurin osa toimenpiteistä sopeutuu myös skenaarioihin, joiden mukaan kevättulvien suuruus kasvaa tai ske-
naarioihin, joiden mukaan kesä- ja syystulvat lisääntyvät. Kesä- ja syystulvien ei arvioida kasvavan Lapissa yhtä 
suuriksi kuin kevättulvat korkeimmillaan. Kesä- ja syystulvien kasvamisessa suurin haaste aiheutuu niiden no-
pean kehittymisen myötä, jolloin tulvia ei voida ennustaa kovin paljon etukäteen ja niihin ei voida varautua niin 
hyvin kuin kevättulviin. Tällöin omatoimisen varautuminen on haastavaa ja tilapäisten tulvasuojelun toimenpitei-
den rakentamiseen ei välttämättä ehditä.

Taulukko 30a. Ivalon tulvasuojelun toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen

Toimenpide
Kevättulvi-
en pienen-

tyminen

Kevät-
tulvien 

kasvami-
nen

Kesä- ja 
syystulvien 
lisääntymi-

nen

Kui-
vuuden 
lisäänty-

minen

Perustelu

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
Tulvakarttojen laadinta  
ja päivittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Karttoja voidaan päivittää olosuhteiden muut-

tuessa
Tulvatietojärjestelmän  
kehittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Järjestelmää kehitetään vallitsevia olosuhteita 

palvelevaksi

Maankäytön suunnittelu Kyllä Kyllä Epävarma Kyllä

Suunnittelu tehdään pitkällä tähtäimellä. 
Olemassa olevaa rakennuskantaa on haasta-
vaa muuttaa, mutta uudet toiminnot voidaan 
suunnitella muuttuvat olosuhteet huomioiden

Omatoiminen  
varautuminen Kyllä Kyllä/  

epävarma
Kyllä/ 

epävarma Kyllä

Toimenpidettä ja keinoja voidaan kehittää 
olosuhteiden muuttuessa, mutta omatoimisen 
varautumisen keinot vähenevät suurilla tulvilla 
tai nopeasti syntyvillä tulvilla, kuivuuden li-
sääntyessä toimenpidettä tarvitaan harvemmin

Tulvasuojelun toimenpiteet

Ivalon nykyisten tulvapenke-
reiden korottaminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Penkereet kestävät mitoitusta vastaavaan 
tulvaan asti, jos tulvat kasvavat penkereitä 
voidaan korottaa tai tehdä lisää, toimivat myös 
kesä- ja syystulvilla

Lisäpenkereiden rakentami-
nen Ivaloon Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Penkereet kestävät mitoitusta vastaavaan 
tulvaan asti, jos tulvat kasvavat penkereitä 
voidaan korottaa tai tehdä lisää, toimivat myös 
kesä- ja syystulvilla

Teiden ja katujen  
korottaminen Ivalossa Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Korotetaan jo olemassa olevia teitä, ne 
toimivat siihen korkeuteen asti mihin ne on 
rakennettu kaikissa tilanteissa, teitä voidaan 
korottaa lisää jos tulvien arvioidaan kasva-
van. Toimii myös kuvina kausina. Routimisen 
muuttuminen ja maaperän muutokset voivat 
vaikuttaa tien kestävyyteen tulvien aikana.

Jäänsahauksien  
käyttö ja kehittäminen Kyllä Kyllä Ei Kyllä

Jäänsahauksia ei tarvita, jos jäät ohenevat, jos 
jäänpaksuus kasvaa, toimenpidettä tarvitaan 
enemmän, ei vaikutusta kesä- ja syystulvilla, 
jolloin ei ole jäitä.
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Taulukko 30b. Ivalon tulvasuojelun toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen

Toimenpide
Kevättulvi-
en pienen-

tyminen

Kevät-
tulvien 

kasvami-
nen

Kesä- ja 
syystulvi-
en lisään-
tyminen

Kui-
vuuden 
lisäänty-

minen

Perustelu

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja  
tulvavaroitusjärjestelmien  
kehittäminen

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Varautuminen erilaisiin tulviin paranee, toi-
menpidettä kehitetään muuttuvia olosuhteita 
palvelevaksi

Tulvaviestinnän kehittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Varautuminen erilaisiin tulviin paranee, toi-
menpidettä kehitetään muuttuvia olosuhteita 
palvelevaksi

Pelastus- ja evakuointisuunni-
telmien laatiminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Varautuminen erilaisiin tulviin paranee, 
toimenpide auttaa mm. nopeasti syntyvissä 
tulvatilanteissa, suunnitelmia päivitetään 
olosuhteiden muuttuessa

Tulvantorjunnan harjoituksien 
järjestäminen ja kehittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Varautuminen erilaisiin tulviin paranee, har-

joituksia kehitetään tarpeen mukaan
Toiminta tulvatilanteessa

Tilapäisten tulvasuojeluraken-
teiden käyttö ja kehittäminen Kyllä Kyllä/  

epävarma
Kyllä/ 

epävarma Kyllä

Toimintoja voidaan kehittää olosuhteiden 
muuttuessa, mutta toimenpiteen toimivuus 
heikkenee suurilla tulvilla, niiden rakentami-
nen vaatii aikaa, jolloin niitä ei ehditä raken-
taa yhtäkkiä syntyvillä tulvilla, toimenpidettä 
ei tarvita kuivina kausina

Jälkitoimenpiteet
Toimintojen uudelleen  
sijoittaminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Toimintoja voidaan sijoittaa uudelleen 

tarvittaessa

Kriisiapu ja vapaaehtoistoi-
minnan edistäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Toimintaa voidaan käyttää tarvittaessa, sen 
tarpeellisuus kasvaa yhtäkkiä syntyvissä 
tulvavahinkotilanteissa

Puhdistamis- ja ennallistamis-
toimenpiteiden suunnittelu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Suunnittelu voidaan toteuttaa uudelleen tar-
vittaessa, toimenpiteen tarpeellisuus kasvaa 
yhtäkkiä syntyvissä tulvavahinkotilanteissa

Kuva 9.10. Ihmiset ovat sopeutuneet vuosien saatossa 
muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin (kuva Anna Kurkela)
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10 Toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtökohtana toimenpiteiden arvioinnille ja valinnalle. Toimenpiteiden 
arvioinnissa tarkasteltiin toimenpiteiden vaikutuksia, kustannuksia ja toteutettavuutta (luku 9). Arvioinnin jäl-
keen tulvaryhmä on tehnyt päätöksen hallintasuunnitelmaan valittavista toimenpiteistä, jotka on esitelty luvussa 
10. Hallintasuunnitelmassa on otettu kantaa toimenpiteiden toteutusvastuisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin sekä 
etusijajärjestykseen (luku 11). Lisäksi on kuvattu, miten suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä tullaan seu-
raamaan. Toimenpiteiden vaikutuksia on kuvattu liitteessä 1 olevassa ympäristöselostuksessa.

Toimenpiteitä valittaessa on pyritty vähentämään tulvien todennäköisyyttä ja käyttämään ensisijaisesti muita 
kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja. Lisäksi tulvariskien hallinnan toimenpiteet on sovitettava yh-
teen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010.) 

Luvussa 10 toimenpiteiden ryhmittelyssä on hyödynnetty seuraavaa yhteiseurooppalaista jaottelua:

10.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
10.2 Tulvasuojelutoimenpiteet
10.3 Valmiustoimet
10.4 Toiminta tulvatilanteessa
10.5 Jälkitoimenpiteet.

10.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää mahdollisia tulvavahinkoja, alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvariskin kasvua. Taulukossa 31 
on esitetty Ivalon tulvariskejä vähentävät toimenpiteet.

Taulukko 31. Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen tila Toimenpiteen laajuus

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Käytössä nykyisin 
Ivalon tulvariskialueella Koko vesistöalue

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Käytössä nykyisin Koko vesistöalue

Maankäytön suunnittelu Käytössä nykyisin Koko vesistöalue

Omatoiminen varautuminen Käytössä nykyisin Koko vesistöalue

10.1.1 Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen

Ivaloon on laadittu tulvavaara- ja riskikartat vuonna 2013 (ks. luku 7). Tulvakartoitus päivitetään kuuden vuoden 
välein. Tulvakarttoja laaditaan Lapin ELY-keskuksessa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja tulvakes-
kuksen kanssa.

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden ja vedenkorkeuden tietyllä tulvan toistuvuu-
della. Tulvariskikartalla esitetään tulvavaara-alueella olevat tulvahaavoittuvat kohteet kuten esimerkiksi asuk-
kaiden määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet ja infrastruktuuri.

Ivalossa tulvakarttojen laadintaa varten Ivalojoen virtausmallia tulee tarkentaa ja tulvakartoitettua aluetta tu-
lee tarvittaessa laajentaa. Tulvakarttoja tulisi laatia muillekin tulvaherkille alueille vesistöalueella. Karttoja tulee 
päivittää aina uusimman tiedon mukaan.
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Tulvakartat on laadittu Ivalon tulvariskialueelle
• Kartoitus päivitetään 6 vuoden välein

Suositeltavat toimenpiteet
• Ivalojoen virtausmallin päivittäminen
• Tulvavaarakartoitettavan alueen laajentamistarpeen selvittäminen
• Tulvakarttojen ajan tasalla pitäminen

Taulukko 32. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen

Tulvahaittojen 
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, vaikuttaa välillisesti esimerkiksi alimpien 
rakentamiskorkeuksien määrittämiseen ja maankäytön suunnitteluun, karttojen avulla tunniste-
taan vahinkokohteita, mikä helpottaa vahinkokohteiden suojaamisen suunnittelua ja pelastusvi-
ranomaisen työtä

Kustannukset Tehdään virkatyönä, kustannukset esimerkiksi konsulttityönä kohteesta riippuen noin  
10 000–20 000 € ilman maaston ja uoman mittauksia, muutoin noin 30 000–50 000 €

Luontovaikutukset
Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.2 ja 8.3. Ei suoria luontovaikutuksia, välillisesti kartoitukset 
voivat vähentää ympäristölle aiheutuvia riskejä, kun kartoituksien avulla riskikohteet voidaan 
tunnistaa ja käynnistää suojaustoimenpiteet

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4 ja 8.5. Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin 
tulviin varautuminen voi parantua 

Taloudelliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luku 8.5. Ei suoria taloudellisia vaikutuksia. Kartoitus voi välillisesti 
vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

Yhteensopivuus vesienhoidon 
ympäristötavoitteiden kanssa Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus ja 
mahdolliset riskit Toteutettavuus hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulva-

tilanteeseen omatoimisesti
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)

Vastuutahot Lapin ELY-keskus (tulvavaarakarttojen laadinta), Suomen ympäristökeskus (tulvakarttojen siirto 
valtakunnallisiin aineistoihin, asiantuntija-apu)

10.1.2 Tulvatietojärjestelmän kehittäminen

Ympäristöhallinnolla on käytössään tulvatietojärjestelmä, johon on koottu erilaista tulvatietoa (esiintyneet tul-
vat, tulva-alueet, vedenkorkeudet, virtaamat, tulvariskikohteet) tietokantaan ja paikkatietojärjestelmään. Hertta-
sovellus mahdollistaa tulvatiedon selaamisen, tallentamisen ja raportoinnin. Karttapalvelussa on mahdollista 
tarkastella tulvatietoja karttanäkymässä. Tulvatietojärjestelmä on toistaiseksi vain ympäristöhallinnon sisäisessä 
käytössä. Paikkatietoaineisto (tulvakartat) on kuitenkin ladattavissa Oiva-palvelusta ja käytössä myös ulkoisessa 
karttapalvelussa (www.ymparisto.fi/tulvakartat). Tulvatietojärjestelmästä on säädetty tulvariskilainsäädännössä: 
laki tulvariskien hallinnasta (620/2010, 26 §) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010, 12 §). 

Tulvatietojärjestelmää kehitetään Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kans-
sa. Lapin ELY-keskus on mukana tulvatietojärjestelmän kehittämisessä, se testaa ja käyttää järjestelmää ja tal-
lentaa järjestelmään ajantasaista tulvatietoa alueeltaan. 

Ivalon alueella tulvariskikohteet tulee päivittää tulvatietojärjestelmään tietojen muuttuessa. Riskikohteiden 
tietoja pyritään tarkentamaan (mm. rakennusten sokkelin korkeudet, käyttötarkoitus, henkilömäärät). Tietojär-
jestelmä tulee kehittää sellaiseksi, että sitä on helppo ja nopea päivittää ja päivittäminen on mahdollista useam-
malta eri taholta. Kunnat ja pelastuslaitos voivat osallistua tarvittaessa omien resurssien puitteissa järjestelmän 
kehittämiseen (mm. palautteen anto, käyttäjätestaus). 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Ympäristöhallinnolla on käytössään tulvatietojärjestelmä, johon on kerätty tulvatietoa
• Sovellus ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä, karttapalvelu ja OIVA-palvelu ulkopuolisille

Suositeltavat toimenpiteet
• Ivalojoen vesistöalueen tulvariskikohteiden tietojen ajan tasalla pitäminen
• Tulvariskikohteiden tietojen tarkentaminen (mm. sokkelin korkeuksien määrittäminen, rakennuksen käyttötarkoituksen var-

mistaminen, henkilömäärien selvittäminen)
• Tulvatietojärjestelmän kehittämisen osallistuminen (käytettävyyden parantaminen, päivitysmahdollisuudet myös esim. kunnille)

Taulukko 33. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen

Tulvahaittojen 
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, voidaan käyttää apuna hallittaessa terveydelle 
ja turvallisuudella aiheutuvia tulvariskejä (esim. tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laatiminen). Tulvatietojärjestelmästä saatavien alimpien rakentamiskorkeuksien ja tulvakarttojen 
avulla estetään uusien tulvariskikohteiden syntyminen  

Kustannukset Virkatyönä

Luontovaikutukset Ei suoria luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa. Ks. ympäristöselostuksen luku 8.1 ja 8.5. 

Taloudelliset vaikutukset Ei suoria taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus ja
mahdolliset riskit Toteutettavuus hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti

Vastuutahot
Lapin ELY-keskus (alueellisten tietojen syöttäminen järjestelmään ja tietojen ajan tasalla pitämi-
nen), Suomen ympäristökeskus (järjestelmän kehittäminen), Inarin kunta, toiminnanharjoittajat 
(käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa)

10.1.3 Maankäytön suunnittelu

Kaavoitus ja maakuntaohjelma

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu lakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat 
suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Tulviin liittyen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan:

• Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittä-
vä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

• Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poi-
keta vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja 
että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista

• Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskun-
tien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilö-
vahinkoriskejä.

• Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

• Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat 
kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon 
kannalta herkistä alueista.
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Ympäristöministeriö vastaa maankäytön ohjauksesta sekä valmistelee ja kehittää sitä koskevaa lainsäädän-
töä ja muita säädöksiä. Ohjauksella varmistetaan, että maankäytössä ja maakuntakaavoituksessa toteutetaan 
lainsäädännössä määriteltyjä tavoitteita ja vaatimuksia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat ja 
valvovat kuntien kaavoitusta ja neuvovat maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Maakuntien suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Maakunta-
suunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20–30 vuotta). Suunnitelmaa toteu-
tetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suun-
nataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Ohjelma on johdettu maakuntasuunnitelman 
tavoitteista ja strategioista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 

Maakuntakaavalla luodaan pitkällä aikavälillä (10–20 vuotta) alueidenkäytölliset edellytykset ja suuntaviivat 
maakunnan tavoitetilan saavuttamiseksi. Myös maakuntaohjelma ja maakuntakaava kytkeytyvät toisiinsa, kos-
ka maakuntaohjelmassa määritellyt kehittämistoimet saattavat edellyttää alueidenkäytön suunnittelua. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2014.) 

Ivalon tulvariskialue sijoittuu Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueelle. Maakuntakaavaan on kirjoitettu seu-
raava määräys: Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina 
tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman 
tai vyörymän vaaraa. Tulvariskialueet tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelus-
sa. Määräyksillä pyritään parantamaan rakentajan turvaa sekä ehkäisemään kalliita virheratkaisuja sekä luo-
maan edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toiminto-
jen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen 
sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava on voimassa Ivalojoen itä- ja eteläpuolisilla alueilla (Ivalon 
alueen oyk osa-alue 4, Ivalo-Törmänen). Tulvauhanalaisiksi alueiksi on merkitty Ivalojoen ranta-alueet. Yleis-
kaavamääräyksiin on tulviin liittyen kirjattu seuraavasti:

Rakennuspaikka ei saa olla tulvauhanalainen (MRL 116§). Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida 
tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava vähintään 0,5 m ylem-
mäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein tulvakorkeus (HW 1/100), elleivät kaavan hyväksymisen 
jälkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista 
johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikäli em. rakentamiskorkeus on joskus ylitetty 
(jääpatotulva), on tämä korkeampi korkeus otettava määrääväksi korkeudeksi alimpia rakentamiskorke-
uksia määritettäessä. Niillä alueilla, joilla HW 1/100 laskentaa ei ole tehty, alimmat rakentamiskorkeudet 
määritetään tapauskohtaisesti suurimpien havaittujen tulvakorkeuksien perusteella.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, 
jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maan-
käyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan raken-
nuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla (MRL 50 §). Asemakaava 
voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asema-
kaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116 §).

Ivalossa on asemakaavoitettua aluetta Ivalon keskustan alueet molemmin puolin jokea, Näveriniemen, Ra-
jankankaan, Sylvenvaaran ja Teponmäen asuinalueet. Ivalon asemakaavan yleisten kaavamääräysten mukaan: 

Ennen rakennusluvan myöntämistä tulvasuojelu alueelle, tulvapenger tulee korottaa vähintään 30 cm 
ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein tulvakorkeus, ellei voida osoittaa, että alueen tul-
vasuojauksen tarvetta on alennettu muilla toimenpiteillä.

Ennen rakennusluvan myöntämistä erityisen tärkeälle kohteelle (sairaalat, vanhainkodit yms.) tulee tul-
vasuojelu olla toteutettu kerran 250 (HW 1/250a + 30 cm) vuodessa toistuvilta tulvilta.

Tulvapenkereen ulkopuolisilla alueilla kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava vähintään 0,5 metriä 
ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein tulvakorkeus (HW 1/100) elleivät kaavan hyväk-
symisen jälkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei 
olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle.
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Maankäytön suunnittelun erityinen tarkoitus ei ole tulvasuojelu, mutta suunnittelulla on kuitenkin mahdollista 
tukea aktiivista tulvasuojelua ja osittain myös luoda sille edellytyksiä. Kaavoituksen keinoin voidaan vaikuttaa 
tulvariskeihin tehokkaimmin uusilla alueilla, jotka eivät ole olleet aikaisemmin rakentamisen piirissä. Näillä alueil-
la on mm. mahdollista asettaa rakentamiselle nykytietoon perustuvia riittäviä reunaehtoja. Kokonaan tai osittain 
rakennettujen alueiden osalta tilanne on ongelmallinen, kun varsinaisen tulvasuojelun käytännön toteutuminen 
voi olla hankalaa, eikä asemakaavan muutos voi aikaansaada velvollisuutta tehdä muutoksia olemassa olevissa 
rakennuksissa. (Ekroos & Hurmeranta 2011.)

Maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia toimenpiteitä tulisi suosia tulvariskien hallinnassa tulvariskilain 
ja -asetuksen mukaan. Toisaalta on myös varmistettava, että muut maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toteute-
tut toimenpiteet eivät aiheuta kasvavaa tulvariskiä tai esteitä suunnitelluille tulvariskien hallinnan menetelmille. 
Tulvariskien kasvun vähentämiseksi tulvat tulee huomioida nykyistä paremmin eri kaavatasoilla, erityisesti niillä 
alueilla, joissa tulvia ei vielä ole kaavoituksessa huomioitu (esim. yleiskaavojen puuttuminen, vanhat kaavat). 
Yhteiskunnan tärkeät toiminnot ohjataan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle ja niille asetetaan tarkat ja selkeät 
tulvasuojelun vaatimukset. Asema- ja yleiskaavoihin voitaisiin lisätä tulva-alueen rajat. Lisäksi kaavoissa voi-
taisiin esittää myös mahdollinen tulvan vesisyvyys, pidätysalueet, tulvatasanteet ja osavaluma-alueiden rajat. 
(Tulvariskityöryhmä, 2009.) 

Alimpien rakentamiskorkeuksien ajantasaisuuteen sekä niiden noudattamiseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittäminen perustuu tilastollisesti määriteltyyn tulvan toistuvuus-
tasoon eli tulvan vedenkorkeuteen. Sisävesien osalta suositusten pohjana käytetään tulvaa, joka esiintyy kes-
kimäärin kerran 100 vuodessa. Tähän tulvakorkeuteen lisätään harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka riippuu 
rakennustyypistä, vesistön ominaispiirteistä ja aaltoiluvarasta. (Parjanne & Huokuna 2014.)

Suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista päivitetään aina uusimpien tietojen perusteella. Uusin opas 
alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseen ranta-alueilla on julkaistu vuonna 2014 (Parjanne & Huokuna 
2014). Rakentamismääräyksiin sisällytetään ohjeet rakentamisesta ja rakennuksien laajentamisesta huomioiden 
erilaiset tulvakorkeudet alueella. Ohjeisiin sisällytetään tietoa tulvan kestävistä materiaaleista, penkkojen korke-
uksista ja sokkeleiden korkeuksista. 

Teiden perusparannukset

Maanteiden suunnittelu perustuu maantielakiin ja -asetukseen. Suunniteltaessa uutta maantietä tai rautatietä 
taikka nykyisen maantien tai rautatien parantamista, tulee suunnittelun perustua maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiseen kaavaan. Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio. Tienpitoviranomaisena toimii alueellinen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). (Liikennevirasto 2014) Valtion ylläpitämien maanteiden lisäksi 
taajamissa on katuja, joiden tekeminen ja ylläpito kuuluu kunnille. Erityisesti haja-asutusalueella on paljon yksi-
tyisteitä, joista vastaavat niiden osakkaat tai tilan omistaja. (Liikennevirasto 2010.)

Olemassa olevan liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide uuden tien, rautatien tai vesiväylän 
tekemiseen verrattuna. Maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa, liikenteestä aiheutuvien 
haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tai maankäytön muutosten sitä edellyttäessä (Liikennevirasto 2010). 
Alueellinen ELY-keskus teettää maantien yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat. Tiehankkeen suunnittelutyön taus-
talla on aina mm. liikenne- ja tieolosuhteiden sekä tien lähiympäristön olosuhteiden seuranta ja niiden kehitty-
misen ennakointi (Liikennevirasto 2014). Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin investointeihin ei ole voitu 
panostaa odotusten mukaisesti.

Teiden kunnostuksissa ja uusien tieosuuksien suunnittelussa tulisi huomioida nykyistä paremmin tulvakor-
keudet. Vältetään teiden rakentamista alaville ranta-alueille ja kunnostetaan usein kastuvat tieosuudet tulvaa 
kestäviksi ja tarpeeksi korkeiksi. Tavoitteena on saada säilytettyä liikennöitävyys tärkeillä tieosuuksilla tulva-
tilanteessa.
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulvat on huomioitava kaavoissa, mutta olemassa olevaa rakennuskantaa ei voida 

kaavoituksella ohjata
• Ivalon alueella on kaavoitettu suurin osa asutusta alueesta ja rakentamisluvissa määrätään alin sallittu rakentamiskorkeus
• Ivalojoen vesistöalueella on useita alavia teitä, jotka tulisi korottaa teiden perusparannushankkeissa

Suositeltavat toimenpiteet
• Uusilla kaavoitusalueilla huomioidaan tulvariskit ja tulvaherkille alueille ei kaavoiteta rakentamista, ellei pystytä osoittamaan, 

että tulvariskit on hallinnassa
• Yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ohjaaminen erittäin harvinaisten tulvien ulkopuolelle
• Tulvien huomioiminen teiden perusparannushankkeissa

Taulukko 34. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen 
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen vanhan rakentamisen osalta. Toimenpiteellä 
pystytään vaikuttamaan siihen, että uusia rakennuksia ei rakenneta tulvavaara-alueelle.

Kustannukset Virkatyönä

Luontovaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.7. Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista 
kasvaa ja tulviin voidaan maankäytön suunnittelussa varautua.

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4 ja 8.5. Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin 
varautuminen voi parantua. 

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Myönteinen (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Kohtalainen toteutettavuus, koska on jo osa nykyistä toimintaa, mutta kaavoitusprosessit voivat 
olla pitkiä ja olemassa olevaa rakennuskantaa on vaikea muuttaa.

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti
• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset 

on suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu).
• Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia koh-

teita tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu.
• Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a).
• Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi 

aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle.
• Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa 

tulvatilanteessa (1/250a)

Vastuutahot

Inarin kunta (kaavojen laadinta ja ajan tasalla pitäminen, kuntien vastuulla olevien teiden peruspa-
rannukset), 
Lapin ELY-keskus (maanteiden perusparannushankkeet, kaavoituksen ohjaus ja edistäminen)
Lapin liitto (maakuntakaavoitus, maakuntaohjelma)
Suomen ympäristökeskus, Lapin ELY-keskus (suositukset alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi)
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10.1.4 Omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaa-
mista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee omatoimisesti (Pe-
lastuslaki 14§). Jokainen voi varautua myös omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
varalta, kuten tulvien varalta. Omatoimiseen varautumiseen liittyy myös erityiskohteiden kohdekohtainen suojaa-
minen (liikekiinteistöt, sähkön jakokaapit, puistomuuntamot jne.) kohteen omistajan toimesta.

Omatoiminen varautuminen kuuluu jokaisen tulvavaara-alueella asuvan asukkaan tai kiinteistönomistajan 
vastuulle. Toimenpiteen kehittäminen ja ohjeistuksien parantaminen on osa viranomaisten tehtäviä, esimerkiksi 
Lapin ELY-keskuksessa, vesistöalueen kunnissa ja Lapin pelastuslaitoksessa.

Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuille on koottu ohjeita asukkaiden omatoimiseen varautumiseen tulva-
tilanteessa. (http://www.lapinpelastuslaitos.fi/turvallisuustoiminta/varautumisohjeet/varautuminen-tulviin) 
Lisäksi tulvakeskuksen sivuilta löytyy toimintaohjeita äkillisissä tulvatilanteissa ja perustietoa varautumi-
sesta tulviin. Tulvakeskuksen sivuilta myös löytyy ajantasaisin tieto vesitilanteesta ja tulvaennusteista. 
(www.tulvakeskus.fi).

Omatoimisesti rakennuksia ja irtaimistoa voitaisiin suojata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi nostamalla 
lattiakorkeutta, sijoittamalla herkimmin vahingoittava irtaimisto tai laitteisto korkeammalle, tekemällä kellareista 
vedenkestäviä, laittamalla viemäreihin takaiskuventtiilit ja valitsemalla kastumista kestäviä rakennusmateriaaleja 
(Euroopan komissio 2003).

Omatoimiseen varautumiseen liittyy myös tulvavakuutukset. Erityisesti riskialueella asuvien on hyvä tarkistaa 
millaisia tulvavahinkoja oma kotivakuutus korvaa. Lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet koti- ja kiinteis-
tövakuutustensa turvaa niin, että ne kattavat automaattisesti myös poikkeuksellisista vesistö-, merivesi- ja rank-
kasadetulvista aiheutuvat vahingot. Yleensä tulvaturva sisältyy vähintään laajoihin vakuutuspaketteihin. Koti- ja 
kiinteistövakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia eikä niiden ottaminen ole pakollista. Mikäli tulvaturvan 
sisältävää vakuutusta ei ole, kiinteistön tai irtaimiston omistaja vastaa itse poikkeuksellisista tulvista aiheutu-
neista vahingoista. Vakuutuksissa poikkeuksellisuuden määritelmä voi vaihdella. Finanssialan Keskusliiton tul-
vaturvaa koskevissa malliehdoissa poikkeuksellisuus tarkoittaa vesistötulvaa, jonka todennäköisyys on kerran 
50 vuodessa tai harvemmin. Rankkasadetulva on poikkeuksellinen, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai  
75 mm vuorokaudessa. (Lapatto 2013.) 

Ivalojoen vesistöalueella omatoimisen varautumisen osalta on tarpeen selvittää tulva-alueen asukkaiden ny-
kyinen tietotaso omatoimiseen tulvavarautumiseen liittyen, on selvitettävä miten he nykyisin varautuvat tulviin 
ja millaista ohjeistusta alueilla erityisesti tarvitaan. Tulvariskien vähentämiseksi tulee parantaa ohjeita ja tie-
dottamista omatoimisesta varautumisesta (esim. haavoittuvan irtaimiston siirtäminen korkeammalle) ja edistää 
vedenkestävien materiaalien käyttöä tulvavaara-alueilla. Alueella tulee edistää tilapäisten tulvasuojausmenetel-
mien käyttöä ja lisätä tietoa niiden käyttämisestä. 

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Omatoiminen varautuminen kuuluu jokaisen tulvavaara-alueen asukkaan ja kiinteistöomistajan vastuulle
• Lapin pelastuslaitoksen internet-sivuille on koottu ohjeita asukkaiden omatoimiseen varautumiseen tulvatilanteessa

Suositeltavat toimenpiteet
• Varautumisen nykytilan selvittäminen (asukkaiden varautumiskeinot nykyisin, ohjeistustarpeen selvittäminen, tulvariskialuei-

den toimijoiden tulisi selvittää, onko heillä tulva-alueilla mahdollisesti tulvissa vahingoittuvaa omaisuutta) 
• Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen parantaminen (mm. erilaiset menetelmät, haavoittuvan irtaimiston siirtäminen 

korkeammalle, kohdekohtaiset ohjeet)
• Asuinaluekohtaisien suojaussuunnitelmien laatiminen (tehdään ennakkoon, jotta voidaan toimia tehokkaasti tulvatilanteessa)
• Kohteiden suojaaminen omatoimisesti etukäteen
• Tulvaturvan tarkistaminen oman kiinteistön vakuutuksesta

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/turvallisuustoiminta/varautumisohjeet/varautuminen-tulviin
http://www.tulvakeskus.fi
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Taulukko 35. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Selvitys, suunnittelu, toteutus ja käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen 
väheneminen

Vähäinen vaikutus tulvahaittojen vähenemiseen (vaikutus riippuu kiinteistönomistajien aktiivisuu-
desta), voidaan helpottaa mm. pelastusviranomaisten työtä tulvan aikana

Kustannukset Virkatyönä (lisätietoja kustannuksista luvussa 10.4.1 tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja 
kehittäminen luvussa)

Luontovaikutukset Ei merkittäviä luontovaikutuksia.

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1 ja 8.5. 
Varautuminen tulviin paranee ja tietoisuus tulvista lisääntyy

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoittei-
den kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Kohtalainen toteutettavuus. Kaikilla kiinteistönomistajilla ei ole resursseja toteuttaa toimenpiteitä. 
Omatoimisella varautumisella pystytään varautumaan parhaiten yleisempiin tulviin ja matalilla 
syvyysvyöhykkeellä oleviin kohteisiin. Suurilla tulvilla omatoimisen varautumisen mahdollisuudet 
ovat pienet.

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1 §)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1 §)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1 §)
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilan-

teeseen omatoimisesti
• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset 

on suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu)

Vastuutahot

Lapin ELY-keskus (nykytilan selvittäminen, ohjeistukset)
Lapin pelastuslaitos (ohjeistukset)
Vesistöalueen kunnat (kunnan toimintojen suojaukset)
Kiinteistöjen omistajat (oman kiinteistön suojaus, tulvavakuutuksen tarkistaminen)

10.2 Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tarkoituksena 
on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Pääasiallisia keinoja ovat jokien ja purojen per-
kaukset, rantojen pengerrykset ja vesistöjen säännöstelytoimenpiteet (Tulvariskityöryhmä 2009). Taulukkoon 36 
on koottu Ivalojoen vesistöalueen tulvasuojelutoimenpiteet.

Taulukko 36. Tulvasuojelutoimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen tila Toimenpiteen laajuus

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen Käytössä nykyisin Ivalo

Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon Käytössä nykyisin Ivalo

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa Käytössä nykyisin Ivalo

Jäänsahauksen käyttö ja kehittäminen Käytössä nykyisin Ivalojoki
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10.2.1 Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen

Ivaloon on rakennettu tulvapenkereitä yhteensä 13 kilometriä suojaamaan asuinrakennuksia säännöllisesti tois-
tuvilta tulvilta (ks. luku 4.4). Osa nykyisistä penkereistä ylittyy tulvalla, joka toistuu keskimäärin kerran 100 vuo-
dessa. Jotta tulvilta voitaisiin paremmin suojautua, Ivalossa nykyiset tulvapenkereet tulee korottaa kestämään 
1/100a tulvatilanne ja erityiskohteiden osalta 1/250a tulvatilanne. 

Inarin kunta on jo korottanut osan penkereistä huollon yhteydessä. Penkereiden korotusta tarvitaan yhteensä 
3 800 metriä ja korotukset ovat pääosin 0,1–0,4 metriä, jotta penkereet kestäisivät 1/100a tulvan (kuva 10.1). 
Erityiskohteita suojaavia penkereitä on korotettava enemmän, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. Myös Iva-
lon sähköasemaa suojaava penger tulee korottaa. Sähköaseman penkereen korotustarve on alle puoli metriä.
Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen vaatii maanomistajien luvat ja maisematyöluvan.

 Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt toimenpidettä monitavoitearvioinnin yhteydessä (luku 9) ja kokouksessaan 
13.8.2014. Tulvaryhmä on päättänyt esittää toimenpidettä hallintasuunnitelmassa (kokous 17.9.2014), koska 
penkereiden korottamisella saadaan suojattua merkittävä määrä vahinkokohteista ja toimenpiteen kustannuk-
set ovat kohtalaiset. Toimenpide vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Penkereiden korottamisessa tulee huomioida 
erityisesti maisema- ja ympäristönäkökohdat.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Ivalossa on tulvapenkereitä yhteensä 13 km
• Nykyiset tulvapenkereet tulee korottaa kestämään 1/100a tulvatilanne ja erityiskohteiden osalta 1/250a tulvatilanne
• Penkereiden korotusta tarvitaan yhteensä 3 800 metrin matkalta ja korotukset ovat pääosin 0,1–0,4 m.
• Tulvapenkereiden korottaminen vaatii maanomistajien luvat ja maisematyöluvan
• Inarin kunta on korottanut osan penkereistä huollon yhteydessä

Suositeltavat toimenpiteet
• Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korkeuden mittaaminen
• Tulvapenkereiden korottaminen kestämään 1/100a tai 1/250a tulvatilanne (maisemanäkökohdat huomioiden)

Taulukko 37. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Suunnittelu ja toteutus

Tulvahaittojen 
väheneminen

Vähentää tulvavahinkoja: penkereiden vaikutusalueella olevat asuinrakennukset ovat suojassa 
1/100a tulvakorkeuteen asti ja erityiskohteet ja erityiskohteiden läheisyydessä olevat asuinraken-
nukset ovat suojassa 1/250a tulvakorkeuteen asti.

Kustannukset noin 30 000–40 000 €

Luontovaikutukset Ei ole merkittäviä luontovaikutuksia (ei uutta pengertä)

Sosiaaliset vaikutukset

Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4 ja 8.5. Varautuminen tulviin paranee ja lisää turvallisuuden 
tunnetta penkereiden vaikutusalueella, voi aiheuttaa maiseman muuttumista kohdissa, joissa penke-
reitä joudutaan korottamaan enemmän. Maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioidaan penkerei-
den korottamisissa, mikä vähentää maisemahaittoja asukkaalle.

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoit-
teiden kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Kohtalainen toteutettavuus, alueella on jo penkereet, jolloin niiden korottaminen voidaan suorittaa 
osittain peruskunnostuksen yhteydessä, korotukset vaativat maisematyöluvat ja maanomistajan 
luvat

Toteutuminen 1–2 suunnittelukautta

Vastaa tavoitteisiin

• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset on 
suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu)

• Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita 
tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu

• Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa 
tulvatilanteessa (1/250a)

• Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a)
Vastuutahot Inarin kunta, Lapin ELY-keskus, kiinteistöjen omistajat
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Kuva 10.1. Ivalon nykyisten tulvapenkereiden ja mahdollisten uusien lisäpenkereiden sijainti 

10.2.2 Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon

Ivalon nykyiset tulvapenkereet eivät riitä Ivalon kaikkien asuinalueiden suojaamiseksi. Ydinkeskustan ulkopuo-
lella on useita asuinrakennuksia, jotka voivat kastua suuremmilla tulvilla. Ivaloon tulee rakentaa lisää tulvapen-
kereitä riskialueelle. Tavoitteena on suojata kaikki asuinrakennukset 1/100a tulvan korkeuteen asti. Uutta pen-
gertä tarvitaan muun muassa Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen ja Korteniemeen (ks. kuva 10.1). 

Ivalossa tarvitaan lisäpenkereiden tarkempi kartoitus (määrä ja korkeus) sekä maastotutkimukset pengerlin-
jojen ja maaston kantavuuden selvittämiseksi. Lisäksi maisema-arkkitehdin tulisi suunnitella penkereiden ulko-
asu ja sijoittuminen maisemaan. Alustavan kartoituksen mukaan uusia penkereitä tarvitaan noin 4 000 metriä ja 
niiden korkeus on pääosin alle yhden metrin. Uudet penkereet voivat olla moreenisia maapenkereitä tai veden 
kestäviä tulvaseiniä tai -aitoja. 

Tulvapenkereen rakentaminen asemakaava-alueella vaatii maisematyöluvan (MRL 128 §) ja maanomista-
jien luvat (penkereet pääosin yksityisillä puistoalueilla). Yleiskaava-alueilla maisematyölupa vaaditaan, mikäli 
kaavassa niin määrätään. Ivalon yleiskaavassa ei ole maisematyölupavelvoitetta. Alueella, jolla on voimassa 
asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140§). Kaavoittamattomilla 
alueilla tarvitaan maanomistajien luvat.

Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt toimenpidettä monitavoitearvioinnin yhteydessä (luku 9) ja kokouksessaan 
13.8.2014. Tulvaryhmä on päättänyt esittää toimenpidettä hallintasuunnitelmassa (kokous 17.9.2014), koska 
penkereiden korottamisella saadaan suojattua merkittävä määrä vahinkokohteista sekä asuinrakennuksista ja 
toimenpiteen kustannukset ovat kohtalaiset. Toimenpide vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Penkereiden rakenta-
misessa tulee huomioida erityisesti maisema- ja ympäristönäkökohdat.
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Uutta pengertä tarvitaan muun muassa Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen ja Korteniemeen
• Alustavan kartoituksen mukaan uusia penkereitä tarvitaan noin 4 000 metriä ja niiden korkeus on pääosin alle yhden metrin.
• Tulvapenkereen rakentaminen vaatii maisematyöluvan ja maanomistajien luvat

Suositeltavat toimenpiteet
• Uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoitus (kohteet, määrä ja korkeus)
• Maisema-arkkitehdin suunnittelu tulvapenkereiden ulkoasusta ja tarkemmasta sijoittumisesta maisemaan
• Uusien tulvapengersuunnitelmien laatiminen ja toteutus

Taulukko 38. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Selvitys, suunnittelu ja toteutus
Tulvahaittojen 
väheneminen Vähentää tulvavahinkoja: saadaan suojattua kaikki asuinrakennukset 1/100a tulvakorkeuksiin asti

Kustannukset noin 1,5 milj. €

Luontovaikutukset

Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.2 ja 8.3. Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: penkereet estävät 
tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden leviämisen asuinalueelle, penkereet voivat estää 
veden kulkeutumista ja leviämistä nykyisille alaville alueille, uudet penkereet pienialaisia ja jo 
rakennetulla alueella, jolloin vaikutus pienempi kuin yhtenäisillä joenrantaan tehdyillä penkereillä. 
Lisäpenkereiden vaikutukset luontoon tulee selvittää tarkemmin hankesuunnittelussa.)

Sosiaaliset vaikutukset
Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4 ja 8.5. Tulviin varautuminen paranee, virkistyskäyttöarvot 
voivat lisääntyä (esim. penkereiden päälle voi syntyä kävelyreittejä), maiseman muutokset uusien 
penkereiden alueilla.

Taloudelliset vaikutukset Lyhytaikainen työllisyysvaikutus penkereiden suunnittelun ja rakentamisen aikana
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus ja 
mahdolliset riskit

Kohtalainen toteutettavuus, alueella on jo penkereitä, joten lisäpenkereet ovat todennäköisesti 
hyväksyttäviä, mutta ne vaativat maanomistajien luvat ja maisematyöluvant

Toteutuminen 2-3 suunnittelukautta

Vastaa tavoitteisiin

• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset 
on suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu)

• Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaises-
sa tulvatilanteessa (1/250a)

Vastuutahot Inarin kunta, Lapin ELY-keskus, kiinteistöjen omistajat

10.2.3 Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa

Kulkuyhteyksien turvaaminen tulvariskialueella on tärkeää erityisesti pelastustoiminnan turvaamiseksi. Tietä ei 
ole rakennettu estämään veden kulkeutumista tierakenteen poikki, vaan tierakenteen pääosa koostuu yleensä 
hyvin vettä läpäisevistä hiekka- ja sorakerroksista (Leskinen 2013). Tie voi toimia tulvaveden leviämisen estee-
nä silloin, jos tiepenger on rakennettu riittävän kestäväksi tulvaveden painetta vastaan tai jos penger on jäässä. 

Ivalon alueella tulvatilanteissa on vaarassa kastua useita yleisiä teitä. Korotettavia teitä ovat muun muassa 
Rovaniementie, Nellimintie/Petsamontie, Koppelontie, Lentokentäntie ja Leiritie (kuvat 10.2 ja 10.3).  Korotus-
tarve on yhteensä noin 7 km, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. Lisäksi Sairaalantie olisi korotettava, jotta 
kulkuyhteydet terveyskeskukseen olisi turvattu. Alueella tulee korottaa yleiset päätiet ja Sairaalantie ja vahvistaa 
tiepenkereiden luiskat kestämään tulvavesiä. Korottamisessa tulisi keskittyä ensisijaisesti Ivalon alueelle mer-
kittäviin tieosuuksiin.

Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt toimenpidettä monitavoitearvioinnin yhteydessä (luku 9) ja kokouksessaan 
13.8.2014. Tulvaryhmä on päättänyt esittää teiden ja katujen korottamista hallintasuunnitelmassa (kokous 17.9.2014), 
koska siten alueen liikenneyhteydet saadaan turvattua erittäin harvinaisillakin tulvilla. Katujen korottamisessa tulisi 
huomioida ensisijaisesti ne tieosuudet, jotka ei ole suojassa tulvapenkereiden korottamisen jälkeen.
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Kuva 10.2. Korotettavat yleiset tiet Ivalossa (tulvatilanne 1/250a)

Kuva 10.3. Tulvavesi nousi Lentokentäntielle vuoden 2005 tulvassa (kuva Jari Uusitalo)
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Korotettavia teitä ovat muun muassa Rovaniementie, Nellimintie/Petsamontie, Koppelontie, Lentokentäntie ja Leiritie
• Lisäksi Sairaalantie olisi korotettava, jotta kulkuyhteydet terveyskeskukseen olisi turvattu
• Tien korotustarve on yhteensä noin 7 km pituudelta, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso
• Korotusten lisäksi tiepenkereiden luiskat tulisi vahvistaa kestämään tulvavesiä

Suositeltavat toimenpiteet
• Nykyisten teiden korkeuksien mittaaminen ja korotustarpeiden selvittäminen (tärkeimmät tieyhteydet)
• Teiden korottaminen kestämään 1/250a tulvatilanne
• Tienpenkereiden luiskien vahvistaminen tulvavettä kestäväksi

Taulukko 39. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Selvitys, suunnittelu ja toteutus
Tulvahaittojen 
väheneminen

Vähentää tulvavahinkoja: liikenneyhteydet tulvatilanteessa säilyvät ja liikenne terveyskeskukseen 
on turvattu, korotettu tie estää veden leviämisen laajemmalle

Kustannukset

noin 1,7–3,4 milj. € (arviohinnat: Alatalo – Mikkola 2012)
Arvio POPELY: Maaperätutkimukset, täydentävät pohjatutkimukset kymmeniä tuhansia euroja, 
suunnittelu kymmeniä tuhansia euroja, toteutus satoja tuhansia – muutamia miljoonia euroja, 
toteutuskustannuksiin voi tulla huomattava lisäys, mikäli tarvitaan vaativia perustamistapa tai 
maanlunastuksia tiealueella. http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCC2421E1-7D2E-
4CBC-920B-8A46B78E36B3%7D/76948

Luontovaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.2 ja 8.3. Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: tiepenkereet voivat 
estää tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden leviämisen laajemmalle.

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.7. Liikenneyhteydet yleisillä teillä on turvattu, 
jolloin ihmiset eivät jää mottiin asuinalueille.

Taloudelliset vaikutukset Lyhytaikainen työllisyysvaikutus teiden korotuksien aikana
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoittei-
den kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Kohtalainen toteutettavuus
Riskinä teiden korottamisessa: kestääkö tien perustamistapa korotuksen, pysytäänkö tielle varatul-
la alueella, tulvavedenvirtauksen mahdolliset vaikutukset tiepenkereeseen

Toteutuminen 1–3 suunnittelukautta

Vastaa tavoitteisiin
• Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohtei-

ta tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu
• Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a)

Vastuutahot Inarin kunta, Lapin ELY-keskus

10.2.4 Jäänsahauksen käyttö ja kehittäminen

Jäänsahauksilla pyritään välttämään jääpatojen aiheuttamia tulvia. Sahauksella pyritään estämään jäiden tuk-
keutuminen tiettyihin paikkoihin, joihin jäät aiemmin ovat ruuhkautuneet kiinni muodostaen jääpatoja.  Vuosit-
tain jäänsahauksen tarve selvitetään keväällä ja jäitä sahataan niillä jokialueilla, joissa jäänpaksuus on suuri 
olosuhteisiin nähden. Jäänsahauksia tehdään Lapissa Lapin ELY-keskuksen toimesta. ELY-keskus tilaa työn 
urakoitsijalta. 

ELY-keskuksilla on Suomessa käytössään kaksi jäänsahauskonetta (kuva 10.4), joista toinen sijaitsee Lapin 
alueella ja toinen Pohjanmaalla. Koneet kiertävät keväisin eri vesistöissä etelästä pohjoiseen päin. Mikäli kevät 
ja lumensulamiskausi alkavat lähes samanaikaisesti eri puolilla Suomea, ei jäänsahauskone ehdi kaikkiin tar-
vittaviin kohteisiin. Jääkannen on oltava riittävän vahva (mielellään yli 50 cm teräsjäätä) kantaakseen nykyisin 
käytössä olevia jäänsahauskonetta. Kehittämistarvetta on erityisesti kevyelle jääsahauslaitteelle, jolla voitaisiin 
liikkua myös ohuemmalla jäällä. 

Ivalojoen vesistöalueella ei ole joka vuosi jäänsahaukselle tarvetta, sillä joinakin vuosina jäät sulavat paikoil-
leen eikä jääpatoriskiä arvioida syntyvän, esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 ei ole sahattu ollenkaan Ivalojoen 
alueella. Yleensä Ivalojoella on sahattu jäätä noin 5 km–30 km kilometrin pituudelta. Ivalojoen vesistöalueella 
jäänsahauksia tehdään säännöllisesti Ivalon keskustassa sillasta alajuoksulle. Alajuoksulla jääpatoja muodostuu 
helposti Kuusiniemen kohdalle, Lammasniemen kohdalle ja Peltosen Mellaan.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCC2421E1-7D2E-4CBC-920B-8A46B78E36B3%7D/76948
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCC2421E1-7D2E-4CBC-920B-8A46B78E36B3%7D/76948
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Toimenpiteessä esitetään suoritettavan vuosittain jäänsahauksia tarvittavilla alueilla. Jääsahausta toimen-
piteenä pyritään kehittämään helpommaksi ja nopeammaksi. Toimenpiteillä vähennetään jääpatotulvariskejä 
merkittävästi.

Ivalojoen tulvaryhmä kannattaa toimenpiteen toteuttamista (kokous 13.8.2014) nykyisen käytäntöjen mukai-
sesti. Jääpatotulvat ovat merkittävä riskitekijä Ivalojoella ja niiden torjunta on tärkeää tulvavahinkojen ehkäise-
miseksi.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Jäänsahauksia suoritetaan Lapin ELY-keskuksen toimesta (urakoitsija)
• Lapissa on käytössä yksi jäänsahauskone, joka kiertää vesistöalueilla tarpeen mukaan

Suositeltavat toimenpiteet
• Jäänsahauksien suorittaminen tarvittaessa
• Jäänsahauksen kehittäminen (taloudellisuus, ajankäyttö, työmäärän vähentäminen)

Taulukko 40. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen 
väheneminen Vaikuttaa tulvahaittojen vähenemiseen, jos saadaan estettyä jääpatojen syntyminen

Kustannukset
ELY-keskus tilaa urakoitsijoilta
Jäänsahauksen hinta kokonaisuudessaan Lapin alueella noin 30 000–50 000 €/vuosi riippuen 
sahauksien tarpeesta, Ivalojoen vesistön alueella noin 10 000 €/v

Luontovaikutukset Ei merkittäviä luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.7. Turvallisuuden tunteen kasvaminen kun jääpa-
tojen syntymisen riski pienenee, jäällä liikkuminen vaarallista sahauksien aikana ja jälkeen (railot).

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoittei-
den kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset 

on suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu)
Vastuutahot Lapin ELY-keskus, Inarin kunta

Kuva 10.4. ELY-keskuksen jääsaha (kuva Lapin ympäristökeskus)
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10.3 Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään tulviin 
varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoiminnan suun-
nittelu ja harjoittelu kuuluvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun muassa tulvaennusteet, varoitusjär-
jestelmät, ennakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvantorjunnan harjoitukset ja omatoimisen varautumi-
sen edistämisen. Taulukkoon 41 on koottu Ivalojoen vesistöalueen valmiustoimenpiteet.

Taulukko 41. Valmiustoimet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen tila Toimenpiteen laajuus
Tulvaennusteiden ja  
tulvavaroitusjärjestelmien kehittäminen Käytössä nykyisin Koko vesistöalue

Tulvaviestinnän kehittäminen Käytössä nykyisin Koko vesistöalue

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen Käytössä nykyisin Ivalon tulvariskialue
Tulvantorjunnan harjoituksien  
järjestäminen ja kehittäminen Käytössä nykyisin Ivalon tulvariskialue

10.3.1 Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehittäminen

Koko vesistöalueen kattavan vesistömallin avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen ke-
hittymistä. Mallin avulla voidaan myös arvioida erilaisten juoksutuksien vaikutuksia sekä ennustaa tulvariskiä. 
Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, 
Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä vesistömallissa näkyy aluesadanta, lumipeite, haihdunta maalta ja 
järvistä, painannevarastot, maankosteus, maan pintakerroksessa liikkuva vesi, pohjavesi, valunta sekä järvet 
ja joet.

Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä internet-sivuilla  
www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa.

Tulvavaroitusjärjestelmä perustuu vesistömalliin pohjautuvaan valtakunnalliseen vedenkorkeus- ja tulvavaroi-
tuksiin sekä ennusteisiin. Vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset annetaan vesistömallin ennusteiden ja reaaliaikais-
ten havaintojen perusteella kun määritetyt sadanta-, vedenkorkeus- ja virtaamatasot ylittyvät. Varoitukset ovat 
kaikkien luettavissa internetissä ja lisäksi ne lähetetään sähköpostitse vesistöalueen vesistömallin käyttäjille.

Vuoden 2014 alusta perustettu tulvakeskus on Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhtei-
nen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. Tulvakeskuksen 
tehtäviin kuuluu mm. tulvien ennustaminen ja niistä varoittaminen. Tulvaennusteet ja varoitukset julkaistaan 
ymparisto.fi-palvelussa.

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehitystyö on jatkuvaa, jotta tulvia voitaisiin ennakoida nykyis-
tä paremmin ja aikaisemmin.  Alueellisella tasolla tulee osallistua aktiivisesti tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmi-
en kehittämiseen. Toiminta parantaa varautumista tulvaan ja asukkaiden varoittamista sekä edistää evakuoinnin 
riittävän ajoissa.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Vesitilannetta ja sen kehittymistä seurataan vesistömallijärjestelmällä
• Vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset annetaan vesistömallin ennusteiden ja reaaliaikaisten havaintojen perusteella kun määri-

tetyt sadanta-, vedenkorkeus- ja virtaamatasot ylittyvät. Varoitukset ovat kaikkien luettavissa internetissä. 
• Vesistömallia ylläpitää Suomen ympäristökeskus ja tulvaennusteista ja tulvista varoittamisesta huolehtii tulvakeskus

Suositeltavat toimenpiteet
• Osallistuminen tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmien kehittämiseen

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
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Taulukko 42. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen

Tulvahaittojen 
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, voidaan käyttää apuna hallittaessa terveydelle 
ja turvallisuudella aiheutuvia tulvariskejä (esim. tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laatiminen). Parantaa varautumista tulviin ja edistää evakuointia.

Kustannukset Virkatyönä

Luontovaikutukset Ei suoria luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.7. Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja 
parantaa varautumista tulviin

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoittei-
den kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilan-

teeseen omatoimisesti 
Vastuutahot Lapin ELY-keskus, Tulvakeskus, Suomen ympäristökeskus, Inarin kunta

10.3.2 Tulvaviestinnän kehittäminen

Hyvä tulvatiedottaminen auttaa väestöä varautumaan tulviin ja parantaa asukkaiden mahdollisuuksia siirtää 
omaisuuttaan turvaan ja suojaamaan kiinteistönsä tulvalta. Se myös vähentää pelastustoimen tehtäviä ja kus-
tannuksia tulvatilanteessa, mahdollistaa yritysten ja yhteiskunnan eri toimintojen varautumisen uhkaavaan tul-
vaan ja auttaa yrityksiä minimoimaan toimintakatkosta aiheutuvia kustannuksia. Tulvatilanteen kehittymistä voi 
seurata internetistä: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Tulvatiedotteiden laatimisesta vastaa kukin alueellinen ELY-keskus omalla toimialueellansa. Tulvatiedottami-
sen aloittamisajankohdasta päätetään järjestäytymispalaverissa, jossa hyväksytään tiedotussuunnitelma. Tie-
dotuksesta vastaavan tehtävänä on muun muassa:

• tiedottaa tulvauhasta,
• antaa yleisölle / asukkaille jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä,
• järjestää tulvantorjunnan johtoryhmän tiedotustilaisuudet,
• hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin,
• seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta,
• tiedottaa suurtulvauhasta.

Pelastustoiminnan johto vastaa pelastustoimintatilanteessa tiedottamisesta ja tiedotteiden antamisesta. On-
nettomuudesta tiedottaminen toteutetaan pelastustoimen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tiedottaminen jae-
taan tiedotteisiin, tarvittavaan määrään tiedotustilaisuuksia sekä omaisille ja onnettomuuden kohdanneille hen-
kilöille suunnattuun tiedottamiseen.

Tulvaviestintää tulee kehittää kokonaisvaltaisesti. Tulvaviestintä pitää olla selkeää ja informatiivista tulvaa 
ennen, tulvan aikana ja tulvan jälkeen. Lisäksi ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada koko ajan reaaliaikaista 
tietoa oman alueensa tulvatilanteesta ja mahdollisesta hätätilanteessa toimimisesta. Alueella tulee selvittää par-
haimmat, nopeimmat sekä helpoimmat viestintäkanavat. Yhteistyötä asukkaiden ja viranomaisten välillä tulee 
parantaa ja tulvatietoa tulee jakaa kansalaisille. 

http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
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Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Tulvatiedotuksen tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa tulvauhasta, antaa asukkaille tietoa tulvan kehittymisestä ja mahdollisista 

tulvantorjunnan toimenpiteistä
• Tulvasta tulee tiedottaa ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen

Suositeltavat toimenpiteet
• Tehokkaimpien viestintäkanavien selvittäminen riskialueilla (mitä kautta asukkaat parhaiten tavoittaa)
• Yhteistyön lisääminen asukkaiden viranomaisten välillä
• Osallistuminen tulvaviestinnän kehittämiseen
• Erilaisten tulvatiedotuskanavien käyttäminen (lehtijutut, tilaisuudet, internet, tiedostuslehtiset ym.)
• Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen

Taulukko 43. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen  
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta parantaa asukkaiden varautumista tulviin, 
vähentää pelastustoimen tehtäviä, auttaa minimoimaan vahinkoja

Kustannukset Virkatyönä

Luontovaikutukset Ei luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luku 8.1. 
Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja parantaa varautumista tulviin

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesien-
hoidon ympäristötavoittei-
den kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti
Vastuutahot Lapin ELY-keskus, Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos, Tulvakeskus, Suomen ympäristökeskus

10.3.3 Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen

Pelastus- ja evakuointisuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaarate-
kijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää 
pitkään, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen 
minimoimiseksi.

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa (pelastus-
laki 15 §). Suunnitelmassa tulee esittää rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä antaa ohjeet niiden 
ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen raken-
nukseen erityispiirteet huomioiden. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija, 
mutta paras asukas- ja kiinteistöturvallisuus saavutetaan, kun pelastussuunnittelu tehdään aidossa yhteistyössä 
kiinteistön asukkaiden ja toiminnanharjoittajien, kuten kiinteistössä toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa.  Vas-
tuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Tulvariskialueen evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten. Velvoitteet sisälty-
vät pelastuslakiin, valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta, valmiuslakiin ja kunkin toimialan omiin sää-
döksiin. Evakuointisuunnitelma on osa sitä kokonaisuutta, jolla varaudutaan evakuointien suorittamiseen. 
Jokainen kunta varautuu lisäksi omissa valmiussuunnitelmissaan huolehtimaan evakuoitujen majoitukses-
ta, muonituksesta, vaatetuksesta, terveydenhuollosta ja muusta perushuollosta. Lisäksi kunnat huolehtivat 
tiedottamisesta ja muista kunnille soveltuvista tehtävistä siten kuin niistä on yhteistyössä pelastuslaitoksen 
kanssa sovittu. 
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Ivalon alueella kaikilla kunnan omistamilla kohteilla on lain vaatimusten mukaiset pelastus- ja evakuointisuun-
nitelmat, joita hyödynnetään myös suurtulvatilanteessa. Toimenpiteenä esitetään, että riskialueella erilaiset tul-
vatilanteet huomioivat pelastus- ja evakuointisuunnitelmat vesistöalueen riskikohteille päivitetään säännöllisesti. 
Tavoitteena on varautua vesistötulviin, jääpatotulviin sekä hulevesitulviin. Toimenpiteenä esitetään myös alueel-
lisen pelastussuunnitelman laatimista Ivalon tulvariskialueelle ja ohjeistetaan kaikkien tulvariskialueella sijaitse-
vien rakennusten omistajat laatimaan pelastussuunnitelma rakennukselle riippumatta rakennuksen riskipotenti-
aalista (379/2011, § 42 & 43). Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen saadaan tarkka ajantasainen tieto kohteesta 
ja sen sisältämistä tulvahaavoittuvista esineistä ja siten vähennetään ihmisten terveys ja turvallisuusriskejä.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja tai haltia, vastuu pelastussuunnitelman 

laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä hallituksella
• Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
• Ivalon alueella kaikilla kunnan omistamilla kohteilla on lain vaatimusten mukaiset pelastus- ja evakuointisuunnitelmat

Suositeltavat toimenpiteet
• Tulvat huomioivien pelastussuunnitelmien laatiminen riskikohteille (myös yksityiset kiinteistöt) ja pelastussuunnitelmien 

päivittäminen (lisätään tulvatilanteisiin varautuminen)
• Alueellisen pelastussuunnitelman laatiminen vahinkoalueille (esim. Ivalossa terveyskeskuksen alue)

Taulukko 44. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Suunnittelu, käyttö ja kehittäminen

Tulvahaittojen väheneminen Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta parantaa asukkaiden varautumista 
tulviin, vähentää pelastustoimen tehtäviä, auttaa minimoimaan vahinkoja

Kustannukset Virkatyönä + kiinteistön omistajat omatoimisesti

Luontovaikutukset Ei suoria luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1 ja 8.7. 
Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja parantaa varautumista tulviin

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvariskien vähentäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti
Vastuutahot Kiinteistöjen omistajat, vesistöalueen kunnat, Lapin pelastuslaitos
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10.3.4 Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen

Lapissa tulvatorjunnan harjoituksia voivat järjestävät vesistöalueen kunnat, Lapin pelastuslaitos ja Lapin ELY-
keskus yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Ivalon alueella ei ole aiemmin järjestetty 
tulvatorjunnan harjoituksia.

Toimenpiteenä esitetään tulvantorjunnan harjoituksien järjestämistä Ivalossa. Harjoitukset lisäävät viran-
omaisten ja asukkaiden tietoa tulvatilanteessa toimimisesta ja parantavat tulvatilanteen hallintaa oikeissa tulva-
tilanteissa. Tulvantorjunnan harjoituksilla saadaan selville missä osa-alueissa on kehitettävää.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Tulvan torjunnan harjoituksia järjestetään Lapissa vesistöalueen kuntien, Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin ELY-keskuksen 

toimesta
Suositeltavat toimenpiteet

• Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen riskialueilla säännöllisin väliajoin (tulvaviestintä, evakuointi, tilapäinen tulvasuojaus)

Taulukko 45. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen 
väheneminen

Ei suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta parantaa asukkaiden varautumista 
tulviin, vähentää pelastustoimen tehtäviä, auttaa minimoimaan vahinkoja

Kustannukset Virkatyönä 

Luontovaikutukset Ei luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.5 ja 8.7. 
Parantaa asukkaiden ja viranomaisten tietoisuutta tulvista ja edistää toimintaa tulvan aikana

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Toteutettavuus on hyvä, mutta tilaisuuksiin/harjoituksiin on vaikea saada osallistujia

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti

Vastuutahot Lapin ELY-keskus, Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos, asukasyhdistykset

10.4 Toiminta tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi tai vähentämiseksi, kuten tilanteen vaatimat vesistön säännöstelyt, erilaisten vedenvirtausta estä-
vien rakenteiden tai jääpatojen hajottaminen sekä pelastustoiminta sisältäen evakuoinnin ja tilapäisin rakentein 
tapahtuvan suojaamisen (Tulvariskityöryhmä 2009). Viranomaisten toimintaa ja vastuita tulvatilanteessa on ku-
vattu luvussa 11.3. Tulvariskien hallinnan organisaatio. Taulukossa 46 on esitetty Ivalon aluetta koskeva tulvati-
lanteeseen liittyvä toimenpide.

Taulukko 46. Toimenpiteet, joita tehdään tulvatilanteessa Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen tila Toimenpiteen laajuus

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen Käytössä nykyisin Ivalo
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Kuva 10.5. Sokkelin suojaaminen rakennusmuovilla ja hiekkasäkeillä (kuva Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan Pientalon tulvaturvallisuusopas / Mainos WooDoo)

Kuva 10.6. Tulvavallin rakentaminen hiekkasäkeistä (kuva Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Pienta-
lon tulvaturvallisuusopas / Mainos WooDoo)

10.4.1 Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Tilapäisillä tulvasuojelun rakenteilla voidaan estää tulvavahinkojen syntymistä, mutta rakenne on oltava riittävän 
tiivis ja tarpeeksi korkea, jotta se estäisi veden leviämisen. Yleisiä Suomessa käytettyjä tilapäisiä tulvasuojelu-
rakenteita ovat perinteiset maavallit, hiekkasäkeistä rakennetut tulvavallit, erilaiset muovit ja siirrettävät tulva-
seinät. Esimerkiksi vuonna 2005 tulvatilanteessa Ivalossa oli tehty kolmelle talolle tilapäisiä tulvapenkereitä. 
Tilapäisten tulvavallien käytössä on huomioitava, että vesi ei pääse suojauksen sisäpuolelle esim. viemäriput-
kistojen kautta.

Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita käytetään sekä yksityisten, että julkisten rakennusten suojaamiseksi. Niitä 
käytetään viranomaisten toimesta (Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos ja Lapin ELY-keskus), mutta myös yksityiset 
kiinteistöjen omistajat voivat suojata omaisuuttaan tilapäisillä tulvasuojelun rakenteilla. Kiinteistönomistajat voi-
vat tulvatilanteessa omatoimisesti estää oman kiinteistönsä tulvavahinkoja sokkelien muovituksilla, irtaimiston 
siirtämisellä ylemmäksi ja tilapäisten maa- ja hiekkasäkkivallien perustamisella (kuvat 10.5 ja 10.6). Pelastuslai-
tos suojaa ensisijaisesti kuntien kriittisimpiä kohteita (vaikeasti evakuoitavat kohteet).
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Toimenpiteenä esitetään tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käytön kehittämistä. Toimenpide sisältää esim. 
ohjeistuksen lisäämistä ja selkeyttämistä, materiaalien saatavuuden varmistamista, menetelmien kehittämistä 
nykyistä kestävämmäksi ja menetelmien testaamista. Ivalon alueelle tulisi perustaa keskitettyjä tilapäisen tul-
vantorjunnan kaluston varastoja. Tällöin edistetään tilapäisten menetelmien käyttöä ja nopeutetaan toimintaa 
tulvatilanteissa.

Ivalojoen tulvaryhmä kannattaa toimenpiteen toteuttamista, koska toimenpiteillä voidaan vähentää tulvava-
hinkoja ja estää veden leviämistä rakennuksiin sisälle (kokous 13.8.2014). Toimenpide on tärkeä tulvasuojelus-
sa. Erityisesti alueella tulisi varmistaa, että tulvasuojausmateriaaleja ja kuljetuskalustoa on riittävästi käytettä-
vissä tulvan sattuessa.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Yleisiä Suomessa käytettyjä tilapäisiä tulvasuojelurakenteita ovat perinteiset maavallit, hiekkasäkeistä rakennetut tulvavallit, 

erilaiset muovit ja siirrettävät tulvaseinät
• Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita käytetään sekä viranomaisten että yksityisten kiinteistönomistajien toimesta
• Pelastuslaitos suojaa ensisijaisesti kuntien kriittisimpiä kohteita (vaikeasti evakuoitavat kohteet), yksityisten rakennusten 

suojaaminen on kiinteistönomistajan vastuulla
Suositeltavat toimenpiteet

• Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden saatavuuden varmistaminen
• Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden varastointi riskialueille
• Menetelmien kehittäminen (tulvakestävyys, kokoamisen nopeuttaminen)
• Menetelmien testaaminen säännöllisin väliajoin
• Tilapäisten tulvasuojausrakenteiden käyttäminen

Taulukko 47. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Käyttö ja kehittäminen
Tulvahaittojen 
väheneminen

Vaikuttaa tulvahaittojen vähenemiseen, erityisesti matalilla syvyysvyöhykkeillä olevat rakennuk-
set on mahdollisuus suojata, helpottaa pelastusviranomaisten työtä

Kustannukset

Virkatyönä kunnan kiinteistöt + kiinteistöjen omistajat omatoimisesti
Rakennusmuovirulla 3 x 45 m 69 €/rulla, suurhiekkasäkin hinta n. 20–80 €/jm. 
Tilapäinen tulvaseinäke noin 600 €/jm.
Esim. vuonna 2005 tulvassa Kittilässä suojauksiin käytettiin noin 0,6 milj. € kun vahingot olivat 
kaikkiaan noin 6 milj. €. (Saarijärvi 2005)
Ivalossa kustannukset alle 100 000 € (kunnan teknisen osaston asiantuntijoiden arvio)

Luontovaikutukset
Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.2 ja 8.3. Vähäisiä positiivisia luontovaikutuksia, toimenpide 
vähentää haitallisten aineiden pääsyä vesiin ja ympäristöön, jos kohteita suojataan tilapäisin 
menetelmin.

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.6. Parantaa asukkaiden ja viranomaisten tietoi-
suutta tulvista ja edistää toimintaa tulvan aikana.

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Myönteinen (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus 
muuttuviin olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Toteutettavuus on hyvä, mutta vaatii kiinteistönomistajien aktiivisuutta ja viranomaisten resursse-
ja tulvan aikana

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin

• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Tulviin varautumisen edistäminen (laki 620/2010, 1§)
• Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti
• Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset 

on suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu) 
• Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaises-

sa tulvatilanteessa (1/250a)
• Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheu-

tua pitkä-kestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle
Vastuutahot Lapin ELY-keskus, vesistöalueen kunnat, Lapin pelastuslaitos, kiinteistönomistajat
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10.5 Jälkitoimenpiteet

Jälkitoimenpiteet ovat tulvatilanteen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä; vahingoista toipumiseen ja varautumisen 
parantamiseen tähtääviä toimia. Jälkitoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että tulvasta kärsinyt alue ja sen 
asukkaat toipuvat henkisistä ja fyysisistä vahingoista sekä pystyvät jatkamaan elämäänsä mahdollisimman nor-
maalisti. Tarvittaessa myös ympäristön pilaantumisen estäminen kuuluu jälkitoimenpiteisiin. Tulvatilanteen jäl-
keen on myös tärkeää arvioida toiminta tulvatilanteessa ja tarvittaessa parantaa sitä tai tulviin varautumista 
alueella ennen mahdollista seuraavaa tulvaa. Taulukossa 48 on esitetty Ivalojoen vesistöalueen tulvatilanteen 
jälkitoimenpiteet.

Taulukko 48. Tulvatilanteen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä Ivalossa

Toimenpide Toimenpiteen tila Toimenpiteen laajuus

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Käytössä nykyisin Ivalo

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Käytössä nykyisin Ivalo

Puhdistamis- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu Käytössä nykyisin Ivalo

Kuva 10.7. Vuoden 2005 tulvassa Ivalossa oli useita tulvaveden ympäröimiä alueita mm. Törmäsen, Huuhkajan ja  
Tahkotörmän alueilla (kuva Lapin ympäristökeskus)
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10.5.1 Toimintojen uudelleen sijoittaminen

Toimintojen uudelleen sijoittamisella tarkoitetaan erityiskohteiden (sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, päi-
väkodit, koulut) väliaikaista tai pysyvää sijoittamista toiseen paikkaan, jos tulva on kastellut kohteen. Tavoitteena 
on saada toiminnot ja palvelut käynnistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti tulvan jälkeen. Jos alueelta 
on jouduttu evakuoimaan asukkaita, on heidän sijoittamisesta huolehdittava siihen asti kunnes heille löytyy uusi 
koti kastuneen tilalle. Toimintojen uudelleen sijoittamisella voidaan vaikuttaa kastuneen kohteen tulvariskiin tu-
levaisuudessa, erityisesti jos kohde sijoitetaan tulvavaara-alueen ulkopuolelle.

Toimintojen uudelleen sijoittamisella ei voida vaikuttaa tulvavahinkojen vähenemiseen, mutta se nopeuttaa 
alueen tulvasta toipumista ja ennakkoon suunnittelu helpottaa mm. pelastusviranomaisten työtä. Toimenpiteellä 
ei ole merkittäviä luontovaikutuksia, mutta jos toimintoja siirretään pysyvästi tulvavaara-alueiden ulkopuolelle, 
vähenee haitallisten aineiden pääsy tulvaveteen.

Toimenpiteiden uudelleen sijoittamisen suunnittelu on pääosin vesistöalueen kuntien tehtäviä yhteistyössä 
Lapin pelastuslaitoksen ja asukasyhdistysten kanssa. Tulvatilanteen jälkeen on selvitettävä onko vahinkokoh-
teita tarpeellista kunnostaa vai sijoittaa uudelleen turvallisemmalle alueelle.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Toimintojen uudelleen sijoittamisella tarkoitetaan erityiskohteiden (sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, päiväkodit, 

koulut) väliaikaista tai pysyvää sijoittamista toiseen paikkaan, jos tulva on kastellut kohteen. Tavoitteena on saada toiminnot 
ja palvelut käynnistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti tulvan jälkeen. 

Suositeltavat toimenpiteet
• Vahinkokohteiden uudelleensijoitustarpeen selvittäminen
• Vahinkokohteiden väliaikainen tai pysyvä uudelleen sijoittaminen

Taulukko 49. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Selvitys, suunnittelu
Tulvahaittojen  
väheneminen

Ei ole vaikutusta tulvavahinkojen vähenemiseen ellei toimintoja ole siirretty jo etukäteen, helpot-
taa pelastusviranomaisten työtä, nopeuttaa tulvasta toipumista

Kustannukset Virkatyönä 

Luontovaikutukset Ei  merkittäviä luontovaikutuksia, mutta voi vähentää haitallisten aineiden pääsyä vesiin

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1 ja 8.5. Ihmisten toipuminen tulvasta nopeutuu

Taloudelliset vaikutukset Ei suoria taloudellisia vaikutuksia, mutta nopeuttaa palveluiden uudelleen käynnistymistä ja pysy-
vät siirrot tulva-alueiden ulkopuolelle vähentää taloudellisia vahinkoja esim. yrityksille.

Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Myönteinen (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit

Toteutettavuus on hyvä tai kohtalainen, riippuu siitä, onko toimintoa mahdollista siirtää tulvavaa-
ra-alueen ulkopuolelle kohtuullisin kustannuksin

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvati-

lanteeseen omatoimisesti
Vastuutahot Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos, kiinteistöjen omistajat
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10.5.2 Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen

Tulvat voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia haittoja tulva-alueen asukkaille, jos heidän oma tai lä-
heisensä koti kastuu. Toipuminen katastrofista voi olla vaikeaa ja siihen tarvitaan ulkopuolista apua. Inarin kunnan 
alueella toimii kriisiryhmä, jossa on mukana poliisin, pelastustoimen, terveydenhuollon, seurakunnan työntekijöitä 
sekä sosiaalityöntekijöitä. Kriisiryhmän tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen 
kokeneille. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vaikeat onnettomuudet, joissa menetetään ihmishenkiä, itsemurhat, 
läheisen odottamaton vakava loukkaantuminen, kuolema tai läheltä-piti -tilanteet (Harmanen 2014).

Yhteydenotto apua tarvitseviin otetaan välittömästi tiedon saamisen jälkeen tai mikäli kyseessä on suuronnetto-
muus, järjestetään apua jo suoraan paikan päälle.  Kriisityön ennaltaehkäisevänä toimintamuotona on ns. jälkipuin-
ti-istunto, joka pyritään järjestämään traumaattisen tilanteen kokeneille toisena tai kolmantena päivänä kriittisen 
tapahtuman jälkeen. Sen tarkoituksena on sopeuttaa palautuminen arkeen ja ehkäistä kriisien aiheuttamia jälki-
reaktioita, joita ovat mm. ahdistavat muistot ja mielikuvat tapahtuneesta, syyllisyys, univaikeudet ja muistihäiriöt. 
Järkyttävistä tapahtumista toipumiselle on tärkeää kohdata ja käsitellä tapahtuma sekä esille nousevat ajatukset, 
tuntemukset ja reaktiot uudelleen. Tähän jälkipuinti-istunto tarjoaa mahdollisuuden. (Harmanen 2014.)

Vetäjinä toimii 2–3 kriisikoulutuksen saanutta vetäjää. Tarvittaessa sovitaan uusi ryhmätapaaminen tai hen-
kilökohtainen jatkohoito. Vetäjät ovat vaitiolovelvollisia, eikä muistiinpanoja jälkipuinti-istunnosta tehdä. Lista 
kriisiryhmän vetäjistä päivitetään säännöllisesti ja se toimitetaan eri viranomaisille mm. poliisille, seurakuntaan, 
terveyskeskukseen, palo- ja pelastustoimelle sekä itse toimintaan osallistuville henkilöille. (Harmanen 2014.)

Henkisen ensiavun ja jälkipuinti-istunnon järjestämiseksi viranomainen, omainen tai asiakas itse ottaa yhteyt-
tä terveyskeskuksen mielenterveys- ja perheneuvolaan tai päivystävään sairaanhoitajaan, joka välittää tiedon 
tapahtumasta kriisiryhmälle mahdollisimman pian. (Harmanen 2014.)

Kriisiapua ja vapaaehtoistoimintaa suurtulvasta toipumiseen tulisi Ivalon alueella ylläpitää ja kehittää yh-
teistyössä riskialueen asukkaiden kanssa. Toimenpiteenä esitetään kehitettävän vapaaehtoistyötä edistämään 
ihmisten toipumista tulvan jälkeen (henkinen apu, jälleenrakennuksen apu). Ihmisille pitää luoda mahdollisuus 
saada apua tulvakatastrofin jälkeen. 

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Inarin kunnan alueella toimii kriisiryhmä, jossa on mukana poliisin, pelastustoimen, terveydenhuollon, seurakunnan sekä 

sosiaalityön työntekijöitä. Kriisiryhmän tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen kokeneille.
• Henkisen ensiavun ja jälkipuinti-istunnon järjestämiseksi viranomainen, omainen tai asiakas itse ottaa yhteyttä terveyskes-

kuksen mielenterveys- ja perheneuvolaan tai päivystävään sairaanhoitajaan, joka välittää tiedon tapahtumasta kriisiryhmälle 
mahdollisimman pian.

Suositeltavat toimenpiteet
• Järjestetään kriisiapua tulvatilanteiden jälkeen apua tarvitseville
• Kehitetään tulvan jälkeistä toipumista edistäviä apuja (vapaaehtoistoiminta, henkinen apu)

Taulukko 50. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Selvitys, suunnittelu

Tulvahaittojen väheneminen Nopeuttaa tulvasta toipumista

Kustannukset Virkatyönä 

Luontovaikutukset Ei  merkittäviä luontovaikutuksia

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1. Parantaa ihmisten toipumista tulvan jälkeen

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
Yhteensopivuus vesienhoidon 
ympäristötavoitteiden kanssa Neutraali (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Toteutettavuus on hyvä

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulva-

tilanteeseen omatoimisesti
Vastuutahot Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos, seurakunta
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10.5.3 Puhdistus ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu

Tulvan kastellessa rakennuksen joudutaan rakennuksien kastuvat rakenteet korjaamaan tai mahdollisesti koko 
rakennus joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Tulva voi myös levittää mukanaan alueelle lietettä, 
jätevesiä ja muuta likaa. Lisäksi tulvan mukana voi kulkeutua tavaroita ja roskia. Alueet voivat olla tulvan jäljiltä 
kelvottomat asumiseen.

Toimenpiteenä esitetään suunniteltavan etukäteen, miten Ivalon tulvariskialueen ennallistaminen ja puhdis-
taminen hoidetaan tulvan jälkeen. Suunnittelussa tulisi huomioida, mikä taho on vastuussa mistäkin kohteesta 
ja alueesta sekä miten alueet saadaan mahdollisimman nopeasti ennalleen. Kastuneiden rakennusten osalta 
on tärkeää estää homeen leviäminen rakennuksissa. Lisäksi on tärkeää estää haitallisten aineiden leviäminen 
ympäristöön ja varmistaa vesihuollon toimivuus alueella. Alueiden puhdistaminen tulvan jälkeen ja ennallistamis-
toimenpiteiden suunnittelu on pääosin kunnan ja kiinteistöjen omistajien tehtäviä.

Toimenpiteen tilanne nykyisin
• Tulvan kastellessa rakennuksen joudutaan rakennuksien kastuvat rakenteet korjaamaan tai mahdollisesti koko rakennus 

joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen, tulva voi myös levittää mukanaan alueelle lietettä, jätevesiä, muuta likaa ja 
roskaa  

• Alueiden puhdistaminen tulvan jälkeen ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu on pääosin riskialueen kuntien tehtäviä ja 
kiinteistöjen omistajien tehtäviä.

Suositeltavat toimenpiteet
• Laaditaan suunnitelma miten riskialueilla tulva-alueen ennallistaminen hoidetaan
• Opastetaan ja koulutetaan tulva-alueen asukkaita, toimijoita ja vapaaehtoisjärjestöjä tulvan jälkeisissä puhdistus- ja  

siivoustoimenpiteissä

Taulukko 51. Toimenpiteen vaikutuksia

Toimenpiteen laatu Suunnittelu
Tulvahaittojen 
väheneminen Nopeuttaa tulvasta toipumista

Kustannukset Virkatyönä 

Luontovaikutukset
Ks. ympäristöselostuksen luku 8.3. Ei merkittäviä luontovaikutuksia, mutta nopeuttaa luonnon 
toipumista tulvasta. Lisäksi tulva-alueiden puhdistustoimet voivat vähentää ympäristölle  
aiheutuvia vahingollisia seurauksia.

Sosiaaliset vaikutukset Ks. ympäristöselostuksen luvut 8.1. Parantaa ihmisten toipumista tulvan jälkeen

Taloudelliset vaikutukset Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Yhteensopivuus vesienhoi-
don ympäristötavoitteiden 
kanssa

Myönteinen (ks. luku 9.2)

Sopeutuvuus muuttuviin 
olosuhteisiin Sopeutuu (ks. luku 9.4)

Toteutettavuus 
ja mahdolliset riskit Hyvä, mutta vaatii myös asukkaiden aktiivisuutta

Toteutuminen Jatkuva

Vastaa tavoitteisiin
• Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen (laki 620/2010, 1§)
• Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua  

tulvatilanteeseen omatoimisesti

Vastuutahot Inarin kunta, Lapin pelastuslaitos, kiinteistöjen omistajat
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11 Yhteenveto ja hallintasuunnitelman 
täytäntöönpano

11.1 Toimenpiteiden yhteenveto ja etusijajärjestys

Kunkin hallintasuunnitelmassa esitetyn tulvariskien hallinnan toimenpiteen osalta on luvussa 10 tarkasteltu 
toimenpiteen vaikutuksia sekä hyötyjä ja kustannuksia. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto edellä luvussa 
10 tarkemmin kuvatuista toimenpiteistä sekä esitetty etusijajärjestys, jonka mukaan esitetyt toimenpiteet tuli-
si toteuttaa. Toimenpiteiden etusijajärjestys palvelee ensisijaisesti hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpi-
teiden toteuttamista ja seurantaa. Etusijajärjestys pitää esittää osana hallintasuunnitelmaa myös tulvariskilain 
(620/2010) mukaan. Etusijajärjestyksen tavoitteena on määritellä ne toimenpiteet, joita eri vastuutahojen tulisi 
ensisijaisesti lähteä toteuttamaan, joille tulisi löytää rahoitusta tai joiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua pitäi-
si edistää hallintasuunnitelmakaudella.

Toimenpiteiden etusijajärjestykseen asettamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin nä-
kökohtiin:

• tulvariskien hallinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
• mahdollisuudet muihin kuin tulvasuojarakenteisiin perustuviin toimenpiteisiin;
• eri toimenpiteiden tehokkuus tulvien todennäköisyyden ja niiden vahingollisten seurausten vähentämi-

sessä;
• toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;
• toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon kanssa; ja
• SOVA-lain mukaisessa ympäristöselostuksessa arvioidut ympäristövaikutukset.

Ensisijaisesti toteutettavaksi esitetty toimenpide ei välttämättä ole se, jonka hyödyt ovat suurimmat tai jonka 
kustannukset ovat pienimmät; on arvioitu myös toimenpiteen merkityksellisyyttä koko vesistön kannalta, sen to-
teutusmahdollisuuksia sekä kyseisellä toimenpiteellä saavutettavia tulvariskien hallinnan tavoitteiden mukaisia 
vaikutuksia. 

Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettäviä toimenpiteitä ja niiden pri-
orisointia kokouksessa 13.8.2014 ja hyväksynyt toimenpiteet ja niiden priorisoinnin kokouksessa 17.9.2014. 
Taulukoissa 52a ja 52b on koottu yhteenveto priorisoinnista. 

Priorisointi on toteutettu asettamalla toimenpiteet kolmeen eri luokaan (ensisijainen, toissijainen, täydentävä). 
Ensisijaisten toimenpiteiden toteuttamisella on mahdollista saavuttaa joko tulvasuojeluhyötyjä riskialueilla tai 
niiden toteuttaminen on mahdollista lyhyelläkin aikavälillä, tai niillä saadaan tarpeellista uutta tietoa, jota ei ollut 
käytettävissä tällä suunnittelukaudella. Ensisijaisia toimenpiteitä suositellaan toteutettavan mahdollisimman pian 
tulvariskien vähentämiseksi. Toissijaisia toimenpiteitä toteutetaan, jos ensisijaista ei voida toteuttaa. Täydentä-
vät toimenpiteet ovat jo käytössä olevia toimenpiteitä, joilla edistetään tulvariskien hallintaa alueella. Ne voivat 
tukea ensi- ja toissijaisia toimenpiteitä. 
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Taulukko 52a. Yhteenveto hallintasuunnitelmassa esitettävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden priorisointi  
(1 suunnittelukausi= 6 v.)

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvakarttojen 
laadinta ja  
päivittäminen

Ivalojoen virtausmallin päivittäminen 

Lapin ELY Jatkuva

Ensisijainen

Tulvavaarakartoitettavan alueen  
laajentamistarpeen selvittäminen Ensisijainen

Tulvakarttojen ajan tasalla pitäminen Täydentävä

Tulvatietojärjestel-
män kehittäminen

Ivalon tulvariskikohteiden tietojen ajan tasalla 
pitäminen Lapin ELY

Jatkuva

Täydentävä

Tulvariskikohteiden tietojen tarkentaminen Lapin ELY, 
Inarin kunta Täydentävä

Tulvatietojärjestelmän  
kehittämiseen osallistuminen Lapin ELY Täydentävä

Maankäytön 
suunnittelu

Tulvien huomioiminen kaavoissa ja  
alueiden käytön suunnittelussa

Inarin kunta,
Lapin liitto

Jatkuva

Ensisijainen

Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen  
ohjaaminen pois tulvavaara-alueilta

Inarin kunta
Ensisijainen

Alimpien rakentamiskorkeuksien ja  
rakentamismääräyksien ajan tasalla pitäminen Ensisijainen

Tulvien huomioiminen teiden  
perusparannushankkeissa Lapin ELY Ensisijainen

Omatoiminen 
varautuminen

Varautumisen nykytilan selvittäminen Lapin ELY, 
Inarin kunta

Jatkuva

Ensisijainen

Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen 
parantaminen

Lapin pelastuslai-
tos, Inarin kunta Täydentävä

Aluekohtaisten suojaussuunnitelmien  
laatiminen

Kiinteistön-
omistajat

Täydentävä

Kohteiden suojaaminen omatoimisesti  
etukäteen Ensisijainen

Tulvaturvan tarkistaminen vakuutuksista Täydentävä

Tulvasuojelun toimenpiteet

Ivalon nykyisten 
tulvapenkereiden 
korottaminen

Ivalon nykyisten penkereiden korkeuksien 
mittaaminen Inarin kunta

Kiinteistönomistajat

1 suunnittelu-
kausi

Ensisijainen
Penkereiden korottaminen kestämään  
tavoitteiden mukaiset tulvatilanteet

1–2 suunnittelu-
kautta

Lisäpenkereiden 
rakentaminen 
Ivaloon

Uusien penkereiden tarpeen selvittäminen

Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi

EnsisijainenPenkereiden maisemointisuunnittelu 1 suunnittelu-
kausi

Tulvapengersuunnitelmien laatiminen ja 
toteutus

1–3 suunnittelu-
kautta

Teiden ja katujen 
korottaminen 
Ivalossa

Teiden korkeuksien mittaaminen ja  
korotustarpeen selvittäminen

Lapin ELY, 
Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi

EnsisijainenTeiden korottaminen kestämään 1/250a  
tulvatilanne

1–2 suunnittelu-
kautta

Tiepenkereiden luiskien vahvistaminen  
kestämään tulvavesiä

1–2 suunnittelu-
kautta

Jäänsahauksien 
käyttö ja  
kehittäminen

Jäänsahauksien suorittaminen tarvittaessa 
Lapin ELY,  
Inarin kunta Jatkuva

Ensisijainen

Jäänsahauksen kehittäminen Täydentävä
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Taulukko 52b. Yhteenveto hallintasuunnitelmassa esitettävistä toimenpiteistä ja toimenpiteiden priorisointi  
(1 suunnittelukausi= 6 v.)

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja 
tulvavaroitusjärjestel-
mien kehittäminen

Osallistuminen tulvaennuste- ja  
varoitusjärjestelmien kehittämiseen

Lapin ELY, 
Inarin kunta Jatkuva Täydentävä

Tulvaviestinnän 
kehittäminen

Tehokkaimpien viestintäkanavien  
selvittäminen Ivalossa

Lapin ELY, 
Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi Ensisijainen

Yhteistyön lisääminen asukkaiden ja 
viranomaisten välillä

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos, 
Lapin ELY-keskus

Jatkuva

Ensisijainen

Osallistuminen viestinnän kehittämiseen
Lapin ELY,  
Inarin kunta,  
Lapin pelastuslaitos

Täydentävä

Erilaisten tiedotuskanavien käyttäminen
Lapin ELY,  
Inarin kunta,  
Lapin pelastuslaitos

Ensisijainen

Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja 
ajan tasalla pitäminen

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos Täydentävä

Pelastus- ja 
evakuointisuunnitel-
mien laatiminen

Tulvat huomioivien pelastussuunnitel-
mien laatiminen kaikille riskikohteille ja 
suunnitelmien päivittäminen

Kiinteistönomistajat
1 suunnittelu-

kausi

Ensisijainen

Alueellisen pelastussuunnitelman  
laatiminen vahinkoalueille  
(esim. Ivalon terveyskeskuksen alue)

Lapin pelastusaitos, 
Inarin kunta Täydentävä

Tulvantorjunnan har-
joituksien järjestämi-
nen ja kehittäminen

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestämi-
nen riskialueilla säännöllisin väliajoin

Lapin ELY, 
Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos

Jatkuva Täydentävä

Toiminta tulvatilanteessa

Tilapäisten tulvasuo-
jelurakenteiden käyttö 
ja kehittäminen

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden  
saatavuuden varmistaminen Inarin kunta

Jatkuva

Täydentävä

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
varastointi alueelle Inarin kunta Ensisijainen

Menetelmien kehittäminen ja  
testaaminen

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos, 
Lapin ELY-keskus

Täydentävä

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttäminen Kiinteistönomistajat Ensisijainen

Jälkitoimenpiteet

Toimintojen uudelleen 
sijoittaminen

Vahinkokohteiden  
uudelleensijoitustarpeen selvittäminen Inarin kunta, 

kiinteistönomistajat Jatkuva Täydentävä
Vahinkokohteiden väliaikainen tai  
pysyvä uudelleen sijoittaminen

Kriisiapu ja vapaaeh-
toistoiminnan edistä-
minen

Järjestetään kriisiapua tulvatilanteiden 
jälkeen Inarin kunta, 

Lapin pelastuslaitos, 
seurakunta

Jatkuva Täydentävä
Kehitetään tulvan jälkeistä toipumista 
edistäviä apuja

Puhdistamis- ja ennal-
listamistoimenpitei-
den suunnittelu

Laaditaan suunnitelma, miten riskialueilla 
hoidetaan ennallistaminen tulvan jälkeen Inarin kunta 1 suunnittelu-

kausi
TäydentäväOpastetaan ja koulutetaan tulva-alueen 

asukkaita, toimijoita ja  
vapaaehtoisjärjestöjä

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos Jatkuva
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11.2 Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

Tulvariskilain 620/2010 mukaisesti tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksytty ja julkaistu ennen 22.12.2015. 
Tämän jälkeen suunnitelma on tarpeen mukaan tarkistettava kuuden vuoden välein, edellyttäen että alue arvi-
oidaan jatkossakin merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialuei-
den tarkistus tehdään seuraavan kerran 22.12.2018 mennessä ja hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee 
olla valmis 22.12.2021.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät ole sitovia eivätkä suoranaisesti velvoita mitään tahoa 
toteuttamaan kyseessä olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnittelukausien aikana. Valtion ja kuntien 
viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpiteet toiminnassaan 
huomioon. Tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleenarvioinnissa vuonna 2021 on tarvittaessa kuvattava mitkä 
tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja miksi niin on käynyt. Tarkistetuissa tulva-
riskien hallintasuunnitelmissa otetaan huomioon lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista saatu uusi tieto tulvien 
esiintymiseen. Tarkistetuissa suunnitelmissa esitetään myös arvio siitä, miten tulvariskien hallinnalle tässä suun-
nitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty.

11.2.1 Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpano

Tässä hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. 
Toimenpiteet eivät sisällä tarkkuustasoltaan hankesuunnitelmatasoista tarkkaa tietoa. Varsinainen toimenpiteen 
tarkempi suunnittelu alkaa vasta hallintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ja se voi jatkua seuraavalle hal-
linnan suunnittelun kierrokselle tai sitäkin pidemmälle. Ehdotukset suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
vastuutahoista ja toteutusaikatauluista on esitetty edellä luvun 11.1. taulukossa. Vastuutaho tai vastuutahot vas-
taavat ensisijaisesti toimenpiteen toteuttamisen käynnistämisestä tai toteutuksen jatkamisesta. 

Rahoituksen osalta ei voida tässä esittää yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Useimmat toimenpiteet voivat 
toteutua toimenpiteestä päävastuullisen osoittamin normaaliin laitoksen tai toiminnan ylläpitämiseen tai kehittä-
miseen liittyvin resurssein, jota muut osapuolet tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tukevat. Toimenpiteiden 
rahoitus ratkaistaan muussa menettelyssä esimerkiksi lupaviranomaisten ja hankkeiden rahoituksesta päättävi-
en yksityisten ja julkisten tahojen päätöksillä. 

Hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tai niille esitetty etusijajärjestys ei ratkaise kenenkään oikeut-
ta saada omaisuudelleen tulvasuojelua eikä kenenkään velvollisuutta sietää tulvariskiä, eikä suunnitelman 
laatijoiden virkavastuu siten koske tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumista tai vahingonkorvaus-
vastuuta. Tulvaryhmässä toimiva viranomaistaho tai sen edustaja ei ole vastuussa suunnitelmassa esitetyistä 
toimenpiteistä myöskään silloin, jos suunnitelmassa priorisoitu tai muuten esitetty toimenpide lisää tulvista 
aiheutuvaa vahinkoa muualla vesistössä. Korvausvastuu voi syntyä vain tällaisen toimenpiteen toteuttajalle 
eli sille, joka saa toimenpiteeseen luvan. Korvausvastuun sisällöstä päättää lupaviranomainen toimenpidettä 
koskevassa luvassa.

11.2.2 Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta

Tässä hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurannan ensisijaisena tarkoituksena on 
palvella tulvaryhmiä ja vaikuttaa siihen, että tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutettaisiin aikataulus-
sa. Mikäli toimenpiteet on valittu tarkoituksenmukaisesti vastaamaan tulvariskien hallinnalle asetettuja tavoittei-
ta, toimenpiteiden seuranta palvelee myös tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteiden seurannan tavoitteena on:

• Hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta
• Tuottaa ja koota järjestelmällisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti tietoa tulvariskien hallinnan 

toimenpiteiden edistymisestä
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• Tuottaa tietoa tulvariskien hallinnan onnistumisesta sekä tarjota tietoa seuraavaa tulvariskien alustavaa 
arviointia varten

• Luoda tietoperustaa seuraavien, vuoteen 2027 ulottuvien hallintasuunnitelmien laatimista varten
• Tuottaa tietoa tulvariskien hallinnan kansallisiin tarpeisiin
• Tukea vuorovaikutteista suunnittelua, jolla edistetään toimenpiteiden toteutumista.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävastuussa La-
pin ELY-keskus. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toimenpiteiden toimeenpano etenee. 
Lisäksi toiselle suunnittelukaudelle asetettava Ivalojoen tulvaryhmä käsittelee suunnitelman ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä osana toisen suunnittelukauden työtä.

Lapin ELY-keskus arvioi ehdotettujen toimenpiteiden kehittymistä karkeasti asteikolla valmis / kesken / aloitta-
matta. Yksityiskohtaisempien toimenpiteiden osalta seurantaa pyritään toteuttamaan aktiivisemmin yhteistyössä 
toteutuksesta vastuussa olevien tahojen kanssa. Toimenpiteiden toteutumisen seurantaa varten alueelle voisi 
tarvittaessa perustaa seurantaryhmän, joka kokoontuisi säännöllisin väliajoin. Seurantaryhmä voisi koostua nii-
den tahojen edustajista, jotka ovat mukana hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Seurannassa kiinnitetään huomioita myös ympäristövaikutusten seurantaan. Seuraavassa tulvariskien hal-
lintasuunnitelman päivittämisessä arvioidaan uudelleen ympäristön nykytila ja arvioidaan onko suunnitelman 
toteuttamisesta aiheutunut ympäristövaikutuksia.

11.3 Tulvariskien hallinnan organisaatio

Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvatilanteissa. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön tulviin liittyen 
viranomaiskokoonpanoja, joista käytetään eri alueilla hieman eri nimityksiä. ELY-keskukset huolehtivat tulva-
tilanteiden varautumisvaiheessa viranomaisryhmän koolle kutsumisesta ja tarvittavasta yhteydenpidosta Tul-
vakeskuksen kanssa. Ryhmässä alueen pelastustoimi saa tarvitsemansa tiedot päättääkseen siitä, milloin ja 
missä pelastuslain mukainen pelastustoiminta aloitetaan. Ryhmä voi myös kokoontua säännöllisesti tiettynä 
ajankohtana vuosittain. 

ELY-keskus ja muut viranomaiset toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet ko-
konaisuutena edistävät onnettomuuden seurausten tehokasta torjuntaa. 

11.3.1 ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksessa tulvantorjunnan toiminnasta vastaa tulvajohtaja. Tulvantorjunnan organisaatio koostuu 
operatiivisesta toiminnasta ja viranomaistoiminnasta. Viranomaistoiminnan vastuualueen keskeisiä töitä ovat 
hydrologisten tietojen seuranta, vesi- ja lumitilanteesta sekä niihin liittyvistä ennusteista tiedottaminen. Operatii-
visen toiminnan vastuualueeseen kuuluvat varsinaisen tulvan- ja jääpatojen torjunnan lisäksi myös ennakoivat 
toimet, kuten jäänsahaukset ja niistä tiedottaminen. (Lapin ELY-keskus 2012.)

Säätilan kehittyessä sellaiseksi, että jäidenlähtö ja tulvatilanteen vaikeutuminen on pian odotettavissa, torjun-
taorganisaatio siirtyy varallaoloon, jolloin kaikki tulvantorjuntaorganisaatioon kuuluvat henkilöt ovat puhelimella 
tavoitettavissa ja 1–2 tunnin toimintavalmiudessa myös lauantaisin ja sunnuntaisin (Lapin ELY-keskus 2014).

Matkapuhelinverkkojen häiriötilanteita varten Lapin ELY-keskuksella on käytössään kuusi viranomaisradio-
verkossa toimivaa VIRVE-puhelinta. Virve-puhelimien käytöstä sovitaan kulloisenkin häiriötilanteen aiheuttami-
en tarpeiden mukaisesti siten, että vastuualueiden operatiivisista tehtävistä selvitään kokonaisuutena mahdolli-
simman hyvin. (Ylinampa – Tapio 2013.)

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY -keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja tul-
van aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Myös ennakoivat tulvan-
torjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla yhteistyössä kuntien ja toiminnanharjoittajien kanssa. 
ELY -keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön käy-
tön valvonta. ELY-keskuksen tehtäviä ovat:
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• vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
• ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten jäänsahaus, hiekoitukset
• säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien hakeminen
• asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai yksityisille 

mm. seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja ve-
sien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin. 

ELY-keskus huolehtii omaan toimialaansa kuuluvasta tiedottamisesta tulvatilanteen kaikissa vaiheissa. ELY-
keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pelastusviranomainen 
on käynnistänyt pelastustoiminnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain mukaisen johtovastuun. Huomat-
tavaa on, että jos ELY-keskus tekee tulvantorjuntatöitä, työt jatkuvat, vaikka johtovastuu siirtyisikin pelastuslai-
tokselle.

 ELY-keskuksen tehtäviä:

• pitää yllä alueellista tulvatilannekuvaa, 
• antaa asiantuntija-apua pelastustoimintaan ja 
• pitää huolen muun muassa tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta siten, että eri turvallisuustekijät ote-

taan huomioon niin kuin siitä erikseen säädetään, sekä antaa asiantuntija-apua ympäristövahinkojen 
vaikutustenarvioinnissa

• isoja vahinkoja aiheuttaneen tulvatilanteen jälkeen ELY -keskus antaa asiantuntija-apua eri viranomaisille 
ja alueen väestölle ympäristön kunnostamiseen liittyvissä tehtävissä.

Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella (L-vastuualue) on hallinnollinen vastuu maan-
teiden tienpidosta sekä liikenneyhteyksien varmentamisesta toimialueellaan kaikissa tilanteissa. L-vastuualu-
eella on Pelastuslaissa asetettu velvoite osallistua pelastusviranomaisen avustamiseen mm. luonnonvoimien 
aiheuttamissa onnettomuustilanteissa sekä liikennevahingoissa. Velvollisuus pitää sisällään myös tarpeellisten 
suunnitelmien laatimisen. Luonnonvoimien aiheuttamia onnettomuustilanteita ovat esimerkiksi tulvat ja myrskyt. 
(Ylinampa – Tapio 2013.)

L-vastuualue on tienpidon tilaajaorganisaatio, joka tilaa tarvitsemansa tienpidon tuotteet palveluntuottajil-
ta (hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat). Palveluntuottajat vastaavat tienpidon toimenpiteiden toteuttamisesta  
L-vastuualueen kanssa solmimiensa urakkasopimusten mukaisesti. Sopimuksissa alueurakoitsijoille asetetaan 
jatkuva tavoitettavissaolo- ja varallaolovelvoite mm. äkillisiä hoitotoimenpiteitä varten. Näitä ovat esimerkik-
si pelastusviranomaisen ja poliisin avustaminen viranomaisen määräämällä tavalla luonnonvoimien aiheutta-
missa onnettomuustilanteissa sekä liikennevahingoissa. Näissä tilanteissa urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm.  
(Ylinampa – Tapio 2013.):

• liikenneväylien raivaus
• kiertotieyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen
• tulvan alle jäävien tieosuuksien pengertäminen siellä, missä se ennakkosuunnitelmissa on esitetty tai 

missä se tilanteen mukaan katsotaan tarpeelliseksi
• poliisin avustaminen liikenteen ohjaamisessa tapahtumapaikalla
• liikennemerkkien asettaminen siellä, missä liikennettä rajoitetaan tai ohjataan kiertotielle
• alueen tiestötarkastukset ja tilanteiden kehittymisen seuranta
• toisen urakoitsijan avustaminen tilaajan tai muun viranomaisen pyynnöstä
• tiealueen jälkisiivoukseen osallistuminen sekä rakenteiden korjaaminen liikennettä tyydyttävään kuntoon 

heti onnettomuuden jälkeen
• tiedottaminen Liikenneviraston Tieliikennekeskukseen.
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11.3.2 Pelastusviranomainen

Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö. Pe-
lastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, joita on pidettävä pelastuslain 
mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin kuluessa. Tähän vaikuttaa 
myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus.

Pelastusviranomaisen vastuulla on: 

• toiminnan suunnittelu ja johtaminen poikkeuksellisissa tulvatilanteissa sekä pelastustoiminta
• tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia se-

kä kokonaiskuvan muodostaminen
• kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tul-

vaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko) 
• yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkereiden 

katkaisut)
• johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi.

Varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat väestön evakuointi tai kohteiden suojaaminen hiekkasäkeillä ja 
muilla tilapäisrakenteilla sekä tulvaveden pumppaus. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilanteen yleisjohtajana 
toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien 
antamisesta eri toimialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelastuslaitos ottaa johtovastuun oman harkin-
tansa mukaisesti ja voi lopettaa johtovastuunsa merkittävän uhan väistyessä, jolloin sovitaan tilanteen edellyttä-
mistä jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi seurantavastuista. ELY-keskus ja kunta voivat kuitenkin aina esittää pelas-
tuslaitokselle johtovastuun ottamista, jos tilanteen hoitaminen sitä edellyttää esimerkiksi merkittävän tulvavaaran 
vasta uhatessa tai aiemmin hoidetun tulvatilanteen hankaloituessa uudelleen.

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai 
niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaami-
seksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin 
hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi (Pelastuslaki 32 §).

Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastus-
toiminnan johtaja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Eri toimi-
alojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuudessaan edistävät 
onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avukseen vi-
ranomaisten, laitosten ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan johtoryhmän 
ja kutsua asiantuntijoita avukseen. (Pelastuslaki 35 §.)

Lapin Pelastuslaitoksen päivystävä pelastusviranomainen (P3) johtaa pelastustoimintaa tilanteissa, joissa toi-
minta rajoittuu päivystävän pelastusviranomaisen omalle toimialueelle. Toimintaa johdetaan toimialueen johtoeli-
mestä (TOJE). Mikäli pelastustoiminnan tilanne koskee kahta tai useampaa päivystävän pelastusviranomaisen 
(P3) toiminta-aluetta tai Lapin Pelastuslaitos muutoin näkee tarkoituksenmukaiseksi, toiminnan johto siirretään 
Lapin Pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjälle (P2), joka johtaa pelastustoimen- ja palvelun johtoryhmää (JOKE). 
(Lapin ELY-keskus 2014.) 

11.3.3 Kunta

Kunta on tulvatilanteen sattuessa keskeinen toimija.  Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja turvata toi-
mintaa. Kunnan tehtävänä on tukea ja auttaa pelastusviranomaisia tulvasuojelussa. Kunnan keskeisiä tehtäviä 
tulvatilanteessa ovat:

• kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyksien 
suojeleminen 

• esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen
• työvoiman ja tulvantorjuntaa ja pelastustoimintaa varten tarvittavan kaluston luovuttaminen tarvittaessa 

pelastusviranomaisen käyttöön.
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11.3.4 Tulvakeskus

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus vastaa vuoden 2014 alusta tulvien 
ennustamisesta, tulvavaroituksista ja valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. Tulvakeskus vastaa 
myös näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten yhteistyönä 
toimitettu vesi-/tulvatilannekuva on verkossa osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vesitilanne. SYKEn ja IL:n yh-
teinen verkko-osoite on http://tulvakeskus.fi josta on linkit palveluihin. Viranomaisille varoitukset ovat saatavilla 
lisäksi LUOVA-järjestelmästä. 

Vesistötulvien toistuvuuksien lausunnoista vastaa Suomen ympäristökeskus, merivesi- ja rankkasadetulvien 
osalta lausunnoista vastaa Ilmatieteenlaitos. Lausuntoja voivat pyytää sekä vakuutusyhtiöt että yksityiset hen-
kilöt. Lausunnot ovat maksullisia. Ilmatieteen laitoksella on rankkasadetulvien osalta puhelinpalvelumenettely 
ja lausunnon voi saada puhelimitse. Tarvittaessa SYKE on yhteydessä ELY-keskuksiin lisätietojen saamiseksi 
vedenkorkeuksista, virtaamista ja tulvan poikkeuksellisuudesta. Näissä tapauksissa voi olla tarpeen, että ELY-
keskuksen edustaja käy tulvapaikalla tarkastamassa tilanteen. ELY-keskus voi laskuttaa Suomen ympäristö-
keskusta aiheutuneista lisäkustannuksista. Kustannukset tulee arvioida ennalta ja SYKE varmistaa lausunnon 
pyytäjän maksuhalukkuuden lisäselvityksistä. 

Tulvakeskus seuraa vesi- ja säätilanteen kehitystä, tuottaa ja välittää vesitilannekuvaa kaikille käyttäjäryhmil-
le. Normaalioloissa Tulvakeskuksella on jatkuva päivystys ja tuotanto. Lievissä tai merkittävissä häiriötilanteissa 
(turvallisuutta mahdollisesti heikentävä tulvantilanne) Tulvakeskuksessa siirrytään kohotettuun valmiuteen. Va-
kavissa häiriötilanteissa (laaja-alainen ja / tai poikkeuksellisen voimakas tulvatilanne, jolla merkittäviä vaikutuk-
sia yleiseen turvallisuuteen) Tulvakeskuksessa siirrytään erityistilanne valmiuteen. 

Tulvakeskuksen päivystys muodostuu normaalitilanteissa IL:n 24/7 LUOVA-päivystyksestä ja SYKEn vesis-
tötulvapäivystyksestä. SYKEssä on vesistötulvien ennakointia, varoittamista ja tilannekuvan ylläpitoa varten 
24/7 toimiva varallaolopäivystys, jonka käynnistyessä Tulvakeskus siirtyy kohotettuun valmiuteen. Tulvakeskus 
siirtyy tarvittaessa kohotettuun valmiuteen myös vastaavissa merivesi- ja hulevesitulvatilanteissa, jolloin IL:n 
päivystystä vahvistetaan.

Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuksen erityisti-
lanneryhmä, joka tuottaa valtakunnallisen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviranomais-
ten kanssa. 

Tulvatilannekuva kokoaan alueellisen ja paikallisen tiedon ja sisältää:

• tiedot tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä
• tiedot käynnistetyistä ja tarvittavista toimenpiteistä
• tiedot tulvan aiheuttamista vahingoista
• vahinkoennusteen
• sääennusteen
• tulvaennusteen 
• tiedot tehdyistä ja suunnitelluista viestintätoimenpiteistä
• yhteydenpidosta viranomaisiin.

Taulukko 53. Tulvakeskuksen tuottamat palvelut

Vesistötulvat Rankkasadetulvat Merivesitulvat
• Varoitukset (SYKE)
• Vesitilanne ja ennusteet (SYKE)
• Tulvakartat (SYKE ja ELY)

• Varoitukset (IL) • Varoitukset (IL)
• Meriveden korkeusennuste (IL)
• Tulvakartat (SYKE ja ELY

http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
http://tulvakeskus.fi
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11.3.5 Kiinteistönomistaja

Kiinteistönomistajan ja haltijan/asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan sekä 
auttaa naapureita mahdollisuuksien mukaan. Asukkaan ja kiinteistönomistajan on ensisijaisesti huolehdittava, 
ettei hän itse jää tulvavaaraan ja mahdollisuuksien mukaan tulee auttaa naapuria pelastautumaan tulvalta. Kiin-
teistönomistajan on huolehdittava irtaimistostaan siirtämällä kastumisvaarassa oleva irtain omaisuus suojaan 
(ylempiin kerroksiin tai pois tulva-alueelta). Kiinteistönomistaja voi myös vakuuttaa rakennuksen tulvavahinkojen 
varalle (ks. luku 10.1.4). Kiinteistönomistaja voi myös suojata rakennuksen ja irtaimiston tilapäisin tai pysyvin 
suojauksin omatoimisesti (ks. luku 10.4.1).
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1. JOHDANTO 

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty viranomaisten suunnitelmien 

ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (ns. SOVA-laki 200/2005) sekä tätä 

täydentävässä asetuksessa (VNA 347/2005). Näiden säädösten mukaan suunnitelman tai ohjelman val-

mistelun yhteydessä on valmisteltava säädösten edellyttämä ympäristöselostus. Ympäristöselostuk-

sessa tulee selvittää suunnitelman ja tarkastelujen vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti mer-

kittävimmät ympäristövaikutukset. 

Tässä Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostuksessa esitetään tul-

variskien hallinnan suunnittelun vaiheet ja suunnittelussa tarkastellut vaihtoehdot. Lisäksi kuvataan tul-

variskien hallintasuunnitelman suhdetta muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä esitetään lyhyt yhteen-

veto Ivalojoen vesistöalueen nykytilasta ja tulvariskeistä. Ympäristöselostuksessa arvioidaan hallinta-

suunnitelman toteuttamisen vaikutuksia mm. väestöön, ihmiseen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-

teen, luonnon monimuotoisuuteen ja lajeihin, maaperään, veteen, rakennettuun ympäristöön ja maise-

maan, kulttuuriperintöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä näiden tekijöiden välisiin suhteisiin. 

Ympäristöselostus toimii tiivistelmänä tulvariskien hallintasuunnitelmasta ja sen keskeisestä sisällöstä. 

Lähteenä on käytetty lähinnä ehdotusta Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. 

 

2. TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA 

2.1 Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältö 

 

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on ar-

vioida ja vähentää tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia. Tulvaris-

kien hallinnasta annetun lain (620/2010) ja asetuksen (VNA 659/2010) mukaan merkittäviksi tulvaris-

kialueiksi todetuilta alueilta on laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistöalueen kattava 

tulvariskien hallintasuunnitelma. Paatsjoen vesistöalueella sijaitseva Ivalon taajama on nimetty maa- ja 

metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 yhdeksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta 

(Kuva 1). Paatsjoen vesistöalueella hallintasuunnitelma tehdään vain Ivalojoen osavaluma-alueille, sillä 

muu osa Paatsjoen vesistöalueesta laskee Inarijärveen, eikä muulla Paatsjoen vesistöalueella ole vai-

kutusta Ivalon tulviin tai tulvariskien hallintaan. 

 
Kuva 1. Ivalojoen vesistöalue ja alueella sijaitseva tulvariskialue (Pohjakartat © MML 2014, Vesistöalueen rajat 

© SYKE 2014). 
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Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: 

 
1) Tulvariskien alustava arviointi (vuosina 2010–2011)  
2) Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen (vuosina 2012–2013) 
3) Tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen (vuosina 2012–2015) 

 

Ivalojoen vesistöalueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021. Suun-

nitelmassa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä arviot tulvava-

hingoista. Suunnitelmassa käydään lisäksi läpi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvaris-

kien estämiseksi ja vähentämiseksi, suunnittelun aikainen sidostahojen ja kansalaisten osallistuminen 

ja kuuleminen sekä suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.  

 

 

2.2 Päätavoitteet 

 

Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla hallintasuunnitelmien kohteina olevilla vesistö- ja me-

rialueilla on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieven-

täminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Lisäksi vesistötulvien tulisi vesistöalueella jäädä mah-

dollisimman vähäisiksi (ks. Laki tulvariskien hallinnasta 11 §). 

Ivalojoen vesistöalueella on alustavien tavoitteiden tavoitetasoksi asetettu kerran 100 vuodessa toistu-

van tulvan taso taajama-alueella. Yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden (mm. terveyskeskus, 

muuntamo ja kaukolämpölaitos) osalta suojauksen taso on kerran 250 vuodessa toistuva tulva).  

Ivalojoen tulvaryhmän asettamat koko Ivalojoen vesistöaluetta koskevat yleiset tavoitteet: 

 

Ihmisten terveys ja turvallisuus: 

- Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen 

omatoimisesti. 

- Ylläpidetään ajantasaisia tulvatilannekuvia viranomaisille ja kansalaisille. 

Ympäristö: 

- Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. 

 

Ivalojoen tulvaryhmän asettamat Ivalon merkittävää tulvariskialuetta koskevat tavoitteet: 

 

Ihmisten terveys ja tulvallisuus 

- Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset on suojattu 

niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu). 

- Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai koh-

teet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. 

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut: 

- Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilan-

teessa (1/250a). 

- Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). 

Ympäristö: 

- Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkes-

toista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle. 

Kulttuuriomaisuus. 

- Ei ole asetettu tavoitteita, koska tulvavaara-alueella ei ole kohteita. 

 

 

2.3 Toimenpiteet 

 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteiden lisäksi toimenpiteet tul-

variskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia seu-

rauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille 

toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.  

Toimenpiteitä selvitettäessä ja valittaessa tulvariskien hallinnan keinoja on tarkasteltu laajasti ottaen 

huomioon kunkin toimenpiteen hyödyt, kustannukset sekä mahdolliset haitalliset vaikutukset. Toimen-

piteet on lisäksi sovitettu yhteen vesienhoidon toimenpiteiden kanssa.  
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Toteutettavaksi esitetyt keinot Ivalojoella jakautuvat viiteen pääryhmään, jotka ovat  

1) tulvariskiä vähentävät toimenpiteet,  

2) tulvasuojelutoimenpiteet,  

3) valmiustoimet,  

4) toiminta tulvatilanteessa ja  

5) jälkitoimenpiteet. 

 

Ivalojoen tulvaryhmä on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2014 hallintasuunnitelmassa esitettävät toi-

menpiteet (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Hallintasuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella.  

Toimenpide 
Toimenpiteen  

vaikutusten laajuus 
Toimenpiteen tila 

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Maankäytön suunnittelu Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Omatoiminen varautuminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Tulvasuojelun toimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide 

Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide 

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide 

Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Valmiustoimenpiteet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Tulvaviestinnän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

Tulvatorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin 

 

 

2.4 Toimenpiteiden arviointi 

 

Ivalon tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja edellä (Luku 2.3) esitetyt toimenpiteet on valittu monita-

voitearvioinnin avulla, joka esitellään tiivistetysti seuraavaksi. 

Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa hyödynnettiin monitavoitearviointia toimenpiteiden jär-

jestelmällisessä arvioinnissa ja sidosryhmien näkemysten keräämisessä. Toimenpiteiden tarkastelussa 

oli mukana eri sidosryhmiä, jotka ovat listattuna alla. 

 Inarin kunta 
 Lapin pelastuslaitos 
 Lapin ELY-keskus ja Y- ja L-vastuualueet 
 Lapin liitto 
 Lapin luonnonsuojelupiiri 
 Inergia Oy 
 Saamelaiskäräjät 

 Hammastunturin paliskunta 
 Ivalon paliskunta 
 Sallivaaran paliskunta 
 Inarin Lapin Vesi Oy 
 Inarin kalastusalue 
 Koppelo-Akujärvi osakaskunta 
 Metsähallitus 

 

Tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden arviointia varten määritettiin tekijät, joilla toimenpi-

teitä arvioitiin. Toimenpiteiden vaikutuksia ei ollut tarpeen arvioida ympäristön ja kulttuuriperinnön 

osalta, koska Ivalon alueella ei ole ympäristön tai kulttuuriperinnön kohteita, joille olisi haittaa tulvista 

tai tulvasuojelun toimenpiteistä. Arviointitekijät on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).  
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Kuva 2. Hallintasuunnitelmassa esitetyt tulvasuojelutoimenpiteiden arvioinnissa käytetyt arviointitekijät. 

 

Arvioinnissa käytettiin eri arviointiasteikkoja toteutettavuudelle sekä luonto- että muille vaikutuksille 

(arviointiasteikot löytyvät hallintasuunnitelman luvusta 9.1.3.). Arviointikriteereille muodostettiin pai-

noarvot arviointiryhmän avulla ja arviointikriteerien painoarvoja käytettiin tulvasuojelutoimenpiteiden 

monitavoitearvioinnin lopputuloksien laskennassa. Arvioinnit perustuvat Lapin ELY-keskuksen 3–4 hen-

kilön asiantuntijaryhmän arvioihin. Monitavoitearvioinnin arviointiryhmä on tarkistanut arviot ja niitä on 

muokattu sidosryhmien kommenttien perusteella. Lisäksi arvioinnista pyydettiin kommentteja vesien-

hoidon asiantuntijoilta.  

Monitavoitearvioinnissa Ivalon tulvasuojelutoimenpiteet on ryhmitelty niiden yhteensopivuuden mukaan 

kuudeksi pääryhmäksi, jotka muodostivat arvioinnin kuusi erilaista vaihtoehtoa (VE1-VE6).  

Taulukko 2. Ivalon tulvasuojelutoimenpiteiden vaihtoehdot, joita tarkasteltiin monitavoitearvioinnissa. 

Vaihto-

ehto 
Pääryhmä Vaihtoehtoon sisältyvät yksittäiset toimenpiteet 

VE1 
Nykyisten käytäntöjen  

tehostaminen 

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tehostaminen 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen 

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen 

Tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen 

Jääpatojen muodostumisen ehkäisy 

VE2 
Omatoiminen  

varautuminen 

Talojen ja asuinalueiden suojaaminen 

Kastumista kestävien materiaalien käyttö rakentamisessa 

Tilapäinen tulvasuojelu 

VE3 
Suojaaminen  

tulvapenkereillä 

Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen ja kunnostaminen 

Lisäpenkereiden rakentaminen 

Teiden ja katujen korottaminen 

VE4 
Ohitusuoman/tulvitusalu-

een rakentaminen 

Ohitusuomien/tulvitusalueiden rakentaminen 

Virtauksen parantaminen Ivalojoessa 

VE5 
Veden pidättäminen  

valuma-alueella 

Kuivatekoaltaiden rakentaminen vesistöalueelle 

Kosteikkojen perustaminen valuma-alueelle 

Useiden pienten lampien/järvien hyödyntäminen tulvasuojelussa 

VE6 Ivalojoen ruoppaus 
Ivalojen ruoppaaminen 

Rantasuojauksen tekeminen 
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Asiantuntijoiden arvioinnit koottiin tämän jälkeen yhteen ja vaihtoehtoja vertailtiin keskenään saatujen 

tulosten puitteissa. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty vaihtoehtojen vertailua, jonka pe-

rusteella vaihtoehdot on laitettu paremmuusjärjestykseen.  

Taulukko 3. Monitavoitearvioinnin vaihtoehtojen vertailu.  

Vaiht
o-

ehto 

Tulvasuojelu-

hyödyt 

Luonto- 

vaikutukset 

Yhteensopi-
vuus vesien-

hoidon kanssa 

Muut 

vaikutukset 
Toteutettavuus 

Kustan-

nukset 

VE 1 

Kohtalainen: 

tulvatietoisuus  
lisääntyy, varau-

tuminen paranee, 
ei rakenteellisia 

suojauksia 

Neutraali/ 
positiivinen: 

Ei vaikutusta 
luontoon ja ve-

siin, mutta välil-
lisesti vähentää 

ympäristöhait-
toja 

Neutraali: 
Ei vaikutusta 

vesistöön 

Tulvatietoisuus ja 

toimintavalmius pa-
ranevat, maisema- 
ja virkistyskäyttöar-

vot säilyvät 

Hyvä: 

kehitetään jo 
olemassa olevia 
toimintoja, ei 

ristiriitoja 

Edullinen: 

virkatyönä 
20 000– 
60 000 

€/v 

VE 2 

Kohtalainen: 
Suojataan mata-

lilla syvyys-
vyöhykkeillä ole-

via kohteita, ei 
päästä 1/250a 

suojaustasoon 

Neutraali: 
Ei merkittäviä  

vaikutuksia 
 

Neutraali: 
Ei vaikutuksia 

vesistöön 

Kiinteistönomista-
jien valmius suojaa-

miseen paranee, 

maisemahaitat, jos 
suojaukset eivät so-

vellu ympäristöön 

Kohtalainen: 

teknisesti toteut-
tavissa, mutta 

riippuu kiinteis-
tönomistajien 

resursseista, ti-
lapäiset mene-

telmien kestä-
vyys 

Edullinen: 
115000– 

700 000 € 

VE 3 

Hyvä: 

Saadaan suojat-
tua kaikki asuin-

rakennukset 

Neutraali: 

Ei merkittäviä  
vaikutuksia 

Neutraali: 

Ei vaikutuksia 
vesistöön 

Tilapäiset työllisyys-
vaikutukset, alueen 
suojaaminen mah-

dollistaa lisäraken-
tamisen alueella, 

maiseman muutok-
set uusien penkerei-

den alueella 

Kohtalainen: 
Tarvitaan maan-

omistajien luvat 
ja maisematyö-

lupa 

Melko  

edullinen 
3–5 milj. € 

VE 4 

Vähäinen: 
Uomalla ei ole 

riittävästi vaiku-

tusta Ivalojoen 
vedenkorkeuksiin 

Neutraali/ 
negatiivinen: 

Muutokset Iva-
lojoen vesimuo-

dostumaan, tila-
päiset vaikutuk-

set vedenlaa-
tuun, uhanalai-
set kasvilajit uo-

man alueella 

Neutraali/ 

kielteinen: 
Vaikutukset ve-

simuodostu-
maan kun uute-
taan veden kul-

keutumista, 
mutta toisaalta, 

vanhan uoman 
palauttaminen 

positiivista 

Tilapäiset työllisyys-

vaikutukset, virkis-
tyskäyttömahdolli-
suudet paranevat 

alueella, penkereet 
aiheuttavat maise-

man muutoksia 

Kohtalainen:  

haasteellista oi-
kean vesimäärän 

johtaminen uo-
maan, vaatii ve-

silain luvan, sil-
tojen rakentami-

nen kallista 

Melko  

kallis 
12–15 

milj. € 

VE 5 

Hyvä: 
Saadaan pienen-

nettyä virtaamaa 
Ivalossa 1/250a 

tulvilla 1/100a 
tulviin ja 1/100a 

tulvilla 1/50a tul-
viin 

Negatiivinen: 

Laajat luonto-
vaikutukset, 

vaikutukset ve-
sistöön, vaiku-
tukset Natura-

alueelle, vaiku-
tukset kalastoon 

ja vesieliöihin 

Kielteinen: 

vaikutukset  
vedenlaatuun, 

hydromorfologi-

aan 

Vaikutukset porota-

louteen, maiseman 
muutokset tekoal-

taan alueella, vaiku-
tukset kulttuuripe-
rintöön Lisman saa-

melaiskylässä, vai-
kutukset kalastuk-

seen  

Vaikea: 

Maaston jyrk-
kyyden vuoksi 

tarvitaan korkeat 
padot, vaatii ve-

silain luvan, 

YVA:n ja Natura-
vaikutusten arvi-

oinnin 

Kallis 
15–30 
milj. € 

VE 6 

Vähäinen: 

Ruoppauksen  
vaikutukset  

vedenkorkeuteen 

ei ole riittävät 

Negatiivinen: 

Veden tilapäinen 
samentuminen, 

vaikutukset ve-
sistön hydro-

morfologiaan, 
vaikutukset ka-
lastoon ja ve-

sieliöihin, ran-
tasuojauksien 

vaikutus Ivalo-
joen meande-

rointiin  

Kielteinen: 

vaikutukset  
vedenlaatuun, 

hydromorfologi-

aan 

Vaikutukset kalas-
tukseen veden sa-

mentumisen vuoksi, 
vedenkorkeuden 

muutoksien vaiku-

tukset kulkemiseen 
joella 

Kohtalainen: 

teknisesti hyvä 
toteuttaa, mutta 

vaikutukset ly-
hytaikaisia, jol-

loin ruoppaus 
joudutaan uusi-
maan tiheään, 

vaatii vesilain lu-
van, rantasuo-

jauksia on paljon 
ja niiden tekemi-

nen on työlästä 

Kallis 
25–30 
milj. € 

 

 

Vertailun jälkeen vaihtoehdot asetettiin paremmuusjärjestykseen, johon on vaikutusten lisäksi vaikut-

tanut toimenpiteen toteutettavuus, joka on yhtä merkittävä tekijä kuin saavutettavat tulvasuojelu-

hyödyt. Vaihtoehdot 1–3 saivat tarkastelussa parhaat arviot, kun taas vaihtoehto 5 menestyi tarkaste-

lussa tulvasuojeluhyötyjen osalta, mutta muiden tarkasteltavien osa-alueiden osalta se menestyi hei-

koiten. Vaihtoehdot 4 ja 6 eivät menestyneet tarkastelussa, sillä näillä vaihtoehdoilla ei ole riittävästi 

tulvasuojeluhyötyjä.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

4 

Vaihtoehtojen paremmuusjärjestys 

1. VE3 Suojaaminen tulvapenkereillä 
2. VE1 Nykyisten käytäntöjen tehostaminen 
3. VE2 Omatoiminen varautuminen 

 

Tarkastelusta pois jätetyt vaihtoehdot: 

o VE5 Kuivatekoaltaan rakentaminen: Suuret tulvasuojeluhyödyt, vaikea toteutettavuus ja huono 

menestys luontoarvojen ja muiden vaikutusten osalta.  Ei kannata toteuttaa 

o VE4 Ohitusuoman rakentaminen ja VE6 Ivalojoen ruoppaus  Ei kannata toteuttaa tulvasuoje-

lun tarkoitukseen 

 

 

2.5 Muut asiaan liittyvät suunnitelmat ja ohjeet 

 

2.5.1 Alueiden käytön suunnittelu 

 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakun-

takaavat sekä kuntien laatimat yleis- ja asemakaavat.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomi-

oon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 

viranomaisten toiminnassa. Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan etsiä tapoja toteuttaa valtakun-

nallisia alueidenkäyttötavoitteita ja pidättäytyä ratkaisuista, jotka voisivat vaikeuttaa tavoitteiden to-

teutumista. Tavoitteiden huomioon ottaminen koskee ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen laatimia 

ohjelmia, suunnitelmia ja muita linjauksia samoin kuin toimenpiteitä ja päätöksiä, jotka vaikuttavat 

alueidenkäyttöön.  

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmalla edistetään seuraavia valtakunnallisia aluei-

denkäyttötavoitteita Ivalojoen vesistöalueella: (Alla on esitetty tavoite ja perustelu) 

 

Osa-alue 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien en-
nalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen: 

Tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteillä vähennetään tulvariskejä ja lisätään ihmisten tietoisuutta 
tulvariskeistä ja edistetään omatoimista varautumista tulviin. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset 
luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiselle: 

Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa ja tulvariskikartoituksessa on tarkasteltu millaisia ympäris-
töhaittoja tulvat voivat aiheuttaa alueella. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet hait-
tojen vähentämiseksi. Toimenpiteiden rakentamisesta aiheutuvat haitat tunnistetaan myös. Suunnitel-
missa tarkastellaan myös uusimmat arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueella (tulvien näkökul-
masta) ja arvioidaan toimenpiteiden sopeutuvuutta ilmastonmuutokseen. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä 
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-
vaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tul-
variskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden 
kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä. 

Toimenpiteenä esitetään tulvakarttojen laadintaa ja päivittämistä sekä tulvatietojärjestelmän kehittämistä. 
Ne omalta osaltaan edistävät alueidenkäytön suunnittelua ja tulvariskien tunnistamista. Lisäksi tulvaris-
kien hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteenä tulvien huomioimista alueidenkäytön suunnittelussa 
ja tieverkostojen perusparannushankkeissa. 

 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin: 

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteenä maankäytön suunnittelua, jossa esi-
tetään tulvien huomioimista alueidenkäytön suunnittelussa ja tieverkostojen perusparannushankkeissa. 
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Osa-alue: 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

 Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä: 

Monilla tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteillä vähennetään tulvien seurauksena haitallisten ai-
neiden kulkeutumista vesistöihin (esim. seuraavat toimenpiteet: tulvapenkereiden rakentaminen, omatoi-
minen varautuminen, maankäytön suunnittelu ja tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö). 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-
rinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäy-
tön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehityk-
seen: 

Mm. tulvapenkereiden rakentamisella ja omatoimisella varautumisella estetään tulvaveden pääsy kulttuu-
riperinnölle arvokkaisiin kohteisiin.  

Osa-alue 4.5 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: 

 Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyk-
siä ja -verkostoja: 

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteenä maankäytön suunnit-
telua, jossa esitetään tulvien huomioimista tieverkostojen perusparannushankkeissa. Lisäksi esitetään toi-
menpiteenä Ivalon tulville herkkien pääteiden teiden ja katujen korottamista, jolloin turvataan liikenneyh-
teydet pääteillä tulvan aikana. 

 Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämis-
tarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maise-
man erityispiirteet: 

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa edistetään toimenpiteenä maankäytön suun-
nittelua, jossa esitetään tulvien huomioimista alueidenkäytön suunnittelussa sekä tieverkostojen peruspa-
rannushankkeissa. 

Osa-alue 4.7 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: 

 Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä otetaan huomioon saamelaisille alkuperäiskansana kuu-
luva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten perinteisten elinkeinojen kehittämisedel-
lytysten turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset: 

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa toimenpiteistä jätettiin pois sellaiset toimenpiteet (Kuivate-
koaltaan rakentaminen Ivalojoen valuma-alueelle), joilla voisi olla haitallisia vaikutuksia saamelaista koti-
seutualueeseen tai poronhoidon harjoittamiseen. 

 

Maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat ovat keskeisiä välineitä tulvariskien hallintaa koskevien tavoit-

teiden toteutumisessa. Tulvariskien hallinnan toimenpiteillä tuetaan maakuntaohjelman ympäristöta-

voitteita, jotka koskevat tunnistettujen tulvariskikohteiden tulvasuojelun toteuttamista, tulvariskien hal-

linnan edistämistä tai tulvariskien huomioon ottamista alueiden käytössä ja rakentamisessa. Lapin maa-

kuntaohjelman 2011–2014 ympäristöpolitiikan toimenpidekokonaisuuksia ja kärkihankkeita, jotka nou-

sevat tässä yhteydessä esille ovat: 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia selvitetään ja hillitään. Laaditaan Lapin ilmastostrategia ja toteutetaan 

sen toimenpiteitä. Seurataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen ja 

luontoon ja varaudutaan ympäristöriskeihin. Lisäksi ennakoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia aluei-

den käytössä, rakentamisessa ja tulvasuojelussa.  

 Tunnistettujen tulvariskikohteiden tulvasuojelun toteuttaminen. Toteutetaan Kittilän, Ivalon ja Tor-

nionjokisuun tulvasuojelutyöt ja valmistellaan aloitettavaksi Rovaniemen alueen suojelu suurtul-

vilta. 

 Edistetään tulvariskien hallintaa ja tulvariskien huomioon ottamista alueiden käytössä ja rakenta-

misessa. Laaditaan Lapin ilmastonmuutoksen sopeutumista koskeva strategia, varaudutaan ilmas-

tonmuutoksen hillintään alueidenkäytössä ja rakentamisen ohjauksessa sekä toteutetaan tulvadi-

rektiivin edellyttämät kansalliset toimet kolmella vesienhoitoalueella. 

 Tiedon tuottaminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristön tilaan ja luonnon monimuotoisuu-

teen Barentsin alueella. Toteutetaan kansainvälisiä hankkeita, joissa tuotetaan tietoa päätöksen 

tekoa varten ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista (esimerkiksi säännöstelykysymykset, ym-

päristön tila ja ekologia). 
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Vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti hyvässä tilassa olevat vedet turvataan ja huonommassa tilassa 

olevien pinta- ja pohjavesien tilaa parannetaan. Vesistöjen virkistyskäyttöä sekä vesistöihin liittyviä 

elinkeinoja ja toimeentulomahdollisuuksia edistetään luontoarvot huomioiden. Vesiensuojelussa eri-

tyistä huomiota kiinnitetään hajakuormituksen vähentämiseen, vesistöjen kunnostuksiin ja vesistösään-

nöstelyjen kehittämiseen. 

 Lapissa on uiton jälkeen velvoitekunnostettuja koskialueita kaikkiaan noin 1 300 ha, josta täyden-

nyskunnostustarpeen takia inventoitavaa koskipinta-alaa noin 700 ha. 

 Kunnostustarpeessa olevien vesistöjen vaatimat toimenpiteet. Toteutetaan Lapin virtavesien kun-

nostusohjelmaa sekä pienvesikunnostuksia maakunnallisena yhteistyönä. 

 Vesistösäännöstelyjen kehittämishankkeet. Jatketaan säännöstelyjen monitavoitteisen hoidon ke-

hittämistä yhteistyössä luvanhaltijoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. (Esimerkiksi Kemijärven 

moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittämisprojekti sekä Lokka-Porttipahdan jaTengeliönjoen 

säännöstelyn kehittäminen kalakantojen hoito.) 

 

Lappi-sopimus on maakuntaohjelma vuosille 2014–2017 sisältäen myös Lapin maakuntastrategian. So-

pimus on hyväksytty Lapin liiton hallituksessa 19.5.2014 ja valtuustossa 20.5.2014. Lappi-sopimus 

poikkeaa aikaisemmista maakuntaohjelmista, sillä strategiset valinnat on tehty kaikkia toimialoja läpi-

leikkaavina yleispiirteisempinä teemoina, joten esimerkiksi tulvasuojelunäkökulmaa ei ole erikseen huo-

mioitu edellisen maakuntaohjelman tavoin. Kalateiden ja ohitusuoman rakentaminen rakennettuihin ve-

sistöihin on kuitenkin kehittämistoimenpiteenä mukana. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ja sen 

hidastaminen on myös mukana maakuntastrategian myötä. Uuden maakuntaohjelman mukaan Lapin 

kehittämiselle on yksi tavoite: Maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen. Tähän liittyvät 

kolme strategista valintaa: Kilpailukykyä ja työtä avoimessa ja arktisessa Lapissa, Rakennemuutokseen 

vastaaminen – Tehemä pois ja Yhteydet ovat kunnossa – tulla tänne ja toimia täällä ja täältä.  

Myös muilla eri toimialoille laadituilla alueellisilla ohjelmilla on yhtymäkohtia tulvariskien hallintaan. 

Näitä ovat muun muassa maaseudun kehittämisohjelma sekä alueelliset metsäohjelmat.  

 

2.5.2 Ilmastonmuutokseen varautuminen ja tulvatorjunta 

 

EU:n sopeutumisstrategia julkaistiin vuonna 2013.  Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrate-

gia 2022 uudistuu vuonna 2014. Sen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä sopeutumiskykyä ilmastonmuu-

tokseen Suomessa. Sopeutumisstrategian toimeenpanon lähtökohtana on saada sopeutuminen läpileik-

kaavana näkökohtana osaksi eri toimialojen tavanomaista suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. 

Tulvantorjuntaan liittyviä toimenpiteitä sisältyy lisäksi mm. kuntien valmiussuunnitelmiin, rakennusten 

pelastussuunnitelmiin sekä patoturvallisuuslain mukaisiin vahingonvaaraselvityksiin. Ivalojoen vesistö-

alueella ei ole voimalaitospatoja, mutta tulvariskialueella on tulvapenkereitä yhteensä 13 km. Tulvapen-

kereiden patoluokittelu on parhaillaan käynnissä ja tulvapenkereiden vahingonvaaraselvitys tehdään 

vuoden 2014 aikana, joka jälkeen penkereiden patoluokitus tehdään.  

 

2.5.3 Vesien- ja ympäristönsuojelu 

 

Suomen vesiensuojeluun ja vesienhoitoon vaikuttaa kansainvälinen yhteistyö. Suomella on rajavesiso-

pimukset Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa. Itämeren merialueen suojelua koskevan sopimuksen (HEL-

COM 1992) tarkoituksena on pysäyttää Itämeren saastuminen. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja me-

ristrategiadirektiivi on pantu kansallisesti toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 

(1299/2004).  

Vesiensuojelun ja -hoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään 

hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. 

Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella. Vesistöjä rehevöittävien ja pilaavien sekä 

muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vä-

hennetään. 

Ivalojoki on osa Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälistä vesienhoitoaluetta, jota hallinnoidaan 

yhdessä Norjan kanssa. Vesistöalueen vesienhoidon tärkeimmät tavoitteet on määritelty Teno-Nää-

tämö-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Kaikki luokitellut järvet ja joet vesien-

hoitoalueen Suomen puolella ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tavoitteena on pintavesien hyvän 

tai erinomaisen tilan säilyttäminen Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella. 
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Suomi on sitoutunut lukuisiin luonnon monimuotoisuutta sekä eläinten, kasvien ja elinympäristöjen suo-

jelua koskeviin sopimuksiin. Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoi-

suutta. Suuri osa suojelualueista sisältyy luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkos-

toon.  

 

3. YMPÄRISTÖN NYKYTILA (VE 0) 

3.1 Nykytila 

 

3.1.1 Vesistön kuvaus 

 

Ivalojoki kuuluu Paatsjoen vesistöalueeseen. Paatsjoen vesistöalue sijaitsee Lapin maakunnan pohjois-

osassa pääosin Inarin kunnan alueella, ainoastaan pieniä osia vesistöalueesta sijoittuu Norjan ja Venä-

jän puolelle. Paatsjoen vesistöalueen pinta-ala on 18 403 km², josta Suomen puolella on 14 492 km². 

Paatsjoki alkaa Nellimin kylän lähistöltä, josta se virtaa Venäjän puolelle ja laskee lopulta Jäämereen 

koukaten välissä Norjan puolella. Suomen puoleinen Paatsjoen vesistöalue (71) jakautuu yhdeksään 

valuma-alueeseen, joista Ivalojoki kattaa Ala-Ivalojoen (71.4) ja Ylä-Ivalojoen (71.5.) valuma-alueet. 

Vesistöalueen järvisyys on 12,38 %.  

Paatsjoen vesistöalueen keskeisin vesistömuodostuma on Suomen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. 

Suurimpia jokia ovat Paatsjoen lisäksi Ivalojoki, Juutuanjoki, Kettujoki, Kaamasjoki sekä Vaskojoki ja 

vastaavasti suurimpia järviä Inarijärven lisäksi Mutusjärvi, Nitsijärvi, Pautujärvi, Rahajärvi, Paatari ja 

Suolisjärvi. Näistä säännösteltyjä järviä ovat Inarijärvi ja Rahajärvi.  

Topografisesti Paatsjoen vesistö jakautuu länsi- ja eteläosien tunturialueeseen sekä alavampaan Inari-

järven altaan alueeseen. Tunturialueella korkeuserot ovat suuria, absoluuttisen korkeuden vaihdellessa 

150–600 mmpy. Inarijärven ympärillä oleva alue on korkeussuhteiltaan vaihtelevan kumpuilevaa maas-

toa, korkeuden vaihdellessa tavallisimmin 100–200 mmpy.  

Noin 80 % vesistöalueesta on metsää, avoimia kankaita ja kalliomaata. Kosteikkoja ja vesialueita on 

kumpiakin vajaa 12 % vesistöalueen pinta-alasta. Rakennettuja alueita ja maatalousalueita on hyvin 

vähän. Pääosa rakennetuista alueista sijaitsee Ivalojokisuistossa, missä sijaitsee myös valtakunnallisesti 

merkittäväksi tulvariskialueeksi nimetty Ivalon taajama. Asutusta on myös Inarijärven sekä muutaman 

pienemmän järven rannoilla, jonka lisäksi asutus on levinnyt teiden varsille.  

Paatsjoen vesistöalue sijoittuu pääosin Inarin kunnan alueelle, jonka lisäksi pieniä osia ulottuu Utsjoen, 

Enontekiön, Sodankylän ja Kittilän kuntien alueille. Vesistöalueella asui vakituisesti vuonna 2009 vajaa 

6 100 henkilöä. Vesistöalueen päätaajama on Ivalo ja pienempiä taajamia ovat Inari ja Kaamanen.  

 

3.1.2 Tulvien esiintyminen 

 

Ivalojoessa Pajakoskella vuosien 1961–2009 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama 

on 483 m³/s. Suurin havaittu virtaama on 1045 m³/s ja puolestaan pienin havaittu vuoden maksimivir-

taama on 214 m³/s. Virtaama vaihtelee paljon vuosittain, sillä vesistöalueen koon lisäksi sadanta ja 

haihdunta vaikuttavat virtaaman suuruuteen. Vuoden sisäiset vaihtelut ovat myös huomattavia tulva-

huipun virtaaman ollessa moninkertainen muuhun aikaan verrattuna.  

Ivalojoen kevättulvat alkavat yleensä huhtikuun lopulla ja virtaamat ovat suurimmillaan touko-kesäkuun 

vaihteessa. Ivalon keskustaajama on sijaintinsa vuoksi kärsinyt lähes vuosittain tulvan seurauksista. 

Suuria tulvia on ollut vuosina 1952, 1966, 1968, 1981, 1993, 2000 ja 2005. Vuoden 2005 tulva oli 

vesistötulva ilman jääpatoja, joka vastasi 1/100 vuodessa toistuvaa tulvaa. Tiet Näverniemeen, Angeliin 

ja ajoittain Rovaniemen suuntaan olivat poikki.  

Ivalojoen alajuoksulla on useita otollisia paikkoja jääpatojen muodostumiselle, sillä uomassa on useita 

kohtia, joihin on keräytynyt hiekkaa ja uoma on madaltunut kyseiseltä kohdalta. Lähimpänä Ivalon 

keskustaa sijaitsevat Törmäsen, Näverniemen ja Kuusiniemen jääpatopaikat.  
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3.1.3 Toteutetut tulvantorjuntatoimet 

 

Ivalojoen vesistöalueella aikaisemmin toteutetut tulvantorjuntatoimet ovat keskittyneet maankäytön 

suunnitteluun ja rakenteellisiin tulvasuojaustoimenpiteisiin. Ivalon alueen yleiskaavasuunnitelman mu-

kaan alimmat kastuvat rakenteet on sijoitettava vähintään 0,5 metriä HQ 1/100 (kerran 100 vuodessa 

toistuva huippuvirtaama) mukaisen tulvakorkeuden yläpuolelle (kerran 100 vuodessa toistuva huippu-

vedenkorkeus, HW 1/100 +0,5 m).  

Ivalon taajamaa suojaamaan on rakennettu tulvapenkereitä vuodesta 1985 alkaen. 1980-luvulla on 

rakennettu Ivalon keskustaajaman kohdalle penkereitä, jotka on mitoitettu suojaamaan noin 1/50 vuo-

dessa sattuvalta tulvalta. Lisäksi 1980-luvulla on suojattu yksittäisiä asuinrakennuksia. 2000-luvulla on 

rakennetut penkereet on puolestaan mitoitettu 1/100 vuodessa sattuvalle tulvalle. Yhteensä tulvapen-

kereitä on rakennettu noin 13 kilometriä. Tulvapenkereiden lisäksi Ivalojoen rantoja on eroosiosuojattu 

noin 30 kilometrin matkalta ja Inarijärven rantoja noin 42 kilometrin matkalta (tilanne 03/2006). Jää-

patojen muodostumista pyritään estämään jääsahauksilla.  

Inarijärveä säännöstellään Venäjän puolella sijaitsevalla Kaitakosken padolla. Inarijärven säännöstely 

ei vaikuta Ivalojokeen muuta kuin joen suualueella. Koska Inarijärvi sijaitsee Ivalon tulvariskialueen 

alapuolella, säännöstelyllä ei voida vaikuttaa Ivalon vedenkorkeuksiin.  

 

 

3.2 Kehitys / tulevaisuus  

 

Lapissa, jossa tulvat aiheutuvat kokonaan tai pääosin kevään lumen sulamisesta, tulvat tulevat piene-

nemään lumen vähenemisen johdosta joidenkin ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan. Kaikkein poh-

joisimmilla alueilla Lapissa tulvat eivät ennustejaksolla 2010–2039 keskimäärin merkittävästi pienene. 

Vuosijaksolla 2070–99 kerran sadassa vuodessa toistuvien tulvien arvioidaan pienenevän. 

 

3.2.1 Kehitys, mikäli tulvariskien hallintasuunnitelma ei toteudu (VE0) 

 

Ivalon taajama on suojattu tulvapenkereillä, jotka suojaavat pääosin 1/100 a toistuvilta tulvilta. Suu-

rimmilta tulvavahingoilta säästytään niin kauan kunnes tulvapenkereet sortuvat tai ylittyvät. Tulvapen-

kereiden ylittyessä vahingot kasvavat ja kohdistuvat pääsääntöisesti Ivalon keskustaajamaan. Koko-

naisvahingot ovat mittavia. 1/100 vuodessa toistuvalla tulvalla vahinkoarvio on 4,0 M€ ja 1/250 toistu-

valla tulvalla 35,5 M€.  

Päätaajamassa, Ivalon merkittävällä tulvariskialueella asuu 3560 asukasta, joista tulvavaarassa on 

1/100 toistuvalla tulvalla 85 henkilöä ja 1/250 toistuvalla tulvalla 2105 henkilöä. Alueella on useita 

vaikeasti evakuoitavia rakennuksia, kuten Ivalon terveyskeskus, palvelukeskus Koivikko, Ivalon päivä-

koti, Ivalojen ryhmäpäiväkoti Násti, Koltansaamen kielipesä, Kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaamos-

ranta ja rivitalo sekä Ivalon ala-aste.  

Tulvavaara-alueilla on myös joitakin välttämättömyyspalveluiden tuottamiseen tarvittavia rakenteita, 

joista merkittävimpiä ovat Ivalon lämpöasema ja Ivalon sähköasema. Yleisistä teistä Koppelontie, Ro-

vaniementie ja Lentokentäntie ovat osin tulvavaara-alueella. 

Tulvavaara-alueella on muutamia kohteita, joista voi aiheutua pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingol-

lista seurausta ympäristölle. Tällaisia kohteita ovat ABC automaattiasema, Neste D Ivalo, St1 Oy ja Oy 

Teboil Ab Ivalo. Lisäksi tulva-alueella sijaitsee yksi maidontuotantotila. Kulttuuriperinnölle aiheutuvat 

vahingot ovat vähäisiä, sillä alueella sijaitsee ainoastaan yksi kiinteä muinaisjäännös. 
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4. VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT 

Arviointi koostuu seuraavista toimenpidevaihtoehdoista: 

 

 

4.1 Vaihtoehto 0 (VE0) 

 

Mitään edellä esitettyjä tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteitä ei toteuteta. Tulvat säilyvät ny-

kyisellään ja lisäksi huomioidaan ennakoitu kehitys ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. 

 

 

4.2 Vaihtoehto 1 (VE1) 

 

Vaihtoehto 1 kattaa kaikki toimenpiteet, jotka tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään jatkosuun-

niteltavaksi ja toteutettavaksi. Toimenpiteet jakautuvat viiteen pääryhmään, joissa jokaisessa on esi-

tetty toteutettavaksi 1–5 toimenpidettä. Toimenpiteet on esitetty myös luvussa 2.3. 

 

4.2.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet  

 

Toteutetaan seuraavat tulvariskiä vähentävät toimenpiteet: 

 tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, 
 tulvatietojärjestelmien kehittäminen, 
 maankäytön suunnittelu, 
 omatoiminen varautuminen 

 

Tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat, jotta tulviin voidaan varautua ja alueen riski-

kohteet tunnistetaan. Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet, vesisyvyyden ja  

-korkeuden tietyllä tulvan toistuvuudella. Tulvariskikartalla esitetään tulvahaavoittuvat kohteet. 

Ympäristöhallinnolla on käytössään tulvatietojärjestelmä, johon on koottu tulvatietoa (esiintyneet tul-

vat, tulva-alueet, vedenkorkeudet, virtaamat, tulvariskikohteet) tietokantaan ja paikkatietojärjestel-

mään.  

Maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelujärjestelmää, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten ase-

makaavojen suunnittelua. Tulva tulee huomioida maankäytön suunnittelussa eri kaavatasoilla ja ole-

massa olevat kaavat tulee pitää ajan tasalla. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa tulvariskeihin tehokkaim-

min uusilla alueilla, jotka eivät ole olleet aikaisemmin rakentamisen piirissä. Kokonaan tai osittain ra-

kennetuilla alueilla ei välttämättä aikaansaada maankäytön suunnittelun keinoin velvollisuutta tehdä 

muutoksia olemassa oleviin rakenteisiin. Lisäksi maankäytön suunnittelussa tulee huomioida tulvaris-

kien hallinnan tavoitteet, niin ettei esimerkiksi vaikeasti evakuoitavia rakennuksia tai ympäristöä pilaa-

via kohteita kaavoiteta tulvavaara-alueelle.  

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön 

suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee oma-

toimisesti. Omatoimiseen varautumiseen liittyy myös erityiskohteiden kohdekohtainen suojaaminen (lii-

kekiinteistöt, sähkön jakokaapit, puistomuuntamot jne.) kohteen omistajan toimesta.  

Ivalojoen tulvariskejä vähentäviin toimenpiteisiin liittyvät toimenpidesuositukset, jotka on esitetty hal-

lintasuunnitelmassa, on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Ivalojoen tulvariskejä vähentävät toimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen 

- Ivalojoen virtausmallin päivittäminen 

- Tulvavaarakartoitettavan alueen laajentamistarpeen selvittäminen 

- Tulvakarttojen ajan tasalla pitäminen 

Tulvatietojärjestelmien kehittäminen 

- Ivalojoen vesistöalueen tulvariskikohteiden tietojen ajan tasalla pitäminen 

- Tulvariskikohteiden tietojen tarkentaminen  

- Tulvatietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen  

Maankäytön suunnittelu 

- Tulvien nykyistä parempi huomioiminen kaavoituksissa ja alueiden käytön suunnittelussa 

- Yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ohjaaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle 

- Alimpien rakentamiskorkeuksien ja rakentamismääräyksien ajan tasalla pitäminen 

- Tulvien huomioiminen teiden perusparannushankkeissa 

Omatoiminen varautuminen 

- Varautumisen nykytilan selvittäminen  

- Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen parantaminen  

- Asuinaluekohtaisten suojaussuunnitelmien laatiminen  

- Kohteiden suojaaminen omatoimisesti etukäteen 

- Tulvaturvan tarkistaminen oman kiinteistön vakuutuksista 

 

 

4.2.2 Tulvasuojelutoimenpiteet  

 

Tulvasuojelutoimenpiteinä ovat: 

 nykyisten tulvapenkereiden korottaminen,  
 lisäpenkereiden rakentaminen,  
 teiden korottaminen, 
 jäänsahauksen käyttö ja kehittäminen 

Ivaloon on rakennettu tulvapenkereitä yhteensä 13 km. Tulvapenkereet on mitoitettu osittain kestä-

mään 1/50a ja osittain 1/100a tulvatilanne. Hallintasuunnitelmassa esitetään korotettavan nykyisiä tul-

vapenkereitä kestämään 1/100a ja erityiskohteiden osalta 1/250a tulvatilanne. Korotusta arvioidaan 

tarvittavan yhteensä noin 3800 m matkalla ja korotukset ovat pääosin noin 0,1–0,4 m.  

Nykyiset tulvapenkereet eivät riitä Ivalon kaikkien asuinalueiden suojaamiseksi, sillä ydinkeskustan ul-

kopuolella on useita asuinrakennuksia, jotka uhkaavat kastua suuremmilla tulvilla. Uusia tulvapenke-

reitä on suunniteltu suojaustoimeksi mm. Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen ja Korteniemeen. 

Uusia penkereitä tarvitaan yhteensä noin 4 km ja penkereiden korkeus on alle yhden metrin. Tavoitteena 

on suojata kaikki asuinrakennukset 1/100a tulvan korkeuteen asti.  

Ivalon alueella tulvatilanteessa uhkaa kastua yleisistä teistä mm. Rovaniementie, Petsamontie, Koppe-

lontie, Lentokentäntie ja Leiritie. Kulkuyhteyksien turvaaminen tulvariskialueella on tärkeää erityisesti 

pelastustoiminnan turvaamiseksi. Alueella tulee korottaa yleiset päätiet ja Sairaalantie sekä vahvistaa 

tiepenkereiden luiskat kestämään tulvavesiä. Korotustarve on yhteensä noin 7 km, jotta saavutetaan 

1/250a suojaustaso.  

Jäänsahauksilla pyritään välttämään jääpatojen aiheuttamia tulvia. Vuosittain jäänsahauksen tarve sel-

vitetään keväällä ja jäitä sahataan niillä jokialueilla, joissa jäänpaksuus on suuri olosuhteisiin nähden. 

Ivalojoella jäänsahauksia tehdään säännöllisesti Ivalon keskustassa sillasta alajuoksulle. Alajuoksulla 

jääpatoja muodostuu helposti Kuusiniemen kohdalle, Lammasniemen kohdalle ja Peltosen Mellaan.  

Ivalojoen tulvasuojelutoimenpiteisiin liittyvät toimenpidesuositukset, jotka on esitetty hallintasuunnitel-

massa, on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5).  
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Taulukko 5. Ivalojoen tulvasuojelutoimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen 

- Nykyisten tulvapenkereiden korkeuden mittaaminen 

- Tulvapenkereiden korottaminen kestämään 1/100a tai 1/250 a tulvatilanne 

Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon 

- Uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoitus (kohteet, määrä ja korkeus) 

- Maisema-arkkitehdin suunnittelu tulvapenkereiden ulkoasusta ja sijoittumisesta maisemaan 

- Uusien tulvapengersuunnitelmien laatiminen ja toteutus 

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa 

- Nykyisten teiden korkeuksien selvittäminen ja korotustarpeiden selvittäminen  

- Teiden korottaminen kestämään 1/250a tulvatilanne 

- Tienpenkereen luiskien vahvistaminen tulvavettä kestäväksi 

Jäänsahauksen käyttö ja kehittäminen 

- Jäänsahauksien suorittaminen tarvittaessa 

- Jäänsahauksen kehittäminen 

 

4.2.3 Valmiustoimet  

 

Valmiustoimia, joilla tulvariskiä voidaan vähentää, ovat: 

 tulvaennusteiden ja -varoitusjärjestelmien kehittäminen, 
 tulvaviestinnän kehittäminen,  
 pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen, 
 tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen 

Koko vesistöalueen kattavan vesistömallin avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen 

kehittymistä. Tulvavaroitusjärjestelmä perustuu vesistömallin tuottamaan tietoon. Vedenkorkeus- ja 

tulvavaroitukset annetaan vesistömallin ennusteiden ja havaintojen perusteella, erikseen määritettyjen 

sadanta-, vedenkorkeus- ja virtaamatasojen ylittyessä ennusteissa tai reaaliaikaisissa havainnoissa.  

Tulvatiedotteiden ja niihin liittyvien ennusteiden laatimisesta vastaa kukin alueellinen ELY-keskus omalla 

toimialueellansa. Tulvatiedottamisen tarkoituksena on tiedottaa tulvauhasta, antaa yleisölle/asukkaille 

jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä, järjestää tulvantorjunnan joh-

toryhmän tiedotustilaisuudet, hoitaa yhteydet julkisiin tiedostusvälineisiin, seurata julkista tiedonväli-

tystä tulvasta annettavan informaation osalta ja tiedottaa suurtulvauhasta. 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaa-

ratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Suunnitelma on laadittava asuinrakennuk-

siin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Siinä tulee esittää rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja 

riskit sekä antaa ohjeet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi. 

Tulvatilannetoimintaan liittyvien harjoitusten järjestämisvastuusta on säädetty valtioneuvoston asetuk-

sella pelastustoimesta (VNA 787/2003). Tulvatorjunnan harjoituksia voivat järjestää vesistöalueen kun-

nat, pelastuslaitos ja ELY-keskus yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Valmius-

toimiin liittyvät tarkemmat toimenpidesuositukset on esitetty taulukossa (Taulukko 6).  

Taulukko 6. Ivalojoen valmiustoimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien kehittäminen 

- Osallistuminen tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmien kehittämiseen 

Tulvaviestinnän kehittäminen 

- Tehokkaimpien viestintäkanavien selvittäminen Ivalossa 

- Yhteistyön lisääminen asukkaiden ja viranomaisten välillä 

- Osallistuminen tulvaviestinnän kehittämiseen 

- Erilaisten tulvatiedotuskanavien käyttäminen 

- Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen 

- Tulvat huomioivien pelastussuunnitelmien laatiminen kaikille riskikohteille ja suunnitelmien päivittäminen 

- Alueellisen pelastussuunnitelman laatiminen vahinkoalueille 

Tulvatorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen 

 Tulvatorjunnan harjoituksien järjestäminen riskialueilla säännöllisin väliajoin 
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4.2.4 Toiminta tulvatilanteessa  

 

Toimenpiteitä tulvatilanteen aikana ovat: 

 tilapäisten tulvasuojelurakenteiden järjestäminen ja kehittäminen 

 

Tilapäisiä tulvasuojelurakenteita käytetään sekä yksityisten että julkisten rakennusten suojaamiseksi. 

Toimenpiteillä voidaan vähentää tulvavahinkoja ja estää veden leviämistä rakennuksiin sisälle. Suoja-

rakenteita käytetään etenkin viranomaisten toimesta, mutta myös yksityiset kiinteistönomistajat voivat 

suojata omaisuuttaan tilapäisillä tulvasuojelun rakenteilla. Kiinteistönomistajat voivat omatoimisesti es-

tää tai vähentää oman kiinteistönsä tulvavahinkoja sokkelien muovituksilla, irtaimiston siirtämisellä 

ylemmäksi ja tilapäisten maa- ja hiekkasäkkivallien perustamisella. Pelastuslaitos suojaa ensisijaisesti 

kuntien kriittisimpiä kohteita (esim. vaikeasti evakuoitavat kohteet). Tilapäisten tulvasuojelurakentei-

den käyttöä voidaan kehittää mm. ohjeistuksella, materiaalivarastoilla tai menetelmien testauksella. 

Tulvanaikaisiin toimiin liittyvät toimenpidesuositukset on esitetty taulukossa (Taulukko 7). 

Taulukko 7. Ivalojoen tulvanaikaiset toimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen 

- Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden saatavuuden varmistaminen 

- Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden varastointi alueelle 

- Menetelmien kehittäminen 

- Menetelmien testaaminen säännöllisin väliajoin 

- Tilapäisten tulvasuojausrakenteiden käyttäminen 

 

4.2.5 Jälkitoimenpiteet 

 

Tulvatilanteen jälkitoimia ovat: 

 toimintojen uudelleen sijoittaminen,  
 kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen,  
 puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu ja jälleenrakennus 

Toimintojen uudelleen sijoittamisella tarkoitetaan erityiskohteiden väliaikaista tai pysyvää sijoittamista 

toiseen paikkaan, jos tulva on kastellut kohteen. Toimintojen uudelleen sijoittamisella ei voida vaikuttaa 

tulvavahinkojen vähenemiseen, mutta se nopeuttaa alueen tulvasta toipumista ja ennakkoon suunnit-

telu helpottaa mm. pelastusviranomaisen työtä. 

Tulvat voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia haittoja tulva-alueen asukkaille, jos heidän 

oma tai läheisensä koti kastuu. Toipuminen katastrofista voi olla vaikeaa ja siihen tarvitaan ulkopuolista 

apua.  Ivalossa toimii kriisiryhmä, joka tarjoaa apua kriisitilanteissa. Kriisiryhmä koostuu poliisin, pe-

lastustoimen, terveydenhuollon, seurakunnan ja sosiaalityön työntekijöistä. 

Tulvan sattuessa alueelle rakennusten kastuvat rakenteet joudutaan korjaamaan tai mahdollisesti koko 

rakennus tulee purkaa ja rakentaa uudelleen. Tulva voi myös levittää mukanaan alueelle lietettä, jäte-

vesiä ja muuta likaa ja tulva-alue voi olla tulvan jäljiltä asuinkelvoton. Tulvan jälkeistä aikaa silmällä 

pitäen voidaan suunnitella etukäteen, miten tulvariskialueiden ennallistaminen ja puhdistaminen hoide-

taan tulvan jälkeen. 

Ivalojoen hallintasuunnitelmassa esitetyt tulvan jälkitoimenpiteisiin liittyvät tarkemmat toimenpidesuo-

situkset on esitetty taulukossa (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Ivalojoen jälkitoimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset. 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 

- Vahinkokohteiden uudelleensijoitustarpeen selvittäminen 

- Vahinkokohteiden väliaikainen tai pysyvä uudelleensijoittaminen 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen 

- Järjestetään kriisiapua tulvatilanteiden jälkeen apua tarvitseville 

- Kehitetään tulvan jälkeistä toipumista edistäviä apuja 

Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu ja jälleenrakennus 

- Laaditaan suunnitelma, miten riskialueilla hoidetaan tulva-alueen ennallistaminen 

- Opastetaan ja koulutetaan tulva-alueen asukkaita, toimijoita ja vapaaehtoisjärjestöjä tulvan jälkei-

sissä puhdistus- ja siivoustoimenpiteissä 
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5. OMINAISPIIRTEET ALUEILLA, JOILLE KOHDISTUU 

MERKITTÄVIÄ VAIKUTUKSIA 

Suomen puoleinen Paatsjoen vesistöalue (71) jakautuu yhdeksään valuma-alueeseen, joista Ivalojoki 

kattaa Ala-Ivalojoen (71.4) ja Ylä-Ivalojoen (71.5.) valuma-alueet (ks. Luku 3.1.1). Ivalojoki laskee 

Suomen kolmanneksi suurimpaan järveen, Inarijärveen, johon laskevat vesistöt ovat luonnontilaisia 

lukuun ottamatta voimatalouskäytössä olevaa Kirakkajoen vesistöä. 

Ivalojoki on luonnontilainen joki, joka saa alkunsa Lemmenjoen kansallispuistosta Korsatunturin ja Re-

pokairan alueelta. Lemmenjoen kansallispuistoa luonnehtivat suuret joet ja niiden väliset metsä-, tun-

turi- ja suoalueet. Ivalojoen yläjuoksu sijaitsee Paatsjoen vesistöalueen lounaisosissa tunturialueella, 

missä korkeuserot ovat suuria. Muuhun ympäristöön verrattuna Ivalojoki rantoineen erottuu alavam-

pana alueena, joka yhtyy Inarijärven alavampaan maastoon.  

Alueen kyläasutus on muodostunut pääosin Ivalojoen ja Inarijärven rannoille (Kuva 3). Ivalojoen var-

ressa sijaitsevia kyliä tai kylämäisiä taajamia ovat Lisma, Ivalon Matti, Kuttura ja Tolonen ennen Ivalon 

merkittävää tulvariskialuetta. Yhdyskuntarakenteen ominaispiirteisiin kuuluu Ivalon–Törmäsen välinen 

tiiviin rakentamisen vyöhyke (ks. Kuva 4), jonka lisäksi nauhamainen asutus on alkanut paikoitellen 

levitä yhä enemmän teiden varsille. Haja-asutusta on muodostunut eniten taajamien lähelle ja päätei-

den varsille. Myös loma-asutus keskittyy vakinaisen asutuksen tuntumaan, koska syrjäisillä alueilla on 

hyvin vähän yksityismaita. 

Ivalojoen valuma-alue kuuluu kokonaisuudessaan saamelaisalueeseen, joka kattaa Utsjoen, Inarin ja 

Enontekiön kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisosan. Poronhoito muodostaa yhden tärkeimmistä 

elinkeinoista alueella. Sallivaaran, Hammastunturin ja Ivalon paliskunnat kattavat lähes koko Ivalojoen 

valuma-alueen. Tärkeimmät kulttuuriperintökohteet liittyvät mm. saamelaiskulttuuriin. Ivalojoen ylä-

juoksulla sijaitsee Lisman saamelaiskylä sekä toisen maailmansodan jälkeen syntynyt kullankaivajayh-

dyskunta ja Repojoen ja Ivalojoen yhtymäkohdan luoteispuolella sijaitsee vastaavasti Sallivaaran po-

roerotuspaikka (Kuva 4). 

 

 
Kuva 3. Ivalojoen valuma-alueen kulttuuriperintö ja yhdyskuntarakenne (YKR 2010).  
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5.1 Ivalon merkittävä tulvariskialue 

 

Ivalon merkittävä tulvariskialue kattaa alueen Ivalojokivarren Huuhkajasta Akujärven kanavaan asti 

(Kuva 4). Tälle alueelle on laadittu lainsäädännössä vaadittavat tulvien perusskenaariot (1/20a, 1/50a, 

1/100a, 1/150a ja 1/1000a).  

 

 
Kuva 4. Ivalon merkittävä tulvariskialue.  

 

Ivalon keskustaajama on tulvavahingoille herkintä aluetta. Ivalon keskusta on nykyisin suojattu tulva-

penkereillä, jotka suojaavat tulvilta, joiden toistuvuus on 1/100a tai useammin. Keskustan ulkopuolella 

taajamassa on penkereitä joiden suojaustaso on 1/50a tulvan toistuvuus. Joitakin asuinrakennuksia tai 

ryhmiä sijaitsee pengerrysten ulkopuolisella tulva-alueella. Tällaisia alueita on erityisesti Akujärven ka-

navan alueella. 

Jos kyseessä on harvinaisempi tulva, vahingot kasvavat huomattavasti, jos tulva ylittää penkereet. 

Tuolloin lähes koko Ivalon keskusta jää tulvan alle. Tulvariskikohteina on mm. 8 vaikeasti evakuoitavaa 

kohdetta. Välttämättömyyspalveluihin liittyen merkittävimmät tulvariskikohteet ovat Ivalon lämpö-

asema ja Ivalon sähköasema. Yleisiä teitä on myös uhattuna jonkin verran (ks. luku 3.2.1). Viimeisin 

ja tarkin tieto riskikohteista löytyy Ivalon tulvariskikartoista (www.ymparisto.fi/tulvakartat). 

Ivalon merkittävän tulvariskialueen nimeämisperusteet alustavassa arvioinnissa: 

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle: 

- Reilu 1000 asukasta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella 

- Vaikeasti evakuoitavia kohteita (mm. terveyskeskus) 

Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeytyminen: 

- Tieliikenneyhteydet 

- Muuntoasema ja kaukolämpölaitos 

Muut perusteet: 

- Aiemmin esiintynyt tulvia, joista lain 8 §:n tarkoittamia, yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seu-

rauksia 

- Tarkasteltua tulvaa yleisemmätkin tulvat aiheuttavat vahinkoja 

- Tulvapenkereinen sortuminen 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

15 

6. SUUNNITELMAN KANNALTA MERKITYKSELLISET  

YMPÄRISTÖT 

Ivalojoen hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat Ivalon valtakunnallisesti merkittä-

välle tulvariskialueelle.  

 

6.1 Natura-alueet 

 

Paatsjoen vesistöalueella on 16 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta, joista yhdeksän kuu-

luu VPD suojelualuerekisteriin (Kevo ja Urho Kekkosen kansallispuisto vain reunaosiltaan). Suojelu-

aluerekisteriin valituilla suojelualueilla veden tilan ylläpidolla tai parantamisella on suuri luonnonsuoje-

lullinen merkitys suoraan vedestä riippuvaisten elinympäristöjen tai lajien suojelun kannalta.  

Lähimpiä suojelualueita ovat Ivalojokisuiston ja Inarijärven Natura-alueet joen alajuoksulla sekä Ham-

mastunturin erämaa Ivalojoen yläjuoksulla.  

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000 – alu-

eilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on hankkeesta vastaavan arvioitava hankkeen vaikutukset 

Natura 2000 -alueen suojelun perustavana oleviin luontoarvoihin.   

 

6.2 Suojelualueet 

 

Suojelualueisiin kuuluvat sekä luonnonsuojelualueet että suojeluohjelma-alueet. Soidensuojeluohjel-

man tavoitteena on parantaa soiden ja soidensuojelun tilaa ja rantojensuojeluohjelmalla pyritään säi-

lyttämään arvokasta meri- ja järviluontoa eri puolilla Suomea. Soidensuojeluohjelmaan kuuluu Ivalo-

joen suiston suot (SSO120583) ja rantojensuojeluohjelmaan Inari (RSO120124), joka kattaa lähes 

saman alueen kuin Inarijärven Natura-alue.  

Ivalojoen merkittävää tulvariskialuetta lähimmät luonnonsuojelualueet ovat yksityisten maille luonto-

tyyppipäätöksellä perustetut suojelualueet Palotievanniemen hiekkaranta (LTA207227) ja Kotinie-

men hiekkaranta (LTA207214).  

Ivalojoen suiston yksityisten mailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita ovat: 

 YSA205166 Saarikallion luonnonsuojelualue  
 YSA205126 Mutkalan luonnonsuojelualue 
 YSA205127 Ollinrannan luonnonsuojelualue 
 YSA204583 Kivelän luonnonsuojelualue 
 YSA205129 Kenttäharjun luonnonsuojelualue 
 YSA205128 Mäntylän luonnonsuojelualue 
 YSA205119 Vuopalan luonnonsuojelualue 

 

6.3 Kulttuuriperintö 

 

Paatsjoen vesistöalueella on 13 vaalittavaa valtion rakennusperintöasetuksella suojeltua kohdetta. Iva-

lon merkittävällä tulvariskialueella ei ole yhtään kohdetta. Vuonna 2009 inventoituja valtakunnallisesti 

merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristön kohteita on Paatsjoen vesistöalueella yhteensä 20. Ivalo-

joen merkittävällä tulvariskialueella kohteita ei ole yhtään. Ivalojoen valuma-alueilla sen sijaan sijaitsee 

kolme kohdetta: 

 

 Sallivaaran poroerotuspaikka (Poroerotuspaikat ja -aidat) 

 Lisman saamelaiskylä (Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaiva-

jayhdyskunta) 

 Ivalojoen kulta-alue 

 

Paatsjoen vesistöalueella on vajaa 500 löydettyä muinaisjäännöstä, jotka sijaitsevat pääosin suurimpien 

jokien ja järvien rannoilla. Ivalojoen merkittävällä tulvariskialueella muinaisjäännöksiä on kaiken kaik-

kiaan kuusi. Kohteita ovat Ivalon lentokenttä (kivikautinen asuinpaikka), Niittyjänkkä (kivikautinen, 

asuinpaikka), Sylvenvaara (kivikautinen/pronssikautinen, asuinpaikka), Vanha hautausmaantie (kivi-

kautinen, asuinpaikka), Mukanperä (ajoittamaton, työ- ja valmistuspaikat) ja Muokkavuopaja kaakko 

(kivikautinen, asuinpaikka). 
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7. MERKITYKSELLISET YMPÄRISTÖNSUOJELUTAVOITTEET 

7.1 Kansainväliset 

 

Suomen vesiensuojeluun ja vesienhoitoon vaikuttaa kansainvälinen yhteistyö. Suomella on rajavesiso-

pimukset Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa. Itämeren merialueen suojelua koskevan sopimuksen (HEL-

COM 1992) tarkoituksena on pysäyttää Itämeren saastuminen. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja me-

ristrategiadirektiivi on pantu kansallisesti toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 

(1299/2004).  

Suomi on allekirjoittanut maailmanlaajuisen kosteikkoja suojelevan Ramsar-sopimuksen. Sopimus vel-

voittaa perustamaan luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille ja edistämään kansainvälisesti merkit-

tävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua. Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. 

Suomella on kaikkiaan 49 Ramsar-aluetta. Ne edustavat mahdollisimman hyvin maamme erilaisia, ve-

silinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita. Kaikki Ramsar-alueet 

kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon. Ivalojoen vesistöalueen läntisin osa Ylä-Ivalojoen valuma-alue 

kuuluu suurimmaksi osaksi Lemmenjoen kansallispuiston alueeseen, joka on Ramsar –aluetta. 

Suomessa on myös kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA). 

Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös 

muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa. Ivalojoen vesistöalueella sijaitsee 

Lemmenjoki-Hammastunturi-Pulju IBA-alue (kuva 5)(BirdLife 2015a). 

 

 

Kuva 5. Lemmenjoen-Hammastunturin-Puljun kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA-kohde).  

(Kuva: BirdLife Suomi) 

 

7.2 Euroopan Unioni -tasoiset 

 
Natura 2000 –verkosto 
 
Natura 2000 on Euroopan yhteisön laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, joka perustettiin vuonna 
1992 luontodirektiivillä. Natura-verkostoon kuuluvat myös vuoden 1979 lintudirektiivin nojalla nimetyt 
alueet. Verkoston tavoitteena on varmistaa Euroopan arvokkaimpien ja uhanalaisimpien lajien ja luon-
totyyppien säilyminen pitkällä aikavälillä. Suomessa direktiivien velvoitteet on toimeenpantu luonnon-
suojelulailla. (Ympäristöhallinto 2013) 

Suomen Natura 2000 -verkosto koostuu 1 857 alueesta, joista Ahvenanmaalla sijaitsee 87. Verkoston 
pinta-ala on noin 50 000 km2. Tästä noin kolme neljäsosaa, eli noin 36 000 km2, on maa-alueita ja loput 
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vesialueita. Luontodirektiivin mukaisia SCI-alueita on 1 713 kpl ja pinta-ala on yhteensä noin 48 000 
km2. Lintudirektiivin mukaisesti ilmoitettuja SPA-alueita on 468. Niiden pinta-ala on noin 31 000 km2. 
SCI- ja SPA-alueet ovat osin päällekkäisiä. (Ympäristöhallinto 2013) 

Vesiensuojelun ja -hoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään 
hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. 
Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä 
muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vä-
hennetään. 

 

Eurooppalainen maisemayleissopimus 

 

Maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus on tehty Firenzessä lokakuussa vuonna 2000, jolloin 

myös Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten 18 valtion joukossa. Suomi on ratifioinut sopimuk-

sen ja on tullut Suomessa voimaan vuonna 2006. (Museovirasto 2015). 

Laaja maisemasopimus kattaa luonnon- ja kulttuurimaisemat, suojelualueet ja tavallisen ympäristön. 

Yleissopimuksen tavoitteena on maisemansuojelun ja -hoidon ja maisemasuunnittelun sekä siihen liit-

tyvän eurooppalaisen yhteistyön edistäminen. (Museovirasto 2015). 

Sopimuksen allekirjoittaneet mm. kiinnittävät huomiota maiseman tärkeään merkitykseen julkisen 

edun kannalta kulttuuriin, ekologiaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa ja pitävät sitä 

merkittävänä taloudellisen toiminnan voimavarana, jonka suojelu, hoito ja suunnittelu voi lisätä työ-

paikkoja (eurooppalainen maisemayleissopimus 14/2006). 

 

7.3 Kansalliset 

 

Kansalliselle tasolle laadittuja strategioita ja asetettuja tavoitteita on useita, joiden lisäksi ympäristön-

suojelutavoitteita löytyy myös eri laeista. Näitä strategioita ja tavoitteita on osittain käsitelty jo luvussa 

2.5.1, jossa käydään läpi mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä Teno-Näätämö-Paatsjoen 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma. 

Maa- ja metsätalousministeriön laatiman kansallisen luonnonvarastrategian ”Älykkäästi luonnon voimin” 

perusperiaate on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja tavoitteena on ihmisen ja luonnon hy-

vinvointi. Strategian toteuttamisen myötä myös muita luonnonvarojen käyttöön liittyviä tavoitteita, ku-

ten luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voidaan toteuttaa paremmin. Vesivarastrategian tavoit-

teena on, että vesivarojen käyttö on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Strate-

gia keskittyy mm. vesivarojen käytön monipuolisuuteen sekä poikkeuksellisten sääolojen ja vesitilan-

teiden aiheuttamiin tulviin/kuivuuteen, joihin varautumista on tarpeen parantaa. Tulvasuojelun merkit-

tävyyttä painotetaan mm. turvallisuussyistä. 

Valtioneuvosto on hyväksynyt vuonna 2006 Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön 

strategian 2016–2016 ”Luonnon puolesta – Ihmisen hyväksi”. Sen päätavoitteena on pysäyttää luonnon 

monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa ja tuoda luonnon monimuotoisuuden taloudelliset ja kult-

tuuriset arvot osaksi luonnonvarojen käyttöä koskevaa päätöksentekoa. 

Koskiensuojelulailla (35/1987) pyritään suojelemaan vapaana virtaavia arvokkaita koskia voimalaitos-

rakentamiselta. Laki tuli voimaan 1987 ja sen myötä rakentamisen tietyillä vesistöalueilla on kielletty. 

Koskiensuojelulain mukaan uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa (264/61) 

tarkoitettua lupaa Ivalojoen vesistössä Inarin, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kunnissa. Sen sijaan 

luonnonsuojelulain (1096/1996) tavoitteena on mm. yllä pitää luonnon monimuotoisuutta, vaalia luon-

nonkauneutta ja maisema-arvoja sekä tukea luonnonvarojen ja -ympäristön kestävää käyttöä. Lakia 

sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun ja hoitoon.  

Suomen ympäristökeskuksen ja BirdLifen lintuasiantuntijat ovat nimenneet 411 Suomen tärkeää lintu-

aluetta (Finnish Important Bird Areas, FINIBA). Nämä lintualueet ovat luonnonsuojelun kannalta mer-

kittäviä uhanalaisten, silmällä pidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai ke-

rääntymisalueita. Osa FINIBA-alueista on pieniä, pistemäisiä, osa tuhansien neliökilometrien erämaita. 

FINIBA-alueista suurin osa on myös Natura-alueita, rajaukset eivät tosin ole läheskään aina yhteneviä. 

Ivalojoen vesistöalueella on yksi FINIBA-alue, Ivalojoen suisto (920105) (BirdLide 2015b).  
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8. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

Tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona ja materiaalina on hyö-

dynnetty suunnitteluun liittyviä asiakirjoja. Arvioinnissa on huomioitu toimenpiteiden mahdolliset sosi-

aaliset, ekologiset, kulttuuriset ja alue- ja yhdyskuntarakenteelliset negatiiviset ja positiiviset vaikutuk-

set. Tulvien kannalta toimenpiteiden vaikutukset ovat lähtökohtaisesti positiivisia. Arviointi on tehty 

siten, että sen sisältö vastaa SOVA-asetuksen (347/2005) 4 §:ssä esitettyjä vaatimuksia.  

 

8.1 Väestöön, ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 

Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia alueen väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin, 

viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 9) on esitetty yhteenveto toimen-

piteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 9. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut sosiaaliset vaikutukset. 
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 Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  
päivittäminen 

+ 0 0 0 0 
Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin 
varautuminen voi parantua. 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen + 0 + 0 0 
Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kas-
vaa 

Maankäytön suunnittelu + 0 
+
+ 

+ + 

Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kas-
vaa, pitkällä tähtäimellä positiiviset vaikutukset kas-
vavat, kun rakentamista ohjataan ja erityiskohteet 

siirretään pois tulva-alueelta 

Omatoiminen varautuminen + 0 + + 0 
Varautuminen tulviin paranee ja tietoisuus tulvista 

lisääntyy 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden  

korottaminen 
+ 0 

+

+ 
- 0 

Lisää turvallisuuden tunnetta, vähentää tulvariskejä, 

mutta voi aiheuttaa maisemamuutoksia  

Lisäpenkereiden rakentaminen  

Ivaloon 
+ 0 

+

+ 
- 0 

Tulviin varautuminen paranee, virkistyskäyttöarvot 

voivat lisääntyä, maisemavaikutukset 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
+ + + 0 0 

Liikenneyhteydet yleisillä teillä on turvattu, jolloin 

ihmiset eivät jää mottiin asuinalueilla, liikenneyh-
teys terveyskeskukseen 

Jääsahauksen käyttö ja  
kehittäminen 

+ 0 + 0 - 
Turvallisuuden tunteen kasvaminen, jäällä liikkumi-
nen sahauksien aikaan vaarallista 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitus-
järjestelmien kehittäminen 

+ 0 0 0 0 
Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja paran-
taa varautumista tulviin 

Tulvaviestinnän kehittäminen + 0 0 0 0 
Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja paran-
taa varautumista tulviin 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien  
laatiminen 

+ 0 0 0 0 
Parantaa asukkaiden tietoisuutta tulvista ja paran-
taa varautumista tulviin 

Tulvantorjunnan harjoituksien  
järjestäminen ja kehittäminen 

+ 0 0 0 0 
Parantaa asukkaiden ja viranomaisten tietoisuutta 
tulvista ja edistää toimintaa tulvan aikana 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 

käyttö ja kehittäminen 
+ 0 0 0 0 

Parantaa asukkaiden varautumista tulviin ja edistää 
toimintaa tulvan aikana, mutta voi aiheuttaa mm. 

tilapäistä maisemahaittaa. Tilapäisiin rakenteisiin 
liittyy myös lukuisia epävarmuustekijöitä, kuten nii-

den kestävyys ja vastuutaho. 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen + + + 0 0 Ihmisten toipuminen tulvasta nopeutuu 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan  

edistäminen 
+ + 0 0 0 Parantaa ihmisten toipumista tulvan jälkeen 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-
piteiden suunnittelu 

0 0 + + 0 

Parantaa ihmisten toipumista tulvan jälkeen, paran-

taa alueen viihtyvyyttä tulvan jälkeen kun alueet 
puhdistetaan ja siivotaan tulvan levittämät roskat 

yms. 

 

Erittäin myönteisesti ++ 

Myönteisesti + 

 
Ei vaikutusta/vähäisiä vaikutuksia 0 

Kielteisesti – 

 
Erittäin kielteisesti –– 
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8.1.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

 

Tulvakarttojen laadinnalla ja ylläpidolla sekä tulvatietojärjestelmän kehittämisellä ei ole suoraa vaiku-

tusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta niillä parannetaan merkittävästi asukkaiden tietoisuutta ja 

varautumista tulviin. Tiedottaminen voi osaltaan lisätä asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja ymmär-

rystä tulvien käyttäytymisestä alueella. Samalla asukkaat myös hyväksyvät tulvariskin. 

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan merkittävästi vaikuttaa tulevien tulvavahinkojen 

laajuuteen. Tämä tarkoittaa suurta vastuuta myös maankäytön ohjauksessa. Uudisrakentamista ei tule 

osoittaa tulvavaara-alueille ja tästä voidaan poiketa vain, jos tulvariskit pystytään hallitsemaan ilman 

vahinko-oletuksia ja rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Rantatontit ovat kysyttyjä ja usein 

kansalaisten voi olla vaikea ymmärtää tulvavaara-alueelle rakentamiselle asetettuja vaatimuksia. Osa 

toimenpiteistä, kuten maankäytön suunnittelu, on ennakoivia ja ei-konkreettisia rakenteellisia suojelu-

toimenpiteitä, joiden hyötyä asukkaat eivät välttämättä heti havaitse ja kokevat täten huolta omasta 

turvallisuudesta ja omaisuudesta.  

Omatoimisella varautumisella on mahdollista suojata ainakin alle 0,5 m vesisyvyysvyöhykkeellä olevat 

rakennukset, jolloin tulvasta asukkaille aiheutuva haitta pienentyy. Arvokas omaisuus on mahdollista 

siirtää turvaan.  

 

8.1.2 Tulvasuojelutoimenpiteet 

 

Tulvapenkereillä saadaan aikaan merkittäviä parannuksia nykyisen tulvasuojelun tasoon. Suurin osa 

asukkaista saadaan pelastettua ja asuinrakennuksia sekä erityiskohteita saadaan suojattua. Ennen kaik-

kea tulvasta aiheutuvat haitat asukkaille vähenevät. Lisäksi tienkorotuksilla saadaan säilytettä merkit-

tävät liikenneyhteydet toiminnassa ja suojattua sekä sähkö- että lämpöaseman toiminta ja turvaan 

liikenneyhteys terveyskeskukseen myös tulvan aikana. 

Uusien tulvapenkereiden rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maisemaan ja piha-alueiden 

käyttöön. Penkereiden maisemavaikutus on välitön ja pysyvä. Muutokset riippuvat kuitenkin paikallis-

suojausten toteutustavasta. Ivalon tulvapenkereiden korkeudeksi on arvioitu alle yhtä metriä, joten 

välttämättä esteettistä haittaa ei aiheudu. Korkeat penkereet koetaan usein maisemahaitaksi, mikäli 

aikaisemmin näkynyt jokimaisema peittyy. Pienet tulvapenkereet puolestaan saadaan sovitettua mai-

semaan hyvin ja penkereiden tilantarvekin säilyy kohtuullisena. Ivalon penkereiden rakentamisessa 

huomioidaan erityisesti maisema- ja ympäristönäkökohdat, jolloin maisemavaikutukset pyritään mini-

moimaan. Jossain tapauksessa asukkaat voivat kokea penkereiden aiheuttaman esteettisen haitan suu-

remmaksi kuin penkereillä saavutettavan tulvasuojelullisen hyödyn. Toisaalta tulvapenkereiden raken-

taminen voi lisätä virkistyskäyttömahdollisuuksia, mikäli penkereille rakennetaan kävelyreittejä tai niillä 

kulkeminen on muuten mahdollista.  

Penkereiden rakentaminen ja niiden taakse muodostuva asutus voivat lisätä riskiä poikkeuksellisen suu-

rella tulvalla (tulva suurempi kuin rakenteen mitoitustulva) tai patosortumaonnettomuuden sattuessa. 

Lisäksi penkereen ja pohjamaan mahdollisesta painumisesta johtuen sen suojaustaso ei välttämättä 

vastaakaan suunniteltua tasoa tulvatilanteen sattuessa. Tulvapenkereiden kunnossapitoon ja patotur-

vallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Penkereiden rakentaminen ja korottaminen voi lisätä 

tulvariskiä alapuolisella jokiosuudella, koska veden leviäminen ja varastoituminen luontaisille tulva-alu-

eille estetään. Virtaustilanteen muuttumista voidaan mallintaa ja täten selvittää penkereiden vaikutus 

alapuoliseen jokiuomaan. Ivaloon on suunniteltu rakennettavan uusia penkereitä yhteensä noin 4 km, 

mutta rakennettavat tulvapenkereet ovat enemmän kohdekohtaisia suojauksia, eikä jokiosuuksia pen-

gerretä uoman molemmin puolin pitkiä matkoja, joten tulvaveden leviämistä luonnollisille tulva-alueille 

ei merkittävästi muuteta eikä lisätä alapuolisen jokiosuuden tulvariskiä. 

Tulvapenkereet estävät tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden leviämisen asuinalueelle, joten 

niillä voidaan jonkin verran ehkäistä myös mahdollisia terveysuhkia. Tulvavesi sisältää tyypillisesti vie-

märivettä, kemikaaleja ja eläinten ulosteita.  

Jäällä liikkuminen voi olla vaarallista jäänsahauksien aikana ja jälkeen (railot). Jäällä liikkujia tulee tie-

dottaa sahatuista alueista. Sahauksen toteutus on mietittävä kevätkohtaisesti, koska sahauksessa on 

aina riskinä että sahatut jäät kasautuvat jonnekin muualle alajuoksulle. 
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8.1.3 Valmiustoimet 

 

Valmiustoimen toimenpiteillä arvioidaan olevan pääosin neutraaleja sosiaalisia vaikutuksia. Tulvaennus-

teiden ja -varoitusjärjestelmien ja tulvaviestinnän kehittämisellä tai pelastus- ja evakuointisuunnitel-

mien laatimisella ei ole suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta niillä parannetaan mer-

kittävästi asukkaiden varautumista tulviin ja vähennetään pelastustoimen tehtäviä ja täten minimoidaan 

vahinkoja. Tiedottamisen myötä tulvatilanteen sattuessa pelastustoimi pystyy paremmin keskittymään 

todellisiin hätätilanteisiin, kun turhia hälytyksiä ei tule.  

8.1.4 Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden, kuten tilapäiset penkereet, käytöllä saavutetaan samankaltaisia 

hyötyjä kuin kiinteillä tulvapenkereillä haittojen jäädessä tilapäisiksi (maisemahaitta, tilahaitta). Saa-

vutettavat hyödyt eivät ole yhtä suuret kuin kiinteillä penkereillä. Tilapäisten rakenteiden ongelma on 

niiden rakentamiseen tarvittava aika ja materiaali, joten suuria alueita ei ehditä tulvan uhatessa suo-

jaamaan. Tilapäisten rakenteiden käyttöön liittyy epävarmuutta rakenteen kestävyyden ja vesitiiviyden 

vuoksi. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa suojauksen rakentamisen ajoittaminen sekä vastuutaho. Tila-

päisten rakenteiden hyötyjen suuruus riippuu kiinteistön omistajan aktiivisuudesta ja resursseista, sillä 

rakennuksen suojaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.  

8.1.5 Jälkitoimenpiteet 

Jälkitoimenpiteillä arvioidaan olevan vähäisiä positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Toimintojen uudelleen 

sijoittamisella voidaan ehkäistä tulvien aiheuttamia vahinkoja tulevaisuudessa ja kaiken kaikkiaan jäl-

kitoimenpiteiden toteuttamisella nopeutetaan ihmisten toipumista koetusta tulvasta. Tulva-alueiden 

puhdistamistoimilla nopeutetaan alueen palautumista tulvan jälkeen ja alueen puhdistus parantaa viih-

tyvyyttä tulvan jälkeen. 
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8.2 Luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön ja kasvillisuuteen 

Luontoon kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan elolliseen luontoon eli kasvillisuuteen, kalastoon ja 

muuhun eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen sekä suojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia. Taulu-

kossa (Taulukko 10) on esitetty yhteenveto toimenpiteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 10. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset luontoon. 
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Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  
päivittäminen 

0 0 0 0 0 

Ei suoria luontovaikutuksia, välillisesti kartoitukset 

voivat vähentää ympäristölle aiheutuvia riskejä, kun 
riskikohteet voidaan tunnistaa ja käynnistää suojaus-

toimenpiteet. 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei suoria luontovaikutuksia 

Maankäytön suunnittelu + + 0 + 0 

Välillisiä positiivisia luontovaikutuksia, esim. korotettu 

tie voi estää tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten 
aineiden leviämisen, ympäristöä pilaavan toiminnan 

harkittu sijoittaminen 

Omatoiminen varautuminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Lisäpenkereiden rakentaminen  

Ivaloon 
0 0 0 0 0 

Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: estävät tulvan mu-
kana kulkeutuvien haitallisten aineiden leviämisen, 

voivat estää veden leviämisen nykyisille alaville alu-
eille 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
0 0 0 0 0 

Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: tiepenkereet voivat 
estää tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten ainei-
den leviämisen laajemmalle 

Jääsahauksen käyttö ja  
kehittäminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitus-

järjestelmien kehittäminen 
0 0 0 0 0 

Ei suoria luontovaikutuksia, voidaan välillisesti vähen-

tää ympäristöhaittoja 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei luontovaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 
laatiminen 

0 0 0 0 0 
Ei suoria luontovaikutuksia, voidaan välillisesti vähen-
tää ympäristöhaittoja 

Tulvatorjunnan harjoituksien järjes-

täminen ja kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei luontovaikutuksia 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 

käyttö ja kehittäminen 
0 + 0 + 0 

Ei merkittäviä luontovaikutuksia, kohteiden tilapäi-
sellä suojaamisella vähennetään myös ympäristöhait-

toja ja vähennetään haitallisten aineiden pääsyä ym-
päristöön ja vesiin. 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 

edistäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-

piteiden suunnittelu 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

 

Toimenpiteiden luontovaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei arvioida aiheutuvan. Toimenpiteet aiheut-

tavat myös välillisiä positiivisia vaikutuksia, kuten tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittämisellä. 

Tulvariskejä ennakoivilla toimilla vähennetään ympäristöhaittoja ja tulvatietoisuuden parantamisen 

kautta tulvavaara-alueilta poistetaan ympäristölle haitallisia esineitä, kuten autoja, bensa- ja öljykanis-

tereita. Myös kaavoituksella voidaan välillisesti vaikuttaa ympäristöriskien vähentymiseen. 

 

Konkreettisimman vaikutuksen aiheuttaa tulvapenkereiden rakentaminen penkereiden alle jäävän ran-

taluonnon menettämisen vuoksi. Ivalossa tulvapenkereitä rakennetaan rakennetuille alueille suojaa-

maan taajama-alueen asutusta, joten luonnontilaisille alueille ei aiheuteta tulvan poistumisesta aiheu-

tuvaa muutosta. Penkereiden alueelle ei myöskään sijoitu arvokkaita tai harvinaisia kasvi- tai eläinlajeja. 

Hankesuunnittelussa penkereiden rakentamisesta aiheutuvat luontovaikutukset arvioidaan tarkemmin 
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ja penkereet tulee suunnitella siten, että vaikutukset luontoon olisivat mahdollisimman vähäiset. Pen-

kereet voivat myös estää tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden leviämisen muuhun ympä-

ristöön. Teiden korottamisella on vastaava vaikutus. Koneet liikkuvat kevättalvella lumen päällä ja siir-

tyvät jäälle veneenlaskupaikoilta tai moottorikelkkareittien aukoista, joten vaikutukset rantaluonnolle 

jäävät hyvin vähäisiksi.  

8.3 Maaperään, veteen, ilmaan ja ilmastotekijöihin 

 

Elolliseen luontoon kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan maaperään, pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja 

ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 11) on esitetty yhteenveto toi-

menpiteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 11. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset maaperään, veteen ja ilmaan. 
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 Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista: 

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  

päivittäminen 
0 0 0 0 0 

Ei suoria vaikutuksia, välillisesti kartoitukset voivat 
vähentää ympäristölle aiheutuvia riskejä, kun kartoi-

tuksien avulla riskikohteet voidaan tunnistaa ja käyn-
nistää suojaustoimenpiteet. 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei suoria luontovaikutuksia 

Maankäytön suunnittelu + + + 0 0 
Välillisiä positiivisia luontovaikutuksia, esim. korotettu 
tie voi estää tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten 
aineiden leviämisen 

Omatoiminen varautuminen 0 0 0 0 0 
Ei merkittäviä luontovaikutuksia, tilapäistä veden sa-
mentumista 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 

korottaminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia,  

Lisäpenkereiden rakentaminen  

Ivaloon 
0 0 0 0 0 

Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: penkereet estävät 
tulvan mukana kulkeutuvien haitallisten aineiden le-
viämisen, penkereet voivat estää veden kulkeutumista 

ja leviämistä nykyisille alaville alueille, ympäris-
tönäkökohtien huomioiminen 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
0 0 0 0 0 

Hyvin vähäisiä luontovaikutuksia: korotetut tiepenke-
reet voivat estää tulvan mukana kulkeutuvien haital-

listen aineiden leviämisen laajemmalle 

Jääsahauksen käyttö ja  

kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitus-

järjestelmien kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei suoria luontovaikutuksia 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei luontovaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 

laatiminen 
0 0 0 0 0 Ei suoria luontovaikutuksia 

Tulvatorjunnan harjoituksien  

järjestäminen ja kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei luontovaikutuksia 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 

käyttö ja kehittäminen 
+ + + 0 0 

Kohteiden suojaaminen tilapäisesti vähentää haitallis-

ten aineiden pääsemistä vesiin 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 0 0 0 0 0 
Ei merkittäviä luontovaikutuksia, jos toimintoja siirre-
tään pysyvästi vähentää haitallisten aineiden pääsyä 

vesiin tulevaisuudessa 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 

edistäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä luontovaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-

piteiden suunnittelu 
+ + + 0 0 

Tulva-alueen puhdistamistoimet tulvan jälkeen vähen-

tää haitallisten aineiden kulkeutumista (esim. haital-
listen aineiden poistaminen maastosta tai vesistöstä) 

 

Elolliseen luontoon kohdistuvat vaikutukset jäävät myös vähäisiksi ja keskittyvät pääosin vesien tilaan 

tai vedenlaatuun. Mm. omatoimisen varautumisen toimenpiteistä voi aiheutua tilapäistä ja pienialaista 
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veden samentumista, jos suojausmateriaaleista irtoaa maa-ainesta tai muuta haitallista ainesta veteen. 

Tällöin voi ilmentyä lyhytaikaista vedenlaadun heikkenemistä. Sen sijaan penkereiden ja teiden raken-

tamisella tai korottamisella ei ole vaikutusta vesien tilaan tai vedenlaatuun, vesiluontoon, eikä veden-

ottoon. Toimenpiteistä ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin tai muualle luontoon. Jos uusia penke-

reitä rakennetaan vesirajaan, voi aiheutua muutoksia vesimuodostuman hydro-morfologiaan, mutta 

Ivalossa pääosa uusista penkereistä mahdollisesti sijoittuu kauemmaksi rannasta eikä niiden arvioida 

aiheuttavan haittaa vesiluonnolle. Useammilla toimenpiteillä sen sijaan vähennetään haitallisten ainei-

den pääsyä maaperään kohteiden suojaamisen tai siirtämisen ja tulva-alueen puhdistamisen myötä. 

 

 

8.4 Yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan 

 

Vaikutuksilla maankäyttöön tarkoitetaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäris-

töön ja kaavoitukseen, maisemaan ja kaupunkikuvaan. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 12) on esi-

tetty yhteenveto toimenpiteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 12. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan. 
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Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  
päivittäminen 

0 0 0 0 0 
Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin 
varautuminen voi parantua 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 0 0 0 0 
Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kas-
vaa 

Maankäytön suunnittelu + + + 0 0 
Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kas-
vaa ja tulviin voidaan maankäytön suunnittelussa 
varautua 

Omatoiminen varautuminen 0 0 0 0 0 
Ei merkittäviä vaikutuksia, muutokset maisemassa 
riippuen käytettävistä suojausrakennelmista 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen 

0 + 0 - 0 
Tulviin varautuminen paranee, voi aiheuttaa maise-
mavaikutuksia, rakennetun ympäristön suojaaminen 

parantuu 

Lisäpenkereiden rakentaminen  
Ivaloon 

0 + 0 - 0 

Tulviin varautuminen paranee, maisemavaikutukset 

(suunnittelussa huomioidaan ympäristö- ja maise-
manäkökohdat), rakennetun ympäristön suojaami-

nen parantuu 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
0 + 0 0 0 

Liikenneyhteydet yleisillä teillä on turvattu, jolloin 

ihmiset eivät jää mottiin asuinalueilla, ei merkittäviä 
maisemavaikutuksia 

Jääsahauksen käyttö ja  
kehittäminen 

0 + 0 0 0 
Turvallisuuden tunteen kasvaminen, rakennetun 
ympäristön suojaaminen parantuu 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitus-
järjestelmien kehittäminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 
laatiminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvatorjunnan harjoituksien  
järjestäminen ja kehittäminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttö ja kehittäminen 

0 + 0 0 0 
Rakennetun ympäristön suojaaminen parantuu,  
tilapäiset maisemahaitat 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 0 0 0 0 0 
Ei merkittäviä vaikutuksia nykyiseen rakennuskan-
taan, kaupunkikuva voi muuttua 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 
edistäminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-
piteiden suunnittelu 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 
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8.4.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

 

Olemassa olevaan rakennuskantaan ei voida kaavoituksella enää vaikuttaa, mutta sillä voidaan merkit-

tävästi vaikuttaa tulevien tulvavahinkojen laajuuteen. Suuri rakennuspaine tarkoittaa myös suurta vas-

tuuta maankäytön ohjauksessa.  

Hierarkkisessa kaavajärjestelmässä yleispiiteinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Maa-

kuntakaavassa voidaan jo sen salliman tarkkuuden rajoissa rajata tulvavaarakartan perusteella tulva-

herkät alueet rakentamisen ulkopuolelle. Tulvariski tulisi siten huomioiduksi myös yksityiskohtaisem-

missa kaavoissa. 

Omatoimisten suojausrakennelmien käyttö voi aiheuttaa maisema-arvojen viihtyisyyden heikkenemistä, 

sillä materiaalit eivät aina ole ympäristöön soveltuvia ja voivat häiritä maisemassa. 

 

8.4.2 Tulvasuojelutoimenpiteet 

 

Uusien tulvapenkereiden rakentamisen ja nykyisten penkereiden korottamisen myötä tulviin varautu-

minen ja rakennetun ympäristön suojaaminen paranee. Tulvapenkereiden rakentaminen ja korottami-

nen voivat aiheuttaa maisemavaikutuksia. Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä rakennettavat 

penkereet sekä tehtävät korotukset ovat matalia, joten penkereet eivät tule kohoamaan korkealle tai 

erottumaan kauas. Penkereisiin voidaan myös jättää aukkoja, jotka tulvan uhatessa suljetaan esimer-

kiksi hiekkasäkeillä ja muovilla. Uusien penkereiden rakentamisen yhteydessä voidaan joutua kaata-

maan puustoa pengerlinjalta, mikä aiheuttaa muutoksia maisemassa ja lisää täten vaikutuksia, kunnes 

kaadettujen puiden tilalle kasvaa uutta puustoa. Uusien penkereiden rakentaminen voi aiheuttaa myös 

vähäisiä muutoksia kaupunkikuvassa.  

Ivalon tulvapenkereiden suunnittelussa huomioidaan ympäristönäkökulmien lisäksi myös maisemalliset 

seikat, jotta maisemahaitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, eikä kaupunkikuvassa tapahtuisi muu-

tosta huonompaan. Haitallisia vaikutuksia vähentävistä toimista riippumatta asukkaat voivat kokea pen-

kereiden aiheuttaman esteettisen haitan suuremmaksi kuin penkereillä saavutettavan tulvasuojelullisen 

hyödyn.  

Penkereitä ei voida rakentaa liian lähelle jokea joen reunan sortumavaaran vuoksi. Alueilla, joissa pen-

kereen rakentamiseen ei ole tilaa, pohjaolosuhteet eivät mahdollista pengerrakennetta tai penger ei 

sovi maisemaan, pengerrakenne voidaan korvata kiinteillä tai tilapäisillä seinämä- tai settirakenteilla. 

Seinämä- ja settirakenteet voivat olla eri materiaalista (puu, betoni, muovi, teräs) tai niiden yhdistel-

mistä tiiviiseen pohjamaahan perustettu seinämä. Niiden etuna tulvapenkereisiin verrattuna on raken-

teen vähäinen tilantarve. Korkeana kiinteä rakenne voi penkereen tavoin peittää näkymiä ja aiheuttaa 

maisemahaittaa. Mikäli rakenne on tilapäinen, on myös maisemahaitta tilapäinen. 

Teiden korottaminen ei aiheuta merkittäviä maisemavaikutuksia, sillä korotukset ovat matalia, eikä uu-

sia teitä ole tarkoitus rakentaa. Teiden korottamisen jälkeen liikenneyhteydet on paremmin turvattu, 

kun tiet eivät ole poikki tulvan aikana tai sen jälkeen. Ilman korottamista tiet voivat tulvalla jäädä veden 

alle tai rikkoutua tulvan seurauksena, jolloin tie on poikki myös tulvan jälkeen. Teiden korottamisen 

myötä myös pelastustoimi tavoittaa alueet paremmin. 

 

8.4.3 Valmiustoimet 

 

Valmiustoimen toimenpiteiden vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan arvioidaan neutraaleiksi. Val-

miustoimien toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun 

ympäristöön, kaavoitukseen, maisemaan tai kaupunkikuvaan. Valmiustoimet keskittyvät tulvaennustei-

siin, tulvatiedottamiseen sekä pelastus- ja evakuointisuunnitelmien tekoon, jotka lisäävät alueen asuk-

kaiden tietoisuutta tulvista ja vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan. Tulviin varautuminen paranee 

ja kohteiden suojaaminen helpottuu tiedotuksen toimiessa.  

 

8.4.4 Toiminta tulvatilanteessa 
 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden kehittämisellä voidaan vaikuttaa rakennetun ympäristön suojaami-

sen paremmin, mikäli tulvapenkereiden suojaus ei riitä kaikkia rakennuksia suojaamaan. Tulvatilan-

teessa tehtävillä toimenpiteillä arvioidaan olevan pääosin neutraaleja vaikutuksia. 
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8.4.5 Jälkitoimenpiteet 

 

Jälkitoimenpiteillä arvioidaan olevan maisemaan ja maankäyttöön neutraaleja vaikutuksia. Jälkitoimen-

piteissä yhtenä vaihtoehtona on toimintojen uudelleen sijoittaminen. Mikäli useampia kohteita joudu-

taan pysyvästi siirtämään, voi se muuttaa jonkin verran nykyistä kaupunkikuvaa ja rakennettua ympä-

ristöä. Toimenpiteiden vaikutukset jäävät kuitenkin Ivalossa hyvin vähäisiksi tai niitä ei aiheudu ollen-

kaan.  

8.5 Aineelliseen omaisuuteen 

 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan taloudellisia hyötyjä, jolloin 

vaikutukset kohdistuvat aineelliseen omaisuuteen. Aineellisen omaisuuden arvioinnissa on huomioitu 

mm. rakennukset, muu irtain omaisuus, kiinteistöjen arvo, tiet sekä muu yhdyskuntatekniikka, kuten 

vesi- ja viemäriverkosto. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 13) on esitetty yhteenveto toimenpiteiden 

aiheuttamista vaikutuksista.  

Taulukko 13. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset aineelliseen omaisuuteen. 
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Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  

päivittäminen 
0 + +/- 0 + 

Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin varautu-

minen voi parantua. Pääosin välillisiä myönteisiä vaikutuksia 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 + 0 0 + Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa 

Maankäytön suunnittelu + 0 0 0 + 

Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa ja tulviin 

voidaan maankäytön suunnittelussa varautua. Kaavoituksella 
voidaan vähentää tulvavahinkoja uusilla rakennettavilla alu-

eilla. 

Omatoiminen varautuminen + + + 0 0 

Ei merkittäviä vaikutuksia, Omatoimisella varautumisella voi-
daan vähentää irtaimeen omaisuuteen ja rakennuksiin kohdis-

tuvia tulvavahinkoja, omatoiminen varautuminen voi vaikut-
taa kiinteistön arvoon 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 

korottaminen 
++ + 0 + ++ 

Tulviin varautuminen paranee, rakennusten ja muun omaisuu-
den suojaaminen parantuu. Penkereet voivat nostaa (tulva-
suojaus) tai laskea (maisema) kiinteistöjen arvoa. Vähentää 

tulvavahinkoja paikallisesti 

Lisäpenkereiden rakentaminen  

Ivalossa 
++ + 0 + ++ 

Tulviin varautuminen paranee, rakennusten ja muun omaisuu-

den suojaaminen parantuu. Penkereet voivat nostaa (tulva-
suojaus) tai laskea (maisema) kiinteistöjen arvoa. Vähentää 
tulvavahinkoja paikallisesti 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
0 0 0 + + 

Liikenneyhteydet yleisillä teillä on turvattu, jolloin ihmiset ei-
vät jää mottiin asuinalueilla, ei merkittäviä maisemavaikutuk-

sia 

Jääsahauksen käyttö ja  

kehittäminen 
+ 0 0 + + 

Tulviin varautuminen paranee, rakennusten ja muun ”ei irtai-

men omaisuuden” suojaaminen parantuu 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjär-

jestelmien kehittäminen 
+ + 0 0 0 

Tulviin pystytään varautumaan, omaisuuden suojaaminen 
ajoissa 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 

laatiminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvatorjunnan harjoituksien  

järjestäminen ja kehittäminen 
+ + 0 0 0 

Tulviin varautuminen paranee ja todellisessa tilanteessa osa-
taan toimia 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 

käyttö ja kehittäminen 
+ + 0 0 + 

Tulviin varautuminen paranee esim. yksittäisten kohteiden 

suojaus 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen + 0 0 0 + 
Ei merkittäviä vaikutuksia nykyisiin rakennuksiin, mutta uu-
sille kylläkin 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 

edistäminen 
0 0 0 0 0 Ei vaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-

piteiden suunnittelu 
0 0 0 0 0 Ei vaikutuksia 

 

Erittäin myönteisesti ++ 

Myönteisesti + 

 
Ei vaikutusta/vähäisiä vaikutuksia 

0 

Kielteisesti – 

 
Erittäin kielteisesti –– 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

26 

8.5.1 Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

 

Tulvariskiä vähentävien toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan pääosin myönteisiksi. Tulvakarttojen laa-

dinnalla ja päivityksellä, tulvatietojärjestelmän kehittämisellä sekä omatoimisella varautumisella voi-

daan vaikuttaa mm. rakennuksiin ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuviin tulvavahinkoihin. Tietoisuuden 

lisääntymisen ja sitä kautta tulviin varautumisen myötä vahinkoja voidaan vähentää tai jopa välttää. 

Tulvakarttojen laadinta voi vaikuttaa maankäytön suunnittelun myötä kiinteistöjen arvoon, kun raken-

nusten tulvasuojelu on huomioitu tai päinvastoin tulvavaara-alueella sijaitsevan suojaamattoman kiin-

teistön arvo voi laskea. Myös omatoimisella varautumisella voidaan vaikuttaa kiinteistöjen arvoon sekä 

vähentää irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia tulvavahinkoja. 

 

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa maankäyttöön ja sitä kautta rakennelmien, rakennusten ja kiinteistö-

jen arvoon. Kehitys voi olla kiinteistöjen ja rakennelmien arvoa nostava tai alentava, mutta todennä-

köisesti hyödyt koetaan haittoja suurempina. Toimenpiteellä voidaan vähentää tulvavahinkoja merkit-

tävästi uusilla rakennusalueilla. 

 

8.5.2 Tulvasuojelutoimenpiteet 

 

Nykyisten tulvapenkereiden korottamisella sekä uusien tulvapenkereiden rakentamisella on merkittäviä 

vaikutuksia aineellisen omaisuuden näkökulmasta. Penkereiden avulla voidaan suojata suurin osa Ivalon 

merkittävän tulvariskialueen riskikohteista ja -alueista sekä asuinrakennuksista ja vähentää tulvan ai-

heuttamia vahinkoja.  

 

Tulvapenkereet voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon joko positiivisesti (tulvasuojaus) tai negatiivisesti 

(maisemahaitta). Tulvapenkereet antavat kuitenkin vain kohdekohtaisen suojauksen aineellisille vahin-

goille. Tulvapenkereiden korottaminen tai rakentaminen vaikuttaa positiivisesti myös penkereiden 

taakse jääviin teihin. Penkereiden estäessä veden leviämisen laajemmalle, säilyvät myös tieyhteydet 

paremmin. 

 

Kokonaisrakennusvahingot ovat 1/100a tulvalla noin 3,2 milj. euroa ja siitä irtaimiston osuus on vajaa 

1,1 milj. euroa. Pelastustoimen kustannukset ovat noin 0,2 milj. euroa 1/100a tulvalla. Tulvapenkerei-

den korottamisella ja rakentamisella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.  

 

8.5.3 Valmiustoimet 

 

Tulvaennusteiden ja -varoitusjärjestelmien kehittäminen parantaa asukkaiden mahdollisuuksia siirtää 

omaisuuttaan turvaan ja suojata kiinteistönsä tulvalta. Samalla pelastustoimen tehtävät ja kustannuk-

set tulvatilanteessa vähenevät. Tulvatiedotus ja -varoitukset mahdollistavat myös yritysten ja yhteis-

kunnan eri toimintojen varautumisen uhkaavaan tulvaan. Varautuminen tulviin voi auttaa yrityksiä mi-

nimoimaan toimintakatkosta aiheutuvia kustannuksia.  

 

8.5.4 Toiminta tulvatilanteessa 

 

Tulvatilanteen toimenpiteiden vaikutukset aineellisen omaisuuden suojaamisen ovat pääosin positiivisia. 

Tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla voidaan suojata kohtuullisen helposti pieniä, yksittäisiä kohteita esim. 

yksityisiä tai julkisia rakennuksia. Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käytön kehittäminen vaikuttaa 

parhaimmillaan rakennusten, muun irtaimen omaisuuden sekä yhdyskuntatekniikan vahinkojen vähe-

nemiseen matalilla syvyysvyöhykkeillä, joten vaikutukset aineelliseen omaisuuteen ovat positiivisia. Li-

säksi tilapäisten tulvasuojelurakenteiden vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, kuinka paljon aikaa ja re-

sursseja on käytettävissä kohteiden suojaamiseen. Vähäisiä vaikutuksia voi olla kiinteistön arvoon riip-

puen tilapäisten tulvasuojelurakenteiden toimivuudesta. 

 

8.5.5 Jälkitoimenpiteet 

 

Jälkitoimenpiteillä ei todeta olevan merkittäviä vaikutuksia aineelliseen omaisuuteen, varsinkaan van-

hojen rakennusten osalta, koska toimenpiteet tehdään vasta tulvan jälkeen. Pysyvällä toimintojen uu-

delleen sijoittamisella tulva-alueiden ulkopuolelle voidaan vähentää taloudellisia vahinkoja, esim. yri-

tyksille, sekä vaikuttaa alueen maankäyttöön ja sitä kautta kiinteistöjen ja rakennusten arvoon. Uusien 

rakennusten sijoittamisella tulvavaara-alueen ulkopuolelle on enemmän merkitystä omaisuuden säily-

misen kannalta. 
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8.6 Kulttuuriperintöön (mukaan lukien rakennusperintö ja muinaisjäännökset) 

 

Vaikutuksilla kulttuuriperintöön tarkoitetaan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY), mui-

naisjäännöksiin ja rakennusperintöön. Mukaan on luettu myös suojellut kirkot sekä muu kulttuuri, kuten 

kirjastot, museot tai muut kokoelmia sisältävät paikat. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 14) on esi-

tetty yhteenveto toimenpiteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 14. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset kulttuuriperintöön. 
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Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  

päivittäminen 
0 0 0 0 0 

Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin va-

rautuminen voi parantua 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 0 0 0 0 Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa 

Maankäytön suunnittelu 0 0 0 0 0 
Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa ja 

tulviin voidaan maankäytön suunnittelussa varautua 

Omatoiminen varautuminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 

korottaminen 
0 0 0 0 + Ivalon keskustan kohteiden suojaaminen parantuu.  

Lisäpenkereiden rakentaminen  

Ivaloon 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Teiden ja katujen korottaminen  

Ivalossa 
0 0 0 0 + Ivalon keskustan kohteiden suojaaminen parantuu.  

Jääsahauksen käyttö ja  

kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ivalon keskustan kohteiden suojaaminen parantuu 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjär-

jestelmien kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 

laatiminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Tulvatorjunnan harjoituksien järjestä-

minen ja kehittäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 

käyttö ja kehittäminen 
0 0 0 0 0 

Tilapäisillä suojauksilla voidaan suojata kulttuuriperin-
nölle arvokkaat kohteet 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 0 0 0 0 0 
Siirrettävissä olevien kohteiden uudelleen sijoittaminen 

tulvilta suojaan 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 

edistäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-

piteiden suunnittelu 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

 
Kulttuuriperintökohteiden kärsimien vahinkojen rahallista arvoa on esimerkiksi asuinrakennuksia vaike-
ampi määrittää, sillä kulttuuriperinnön rakennukset ja rakenteet ovat jo itsessään museoesineitä ja 
niiden korjaaminen poikkeaa normaalista rakentamisesta niin materiaalien kuin työtapojen osalta.  
 
Ivalon merkittävällä tulvariskialueella ei juuri esiinny kulttuuriympäristön kohteita, joten vaikutuksia ei 
oikeastaan ole tai ne jäävät vähäisiksi. Ivalon keskustassa kirjasto saattaa kastua 1/250a tulvalla. Tul-
vapenkereen ja yleisten teiden korottamisella kirjasto saadaan suojattua. Alueella on yksi tulvavaarassa 
oleva kiinteä muinaisjäännös, jonka suojaaminen ei ole tarpeen, sillä kohde on altistunut tulville aikai-
semminkin.  
 

  

Erittäin myönteisesti ++ 

Myönteisesti + 

 
Ei vaikutusta/vähäisiä vaikutuksia 

0 

Kielteisesti – 

 
Erittäin kielteisesti –– 
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8.7 Luonnonvarojen hyödyntämiseen ja muihin elinkeinoihin 

 

Vaikutuksilla luonnonvarojen hyödyntämiseen tarkoitetaan vaikutuksia maa-ainesten ottoon, metsä- ja 

maatalouteen, metsästykseen, kalastukseen ja luonnontuotteiden keräämiseen. Lisäksi samalla on ar-

vioitu vaikutuksia muihin elinkeinoihin, kuten porotalouteen ja matkailuun. Alla olevassa taulukossa 

(Taulukko 15) on esitetty yhteenveto toimenpiteiden aiheuttamista vaikutuksista. 

Taulukko 15. Toimenpiteiden aiheuttamat arvioidut vaikutukset. 
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 Lisätietoja arvioiduista vaikutuksista:  

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet 

Tulvakarttojen laadinta ja  
päivittäminen 

0 0 0 0 0 
Tietoisuus tulvavaara-alueista kasvaa, jolloin tulviin 
varautuminen voi parantua 

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen 0 0 0 0 0 Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa 

Maankäytön suunnittelu + + 0 0 + 
Tietoisuus tulvariskeistä ja tulvariskikohteista kasvaa 
ja tulviin voidaan maankäytön suunnittelussa varau-

tua, matkailukohteiden huomioiminen suunnittelussa 

Omatoiminen varautuminen 0 0 0 0 0 
Ei merkittäviä vaikutuksia. Toiminnan harjoittaja voi 

suojata omaa toimintaansa omatoimisesti 

Tulvasuojelutoimenpiteet 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen 

0 0 0 0 0 
Lisää turvallisuuden tunnetta matkailun näkökulmasta 
ja voi aiheuttaa maisemamuutoksia 

Lisäpenkereiden rakentaminen  
Ivaloon 

0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Teiden ja katujen korottaminen  
Ivalossa 

0 0 0 0 + 
Liikenneyhteydet yleisillä teillä on turvattu, jolloin ih-
miset eivät jää mottiin asuinalueilla 

Jääsahauksen käyttö ja kehittäminen 0 0 - 0 - 
Turvallisuuden tunteen kasvaminen, jäällä liikkuminen 
sahauksien aikaan vaarallista, jäällä liikkuminen kui-

tenkin vähäistä sahauksien aikaan 

Valmiustoimet 

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjär-

jestelmien kehittäminen 
0 + 0 0 + 

Ei merkittäviä vaikutuksia, matkailukohteiden huomi-

oiminen, lisää matkailijoiden turvallisuuden tunnetta 

Tulvaviestinnän kehittäminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien 

laatiminen 
0 0 0 0 + 

Ei merkittäviä vaikutuksia, matkailukohteiden huomi-

oiminen 

Tulvatorjunnan harjoituksien  

järjestäminen ja kehittäminen 
0 0 0 0 + 

Parantaa matkailuyrittäjien ja viranomaisten tietoi-

suutta tulvista ja edistää toimintaa tulvan aikana 

Toiminta tulvatilanteessa 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttö ja kehittäminen 

0 0 0 0 0 Ei merkittävää vaikutusta 

Jälkitoimenpiteet 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen 0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 

edistäminen 
0 0 0 0 0 Ei merkittäviä vaikutuksia 

Puhdistamis- ja ennallistamistoimen-

piteiden suunnittelu 
0 0 0 0 + 

Ei merkittäviä vaikutuksia, nopeuttaa alueen palautu-

mista tulvan jälkeen 

 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat kokonaisuudessaan vähäisiä tai vaikutuksia ei arvi-

oida olevan. Tulvilla ei ole juuri vaikutusta maa-ainesten ottoon, eikä myöskään metsästykseen, kalas-

tukseen tai luonnontuotteiden keräämiseen, kuten marjastukseen ja sienestykseen. Jääsahaukset vai-

kuttavat jään kestävyyteen, mikä voi vaikeuttaa jäällä liikkumista ja täten mm. pilkkimistä. 

Muiden elinkeinojen, kuten porotalouden ja matkailun, näkökulmasta toimenpiteiden aiheuttamat vai-

kutukset poikkeavat toisistaan ennen kaikkea elinkeinojen erilaisuuden vuoksi. Toteutettavilla toimen-

piteillä ei pääsääntöisesti ole vaikutusta porotalouteen, ei kulttuurillisesta eikä taloudellisesta näkökul-

masta. Matkailuelinkeinon näkökulmasta toimenpiteillä voi olla positiivisia vaikutuksia. mm. tulvatiedo-

tuksen ja ennusteiden kehittyessä. Matkailijoiden ja matkailuyrittäjien tai muiden toimijoiden tulvatie-

toisuuden ja toimintavalmiuden lisääntymisellä matkailijoiden turvallisuus voidaan ottaa paremmin huo-

mioon. Teiden ja katujen korottamisella turvataan alueella liikkuminen paikallisten lisäksi myös matkai-

lijoille. 

Toteutettavilla toimenpiteillä voi olla vähäisiä paikallisia aluetaloudellisia vaikutuksia lisäämällä työlli-

syyttä toimenpiteiden toteuttamisen aikana.  

Erittäin myönteisesti ++ 

Myönteisesti + 

 
Ei vaikutusta/vähäisiä vaikutuksia 

0 

Kielteisesti – 

 
Erittäin kielteisesti –– 
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8.8 Edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin 

 

Nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden tehostamisella on korkeintaan paikallisia ja melko vähäisiä 

haitallisia luontovaikutuksia. Pengerrysten lisääminen muuttaa alueen luontoa, mutta rannan rakenta-

misen myötä sillä voi olla vähäisiä positiivisia vaikutuksia virkistyskäyttöön esimerkiksi uusien virkistys-

reittien myötä. Pengerryskorkeudesta riippuen myös haitalliset maisemavaikutukset voivat olla mahdol-

lisia. 

Jos kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan, niin Ivalon merkittävällä tulvariskialueella voidaan merkit-

tävästi vähentää erittäin harvinaisesta tulvasta (1/250a) aiheutuvaa vaaraa ihmisen terveydelle ja tur-

vallisuudelle. Mikäli kaikki toimenpiteet toteutetaan, saadaan Ivalon asuinrakennukset pääosin suojat-

tua erittäin harvinaisen tulvan (1/100a) tulvariskialueella. Lisäksi Ivalon merkittävällä tulvariskialueella 

vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu erittäin harvinaisella tulvalla 

(1/250a) mm. teiden korotusten myötä. Välttämättömyyspalvelut (vesihuolto, lämmön- ja sähkönja-

kelu, jätevesihuolto, liikenneyhteydet) pystytään suurimmaksi osaksi turvaamaan harvinaisella ja erit-

täin harvinaisella tulvalla. 

9. VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN 

Ympäristönäkökohdat otetaan mahdollisimman hyvin huomioon kunkin toimenpiteen suunnittelussa. 

Toimenpiteissä ja hankevalinnoissa suositaan ympäristön kannalta mahdollisimman vähän ympäristö-

haittoja aiheuttavia toimia.  

Haitallisia vaikutuksia aiheutuu lähinnä uusien tulvapenkereiden rakentamisesta, mikä voi aiheuttaa 

maisemahaittaa. Tämä voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla maisema- ja viihtyisyys tekijät huomioi-

den ja rakennettavien penkereiden maisemoinnilla olemassa olevaan maastoon sopiviksi. Hyvällä mai-

semoinnilla voidaan kompensoida menetettyä jokinäkymää, mikäli penkereet sellaista aiheuttavat. Tul-

vapenkereet voidaan osittain korvata tilapäisillä tulvaseinämillä, mutta tilapäisten tulvasuojelurakentei-

den kestävyys on epävarma suurilla tulvilla, sillä ne toimivat parhaiten matalilla syvyysvyöhykkeillä, 

kun veden paine ei ole niin suuri. Tulvapenger on myös mahdollista toteuttaa matalampana ratkaisuna, 

jolloin ponteilla tai lankuilla voi tarvittaessa korottaa pengertä tilapäisesti.  

Uusien tulvapenkereiden alle voi myös jäädä harvinaisia tai uhanalaisia kasvilajeja, jotka voidaan ottaa 

huomioon suunnittelussa. Penkereiden sijaintiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan niin, että uhanalaisten tai 

harvinaisten kasvien esiintymät pyritään kiertämään. 

Jäänsahauksien aiheuttamat turvallisuusongelmat jäällä liikkujille voidaan ehkäistä ilmoittamalla jään-

sahauksista rannalla esimerkiksi kyltein, jotta ulkoilijat voivat ottaa asian huomioon. Toisaalta jään-

sahauksia toteutetaan pääsääntöisesti myöhään keväällä, joilla jäällä liikkuminen on jo vähäisempää. 

 

 

10. EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa epävarmuutta aiheuttavat mm. suunnitelmien tarkkuus. Tulvariskin 

hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden määrää ja alueellista kohdistumista, kuten tulvapen-

kereiden sijoittumista ei voida vielä tarkasti määritellä. Ympäristövaikutuksia on pyritty arvioimaan mm. 

aikaisempien samankaltaisten hankkeiden perusteella. Lisäksi vain osa toimenpiteistä on rakenteellisia 

ja konkreettisia, mikä osaltaan vaikeuttaa vaikutusten arviointia.   

Myös tulvaennusteisiin, tulvavaara- ja tulvariskialueisiin ja tätä kautta tulvavahinkojen määrään ja laa-

tuun liittyy epävarmuutta. Tulevaisuuden tulvaennusteita vaikeuttaa mm. ilmastonmuutos. Tulvaveden 

leviämisen mallintamisessa voi esiintyä vähäistä epävarmuutta, samoin riskikohteiden sijainnissa tai 

korkeussuhteissa. 

 

11. VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävas-

tuussa Lapin ELY-keskus. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toimenpiteiden toi-

meenpano etenee. Lisäksi toiselle suunnittelukaudelle asetettava Ivalojoen tulvaryhmä käsittelee suun-

nitelman ja toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä osana toisen suunnittelukauden 
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työtä. Seurannassa kiinnitetään huomioita myös ympäristövaikutusten seurantaan. Seuraavassa tulva-

riskien hallintasuunnitelman päivittämisessä arvioidaan uudelleen ympäristön nykytila ja arvioidaan 

onko suunnitelman toteuttamisesta aiheutunut ympäristövaikutuksia. 

Lapin ELY-keskus arvioi toimenpiteiden kehittymistä karkeasti asteikolla valmis / kesken / aloittamatta. 

Yksityiskohtaisempien toimenpiteiden osalta seurantaa pyritään toteuttamaan aktiivisemmin yhteis-

työssä toteutuksesta vastuussa olevien tahojen kanssa.  

 

12. YHTEENVETO 

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa käsiteltävät toimenpiteet jakautuvat viiteen pääryhmään: 

tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelutoimenpiteet, valmiustoimet, toiminta tulvatilanteessa 

ja jälkitoimet. Suurin osa eri pääryhmiin kuuluvista toimenpiteistä on nykyisin käytössä olevia toimen-

piteitä. Nykyisten käytäntöjen tehostamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat parhaiten to-

teutettavissa, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä, jotta tulvavahinkojen määrää 

voidaan merkittävästi pienentää. Tulvasuojelutoimenpiteistä uusia ovat nykyisten tulvapenkereiden ko-

rottaminen, lisäpenkereiden rakentaminen sekä teiden ja katujen korottaminen.  

Eniten positiivisia vaikutuksia syntyy tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat etenkin 

ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Tulvariskiä vähentävillä toimenpiteillä, kuten 

tulvakarttojen laadinnalla ja päivittämisellä sekä tulvatietojärjestelmän kehittämisellä parannetaan 

asukkaiden ja myös viranomaisten tietoisuutta ja varautumista tulviin, jonka myötä myös tulvavahingot 

vähenevät. Maankäytön suunnittelu on tärkeä osa ennakoivaa tulvasuojelutyötä, ja jonka vaikutukset 

on arvioitu positiivisiksi. Omatoimisen varautumisen toimenpiteillä tuetaan muita tulvariskejä vähentä-

viä toimenpiteitä ja parannetaan erityisesti matalilla syvyysvyöhykkeillä olevien kohteiden suojausta. 

Nykyisten tulvapenkereiden korottamisella ja uusien penkereiden rakentamisella saadaan aikaan paljon 

positiivisia vaikutuksia, sillä toimenpiteellä saadaan suojattua lähes kaikki erityiskohteet ja suurin osa 

rakennuksista Ivalon tulvariskialueella. Tulvapenkereiden rakentamisesta ei aiheudu kielteisiä luonto-

vaikutuksia, mutta toimenpide voi herättää asukkaissa vastustusta maisemanmuutoksen takia. Huolel-

lisella maisemoinnilla voidaan vähentää tulvapenkereiden aiheuttamia maisemavaikutuksia ja joissakin 

tapauksissa maisema saattaa jopa parantua, kun alueesta tulee hoidettu ja siisti, jolloin penkereet voi-

vat lisätä joidenkin alueiden viihtyisyyttä ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Teiden ja katujen korotta-

misella sekä jääsahauksen käytöllä ja kehittämisellä lisätään tulvapenkereillä saatavia tulvahyötyjä vä-

häisin haitoin. Jäänsahauksella voi olla vähäisiä negatiivisia vaikutuksia kalastukseen ja virkistyskäyt-

töön jään heikentymisen myötä, jolloin jäällä liikkumista joudutaan keväällä rajoittamaan. 

Valmiustoimilla ei ole suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta niillä parannetaan merkit-

tävästi tulvatietoisuutta ja varautumista tulviin. Tiedotuksen lisääminen auttaa pelastus- tai muita vi-

ranomaisia toimimaan tulvatilanteessa ja keskittymään todellisiin riskikohteisiin sekä asukkaita suojaa-

maan esim. irtaimen omaisuuden ajoissa. Valmiustoimista aiheutuu tätä kautta vähäisiä positiivisia ym-

päristövaikutuksia. 

Toiminta tulvatilanteessa sekä jälkitoimet aiheuttavat vähäisiä positiivisia vaikutuksia tai niillä ei todettu 

olevan ympäristövaikutuksia. Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käytöllä voidaan vähentää tulvava-

hinkoja joko yksityisten tai julkisten kiinteistöjen osalta, kun taas jälkitoimilla nopeutetaan alueen ja 

ihmisten toipumista tulvista sekä helpotetaan viranomaisten työtä.  

Ivalojoen tulvariskialueella eri toimenpiteistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä 

toimenpiteiden arvioinnin perusteella alueelle valittiin toteutettavaksi sellaiset toimenpiteet, joiden ym-

päristövaikutukset ovat vähäiset. Hallintasuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden joukosta jätettiin pois 

mm. ohitusuoman ja kuivatekoaltaan rakentaminen sekä Ivalojoen ruoppaus. Pois jätetyillä toimenpi-

teillä olisi ollut joko tilapäisiä tai pysyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hallintasuunnitelmaan vali-

tuilla toimenpiteillä saavutetaan tarvittavat tulvasuojeluhyödyt vähäisin haitallisin ympäristövaikutuk-

sin. Nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden tehostamisella on pääosin positiivisia tai neutraaleja vai-

kutuksia ympäristöön, ne aiheuttavat korkeintaan paikallisia ja melko vähäisiä haitallisia luontovaiku-

tuksia. 
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Liite 2. Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa 

Lapin ELY-keskus varautuu vuosittain tulvien torjuntaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. ELY-keskuksen 

tulvantorjuntaorganisaatio vastaa alueellaan tulvatilanteen seuraamisesta, ennakkotoimista ja tulvanaikaisista 

torjuntatöistä. Mahdolliset pelastustoimenpiteet kuuluvat pelastusviranomaisille. Tulvantorjunnanorganisaatio 

päivitetään vuosittain. Uusin kaavio löytyy Internetistä: www.ymparisto.fi/tulvat > Miten varaudun tulviin ja mitä 

teen tulvatilanteessa > Alueellista tietoa, valitse Lapin ELY-keskus 

http://www.ymparisto.fi/tulvat


Liite 3. Terminologia 

Alin rakentamiskorkeus 

Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia 

rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden lisäksi alin rakentamiskorkeus riippuu 

rakennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennustavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta 

lisäkorkeudesta ja mahdollisesta aaltojen vaikutuksesta.  Lattiakorkeuden tulisikin olla selvästi alimman 

rakentamiskorkeustason yläpuolella muun muassa rakennusteknisistä yksityiskohdista johtuen. 

CORINE-maankäyttö- ja maanpeite-paikkatietoaineisto  

Kartta-aineisto, joka kuvaa maankäyttöä ja maanpeitettä 25 m ruuduissa koko Suomesta. Aineisto on 

saatavilla samantasoisena kaikista EU:n jäsenmaista. CORINE (Coordination of Information on the 

Environment) on EU:n ohjelma, jonka johdolla kerätään ympäristöön liittyvää tietoa.  

Diskonttokorko 

Diskonttokorko on korko, jolla tulevat arvot muutetaan nykyarvoiksi. Diskonttokorkona käytetään usein 

pääoman kustannusta, joka on tavallisesti markkinakorko, jota on mahdollisesti korjattu tulevan rahavirran 

epävarmuuteen liittyvillä tekijöillä. Tulvariskien hallinnan toimenpide-ehdotusten 

kustannushyötytarkasteluissa on suositeltu käytettäväksi diskonttokorkoa 3,5 % (mikäli ei ole erityistä syytä 

käyttää jotain tiettyä muuta arvoa). 

Hulevesi  

Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää 

sade- tai sulamisvettä.  

Hydrologia  

Hydrologia on geofysiikan osa-alue, joka tutkii veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua 

maapallolla.  

Hätä-HW eli hätäylivedenkorkeus  

Hätä-HW:llä tarkoitetaan padon tiiviin osan alimman yläpinnan korkeutta (purkautumiskynnysten korkeutta 

lukuun ottamatta). Hätäylivedenkorkeuden ylittyminen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.  

IED-direktiivi –ja laitokset, entinen IPPC-direktiivi  

Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emission Directive, (2010/75/EU)) tavoitteena on suojella ympäristöä 

ja terveyttä, ja sen avulla säädellään teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen avulla. 

Tämä direktiivi yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi 

kokonaisuudeksi sisältäen mm. IPPC-direktiivin (2008/1/EY, Integrated Pollution Prevention and Control).  

Järvisyysprosentti  

Järvisyysprosentti tarkoittaa valuma-alueella sijaitsevien järvien pinta-alan suhdetta (%) valuma-alueen 

pinta-alaan.  

Jäännösriski 

Jäännösriskillä tarkoitetaan yleensä niitä tulvan mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita ei voida tai joita ei 

kannata teknisistä tai taloudellisista syistä estää. Jäännösriski on hyväksytyn tulvalta suojautumisen tason 

ulkopuolelle jäävä osa. 

Jääpato  

Jääpato on veden virtausta joessa rajoittava jään kasautuma. Yleensä jääpadolla tarkoitetaan jäänlähdön 

aikaista jäälauttojen kasautumaa, mikä saattaa nostaa vedenpintaa joessa.  

 



Korkeusjärjestelmä  

Korkeusjärjestelmä määrittelee sen vertauskorkeuden, josta kaikki muut korkeudet ilmoitetaan. Yleisesti 

käytetään N60-korkeusjärjestelmää, jonka nollakohta on Helsingin keskimerenpinta vuonna 1960. Aiempia 

suomalaisia järjestelmiä ovat NN ja N43. Uusin järjestelmä on N2000.  

Kosteikko 

Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, puron, joen tai muun vesistön osaa ja sen 

ranta-aluetta, joka suuren osan vuodesta on veden peitossa ja muunkin ajan pysyy kosteana. Kosteikko 

perustetaan yleensä patoamalla. Kosteikossa on tyypillisesti vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. 

Laserkeilaus  

Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla kohteesta, kuten maanpinnasta, saadaan esim. ilma-aluksesta 

lähetettyjen lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa.  

Laskeutusallas 

Laskeutusaltaalla tarkoitetaan ojan tai puron yhteyteen kaivamalla tai patoamalla tehtyä vesiallasta, jonka 

päätarkoituksena on kerätä pelloilta ja ojaverkosta veden mukana liikkeelle lähtenyttä maa-ainesta ja estää 

sitä pääsemästä vesistöön. 

Lumen vesiarvo  

Lumen vesiarvolla tarkoitetaan lumessa olevan veden määrää. Vesiarvon yksikkö on kg/m2 (lumikuorma). 

Lukuarvoltaan se vastaa lumen vesisisältöä millimetreinä.  

Maankäytön suunnittelu 

Maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelujärjestelmää, jossa valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat 

yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

Merkittävä tulvariskialue  

Alue, jolla tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella todetaan mahdollinen merkittävä tulvariski, nimetään 

merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja tulvasta 

aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Merkittävälle 

tulvariskialueelle laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartta sekä tulvariskien hallintasuunnitelma.  

Pintavalutuskenttä 

Pintavalutuskenttä on metsän ja vesistön välissä käytettävä vyöhyke, erityisesti ojitettujen suometsien 

yhteydessä. Pintavalutuskentän tarkoitus on pidättää itseensä liukoisia ravinteita sekä kiintoainesta ja estää 

näitä kulkeutumasta eteenpäin vesistössä. Pintavalutuskenttä voi olla joko ojitettu tai ojittamaton. 

Suppo eli hyyde  

Supolla tarkoitetaan virtaavassa alijäähtyneessä vedessä muodostuvia jääkiteitä. Jääkiteet voivat tarttua 

uoman pohjaan pohjajääksi tai vesirakenteisiin haitaten veden kulkua.  

Suppopato eli hyydepato  

Suppopato tarkoittaa suposta kertynyttä vedenpintaa nostavaa patoumaa.  

Toistuvuusaika, tulvan todennäköisyys  

Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, mikä keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai 

sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Tulvat eivät kuitenkaan esiinny säännöllisesti. Esim. tilastollisesti 

kerran 250 vuodessa toistuva tulva (1/250a) tarkoittaa, että tulva koetaan todennäköisesti neljä kertaa 

tuhannen vuoden aikana. Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 0,4 %. 

Harvinaisen suurena tulvana voidaan pitää tulvaa, jonka toistuvuusaika on kerran 500...1000 vuodessa 

(vuotuinen todennäköisyys 0,2...0,1 %).  

 



Topografia, korkeusmalli  

Topografialla tarkoitetaan maan pinnanmuotojen yksityiskohtaista kuvaamista. Korkeusmalli on 

avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko. Verkolta voidaan määrittää 

mielivaltaisen maanpinnan x,y-pisteen z-koordinaatti.  

Tulva  

Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä 

aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä.  

Tulva-alueiden palauttaminen ja lisääminen 

Tulva-alueiden palauttamisella ja lisäämisellä tarkoitetaan sellaisten tulva-alueiden 

uudelleenmuodostamista tai kunnostamista, jotka ovat aikaisempien kuivatustoimenpiteiden vaikutuksesta 

hävinneet tai joiden tulviminen on vähentynyt. 

Tulvakorkeus 

Tulvakorkeus on se vedenkorkeustaso, jolla vesistö tai meri tulvii. Tulvakorkeus voidaan ilmoittaa 

toistuvuutena (esim. tulvakorkeus HW 1/50) tai vedenkorkeutena (esim. tulvakorkeus +73,20 m N2000). 

Tulvariski  

Tulvariskillä tarkoitetaan tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, 

turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti 

aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää.  

Tulvariskialue 

Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tulvavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallitsee 

tulvavaara ja jolla on sellainen vahinkopotentiaali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. 

Merkittävällä tulvariskialueella tarkoitetaan tulvariskilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien 

alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua aluetta. 

Tulvariskien alustava arviointi  

Tulvariskien alustavalla arvioinnilla (TURINA) tarkoitetaan toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen 

kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella tehtävää arviota alueen tulvariskeistä. Arvioinnin 

perusteella tunnistetaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet.  

Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue  

Käytetty myös termejä: alava alue, mahdollinen tulva-alue tai karkean tason tulva-alue. Tulvariskien 

alustavan arvioinnin tulva-alue kuvaa alavaa aluetta, jolla saattaa olla tulvavaara. Kyseessä on karkean 

tason arvio harvinaisen suuren tulvan alle jäävistä alueista. Arvioinnissa on käytetty hydrologisia tietoja ja 

maanpinnan korkeustietoja (topografia). Arvioon on suhtauduttava kriittisesti, koska se sisältää paljon 

epävarmuutta, esim. korkeustiedon korkeustarkkuus on yleensä vain 1...2 metrin luokkaa.  

Tulvariskien hallinta  

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida 

ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.  

Tulvariskien hallintasuunnitelma  

Vesistöalueelle, jolle on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, sekä merenrannikon 

merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. 

Toimenpiteitä valittaessa on pyrittävä vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kuin 

tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja. Suunnitelmassa tarkastellaan 

toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden tärkeysjärjestys.  

 

 



Tulvariskikartta  

Tulvariskikartoissa esitetään tulvavaara-alueen (vrt. tulvavaarakartta) asukkaiden määrä, erityiskohteet, 

infrastruktuuri, ympäristöriskikohteet, kulttuuriperintö ja muut tarpeelliset tiedot. Tulvariskikarttoja voi 

katsella ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.  

Tulvariskiruutu  

Tulvariskiruutuja voidaan käyttää apuvälineenä tulvariskialueiden tunnistamisessa. Aineisto muodostuu 250 

m x 250 m kokoisista ruuduista. Ruudut lasketaan tulva-alueella sijaitsevien rakennus- ja 

huoneistorekisterin (RHR) rakennuksien perusteella. Ruudun riskiluokka (1-4) määräytyy ruudun 

asukasmäärän ja kerrosalan perusteella, siten että 1. luokka on riskialttein. Menetelmä ja käytetyt 

riskiluokat perustuvat pelastustoimen käyttämään riskiruutumenetelmään.  

Tulvavaarakartta  

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä 

tulvan todennäköisyydellä. Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja laaditaan ainakin tulville, joiden vuotuinen 

todennäköisyys on 2 % ja 1 % sekä harvinaisen suurelle tulvalle. Tulvavaarakarttoja voi katsella 

ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta 

merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön 

laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. 

Valunnansäätely 

Valunnansäätelyllä tarkoitetaan tulvavesien varastointia metsä- ja ojitusalueiden kuivatusta varten tehtyihin 

ojastoihin ja maaperään rakentamalla ojiin sopiviin paikkoihin säätöpatoja. 

Vedenkorkeus, W  

Vedenkorkeus ilmoitetaan korkeutena merenpinnasta jossakin korkeusjärjestelmässä. Keskivedenkorkeus 

(MW) tarkoittaa tietyn havaintojakson keskimääräistä vedenkorkeutta ja ylivedenkorkeudella (HW) 

tarkoitetaan havaintojakson suurinta vedenkorkeutta. Merenrannalla termi MW tarkoittaa teoreettista 

keskiveden korkeutta, joka muuttuu ajan myötä (teoreettinen keskivesi). 

Vesienhoitoalue  

Vesienhoitoalue on yhdestä tai useammasta vesistöalueesta muodostuva alue, jolle suunnitellaan 

vesienhoitoa. Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta.  

Vesienhoidon suunnittelu (VHS), vesipuitedirektiivi (VPD) 

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on mm. suojella ja parantaa vesiekosysteemien tilaa. Laki 

vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) toteuttaa Euroopan unionin vesiensuojelua yhtenäistävän 

vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) Suomessa.  

Vesistöalue, valuma-alue  

Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. 

Valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka 

määritellään tavallisesti järven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. 

Valuma-alueella voidaan tarkoittaa myös vesistöaluetta.  

Vesistön ennallistaminen 

Vesistön ennallistamisella tarkoitetaan vesistön luonnonolosuhteiden palauttamista alueella esiintyviä 

luonnontilaisia vesistöjä muistuttavaksi. 

Vesistön säännöstely  

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat


Vesistön säännöstelyllä muutetaan vedenkorkeuksia ja virtaamia pato- tai vesivoimalaitosrakenteiden 

avulla.  

 

 

Virtaama, Q  

Virtaamalla tarkoitetaan uoman poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän tilavuutta aikayksikössä (m3/s). 

Keskivirtaama (MQ) on tietyn havaintojakson keskimääräinen virtaama ja ylivirtaama (HQ) tarkoittaa 

havaintojakson suurinta virtaamaa.  

Vuosihyödyn odotusarvo 

Vuosihyödyn odotusarvo kuvaa maksimihyötyä mitä vuosittain täydellisellä tulvasuojelulla saavutetaan. 

Kaikille tulvariskialueille on Suomen ympäristökeskuksessa laskettu vuosihyödyn odotusarvot, jotka 

perustuvat tulvavaarakartoitettujen skenaarioiden mallinnettuihin suoriin euromääräisiin vahinkoarvioihin, ja 

niiden pohjalta sovitettuihin alueen vahinkopotentiaalia kuvaaviin vahinkofunktioihin. 

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollinen seuraus  

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollisilla seurauksilla tarkoitetaan (620/2010, 8 §): 1. vahingollista 

seurausta ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, 

energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikaista keskeytymistä; 3. 

yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikaista keskeytymistä; 4. 

pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle; tai 5. korjaamatonta vahingollista 

seurausta kulttuuriperinnölle. 
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Tausta

Paatsjoen vesistöalueella sijaitseva Ivalon taajama on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksel-
lä 20.12.2011 yhdeksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien hallinnasta annetun lain 
(620/2010) ja asetuksen (VNA 659/2010) mukaan merkittäviksi tulvariskialueiksi todetuilta alueilta on laadittava 
tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistöalueen kattava tulvariskien hallintasuunnitelma. Paatsjoen ve-
sistöalueella hallintasuunnitelma tehdään vain Ivalojoen osavaluma-alueille (kuva 1), sillä muu osa Paatsjoen 
vesistöalueesta laskee Inarijärveen, eikä muulla Paatsjoen vesistöalueella ole vaikutusta Ivalojoen tulviin tai 
tulvariskien hallintaan.

Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:

1. Tulvariskien alustava arviointi (vuosina 2010–2011) 
2. Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen (vuosina 2012–2013)
3. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen (vuosina 2012–2015).

Ivalojoen vesistöalueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021. Suunnitelmassa 
esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä arviot tulvavahingoista. Suunnitel-
massa käydään lisäksi läpi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähen-
tämiseksi, suunnittelun aikainen sidostahojen ja kansalaisten osallistuminen ja kuuleminen sekä suunnitelman 
ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus. 

Kuva 1. Ivalojoen vesistöalue ja alueella sijaitseva tulvariskialue

Valuma-alueet © SYKE
Hallinnolliset rajat© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/14
Pohjakartta©karttakeskus, lupa L4659
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±

71.4 
Ala-Ivalojoen alue

71.5 
Ylä-Ivalojoen 
valuma-alue

0 5025
km

Paatsjoen 
vesistöalue



2

Ivalojoen tulvaryhmä

Hallintasuunnitelmien valmistelussa tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten maa- ja metsätalousministeriö 
asetti 22.12.2011 Ivalon alueelle tulvaryhmän. Tulvaryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestämi-
nen ELY-keskusten, maakuntien liitojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomais-ten 
ja sidosahojen kytkeminen suunnitteluun vuorovaikutuksen avulla. Tulvaryhmä asettaa tulvariskien hallinnan 
tavoitteet, käsittelee tarvittavat selvitykset ja hyväksyy ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi 
toimenpiteiksi. Ensimmäisen suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyy 22.12.2015. Tulvaryhmän jä-
senet on esitetty taulukossa 1. Ryhmän jäsenet ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Ivalojoen tulvaryhmä.

Taulukko 1. Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat

Organisaatio Jäsen Varajäsen

Lapin liitto Janne Seurujärvi -

Inarin kunta Arto Leppälä Kari Aalto

Lapin ELY-keskus Timo Alaraudanjoki Juha-Petri Kämäräinen

Lapin pelastuslaitos Jukka Harmanen Mauri Saniola

Lapin ELY-keskus Niina Karjalainen (Sihteeri, ei äänioikeutta) -

Osallistuminen ja kuuleminen

Väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vai-
heessa. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi 
tulvariskialueiksi 1.4.–30.6.2011. Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän 
ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5.–2.8.2013 niillä vesistö- ja me-
renrannikon alueilla, joilla tulvariskien hallintasuunnitelmat olivat valmisteltavina. Kolmannessa ja viimeisessä 
kuulemisessa 1.10.2014–31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta hallintasuunnitelmaksi 
ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman 
toimeenpanosta. 

Kuva: Ivalojoen maisema  
(Sanna Pehkonen)
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Ivalojoen vesistöalueen kuvaus

Ivalojoki kuuluu Paatsjoen vesistöalueeseen. Paatsjoen vesistöalue sijaitsee Lapin maakunnan pohjoisosassa 
pääosin Inarin kunnan alueella. Paatsjoen vesistöalueen pinta-ala on 18 403 km2, josta Suomen puolella on 
14 492 km2. Vesistöalueen järvisyys on 12,38 %. Suomen puoleinen Paatsjoen vesistöalue (nro 71) jakautuu 
yhdeksään valuma-alueeseen, joista kaksi sijoittuu Ivalojoen alueelle, Ala-Ivalojoen alue ja Ylä-Ivalojoen alue. 
Näiden pinta-ala on yhteensä 3884 km2. Paatsjoen vesistöalueen keskeisin vesistömuodostuma on Suomen 
kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Muita suuria järviä vesistöalueella ovat Mutusjärvi, Nitsijärvi, Pautujärvi, 
Rahajärvi, Paatari ja Suolisjärvi. Paatsjoen vesistöalueen suurimmat joet ovat Ivalojoki, Juutuanjoki, Kettujoki, 
Kaamasjoki ja Vaskojoki.  

Inarijärveen laskevat vesistöt ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Kirakkajoen vesistöä, joka on rakennettu 
voimatalouskäyttöön. Inarijärveä säännöstellään Venäjän puolella sijaitsevalla Kaitakosken padolla. Kaitakos-
ken lisäksi Paatsjoen loppuosalla on kuusi voimalaitosta, joista kaksi on norjalaisten hallinnassa. Suomen puo-
lella vesistöalueella on yksi pato, Kirakkaköngäs, jolla säännöstellään Rahajärveä.

Paatsjoen vesistöalueen päätaajama on Ivalo. Pienempiä taajamia ovat Inari ja Kaamanen. Kyläasutus on 
muodostunut pääosin Ivalojoen, Inarijärven ja muutaman pienemmän järven rannoille. Yhdyskuntarakenteen 
ominaispiirteisiin kuuluu Ivalon - Törmäsen välinen tiiviin rakentamisen vyöhyke.

Paatsjoen vesistöalueella on 16 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta, joista yhdeksän kuuluu 
VPD suojelualuerekisteriin. Ivalojoen valuma-alueille sijoittuu näistä kuusi Natura 2000 -aluetta (Hammastun-
turin erämaa, Lemmenjoen kansallispuisto, Sota-aapa, Ivalojokisuisto, lisäksi Puljun erämaa ja Urho Kekkosen 
kansallispuisto reunaosiltaan). Ivalojoen valuma-alueilla sijaitsee kolme valtakunnallisesti arvokasta kulttuuripe-
rintökohdetta, jotka on merkitty RKY-rekisteriin 

Aiemmat tulvatilanteet

Ivalon keskustaajama on kärsinyt lähes vuosittain tulvan seurauksista. Suuria tulvia on ollut vuosina 1952, 1966, 
1968, 1981, 1993, 2000 ja 2005 (taulukko 2). Suurin tulva on tapahtunut vuonna 2005, jolloin kyseessä oli vesis-
tötulva ilman jääpatoja. Tulvan syntymiseen vaikuttivat kevään 2005 Ivalojoen valuma-alueen lumen vesiarvot, 
jotka olivat ennätyssuuret (hammastunturin suunnalla parhaimmillaan yli 250 mm/m²) ja sulamisaikaan satoi run-
saasti vettä (sadesumma oli noin 80 mm). Lisäksi sulamisaika oli nopea lämpimistä säistä johtuen. Suurin virtaa-
ma oli 26.5.2005 tuolloin Pajakosken kohdalla 1 045 m3/s ja suurin vedenkorkeus oli tuolloin N60+128,01 metriä.

Taulukko 2. Suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat Pajakosken havaintoasemalla (7101320)

Tulvavuosi HQ HW (N60+m) 
2005 1 045 128,01

2000 920 127,80

1981 900 127,79
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Tulvavaara- ja riskikartoitus

Ivalojoen tulvavaarakartta kattaa Ivalojokivarren Huuhkajasta Akujärven kanavaan asti. Tältä alueelta on ollut 
saatavilla maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettu tarkka korkeusmalli (KM2). Tulvariskikartoitus käsit-
tää tulvavaarakartoitetun alueen pois lukien Neitiaavan alue. Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle on laadittu 
lainsäädännössä vaadittavat perusskenaariot (1/20a, 1/50a, 1/00a, 1/250a ja 1/1000a). Tulvariskikartoituksessa 
kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista.

Ivalon taajama on suojattu tulvapenkereillä. Penkereet suojaavat tulvilta, joiden toistuvuus on 1/100a tai use-
ammin. Keskustan ulkopuolella taajamassa on penkereitä joiden suojaustaso on 1/50a tulvan toistuvuus. Joita-
kin asuinrakennuksia tai ryhmiä sijaitsee pengerrysten ulkopuolisella tulva-alueella. Tällaisia alueita on erityisesti 
Akujärven kanavan alueella. Tulvapenkereiden ylittyessä tulvavahingot tulevat olemaan mittavat. Lähes koko 
Ivalon keskusta jää tulvan alle. Taulukossa 3 on esitetty tulvavaara-alueilla olevien asukkaiden ja rakennusten 
määrät erilaisilla tulvan toistuvuuksilla. 

Taulukko 3. Ivalon tulvariskialueen asukkaiden ja rakennusten määrät eri tulvan toistuvuuksilla (RHR 2012)

Tulvan toistuvuus Asukkaiden 
määrä

Asuinrakennusten 
määrä

Rakennusten määrä 
yhteensä

1/20 20 20 75

1/50 35 25 100

1/100 85 55 150

1/250 2 105 805 1 535

1/1000 2 510 945 1 780

Vaikeasti evakuoitavia tulvavaarassa olevia riskikohteita ovat Ivalon terveyskeskus, palvelukeskus Koivikko, 
Ivalon päiväkoti, Ivalon ryhmäpäiväkoti Násti ja koltansaamen kielipesä, kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaamos-
ranta, kehitysvammaisten rivitalo sekä Ivalon ala-aste. Välttämättömyyspalveluihin liittyviä tulvariskikohteita ovat 
Ivalon lämpöasema ja Ivalon sähköasema. Lisäksi alueella on useita muuntajia, puistomuuntamoita ja sähkön-
jakelukaappeja. Jätevedenpumppaamoita tulvavaarassa on alle 100 vuodessa toistuvilla tulvilla neljä pumppaa-
moa. Erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) tulvavaarassa on yli 40 jätevedenpumppaamoa ja lähes koko jätevesi-
verkosto on tulvan alla. Tulvauhatuimmat yleiset tiet ovat Koppelontie ja Rovaniementie. Myös Lentokentäntielle 
on vesi noussut aiempina tulvavuosina. Kaduiksi luokitelluista teistä merkittävimmät uhattuna olevat tiet ovat 
terveyskeskukselle johtavat tiet mm. Sairaalantie ja Rantatie. Kuvassa 2 on esitetty ote Ivalon tulvariskikartasta 
erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).

Kuva 2. Ote Ivalon tulvariskikartasta erittäin harvinaisella tulvalla (tulvan toistuvuus 1/250a)
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Ympäristölle haittaa aiheuttavia kohteita ei ole Ivalossa tulvavaarassa muita kuin polttonesteen jakeluasemia, 
joiden ei arvioida aiheuttavan haittaa tulvatilanteissa. Tulvavaarassa olevia kulttuuriperinnön kohteita ei myös-
kään ole tulvavaarassa muita kuin yksi kiinteä muinaisjäännös, jonka ei arvioida vahingoittuvan tulvilla. 

Tulvavaarakartat ja tulvariskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa 
www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvavaara- ja riskikartoituksesta tehdyt raportit löytyvät Ivalojoen tulvariskien hal-
lintasuunnitelman internet-sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki.

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla hallintasuunnitelmien kohteina olevilla vesistö- ja merialueilla 
on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tul-
viin varautumisen edistäminen. Lisäksi vesistötulvien tulisi vesistöalueella jäädä mahdollisimman vähäisiksi (ks. 
Laki tulvariskien hallinnasta 11 §).

Ivalojoen vesistöalueella on alustavien tavoitteiden tavoitetasoksi asetettu kerran 100 vuodessa toistuvan 
tulvan taso taajama-alueella. Yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden (mm. terveyskeskus, sähköasema ja 
kaukolämpölaitos) osalta suojauksen taso on kerran 250 vuodessa toistuva tulva. 

Taulukossa 4 on esitetty Ivalojoen tulvaryhmän asettamat koko vesistöaluetta koskevat yleiset tavoitteet ja 
taulukossa 5 on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle. Taulukossa 5 on 
tavoitteen alla esitetty perustelu tavoitteelle.

Taulukko 4. Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet Ivalojoen vesistöalueilla

Ihmisten terveys ja turvallisuus:
•	 Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti
•	 Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille

Ympäristö:
•	 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa

Taulukko 5.  Ivalon tulvariskien hallinnan tavoitteet

Ihmisten terveys ja turvallisuus:
•	 Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse 

asuinrakennuksia (tai rakennukset on suojattu niin, ettei 
ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu) 
•	 noin 50 asuinrakennusta ja 85 asukasta harvinaisen 

tulvan peittämällä alueella
•	 Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella 

ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on 
suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu
•	 Katso kohteet luvusta 7.2.1 taulukko 15

Infrastruktuuri ja välttämättömyyspalvelut:
•	 Vesi- ja jätevesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja 

tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa 
(1/250a)
•	 Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella Ivalos-

sa sijaitsee 31 muuntajaa, Ivalon sähköasema, Ivalon 
kaukolämpölaitos, lähes koko jätevesiverkosto

•	 Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinai-
sessa tulvatilanteessa (1/250a)
•	 Tulvatilanteissa vesi voi nousta mm. Rovaniementielle, 

Petsamontielle, Lentokentäntielle, Leiritielle, Rantatiel-
le/Sairaalantielle

Ympäristö:
•	 Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella ei sijaitse 

sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista tai 
laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle
•	 Ivalossa ei kohteita nykyisin, tavoitteena, että tulevai-

suudessakaan erittäin harvinaisen tulvan peittämälle 
alueelle ei sijoiteta vahingollisia seurauksia aiheutta-
vaa toimintaa

Kulttuuriomaisuus:
Ei ole asetettu tavoitetta, koska tulvavaara-alueella ei ole 
kohteita

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki
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Toimenpiteet

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingol-
lisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille 
toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle. Toimenpiteitä valittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty 
vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kun tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvaris-
kien hallinnan keinoja.

Toimenpiteitä selvitettäessä ja valittaessa tulvariskien hallinnan keinoja on tarkasteltu laajasti ottaen huomi-
oon kunkin toimenpiteen hyödyt, kustannukset sekä mahdolliset haitalliset vaikutukset. Toimenpiteet on lisäk-
si sovitettu yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa 
hyödynnettiin monitavoitearviointia toimenpiteiden järjestelmällisessä arvioinnissa ja sidosryhmien näkemysten 
keräämisessä. Kuvassa 3 on esitetty toimenpiteiden arvioinnissa käytetyt tekijät.

Ivalojoen tulvaryhmä on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2014 hallintasuunnitelmassa esitettävät toimen-
piteet (taulukko 6). Toteutettavaksi esitetyt tulvariskien hallinnan toimenpiteet Ivalojoella on jaettu viiteen pää-
ryhmään: 

1. tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
2. tulvasuojelutoimenpiteet 
3. valmiustoimet
4. toiminta tulvatilanteessa 
5. jälkitoimenpiteet.

Kaikki hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat neutraaleja tai myönteisiä vesienhoidon ym-
päristötavoitteiden saavuttamisen kannalta (taulukko 6). Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmas-
sa toimenpiteiden yhteensopivuutta vesienhoidon ympäristötavoitteisiin arvioitiin 5-portaisella asteikolla.
Kustannushyötytarkastelu tehtiin Ivalojoen vesistöalueen rakenteellisten toimenpiteiden osalta. Muut hallin-
tasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jo nykyisin käytössä olevia toimenpiteitä osana viranomaisten 
toimintaa. Karkean kustannushyötytarkastelun perusteella Ivalon alueelle esitetyt toimenpiteet ovat yhteis-
kuntataloudellisesti kannattavia.

Kuva 3. Toimenpiteiden arvioinnissa käytetyt arviointitekijät Ivalojoen vesistöalueella

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden arviointitekijät

TULVAHAITTOJEN 
VÄHENEMINEN

Terveys ja 
turvallisuus

Infrastruktuuri

Taloudelliset

Ympäristö 
(jätettiin pois 
myöhemmin)

Kulttuuriomaisuus 
(jätettiin pois 
myöhemmin)

LUONTO-
VAIKUTUKSET

Veden laatu ja 
vesiluonto

Luonnon-
monimuotoisuus

Muut 
luontovaikutukset

Yhteensopivuus 
vesienhoitoon

MUUT 
VAIKUTUKSET

Talous

Sosiaaliset

Kulttuuri

TOTEUTETTAVUUS

Tekninen

Rahoitus

Juridinen

Hyväksyttävyys ja 
riskit

KUSTANNUKSET
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Taulukko 6. Hallintasuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet Ivalojoen vesistöalueella

Toimenpide Toimenpiteen 
vaikutusten laajuus Toimenpiteen tila Yhteensopivuus  

vesienhoitoon
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Maankäytön suunnittelu Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Myönteinen +

Omatoiminen varautuminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Tulvasuojelun toimenpiteet
Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide Neutraali

Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide Neutraali

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa Ivalon tulvariskialue Uusi toimenpide Neutraali

Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Valmiustoimenpiteet
Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien 
kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Tulvaviestinnän kehittäminen Koko vesistöalue Käytössä nykyisin Neutraali

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Neutraali
Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen  
ja kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Neutraali

Toiminta tulvatilanteessa
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttö ja kehittäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Myönteinen +

Jälkitoimenpiteet

Toimintojen uudelleen sijoittaminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Myönteinen +

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Neutraali
Puhdistamis- ja ennallistamistoimenpiteiden 
suunnittelu Ivalon tulvariskialue Käytössä nykyisin Myönteinen +

Ivalojoen tulvaryhmä on käsitellyt tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettäviä toimenpiteitä ja niiden pri-
orisointia kokouksessa 13.8.2014 ja hyväksynyt hallintasuunnitelman kokouksessa 17.9.2014. Toimenpiteiden 
priorisointi on toteutettu Ivalojoen vesistöalueella asettamalla toimenpiteet kolmeen eri luokaan (ensisijainen, 
toissijainen, täydentävä). Ensisijaisten toimenpiteiden toteuttamisella on mahdollista saavuttaa joko tulvasuoje-
luhyötyjä riskialueilla tai niiden toteuttaminen on mahdollista lyhyelläkin aikavälillä, tai niillä saadaan tarpeellista 
uutta tietoa, jota ei ollut käytettävissä tällä suunnittelukaudella. Ensisijaisia toimenpiteitä suositellaan toteutetta-
van mahdollisimman pian tulvariskien vähentämiseksi. Täydentävät toimenpiteet ovat jo käytössä olevia toimen-
piteitä, joilla edistetään tulvariskien hallintaa alueella. Ne voivat tukea ensi- ja toissijaisia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet eivät sisällä tarkkuustasoltaan hankesuunnitelmatasoista tarkkaa tietoa. Toimenpiteen tarkem-
pi suunnittelu alkaa vasta hallintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ja se voi jatkua seuraavalle hallinnan 
suunnittelun kierrokselle tai sitäkin pidemmälle. Vastuutaho tai vastuutahot vastaavat ensisijaisesti toimenpiteen 
toteuttamisen käynnistämisestä tai toteutuksen jatkamisesta. 

1) Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää mahdollisia tulvavahinkoja, alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvariskin kasvua.

Tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat, jotta tulviin voidaan varautua ja alueen riskikoh-
teet tunnistetaan. Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet, vesisyvyyden ja vedenkorkeuden tietyllä tul-
van toistuvuudella. Tulvariskikartalla esitetään tulvahaavoittuvat kohteet. Ivalossa tulvakarttojen laadintaa varten 
Ivalojoen virtausmallia tulee tarkentaa ja tulvakartoitettua aluetta tulee tarvittaessa laajentaa. Tulvakarttoja tulisi 
laatia muillekin tulvaherkille alueille vesistöalueella.
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Ympäristöhallinnolla on käytössään tulvatietojärjestelmä, johon on koottu tulvatietoa (esiintyneet tulvat, tul-
va-alueet, vedenkorkeudet, virtaamat, tulvariskikohteet) tietokantaan ja paikkatietojärjestelmään. Ivalon alueella 
tulvariskikohteet tulee päivittää tulvatietojärjestelmään tietojen muuttuessa.

Maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelujärjestelmää, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen 
suunnittelua. Tulvat tulee huomioida maankäytön suunnittelussa eri kaavatasoilla ja olemassa olevien kaavojen 
ajan tasalla pitämisessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti vanheneviin kaavoihin ja kaavoihin, joissa tulvia ei 
ole huomioitu. Lisäksi tulee huomioida tulvariskien hallinnan tavoitteet, niin ettei esimerkiksi vaikeasti evakuoita-
via rakennuksia tai ympäristöä pilaavia kohteita kaavoiteta tulvavaara-alueelle. Maankäytön suunnitteluun liittyy 
myös tie- ja rataverkostojen perusparannushankkeet, mikä käytännössä tulvariskien vähentämisen kannalta 
tarkoittaa sitä, että perusparannushankkeiden yhteydessä tulvat otetaan huomioon. Esimerkiksi tiet, jotka tulvien 
seurauksena usein katkeavat, tulisi perusparannuksen yhteydessä korottaa.

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön 
suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kykenee omatoimisesti. 
Omatoimiseen varautumiseen liittyy myös erityiskohteiden kohdekohtainen suojaaminen (liikekiinteistöt, sähkön 
jakokaapit, puistomuuntamot jne.) kohteen omistajan toimesta. Omatoimista varautumista on myös oman kiin-
teistön ja irtaimiston vakuuttaminen tulvan varalta. Tulvariskien vähentämiseksi tulee parantaa ohjeita ja tiedot-
tamista omatoimisesta varautumisesta.

Taulukko 7. Ivalon aluetta koskevat tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, niiden vastuutahot ja priorisointi

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Tulvakarttojen  
laadinta ja  
päivittäminen

Ivalojoen virtausmallin päivittäminen 

Lapin ELY Jatkuva

Ensisijainen

Tulvavaarakartoitettavan alueen  
laajentamistarpeen selvittäminen Ensisijainen

Tulvakarttojen ajan tasalla pitäminen Täydentävä

Tulvatietojärjestelmän 
kehittäminen

Ivalon tulvariskikohteiden ajan tasalla  
pitäminen Lapin ELY

Jatkuva

Täydentävä

Tulvariskikohteiden tietojen tarkentaminen Lapin ELY, 
Inarin kunta Täydentävä

Tulvatietojärjestelmän 
kehittämiseen osallistuminen Lapin ELY Täydentävä

Maankäytön 
suunnittelu

Tulvien huomioiminen kaavoissa ja  
alueiden käytön suunnittelussa

Inarin kunta,
Lapin liitto

Jatkuva

Ensisijainen

Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen 
ohjaaminen pois tulvavaara-alueilta

Inarin kunta

Ensisijainen

Alimpien rakentamiskorkeuksien ja  
rakentamismääräyksien ajan tasalla  
pitäminen

Ensisijainen

Tulvien huomioiminen teiden  
perusparannushankkeissa Lapin ELY Ensisijainen

Omatoiminen 
varautuminen

Varautumisen nykytilan selvittäminen Lapin ELY, 
Inarin kunta

Jatkuva

Ensisijainen

Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen 
parantaminen

Lapin  
pelastuslaitos, 
Inarin kunta

Täydentävä

Aluekohtaisten suojaussuunnitelmien  
laatiminen

Kiinteistön-
omistajat

Täydentävä

Kohteiden suojaaminen omatoimisesti  
etukäteen Ensisijainen

Tulvaturvan tarkistaminen vakuutuksista Täydentävä
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2) Tulvasuojelun toimenpiteet

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tarkoituksena 
on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Ivaloon on rakennettu tulvapenkereitä yhteensä 13 km (kuva 4). Tulvapenkereet on mitoitettu osittain kes-
tämään 1/50a ja osittain 1/100a tulvatilanne. Hallintasuunnitelmassa esitetään nykyisten tulvapenkereiden ko-
rottamista kestämään 1/100a ja erityiskohteiden osalta 1/250a tulvatilanne. Korotusta arvioidaan tarvittavan 
yhteensä noin 3 800 m pituudelta ja korotukset ovat pääosin noin 0,1–0,4 m. Erityiskohteita suojaavia penkereitä 
on korotettava enemmän, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. Myös Ivalon sähköasemaa suojaava penger 
tulee korottaa. Sähköaseman penkereen korotustarve on alle puoli metriä.

Nykyiset tulvapenkereet eivät riitä Ivalon kaikkien asuinalueiden suojaamiseksi, sillä ydinkeskustan ulkopuo-
lella on useita asuinrakennuksia, jotka uhkaavat kastua suuremmilla tulvilla. Uusia tulvapenkereitä on suunni-
teltu suojaustoimeksi mm. Tahkotörmään, Koivulaan, Teponmäkeen ja Korteniemeen (kuva 4). Uusia penkereitä 
tarvitaan yhteensä noin 4 km ja penkereiden korkeus on alle yhden metrin. Tavoitteena on suojata kaikki asuin-
rakennukset 1/100a tulvan korkeuteen asti. 

Ivalon alueella tulvatilanteessa uhkaa kastua yleisistä teistä mm. Rovaniementie, Petsamontie, Koppelontie, 
Lentokentäntie ja Leiritie. Kulkuyhteyksien turvaaminen tulvariskialueella on tärkeää erityisesti pelastustoimin-
nan turvaamiseksi. Alueella tulee korottaa yleiset päätiet ja Sairaalantie sekä vahvistaa tiepenkereiden luiskat 
kestämään tulvavesiä. Korotustarve on yhteensä noin 7 km, jotta saavutetaan 1/250a suojaustaso. 

Kuva 4. Ivalon nykyisten tulvapenkereiden ja mahdollisten uusien lisäpenkereiden sijainti
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Jäänsahauksilla pyritään välttämään jääpatojen aiheuttamia tulvia. Vuosittain jäänsahauksen tarve selvite-
tään keväällä ja jäitä sahataan niillä jokialueilla, joissa jäänpaksuus on suuri olosuhteisiin nähden. Ivalojoella 
jäänsahauksia tehdään säännöllisesti Ivalon keskustassa sillasta alajuoksulle. Ivalojoen alajuoksulla jääpatoja 
muodostuu yleensä Kuusiniemen kohdalle, Lammasniemen kohdalle ja Peltosen Mellaan. Sahauksella pyritään 
estämään jäiden tukkeutuminen tiettyihin paikkoihin, joihin jäät aiemmin ovat ruuhkautuneet kiinni muodostaen 
jääpatoja. 

Taulukko 8. Ivalon aluetta koskevat tulvasuojelun toimenpiteet, niiden vastuutahot ja priorisointi 

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Ivalon nykyisten 
tulvapenkereiden 
korottaminen

Ivalon nykyisten penkereiden korkeuksien 
mittaaminen Inarin kunta

Kiinteistönomistajat

1 suunnittelu-
kausi1

Ensisijainen
Penkereiden korottaminen kestämään  
tavoitteiden mukaiset tulvatilanteet

1-2 suunnittelu-
kautta

Lisäpenkereiden  
rakentaminen 
Ivaloon

Uusien penkereiden tarpeen selvittäminen

Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi

EnsisijainenPenkereiden maisemointisuunnittelu 1 suunnittelu-
kausi

Tulvapengersuunnitelmien laatiminen ja 
toteutus

1-3 suunnittelu-
kautta

Teiden ja katujen 
korottaminen  
Ivalossa

Teiden korkeuksien mittaaminen ja  
korotustarpeen selvittäminen

Lapin ELY, 
Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi

EnsisijainenTeiden korottaminen kestämään 1/250a  
tulvatilanne

1-2 suunnittelu-
kautta

Tiepenkereiden luiskien vahvistaminen  
kestämään tulvavesiä

1-2 suunnittelu-
kautta

Jäänsahauksien 
käyttö ja  
kehittäminen

Jäänsahauksien suorittaminen tarvittaessa 
Lapin ELY Jatkuva

Ensisijainen

Jäänsahauksen kehittäminen Täydentävä

¹Yhden suunnittelukauden pituus on 6 vuotta

3) Valmiustoimet

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään tulviin 
varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoiminnan suun-
nittelu ja harjoittelu kuuluvat valmiustoimiin.

Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehitystyö on jatkuvaa, jotta tulvia voitaisiin ennakoida 
nykyistä paremmin ja aikaisemmin. Koko vesistöalueen kattavan vesistömallin avulla voidaan tarkastella vesis-
töalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset annetaan vesistömallin ennustei-
den ja reaaliaikaisten havaintojen perusteella kun määritetyt sadanta-, vedenkorkeus- ja virtaamatasot ylittyvät. 
ELY-keskukset tekevät yhteistyötä tulvakeskuksen kanssa, jonka tehtäviin kuuluu tulvien ennustaminen ja niistä 
varoittaminen. 

Hyvä tulvatiedottaminen auttaa väestöä varautumaan tulviin ja parantaa asukkaiden mahdollisuuksia siirtää 
omaisuuttaan turvaan ja suojaamaan kiinteistönsä tulvalta. Tulvaviestintä pitää olla selkeää ja informatiivista. 
Tulva-alueen ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada koko ajan reaaliaikaista tietoa oman alueensa tulvatilan-
teesta ja mahdollisesta hätätilanteessa toimimisesta. Alueella tulee selvittää parhaimmat, nopeimmat sekä hel-
poimmat viestintäkanavat. Yhteistyötä asukkaiden ja viranomaisten välillä tulee parantaa. 

Pelastus- ja evakuointisuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaa-
ratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuk-
siin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa sekä muihin valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 
(407/2011) mainittuihin kohteisiin. Pelastussuunnitelmassa tulee esittää rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja 
riskit sekä antaa ohjeet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseksi. Tulvariskeihin varautu-
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misen parantamiseksi tulisi selvittää miten tulvat on huomioitu nykyisissä pelastus- ja evakuointisuunnitelmissa 
ja tarvittaessa suunnitelmat tulee päivittää tulvat huomioiden. 

Tulvatorjunnan harjoituksia voivat järjestää vesistöalueen kunnat, pelastuslaitos ja ELY-keskus yhteistyös-
sä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tulvantorjuntavalmiuksien ylläpitämiseksi ja toiminnan kehittä-
miseksi Ivalossa tulisi järjestää tulvantorjunnan harjoituksia säännöllisin väliajoin.

Taulukko 9.  Ivalon aluetta koskevat valmiustoimet, niiden vastuutahot ja priorisointi

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Tulvaennusteiden ja tul-
vavaroitusjärjestelmien 
kehittäminen

Osallistuminen tulvaennuste- ja  
varoitusjärjestelmien kehittämiseen Lapin ELY Jatkuva Täydentävä

Tulvaviestinnän 
kehittäminen

Tehokkaimpien viestintäkanavien  
selvittäminen Ivalossa

Lapin ELY, 
Inarin kunta

1 suunnittelu-
kausi1 Ensisijainen

Yhteistyön lisääminen asukkaiden ja 
viranomaisten välillä

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos, 
Lapin ELY-keskus

Jatkuva

Ensisijainen

Osallistuminen viestinnän kehittämiseen
Lapin ELY, Inarin 
kunta, Lapin pelastus-
laitos

Täydentävä

Erilaisten tiedotuskanavien käyttäminen
Lapin ELY, Inarin 
kunta, Lapin pelastus-
laitos

Ensisijainen

Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja 
ajan tasalla pitäminen

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos Täydentävä

Pelastus- ja 
evakuointisuunnitelmi-
en laatiminen

Tulvat huomioivien pelastussuunnitel-
mien laatiminen kaikille riskikohteille ja 
suunnitelmien päivittäminen

Kiinteistönomistajat

1 suunnittelu-
kausi

Ensisijainen

Alueellisen pelastussuunnitelman  
laatiminen vahinkoalueille  
(esim. Ivalon terveyskeskuksen alue)

Lapin pelastusaitos, 
Inarin kunta Täydentävä

Tulvantorjunnan harjoi-
tuksien järjestäminen ja 
kehittäminen

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestämi-
nen riskialueilla säännöllisin väliajoin

Lapin ELY, 
Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos

Jatkuva Täydentävä

¹Yhden suunnittelukauden pituus on 6 vuotta

4) Toiminta tulvatilanteessa

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi tai vähentämiseksi. Tulvatilanteessa tehtäviä tilapäisiä toimenpiteitä ovat mm. teiden korotukset, 
tilapäiset maavallit, hiekkasäkit, sokkeleiden muovitukset ja irtaimiston siirtäminen ylemmäksi. Toimenpiteillä 
voidaan vähentää tulvavahinkoja ja estää veden leviämistä rakennuksiin sisälle. Suojarakenteita käytetään eten-
kin viranomaisten toimesta, mutta myös yksityiset kiinteistöjen omistajat voivat suojata omaisuuttaan tilapäisillä 
tulvasuojelun rakenteilla. Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttöä voidaan kehittää mm. ohjeistuksella, ma-
teriaalivarastoilla tai menetelmien testauksella.

Taulukko 10. Ivalon aluetta koskevat tulvan aikana tehtävät toimenpiteet ja niiden priorisointi

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Tilapäisten tulvasuoje-
lurakenteiden käyttö ja 
kehittäminen

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden  
saatavuuden varmistaminen Inarin kunta

Jatkuva

Täydentävä

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
varastointi alueelle Inarin kunta Ensisijainen

Menetelmien kehittäminen  
ja testaaminen

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos, 
Lapin ELY-keskus

Täydentävä

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttäminen Kiinteistönomistajat Ensisijainen



12

5) Jälkitoimenpiteet

Jälkitoimenpiteet ovat tulvatilanteen jälkeen tehtäviä, vahingoista toipumiseen ja varautumisen parantamiseen 
tähtääviä toimia. Toimintojen uudelleen sijoittamisella tarkoitetaan erityiskohteiden väliaikaista tai pysyvää 
sijoittamista toiseen paikkaan, jos tulva on kastellut kohteen. Tavoitteena on saada toiminnot ja palvelut käyn-
nistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti tulvan jälkeen. Toimintojen uudelleen sijoittamisella ei voida vai-
kuttaa tulvavahinkojen vähenemiseen, mutta se nopeuttaa alueen tulvasta toipumista ja ennakkoon suunnittelu 
helpottaa mm. pelastusviranomaisen työtä. Toimintojen uudelleen sijoittamisella voidaan vaikuttaa kastuneen 
kohteen tulvariskiin tulevaisuudessa, erityisesti jos kohde sijoitetaan tulvavaara-alueen ulkopuolelle.

Tulvat voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia haittoja tulva-alueen asukkaille, jos heidän oma 
tai	läheisensä	koti	kastuu.	Toipuminen	katastrofista	voi	olla	vaikeaa	ja	siihen	tarvitaan	ulkopuolista	apua.	Inarin	
kunnan alueella toimii kriisiryhmä, joka tarjoaa apua kriisitilanteissa. Kriisiryhmä koostuu poliisin, pelastustoi-
men, terveydenhuollon, seurakunnan ja sosiaalityön työntekijöistä. Kriisiapua ja vapaaehtoistoimintaa suurtul-
vasta toipumiseen tulisi Ivalon alueella ylläpitää ja kehittää yhteistyössä riskialueen asukkaiden kanssa.

Tulvan sattuessa alueelle rakennusten kastuvat rakenteet joudutaan korjaamaan tai mahdollisesti koko ra-
kennus joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Tulva voi myös levittää mukanaan alueelle lietettä, 
jätevesiä ja muuta likaa.  Lisäksi tulvan mukana voi kulkeutua tavaroita ja roskia. Alueet voivat olla tulvan jäljiltä 
kelvottomia asumiseen. Tulvan jälkeistä aikaa silmällä pitäen tulisi suunnitella etukäteen, miten tulvariskialuei-
den ennallistaminen ja puhdistaminen hoidetaan tulvan jälkeen.

Taulukko 11. Ivalon aluetta koskevat jälkitoimenpiteet ja niiden priorisointi

Toimenpide Tarkempi toimenpide Vastuutaho Toteutuminen Priorisointi

Toimintojen uudelleen 
sijoittaminen

Vahinkokohteiden uudelleensijoitus-
tarpeen selvittäminen Inarin kunta, 

kiinteistönomistajat Jatkuva Täydentävä
Vahinkokohteiden väliaikainen tai pysyvä 
uudelleen sijoittaminen

Kriisiapu ja  
vapaaehtoistoiminnan 
edistäminen

Järjestetään kriisiapua tulvatilanteiden 
jälkeen Inarin kunta, 

Lapin pelastuslaitos, 
seurakunta

Jatkuva Täydentävä
Kehitetään tulvan jälkeistä toipumista 
edistäviä apuja

Puhdistamis- ja  
ennallistamistoimen-
piteiden suunnittelu

Laaditaan suunnitelma, miten riskialueilla 
hoidetaan ennallistaminen tulvan jälkeen Inarin kunta 1 suunnittelu-

kausi1

Täydentävä
Opastetaan ja koulutetaan tulva-alueen 
asukkaita, toimijoita ja vapaaehtoisjär-
jestöjä

Inarin kunta, 
Lapin pelastuslaitos Jatkuva

¹Yhden suunnittelukauden pituus on 6 vuotta

Ympäristövaikutusten arviointi

Eniten positiivisia vaikutuksia syntyy tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat etenkin ihmisten 
elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Tulvariskiä vähentävillä toimenpiteillä, kuten tulvakarttojen laadin-
nalla ja päivittämisellä sekä tulvatietojärjestelmän kehittämisellä parannetaan asukkaiden ja myös viranomaisten 
tietoisuutta ja varautumista tulviin, jonka myötä myös tulvavahingot vähenevät. Maankäytön suunnittelu on tär-
keä osa ennakoivaa tulvasuojelutyötä, ja jonka vaikutukset on arvioitu positiivisiksi. Omatoimisen varautumisen 
toimenpiteillä tuetaan muita tulvariskejä vähentäviä toimenpiteitä ja parannetaan erityisesti matalilla syvyysvyö-
hykkeillä olevien kohteiden suojausta.

Nykyisten tulvapenkereiden korottamisella ja uusien penkereiden rakentamisella saadaan aikaan paljon po-
sitiivisia vaikutuksia, sillä toimenpiteellä saadaan suojattua lähes kaikki erityiskohteet ja suurin osa rakennuk-
sista Ivalon tulvariskialueella. Tulvapenkereiden rakentamisesta ei aiheudu kielteisiä luontovaikutuksia, mutta 
toimenpide voi herättää asukkaissa vastustusta maisemanmuutoksen takia. Huolellisella maisemoinnilla voi-
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daan vähentää tulvapenkereiden aiheuttamia maisemavaikutuksia ja joissakin tapauksissa maisema saattaa 
jopa parantua, kun alueesta tulee hoidettu ja siisti, jolloin penkereet voivat lisätä joidenkin alueiden viihtyisyyttä 
ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Teiden ja katujen korottamisella sekä jääsahauksen käytöllä ja kehittämisellä 
lisätään tulvapenkereillä saatavia tulvahyötyjä vähäisin haitoin. Jäänsahauksella voi olla vähäisiä negatiivisia 
vaikutuksia kalastukseen ja virkistyskäyttöön jään heikentymisen myötä, jolloin jäällä liikkumista joudutaan ke-
väällä rajoittamaan.

Valmiustoimilla ei ole suoraa vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen, mutta niillä parannetaan merkittävästi 
tulvatietoisuutta ja varautumista tulviin. Tiedotuksen lisääminen auttaa pelastus- tai muita viranomaisia toimi-
maan tulvatilanteessa ja keskittymään todellisiin riskikohteisiin sekä asukkaita suojaamaan esim. irtaimen omai-
suuden ajoissa. Valmiustoimista aiheutuu tätä kautta vähäisiä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Toiminta tulvatilanteessa sekä jälkitoimet aiheuttavat vähäisiä positiivisia vaikutuksia tai niillä ei todettu olevan 
ympäristövaikutuksia. Tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla voidaan estää veden leviämistä rakennuksiin sisälle ja 
vähentää aineelliselle omaisuudelle aiheutuvia tulvavahinkoja. Jälkitoimilla nopeutetaan alueen ja ihmisten toi-
pumista tulvista sekä helpotetaan viranomaisten työtä. 

Ivalojoen tulvariskialueella eri toimenpiteistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä toimen-
piteiden arvioinnin perusteella alueelle valittiin toteutettavaksi sellaiset toimenpiteet, joiden ympäristövaikutuk-
set ovat vähäiset. Hallintasuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden joukosta jätettiin pois mm. ohitusuoman ja 
kuivatekoaltaan rakentaminen sekä Ivalojoen ruoppaus. Pois jätetyillä toimenpiteillä olisi ollut joko tilapäisiä tai 
pysyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hallintasuunnitelmaan valituilla toimenpiteillä saavutetaan tarvittavat 
tulvasuojeluhyödyt vähäisin haitallisin ympäristövaikutuksin. Nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden tehosta-
misella on pääosin positiivisia tai neutraaleja vaikutuksia ympäristöön, ne aiheuttavat korkeintaan paikallisia ja 
melko vähäisiä haitallisia luontovaikutuksia.

Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

Tulvariskilain 620/2010 mukaisesti tulvariskien hallintasuunnitelma hyväksytään ja julkaistaan ennen 22.12.2015. 
Tämän jälkeen suunnitelma on tarpeen mukaan tarkistettava kuuden vuoden välein, edellyttäen että alue arvi-
oidaan jatkossakin merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialuei-
den tarkistus tehdään seuraavan kerran 22.12.2018 mennessä ja hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee 
olla valmis 22.12.2021.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät ole sitovia eivätkä suoranaisesti velvoita mitään ta-
hoa toteuttamaan kyseessä olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnittelukausien aikana. Valtion ja kunti-
en viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpiteet toiminnassaan 
huomioon. Tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleenarvioinnissa vuonna 2021 on tarvittaessa kuvattava, mitkä 
tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja miksi niin on käynyt.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävastuussa La-
pin ELY-keskus. ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toimenpiteidentoimeenpano etenee. 
Lisäksi toiselle suunnittelukaudelle asetettava Ivalojoen tulvaryhmä käsittelee suunnitelman ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä osana toisen suunnittelukauden työtä.

Viranomaisten toiminta tulvatilanteessa

ELY-keskus

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY -keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja 
tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Myös ennakoivat 
tulvantorjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla yhteistyössä kuntien ja toiminnanharjoit-
tajien kanssa. 
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ELY -keskuksen vastuulla on 

•	 tiedottaminen tulvavaarasta
•	 tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön käytön valvonta
•	 vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
•	 ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten jäänsahaus, hiekoitukset, säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien ha-

keminen
•	 asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai yksityisille 

mm. seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja ve-
sien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin 

•	 ELY-keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pelastus-
viranomainen on käynnistänyt pelastustoiminnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain mukaisen 
johtovastuun. 

Pelastusviranomainen

Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö. Pe-
lastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, joita on pidettävä pelastuslain 
mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin kuluessa. Tähän vaikuttaa 
myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus. Pelastusviranomaisen vastuulla on:

•	 toiminnan suunnittelu ja johtaminen poikkeuksellisissa tulvatilanteissa sekä pelastustoiminta
•	 tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia se-

kä kokonaiskuvan muodostaminen
•	 kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tul-

vaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko) 
•	 yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkereiden 

katkaisut)
•	 johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi
•	 varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat väestön evakuointi tai kohteiden suojaaminen hiekkasäkein ja 

muin tilapäisrakentein sekä tulvaveden pumppaus. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilanteen yleisjohta-
jana toimii pelastustoiminnan johtaja.

Kunta

Kunnan vastuulla on:

•	 suojella omia rakenteita ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisia tulvasuojelussa 
•	 kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyksien 

suojeleminen
•	 esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen
•	 työvoiman ja tulvantorjuntaa ja pelastustoimintaa varten tarvittavan kaluston luovuttaminen tarvittaessa 

pelastusviranomaisen käyttöön.

Tulvakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteenlaitos

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus on vastannut vuoden 2014 alusta 
alkaen tulvien ennustamisesta, tulvavaroituksista ja valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. Tulva-
keskus vastaa myös näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuksen erityistilanne-
ryhmä, joka tuottaa valtakunnallisen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviranomaisten kanssa. 
Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteenlaitos vastaavat tulvien poikkeuksellisuuslausuntojen antamisesta.
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Duogáš

Báhčaveaijoga čázádatviidodaga siste Avvila čoahkkebáiki lea nammaduvvon eanan- ja meahccedoalloministeriija 
mearrádusain 20.12.2011 oktan Suoma 21 mearkkašahttimus dulveriskaviidodagain. Dulveriskka hálddašeamis 
addojun lága (620/2010) ja ásahusa (SRÁ 659/2010) mielde mearkkašahtti dulveriskaviidodahkan 
gávnnahuvvon viidodagain galget ráhkaduvvot dulvevárra- ja dulveriskagárttat sihke oba čázádatviidodaga gokči 
dulveriskkaid hálddašanplána. Báhčaveaijoga čázádatviidodagas hálddašanplána dahkkojuvvo dušše Avviljoga 
oassegolganviidodagaide (govva 1), daningo eará oassi Báhčaveaijoga čázádatviidodagas luoitá Anárjávrái, iige 
eará Báhčaveaijoga čázádatviidodagas leat váikkuhus Avvila dulvviide dehe dulveriskkaid hálddašeapmái.

Dulveriskkaid hálddašeami plánenproseassa čohkiida golmma muttus:

1. Dulveriskkaid álgoárvvoštallan (jagiid 2012–2011) 
2. Dulvevárra- ja dulveriskagárttaid ráhkadeapmi (jagiid 2012–2013)
3. Dulveriskkaid hálddašanplána dahkan (jagiid 2012–2015).

Avviljoga čázádatviidodahkii lea ráhkaduvvon dulveriskkaid hálddašanplánan jagiide 2016–2021. Plánas 
buktojuvvojit ovdan dulveriskkaid álgoárvvoštallan, dulvevárra- ja dulveriskagárttat sihke árvvoštallamat 
dulvevahágiin. Plánas mannojuvvojit dasa lassin čađa dulveriskkaid hálddašeami ulbmilat ja doaibmabijut 
dulveriskkaid caggama ja unnideami várás, plánema doarvái ára čanusoassebeliid ja riikkavuložiid oassálastin 
ja gullan sihke birasčilgehus, mii govvida plána birasváikkuhusaid. 

Govva 1. Avviljoga čázádatviidodat ja viidodaga dulveriskaviidodat
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Avviljoga dulvejoavku

Hálddašanplána válmmaštallamis dárbbašlaš eiseváldiovttasbarggu várás eanan- ja meahccedoalloministeriija 
ásahii 22.12.2011 Avvila guvlui dulvejoavkku. Dulvejoavkku bargun lea eiseválddiid ovttasbarggu ordnen 
EJB-guovddážiid, eanangottiid lihtuid, gielddaid ja guovlluid gádjundoaimma gaskka sihke eará eiseválddiid 
ja ovdobeliid laktin plánemii vuorrováikkuhusain. Dulvejoavku ásaha dulveriskkaid hálddašeami ulbmiliid, 
gieđahallá dárbbašlaš čilgehusaid ja dohkkeha evttohusa hálddašanplánan ja dasa gullevaš doaibmabidjun. 
Vuosttaš plánenbaji dulvejoavkku doaibmabadji nohká 22.12.2015. Dulvejoavkku lahtut leat buktojuvvon ovdan 
tabeallas 1. Joavkku lahtut ja čoahkkinbeavdegirjjit leat oidnosis interneahtas. www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > 
Ivalojoen tulvaryhmä.

Tabealla 1. Avviljoga čázádatviidodaga dulvejoavkku lahtut ja bissovaš áššedovdit

Organisašuvdna Lahttu Várrelahttu

Lappi lihttu Janne Seurujärvi -

Anára gielda Arto Leppälä Kari Aalto

Sámi EJB-guovddáš1 Timo Alaraudanjoki Juha-Petri Kämäräinen

Sámi gádjunlágádus2 Jukka Harmanen Mauri Saniola

Sámi EJB-guovddáš Niina Karjalainen (Čálli) -
1 Lapin ELY dehe Lapin ELY-keskus lea jorgaluvvon dán dokumeanttas Sámi EJB dehe Sámi EJB-guovddáš. Dálá áigge oaidná maid geavahuvvon 
Sámi sajes Lappi. 
2 Lapin pelastuslaitos lea jorgaluvvon dán dokumeanttas Sámi gádjunlágádus. Dálá áigge oaidná geavahuvvon maid  
Lappi gádjunlágádus.

Oassálastin ja gullan

Olbmuin lea leamaš vejolašvuohta ovdanbuktit oaiviliiddiset dulveriskkaid hálddašeami plánemis golmma 
sierra muttos. Vuosttaš gullan lágiduvvui dulveriskkaid álgoárvvoštallamis ja evttohusain mearkkašahtti 
dulveriskaviidodahkan 1.4.–30.6.2011. Gullan dulveriskkaid hálddašanplána sisdoalus ja dan birasčilgehusa 
vuolggasajiin, ulbmiliin ja válmmaštallamis lágiduvvui 2.5.–2.8.2013 dain čázádat- ja riddoviidodagain, main 
dulveriskkaid hálddašanplánat ledje válmmaštallojuvvome. Goalmmát ja maŋimus muttus 1.10.2014–31.3.2015 
lea vejolašvuohta ovddidit oaivila hálddašanplánain ja dan dulveriskkaid hálddašeami ulbmiliin, doaibmabijuin, 
birasčilgehusas sihke plána olláhuhttimis. 

Govva: Avviljoga  
(Sanna Pehkonen)

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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Avviljoga čázádatviidodaga govvádus

Avviljohka gullá Báhčaveaijoga čázádatviidodahkii. Báhčaveaijoga čázádatviidodat lea Sámi eanangotti 
davvioasis eanas Ánara gieldda siste. Báhčaveaijoga čázádatviidodaga sturrodat lea 18 403 km2, mas Suoma 
bealde lea 14 492 km2. Čázádatviidodagas lea jávrrit 12,38 %. Suoma beal Báhčaveaijoga čázádatviidodat (nr 
71) juohkása ovcci golganviidodahkii, main guokte leat Avviljoga viidodagas, Vulle-Avviljoga viidodat ja Badje-
Avviljoga viidodat. Dáid sturrodat lea oktiibuot 3884 km2. Báhčaveaijoga čázádatviidodaga mávssolaččamus 
čázádatčohkiideapmi lea Suoma goalmmádin stuorimus jávri, Anárjávri. Eará stuora jávrrit čázádatviidodagas 
leat Muttošjávri, Njižžejávri, Pautujärvi, Rahajärvi (anárašg. Rááhájävri), Báđár ja Čuolusjávri. Báhčaveaijoga 
čázádatviidodaga stuorimus jogat leat Avviljohka, Juvdujohka, Kettujoki, Gámasjohka ja Fášku. 

Anárjávrái luoiti čázádagat leat luonddudilis earret Garitjoga čázádat, mii lea huksejuvvon fápmoekonomiijaatnui. 
Anárjávri dulvaduvvo Ruošša bealde Kaitakoski ( anárašg. Tiäbđookievŋis ~ Tiävdookievŋis) buođu bokte. 
Kaitakoski lassin Báhčeveaijoga loahppaoasis leat guhttá fápmorusttega, main guokte leat norgalaččaid hálddus. 
Suoma bealde čázádatviidodagas leat okta buođđu, Garitgeavŋŋis, mainna dulvaduvvo Rahajärvi. 

Báhčaveaijoga čázádatviidodaga váldočoahkkebáiki lea Avvil. Unnit čoahkkebáikkit leaba Anár ja Gámas. 
Gilleássan lea šaddan váldun Avviljoga, Anárjávrre ja muhtin unnit jávrri gáttiide. Gilit leat šaddan eanasin 
Avviljoga, Anárjávrre ja muhtin unnit jávrriid gáttiide. Servodatráhkadusa mihtilmas iešvugiide gullá Avvila – 
Dearpmaša gaskkas deahttá huksema avádat.

Báhčaveaijoga čázádatviidodagas leat 16 Natura 2000 –fierpmádahkii gullevaš suodjalanguovllu, main ovcci 
gullet ČRD:a suodjalanviidodatregistarii (ČRD (=VPD), dárkkuha čázádatrámmadirektiivva (jorg. fuomášahttin).). 
Avviljoga golganviidodagaide gullet dáin guhtta Natura 2000 –guovllu (Bátneduoddara meacci, Leammi 
álbmotmeahcci, Sota-aapa, Avviljoganjálmmádat, dasa lassin Bulju meahcci ja Urho Kekkosa álbmotmeahcci 
ravdaoasistis). Avviljoga golganviidodagain leat golbma riikkaviidosaččat árvvolaš kulturárbečuozáhaga, 
mat leat merkejuvvon HKB-registarii (HKB-registtar (=RKY-rekisteri suomagillii), dárkkuha riikkaviidosaččat 
mearkkašahtti huksejuvvon kulturbirrasa (jorg. fuomášahttin)).

Ovddit dulvedilit

Avvila guovddáščoahkkebáiki lea gillán measta jahkásaččat dulvvi čuovvumušain. Stuora dulvvit leat leamaš 
jagiid 1952, 1966, 1968, 1981, 1993, 2000 ja 2005 (tabealla 2). Stuorimus dulvi lea dáhpáhuvvan jagi 2005, goas 
gažaldagas lei čázádatdulvi jiekŋabuođuid haga. Dulvvi šaddamii váikkuhe giđa 2005 Avviljoga golganviidodaga 
muohttaga čáhceárvvut, mat ledje olahusstuorrát (Bátneduoddara guovllus stuorimussan badjel 250 mm/m²) 
ja suddanáigge arvvii olu (čáhcemearri lei sullii 80 mm). Dasa lassin suddanáigi lei jođán liegga dálkkiid dihte. 
Stuorimus rávnnjádat lei 26.5.2005 dalle Pajakoski (anárašg. Pajekuoškâ) 1 045 m3/s ja stuorimus čáhceallodat 
lei dalle N60+128,01 mettara.

Tabealla 2. Stuorimus čáhceallodagat ja rávnnjádagat Pajakoski áiccadanstašuvnnas (7101320)

Beaivemearri Čáhceallodat [N60+ m] Rávnnjádat[m3/s]
2005 1 045 128,01

2000 920 127,80

1981 900 127,79
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Dulvevárra- ja riskagárten

Avviljoga dulvevárragárta gokčá Avviljogaguora Huuhkajas Akujärvi (anárašg. Áhujävri) kanála rádjái. Dán 
viidodagas lea oažžumis eananmihtidanlágádusa lasersuonjarmihtidanvugiin buvttaduvvon dárkilis allodatmálle 
(KM2). Dulveriskagárten gokčá dulvevárragártejun viidodaga earret Neitiaapa guovllu. Avvila mearkkašahtti 
dulveriskaviidodahkii leat ráhkaduvvon lágas gáibiduvvon vuođđoskenáriot (1/20a, 1/50a, 1/00a, 1/250a ja 
1/1000a). Dulveriskagártemis čuozáhagaid guorahallan vuođđuduvvá dulveriskalága 8§:a miel juogadeapmái 
vahátlaš čuovvumušain. 

Avvila čoahkkebáiki lea suddjejun dulvestelliiguin. Steallit suddjejit dulvviin, maid dávjodat lea 1/100a dehe 
dávjjit. Guovddáža olggobealde čoahkkebáikkis leat steallit maid suodjedássi lea 1/50a dulvvi dávjodat. Muhtin 
orrunvisttit dehe joavkkut leat stelliid olggobeal dulveviidodagas. Dákkár viidodagat leat earenoamážit Akujärvi 
kanála viidodagas. Go dulvesteallit gokčašit dulvevahágat šaddet leat stuorrát. Measta oba Avvila guovddáš 
báhcá dulvvi vuollái. Tabeallas 3 leat buktojuvvon ovdan dulvevárraviidodagaid orruid ja visttiid mearit sierralágán 
dulvvi jdávjodagaiguin. 

Tabealla 3. Avvila dulveriskaviidodaga orruid ja visttiid mearit sierra dulvviid jeavddalašvuođaiguin (VLR 2012)1 

Dulvvi dávjodat Orruid mearri Orrunvisttiid mearri Visttiid mearri  oktiibuot

1/20 20 20 75

1/50 35 25 100

1/100 85 55 150

1/250 2105 805 1 535
1/1000 2510 945 1 780

Váddásit evakuerenvuloš dulvevára riskačuozáhagat leat Avvila dearvvašvuohtaguovddáš, 
bálvalanguovddáš Koivikko, Avvila beaiveruoktu, Avvila joavkobeaiveruoktu Násti ja nuortalašgiela giellabeassi, 
bázahallanolbmuid joavkoruoktu Kaamosranta, bázahallanolbmuid ráidodállu ja Avvila vuolledássi. 
Vealtameahttunvuohtabálvalusaide gullevaš dulveriskačuozáhagat leat Avvila liekkasstašuvdna ja Avvila 
šleađgastašuvdna. Dasa lassin guovllus leat olu šleađggajorahanrusttegat, párkašleađggajorahanrusttegat 
ja šleađgajuohkinskábet. Duolvačázi bumpenrusttegat dulveváras leat vuollel 100 jagi áigge dávjjes dulvviin 
4 stuhka. Hui hárvenaš dulvviin (1/250a) dulveváras leat badjel 40 duolvačázi bumpenrusttega ja measta 
oba duolvačáhcefierpmádat lea dulvvi vuolde. Dulveuhkideamos almmolaš geainnut leat Goahppilgeaidnu 
ja Roavvenjárggageaidnu. Maiddái Girdingieddegeidnui lea čáhci loktanan ovddit dulvejagiid. Gáhttan 
klassifiserejuvvon geainnuin mearkkašahttimusat uhkivuloš geainnut leat dearvvašvuohtaguovddážii doalvu 
geainnut ee. Buohcceviessugeaidnu ja Gáddegeaidnu. Govas 2 lea buktojuvvon ovdan válddus Avvila 
dulveriskagárttas hui hárvenaš dulvvi áigge (1/250a).

Birrasii vahága dagahan čuozáhagat eai leat Avvilis dulvevára vuollásažžan earát go boaldámuša 
juohkinstašuvnnat, mat eai árvvoštallo dagahit vahága dulvedilis. Dulvevára vuollásaš kulturárbevieru 
čuozáhagat eai maiddái leat dulvevára vuolde earát go okta giddes dološbázahus, mii ii árvvoštallo vaháguvvat 
dulvviid áigge. 

Dulvevárragárttat ja dulveriskagárttat leat oaidnimis birashálddahusa dulvegártabálvalusas www.ymparisto.
fi/tulvakartat. Dulvevárra- ja riskagártemis dahkkon raporttat gávdnojit Avviljoga dulveriskkaid hálddašanplána 
interneahtta-siidduin www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki. 

1 VLR (=RHR) lea oanádus viste- ja lanjadatregistaris (jorg. fuomášahttin).

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki


5

Govva 2. Válddus Avvila dulveriskagárttas hui hárvenaš dulvvi áigge (dulvvi jeavddalašvuohta 1/250a)

Dulveriskkaid hálddašeami ulbmilat

Dábálaččamus dulveriskkaid hálddašeami ulbmilin buot hálddašanplánaid čuozáhatčázádat- ja 
čuozáhatmearraviidodagain lea dulveriskkaid unnideapmi, dulvviid dagahan vahátlaš čuovvumušaid 
eastadeapmi ja láivudeapmi sihke dulvviide ráhkkaneami ovddideapmi. Dasa lassin čázádatdulvviid vahágat 
galggale čázádatviidodagain báhcit nu unnin go vejolaš. (Láhka dulveriskkaid hálddašeamis 11 §).

Avviljoga čázádatviidodagas leat álgoulbmiliid ulbmildássin ásahuvvon okte 100 dávjodaga dulvvi 
dássi čoahkkebáikeguovllus. Servodaga dáfus kritihkalaš čuozáhagaid (ee. dearvvašvuohtaguovddáš, 
šleađgastašuvdna ja gáiddosliekkasstašuvdna) oasis suddjema dássi lea okte 250 jagis dávjodaga dulvi. 

Avviljoga dulvejoavkku ásahan oba Avviljoga čázádatviidodaga almmolaš ulbmilat leat buktojuvvon ovdan 
tabeallas 4. Avviljoga dulvejoavku lea ásahan tabeallas 5 ovdanbuktojuvvon dulveriskkaid hálddašeami ulbmiliid 
Avvila mearkkašahtti dulveriskaviidodahkii.

Tabealla 4. Oba čázádatviidodaga ulbmilat Avviljoga čázádatviidodagas

Olbmuid dearvvašvuohta ja dorvvolašvuohta:
• Orrut dihtet dulveváras ja máhttet suddjet opmodagaset sihke ráhkkanit dulvedillái iešoaivves 
• Bajásdollo áigedási dulvedillegovva eiseválddiide ja riikkavuložiidda

Biras:
• Dulveriskkaid hálddašeami doaibmabijut eai mana russolassii čáziiddikšuma birasulbmiliiguin

Tabealla 5. Avvila dulveriskkaid hálddašeami ulbmilat

Olbmuid dearvvašvuohta ja dorvvolašvuohta:
• Hárvenaš dulvvi (1/100a) gokčan viidodagas eai leat 

viesut (dehe visttit leat suddjejuvvon nu, ahte olbmuid 
dearvvašvuohta ja dorvvolašvuohta eaba šatta vára 
vuollái)

• Earenoamáš várálaš dulvvi (1/250a) gokčan viidodagas 
eai leat čuozáhagat, maid lea váttis evakueret, dehe 
čuozáhagat leat suddjejuvvon ja johtinoktavuođat leat 
sihkkarastojuvvon

Vealtameahttun bálvalusat
• Čáhce- ja duolvačáhcefuolahus sihke lieggasa ja 

šleađgga juohkin ja buvttadus doibmet earenoamáš 
hárvenaš dulvedilis (1/250a)

• Mearkkašahtti johtalusoktavuođat eai boatkan 
earenoamáš hárvenaš dulvvis (1/250a)

Biras:
• Earenoamáš hárvenaš dulvvi (1/250a) gokčan viidoda-

gas ii leat dakkár doaibma, mas sáhtálii šaddat guhká 
bisti ja viiddes vahátlaš čuovvumuš birrasi
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Doaibmabijut

Avviljoga dulveriskkaid hálddašanplánas ovdanbuktojuvvon doaibmabijuiguin viggojuvvojit unniduvvot dulvvi 
vahátlaš čuovvumušat olbmuid dearvvašvuhtii ja dorvvolašvuhtii, vealtameahttunvuohtabálvalusaide, servodaga 
eallindehálaš doaimmaide, birrasii ja kulturárbevirrui. Doaibmabijuid válljemis leat vejolašvuođaid mielde 
viggojuvvon unniduvvot dulvviid duođaláhki sihke geavahuvvot earát dulveriskkaid hálddašeami vuogit, mat 
vuođđuduvvet dulvesuodjeráhkadusaide. 

Doaibmabijuid čilgedettiin ja válljedettiin dulveriskkaid hálddašeami vugiid leat guorahallon viidát vuhtii 
válddedettiin iešguđege doaibmabiju ávkkit, golut ja vejolaš vahátlaš váikkuhusat. Doaibmabijut leat dasa lassin 
heivehuvvon oktii čáziiddikšuma birasulbmiliiguin. Avviljoga dulveriskkaid hálddašeami plánemis adnojuvvoje 
ávkin máŋggaulbmilárvvoštallama doaibmabijut vuogádatlaš árvvoštallamis ja čanusjoavkkuid oainnuid 
čoaggimis. Govas 3 leat buktojuvvon ovdan doaibmabijuid árvvoštallamis adnon dagaldagat.

Avviljoga dulvejoavku lea dohkkehan čoahkkimisttis 17.9.2014 doaibmabijuid, mat evttohuvvojit 
hálddašanplánas (tabealla 6). Buot hálddašanplánas evttohuvvon doaibmabijut leat neutrálat dehe 
miehtemielalaš čáziiddikšuma birasulbmiliid joksama dáfus.  Ollašuhttima várás evttohuvvon dulveriskkaid 
hálddašeami doaibmabijut leat juhkkojun viđa váldojovkui: 

1. doaibmabijut, mat unnidit dulveriskkaid, 
2. dulvesuodjalandoaibmabijut, 
3. válmmašvuođa doaimmat, 
4. doaibma dulvedilis ja 
5. maŋŋedoaibmabijut.

Golloávkeguorahallan dahkkui Avviljoga čázádatviidodaga ráhkaduslaš doaibmabijuid oasis. Eará 
hálddašanplánas evttohuvvon doaibmabijut leat juo dálá áigge adnon doaibmabijut eiseválddiid doaimma oassin. 
Sula addi golloávkeguorahallama vuođul Avvila guvlui evttohuvvon doaibmabijut leat servodatekonomalaččat 
gánnáhahttit.

Govva 1. Doaibmabijuid árvvoštallamis adnojuvvon árvvoštallandagaldagat Avviljoga čázádatviidodagas

Dulveriskkaid hálddašandoaibmabijuid árvvoštallan 

DULVEÁRUID 
UNNIDEAPMI

Dearvvašvuohta 
ja 

dorvvolašvuohta

Infrastruktuvra 

Ekonomalaš bealit 

Biras 
(guđđojuvvui eret 

maŋŋel)

Kulturopmodat  
(guđđojuvvui eret 

maŋŋel)

LUONDDU-
VÁIKKUHUSAT 

Čáziid dilli 

Luonddu-
suodjaleapmi

Eará váikkuhusat 
lundui 

Oktiiheivvolašvuo
hta 

čáziiddikšumiin

EARÁ 
VÁIKKUHUSAT 

Ekonomiija 

Sosiála bealit 

Kultuvra

ČAĐAHAHTTIVUO
HTA

Teknihkalaš bealit

Ruhtadeapmi

Juridihkalaš bealit

Dohkkehahttivuohta

GOLUT 
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Tabealla 6. Hálddašanplánas evttohuvvon doaibmabijut Avviljoga čázádatviidodagas

Doaibmabidju Doaibmabiju váikkuhusaid 
viidodat Doaibmabiju dilli Oktiiheivvolašvuohta 

čáziiddikšumiin

Doaibmabijut mat unnidit dulveriskka

Dulvegárttaid ráhkadeapmi ja beaivádeapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Dulvediehtovuogádaga gárgeheapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Eanangeavaheami plánen Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Miehtemielalaš

Iešdoaimmalaš ráhkkaneapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Dulvesuodjalandoaibmabijut
Avvila dáláš dulvestelliid bajideapmi Avvila dulveriskaviidodat Ođđa doaibmabidju Neutrála

Lassistelliid huksen Avvilii Avvila dulveriskaviidodat Ođđa doaibmabidju Neutrála

Geainnuid ja gáhtaid bajideapmi Avvilis Avvila dulveriskaviidodat Ođđa doaibmabidju Neutrála

Jiekŋasahemiid atnu ja gárgeheapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Válmmašvuođa doaibmabijut
Dulveeinnostan- ja váruhusvuogádagaid gárge-
heapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Dulvekommunikašuvnna gárgeheapmi Oba čázádatviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Gádjun- ja evakuerenplánaid ráhkadeapmi Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Neutrála
Dulveduostuma hárjehusaid lágideapmi ja 
gárgeheapmi Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Doaibma dulvedilis
Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaid atnu ja 
gárgeheapmi Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Miehtemielalaš

Maŋŋedoaibmabijut

Doaimmaid ođđasit sajušteapmi Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Miehtemielalaš
Roassoveahkki ja eaktodáhtolaš doaimma 
ovddideapmi Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Neutrála

Ráidnen- ja ovddeštandoaibmabijuid plánen Avvila dulveriskaviidodat Anus dálá áigge Miehtemielalaš

Avviljoga dulvejoavku lea gieđahallan dulveriskkaid hálddašanplánas evttohuvvon doaibmabijuid ja daid 
vuoruheami čoahkkimis 13.8.2014 ja dohkkehan hálddašanplána čoahkkimis 17.9.2014. Doaibmabijuid vuoruheapmi 
lea ollašuhtton Avviljoga čázádatviidodagas nu ahte doaibmabijut leat biddjon golmma sierra luohkkái (vuosttaš, 
nubbi, dievasmahtti). Vuosttaš luohká doaibmabijuid ollašuhttimiin lea vejolaš joksat juogo dulvesuodjalanávkkiid 
riskaviidodagain dehe daid ollašuhttin lea vejolaš oanehis áigegaskkas, dehe dain ožžojuvvo dárbbašlaš ođđa 
diehtu, mii ii lean atnimis dán plánenáigodagas. Vuosttaš doaibmabijut ávžžuhuvvojit ollašuhttot nu fargga go 
vejolaš dulveriskkaid unnideami várás. Nuppi luohká doaibmabijut ollašuhttojit, jos vuosttaš luohká doaibmabijut eai 
sáhte ollašuhttot. Dievasmahtti doaibmabijut leat doaibmabijut, mat lat juo anus, ja maiguin ovddiduvvo viidodaga 
dulveriskkaid hálddašeapmi. Dat sáhttet doarjut vuosttaš ja nuppi luohká doaibmabijuid.

Doaibmabidjoevttohusat eai sisdoala dárkilvuohtadásis fidnoplánadásat dárkkes dieđu doaibmabijuin. 
Aitosaš doaibmabiju dárkkit plánen álgá easka hálddašanplána dohkkeheami maŋŋel, ja dat sáhttá 
joatkašuvvat čuovvovaš hálddašeami plánema jorrosii dehe dannai guhkkelebbui. Vástubeali dehe vástubeliid 
ovddasvástádussan lea vuosttažettiin doaibmabiju ollašuhttima álggaheapmi dehe ollašuhttima joatkin. 

1) Dulveriskka unnideaddji doaibmabijut

Dulveriskkaid unnidemiin dárkkuhuvvojit dakkár doaibmabijut, mat ollašuhttojit ovddalgihtii, ja maid ulbmilin lea 
unnidit vejolaš dulveriskkaid, viidodaga vahátpotentiála sihke eastit dulveriskka stuorruma. 

Dulveriskaviidodagaide ráhkaduvvojit dulvevárra- ja dulveriskagárttat, vai dulvviide sáhttá ráhkkanahttot ja 
vai viidodaga riskačuozáhagat identifiserejuvvojit. Dulvevárragárta govve viidodagaid, mat báhcet čáze vuollái, 
čáhcečikŋodaga ja –allodaga dihto dulvvi dávjodagain. Dulveriskagárttas čájehuvvojit dulvehávváiduvvi čuozáhagat. 
Avvilis dulvegárttaid ráhkadeami várás Avviljoga rávnnjádatmálle galgá dárkkalnuhttojuvvot ja dulvegártejuvvon 
viidodat galgá dárbbu mielde stuoriduvvot. Dulvegárttat galggale ráhkaduvvot earáge dulvehearkkes viidodagaide 
čázádatviidodagain. 
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Birashálddahusas lea anustis dulvediehtovuogádat, masa lea čohkkejuvvon dulvediehtu (ovdal leamaš dulvvit, 
dulveviidodagat, čáhceallodagat, rávnnjádagat, dulveriskačuozáhagat) diehtovuđđui ja báikediehtovuogádahkii. 
Avvila viidodagas dulveriskačuozáhagat galget beaiváduvvot dulvediehtovuogádahkii dieđuid rievdama mielde. 

Eanangeavahusa plánemiin dárkkuhuvvo plánenvuogádat, mas riikkaviidosaš guovlluidgeavahanulbmilat 
sihke buotguoskevaš lávat, dehege eanangoddelávva ja oppalašlávva, stivrejit bienalaš sajádatlávaid plánema. 
Dulvvit galget váldojuvvot vuhtii eanangeavahusa plánemis sierra lávvadásiin ja lávaid, mat leat juo geavahusas, 
áigge dásis doallamis galgá giddejuvvot earenoamáš fuomášupmi boarásnuvvi lávaide ja lávaide, main dulvvit eai 
leat váldojuvvon vuhtii. Dasa lassin galget váldojuvvot vuhtii dulveriskkaid hálddašeami ulbmilat, vai omd. váddásit 
evakuerenvuloš visttit dehe čuozáhagat, mat billistit birrasa, eai lávvejuvvo dulvevárraviidodahkii. Eanangeavahusa 
plánemii gullet maid geaidno- ja geainnosfierpmádagaid vuođđodivvunfidnut, mii geavadis dulveriskkaid unnideami 
dáfus dárkkuha dan, ahte vuođđodivvunfidnuid olis dulvvit váldojuvvojit vuhtii. Ovdamearkkadihte geainnut, mat 
dulvviid čuovvumuššan dávjá boatkanit, galggale vuođđodivvuma olis bajiduvvot.

Iešdoaimmalaš ráhkkaneapmi dárkkuha lihkohisvuođaid caggama, olbmuid, opmodaga ja birrasa 
suodjaleami várradilálašvuođain sihke dakkár gádjundoaibmabijuide ráhkkaneami, maid juohkehaš bastá bargat 
iešdoaimmalaččat. Iešdoaimmalaš ráhkkaneapmái gullá maid sierračuozáhagaid čuozáhatguovdasaš suddjen 
(fitnodatgiddodagat, šleađgga juohkinskábet, šleađgajorahanrusttegat, mat leat párkkain jno.) čuozáhaga eaiggáda 
doaimmas. Iešdoaimmalaš ráhkkaneapmái gullá maid iežas gitta- ja luovosopmodaga dáhkideapmi dulvvi várás. 
Dulveriskkaid unnideami várás galget buoriduvvot rávvagat ja dieđiheapmi iešdoaimmalaš ráhkkaneapmái 
laktásettiin.

Tabealla 7. Avvila  viidodaga dulveriskka unnideaddji doaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Doaibmabidju Dárkkit doaibmabidju Vástubealli Olláhuvvan Vuoruheapmi

Dulvegárttaid 
ráhkadeapmi ja 
beaivádeapmi

Avviljoga rávnnjádatmálle beaivádeapmi 

Sámi EJB Bistevaš

Vuosttaš

Dulvevárragártenvulos viidodaga viiddidandár-
bbu čielggadeapmi Vuosttaš

Dulvegárttaid áigge dásis doallan Dievasmahtti

Dulvediehto-vuo-
gádaga gárge-
heapmi

Avvila dulveriskačuozáhagaid áigge dásis 
doallan Sámi EJB

Bistevaš

Dievasmahtti

Dulveriskačuozáhagaid dieđuid dárkkálnuhttin Sámi EJB,  
Anára gielda Dievasmahtti

Dulvediehtovuogádaga gárgeheapmái oassá-
lastin Sámi EJB Dievasmahtti

Eanangeavahusa 
plánen

Dulvviid vuhtii váldin lávain ja guovlluid geava-
heami plánemis 

Anára gielda,  
Lappi lihttu

Bistevaš

Vuosttaš

Servodahkii dehálaš doaimmaid stivren eret 
dulvevárraviidodagain 

Anára gielda

Vuosttaš

Vuolit huksenallodagaid ja huksenmearrádus-
aid áigge dásis doallan Vuosttaš

Dulvviid vuhtii váldin geainnuid 
vuođđodivvunfidnuin Sámi EJB Vuosttaš

Iešdoaimmalaš 
ráhkkaneapmi

Ráhkkaneami dáládili čielggadeapmi Sámi EJB,  
Anára gielda

Bistevaš

Vuosttaš

Iešdoaimmalaš ráhkkaneami neavvuma buo-
rideapmi 

Sámi gádjun-
lágádus,  
Anára gielda

Dievasmahtti

Guovlluguovdasaš suodjalanplánaid ráhkade-
apmi 

Giddodat- 
eaiggádat

Dievasmahtti

Čuozáhagaid suddjen iešdoaimmalaččat 
ovddalgihtii Vuosttaš

Dulvedorvvu dárkkisteapmi dáhkádusain Dievasmahtti
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2) Dulvesuodjaleami doaibmabijut

Dulvesuodjalemiin dárkkuhuvvojit dakkár bissovaš ráhkadusaid plánen ja huksen, man ulbmilin lea eastit dehe 
unnidit dulvviid dagahan vahátlaš váikkuhusaid. 

Avvilii leat huksejuvvon dulvesteallit oktiibuot 13 km (govva 4). Dulvesteallit leat mihtiduvvon gierdat 1/50a 
ja muhtin oassái 1/100a dulvedili. Hálddašanplánas buktojuvvojit  bajiduvvot dáláš dulvesteallit gierdat 1/100a 
ja sierračuozáhagaid buohta 1/250a dulvedili. Bajideapmi árvvoštallojuvvo dárbbašuvvot oktiibuot sullii 3 800 m 
guhkodagas ja bajideamit leat eanas sullii 0,1–0,4 m. Steallit, mat suddjejit sierračuozáhagaid, galget bajiduvvot 
eanet, vai joksojuvvo 1/250a suodjedássi. Maiddái stealli, mii suddje Avvila šleađgastášuvnna, galgá bajiduvvot. 
Šleađgastašuvnna stealli bajidandárbu lea vuollel mettarbeale. 

Dáláš dulvesteallit eai reahkká Avvila orrunguovlluid suddjemii, daningo váimmusguovddáža olggobealde leat 
máŋggat orrunvisttit, main lea áitta njuoskat stuorit dulvviin. Ođđa dulvesteallit leat plánejuvvon suodjedoaibman 
ee. Tahkontörmäi, Koivulai, Teponmäkii ja Korteniemii (govva 4). Ođđa steallit dárbbašuvvojit oktiibuot sullii 4 km ja 
stelliid allodat lea vuollel ovtta mettara. Ulbmilin lea suddjet buot orrunvisttiid 1/100a dulvvi allodaga rádjái.

Avvila guovllus dulvedilis lea áittan njuoskat almmolaš geainnuin ee. Rovaniementie (Roavvenjárggageaidnu), 
Petsamontie (Beahcángeaidnu), Koppelontie (Goahppelgeaidnu), Lentokentäntie (Girdišilljogeaidnu) 
ja Leiritie (Leairageaidnu). Johtinoktavuođaid dorvvasteapmi dulveriskačuozáhagas lea dehálaš 
earenoamážit gádjundoaimma dorvvasteami várás. Guovllus galget bajiduvvot almmolaš váldogeainnut ja 
Buocceviessugeaidnu sihke nanosmahttojuvvot geaidnostelliid luhput gierdat dulvečáziid. Bajidandárbu lea 
oktiibuot sullii 7 km, vai joksojuvvo 1/250a suodjedássi. 

Govva 4. Avvila dáláš dulvestelliid ja vejolaš ođđa lassistelliid sajádat
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Jiekŋasahemiiguin viggojuvvojit garvojuvvot jiekŋabuođuid dagahan dulvvit. Jahkásaččat jiekŋasahema 
dárbu čilgejuvvo giđđat ja jieŋat sahejuvvojit dain johkaviidodagain, main jiekŋagassodat lea stuoris diliid 
ektui. Avviljogas jiekŋasahemat dahkkojit jeavddalaččat Avvila guovddážis šalddis vulos joga. Vuollinjogas 
jiekŋabuođut šaddet dábálaččat Kuusiniemi buohta, Lammasniemi buohta ja Peltosa Mellai. Sahemiin viggojuvvo 
eastaduvvot jieŋaid buđđoseapmi dihto báikkiide, maidda jieŋat leat ovdal bahkkašuvvan gitta nu ahte leat 
ráhkadan jiekŋabuođuid. 

Tabealla 8. Avvila guovllu dulvesuodjaleami doaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Doaibmabidju Dárkkit doaibmabidju Vástubealli Ollašuvvan Vuorheapmi

Avvila dáláš  
dulvestelliid  
bajideapmi 

Avvila dáláš stelliid allodagaid mihtideapmi 
Anára gielda, 
Giddodat-eaiggádat

1 plánenbadji1

VuosttašStelliid bajideapmi gierdat ulbmiliid miel dulve-
diliid 1-2 plánenbaji

Lassistelliid  
huksen Avvilii 

Ođđa stelliid dárbbu čielggadeapmi 

Anára gielda

1 plánenbadji

VuosttašStelliid duovddaduddjonplánen 1 plánenbadji

Dulvestealleplánaid ráhkadeapmi ja ollašuhttin 1-3 plánenbaji

Geainnuid ja  
gáhtaid  
bajideapmi Avvilis 

Geainnuid allodagaid mihtideapmi ja bajidan-
dárbbu čielggadeapmi 

Sámi EJB,  
Anára gielda

1 plánenbadji

VuosttašGeainnuid bajideapmi gierdat 1/250a dulvedili 1-2 plánenbaji

Geaidnostelliid luhpuid nanosmahttin gierdat 
dulvečáziid 1-2 plánenbaji

Jiekŋasahemiid 
atnu ja  
gárgeheapmi 

Jiekŋasahemiid ollašuhttin dárbbu mielde 
Sámi EJB Bistevaš

Vuosttaš

Jiekŋasahema gárgeheapmi Dievasmahtti

¹1 plánenbadji = 6 jagi

3) Válmmašvuohtadoaibmabijut

Válmmašvuohtadoaimmaiguin dárkkuhuvvojit vuogit, doaibmabijut ja várásorruma vuogádagat, maiguin 
viggojuvvojit ovddiduvvot dulvviide ráhkkaneapmi ja dađi lági mielde unniduvvot vejolaš dulvvi dagahan vahágat.  
Maiddái dulvedilledoaimma plánen ja hárjehallan gullaba válmmašvuohtadoaimmaide. 

Dulveeinnostusaid ja dulveváruhusvuogádagaid gárgehanbargu lea bistevaš, vai dulvviid sáhttá 
ávaštallat dáláža buorebut ja árabut. Oba čázádatviidodaga gokčevaš čázádatmálle mielde sáhttá guorahallot 
čázádatviidodaga čáhcedilli ja dan gárganeapmi. Čáhceallodat- ja dulveváruhusat addojuvvojit čázádatmálle 
einnostusaid ja áiccastagaid vuođul, go sierra meroštallojun arvin-, čahceallodat- ja rávnnjádatdásit mannet 
einnostusaid dehe reálaáigge áiccastagain badjel. EJB-guovddážat barget ovttasráđiid dulveguovddážiin, man 
bargguide gullá dulvviid einnosteapmi ja dain váruheapmi. 

Buorre dulvedieđiheapmi veahkeha álbmoga ráhkkanit dulvviide ja buoridit ássiid vejolašvuođaid 
sirdit opmadagaset dorvui ja suddjet giddodagaset dulvvis. Dulvekommunikašuvdna galgá leat čielggas ja 
informatiivvalaš. Dulveviidodaga olbmuin galgá leat vejolašvuohta oažžut geažos áigge reálaáigge diehtu iežaset 
guovllu dulvedilis ja vejolaš heahtedilis doaibmamis. Guovllus galget čielggaduvvot buoremus, jođáneamos ja 
álkimus gulahallankanálat. Orruid ja eiseválddiid gaskavuođa ovttasbargu galgá buoriduvvot.

Gádjun- ja evakuerenplána ulbmil lea boktalit orruid fuomát orrunguovllu várradagaldagaid ja veahkehit 
caggat várradiliid ja vahágiid. Gádjunplána galgá ráhkaduvvot orrunvisttiide, main leat unnimusat golbma 
orrunlanjadaga sihke eará stáhtaráđi ásahusas gádjundoaimmas (407/2011) namuhuvvon čuozáhagaide. 
Plánas galget buktojuvvot ovdan vistti várrabáikkit ja riskkat sihke addit rávvagiid daid ovddalgihtii caggama 
várás ja várradilis doaibmamis. Dulveriskkaide ráhkkaneami buorideami várás galggalii čilgejuvvot mo dulvvit 
leat váldojuvvon vuhtii dáláš gádjun- ja evakuerenplánain ja dárbbu mielde plánat galget biddjot áiggedássái nu 
ahte dulvvit váldojuvvojit vuhtii.
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Dulveduostuma hárjehusat sáhttet ordnet čázádatviidodaga suohkanat, Sámi gádjunlágádus ja Sámi EJB-
guovddáš ovttasráđiid báikkálaš doaibmiiguin ja ássiiguin. Dulveduostunválmmašvuođaid doalaheami ja doaimma 
gárgeheami várás Avvilis galggale lágiduvvot dulveduostuma hárjehusat jeavddalaš áigegaskkaid.

Tabealla 9. Avvila guovllu válmmašvuohtadoaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Doaibmabidju Dárkkit doaibmabidju Vástubealli Ollašuvvan Vuoruheapmi

Dulveeinnostusaid ja 
dulveváruhus-vuogáda-
gaid gárgeheapmi

Oassálastin dulveeinnostus- ja váruhus-
vuogádagaid gárgeheapmái Sámi EJB Bistevaš Dievasmahtti

Dulvekommunika-
šuvnna gárgeheapmi

Áhpasit gulahallankanálaid 
čielggadeapmi riskaviidodagain

Sámi EJB, 
Anára gielda 1 plánenbadji1 Vuosttaš

Ovttasbarggu lasiheapmi assiid ja  
eiseválddiid gaskkas

Anára gielda 
Sámi gádjunlágádus, 
Sámi EJB

Bistevaš

Vuosttaš

Oassálastin kommunikašuvnna  
gárgeheapmái

Sámi EJB,  
Anára gielda,  
Sámi gádjunlágádus

Dievasmahtti

Sierralágán dulvedieđihandilálašvuođaid 
lágideapmi

Sámi EJB,  
Anára gielda,  
Sámi gádjunlágádus

Vuosttaš

Dulvekomunikašuvdnaplánaid ráhkade-
apmi ja áigge dásis doallan

Anára gielda,  
Sámi gádjunlágádus Dievasmahtti

Gádjun- ja evakueren-
plánaid ráhkadeapmi

Gádjunplánaid, mat váldet vuhtii dulvviid, 
ráhkadeapmi buot riskačuozáhagaide ja 
plánaid beaivádeapmi 

Giddodagaid  
eaiggádat

1 plánenbadjii

Vuosttaš

Guovlluguovdasaš gádjunplána ráhka-
deapmi vahátviidodahkii (omd. Avvila 
dearvvašvuohtaguovddáža guovlu) 

Sámi gádjunlágádus, 
Anára gielda Dievasmahtti

Dulveduostuma hárje-
husaid lágideapmi ja 
gárgeheapmi

Dulveduostuma hárjehusaid lágideapmi 
riskaviidodagain jeavddalaš áigegaskkaid

Sámi EJB  
Anára gielda,  
Sámi gádjunlágádus

Bistevaš Dievasmahtti

¹1 plánenbadji = 6 jagi

4) Doaibma dulvedilis

Doibmii dulvdilis gullet doaibmabijut, mat ollašuhttojit dulveáigge, dulvvi dagahan vahágiid caggama dehe 
unnideami várás. Gaskaboddasaš doaibmabijut, mat dahkkojit dulvedilis, leat ee. luottaid bajideamit, 
gaskaboddasaš eananalláneamit, sáddoseahkat, vuođđomuvrraid plastihkaid gokčan ja luovosopmodaga 
sirdin badjelii. Doaibmabijuiguin sáhttet unniduvvot dulvevahágat ja estojuvvot čázi golgan visttiid sisa. 
Suodjeráhkadusat adnojit earenoamážit eiseválddiid doaimmas, muhto maid priváhta giddodateaiggádat sáhttet 
suddjet opmodagaset gaskaboddasaš dulvesuoji ráhkadusaiguin. Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaid 
atnu sáhttá gárgehuvvot ee. neavvumiin, materiálavuorkkáiguin dehe vugiid destemiin.

Tabealla 10. Avvila viidodaga guoskevaš dulveáigge doaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Doaibmabidju Dárkkit doaibmabidju Vástubealli Ollašuvvan Vuoruheapmi

Gaskaboddasaš dul-
vesuodje-ráhkadusaid 
atnu ja gárgeheapmi

Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaid 
oažžuma sihkkarastin Anára gielda

Bistevaš

Dievasmahtti

Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaid 
vurken riskaviidodahkii Anára gielda Vuosttaš

Vugiid gárgeheapmi ja desten 
Anára gielda,  
Sámi gádjunlágádus, 
Sámi EJB-guovddáš

Dievasmahtti

Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaid 
geavaheapmi

Giddodagaid  
eaiggádat Vuosttaš
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5) Maŋŋedoaibmabijut

Maŋŋedoaibmabijut leat doaimmat, mat dahkkojit dulvedili maŋŋel, ja dat siktejit vahágiin váhkkaseapmái ja 
ráhkkaneami buorideapmái.

Doaimmaid ođđasit sajuštemiin dárkkuhuvvojit sierračuozáhagaid gaskaboddasaš dehe bissovaš 
sajušteapmi nuppe sadjái, jos dulvi lea njuoskadan čuozáhaga. Ulbmilin lea oažžut doaimmaid ja bálvalusaid 
johtui ođđasit nu jođánit go vejolaš dulvvi maŋŋel. Doaimmaid ođđasit sajuštemiin ii sáhte váikkuhuvvot 
dulvevahágiid unnumii, muhto dat jođálnuhttá viidodaga dulvvis váhkkaseapmái ja ovddalgihtii plánen veahkeha 
ee. gádjuneiseválddi barggu. Doaimmaid ođđasit sajuštemiin sáhttá váikkuhuvvot njuoskan čuozáhaga 
dulveriskái boahttevuođas, earenoamážit jos čuozáhat sajuštuvvo dulvevárraviidodaga olggobeallái.

Dulvvit sáhttet dagahit mearkkašahtti ekonomalaš ja sosiálalaš hehttehusaid dulveviidodaga ássiide, jos 
sin iežaset dehe lagamučča ruoktu njuoská. Váhkkaseapmi katastrofas sáhttá leat váttis ja dasa dárbbašuvvo 
olggobeal veahkki. Avviljoga čázádatviidodagas roasu maŋŋel almmolaš sektor, searvvit ja searvegottit sáhttet 
dárbbu mielde fállat roassoveahki vahágis gillájeddjiide. Dábálaččamusat suohkan fállá roassodiliin veahki 
sosiála-, dearvvašvuohta- ja bolesbálvalusaiguin. 

Go dulvi njuoskada vistti, de šaddet visttiid njuosku ráhkadusat divvojuvvot dehe vejolaččat oba visti sáhttá 
šaddat burgojuvvot ja huksejuvvot ođđasit. Dulvi sáhttá maid fárustis lávdadit viidodahkii mođi, duolvačáziid ja 
eará duolvva. Dasa lassin dulvvi mielde sáhttet fievrasit dávvirat ja ruskkat. Guovllut sáhttet leat dulvvi maŋŋel 
hui dohkkemeahttumat ássama dáfus. Dulvvi maŋŋelaš áiggiid čalmmis doaladettiin galggalii plánejuvvot 
ovddalgihtii, mo dulveriskaviidodagaid ovddešteapmi ja ráidnen dikšojuvvo dulvvi maŋŋel.

Tabealla11. Avvila viidodaga maŋŋedoaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Doaibmabidju Dárkkit doaibmabidju Vástubealli Ollašuvvan Vuoruheapmi

Doaimmaid ođđasit 
sajušteapmi

Vahátčuozáhagaid 
ođđasitsájuštandárbbu čielggadeapmi Anára gielda, giddo-

dateaiggádat Bistevaš Dievasmahtti 
Vahátčuozáhagaid gaskaboddasaš dehe 
bistevaš ođđasit sajušteapmi

Roassoveahkki ja 
eaktodáhtolaš doaimma 
ovddideapmi

Ordnejuvvo roassoveahkki dulvediliid 
maŋŋel Anára gielda, Sámi 

gádjunlágádus,  
searvegoddi 

Bistevaš Dievasmahtti
Gárgehuvvojit dulvvi maŋŋelaš váhkka-
seami ovddideaddji doaimmat

Ráidnen- ja 
ovddeštandoaimma 
plánen

Dárkkit doaibmabidjoevttohus Anára gielda 1 plánenbadji1

Dievasmahtti

Dulveviidodaga ássiid, doaibmiid ja 
eaktodáhtolašservviid oahpisteapmi ja 
skuvlen

Anára gielda, Sámi 
gádjunlágádus Bistevaš

1 1 plánenbadji = 6 jagi

Birasváikkuhusaid árvvoštallan

Eanemus positiivvalaš váikkuhusat šaddet dulvariskka unnideaddji doaibmabijuin, mat váikkuhit earenoamážit 
olbmuid eallindiliide, loaktimii ja muhtin muddui áhpásnuvvanatnui. Dulveriskka unnideaddji doaibmabijuin, 
dego dulvegárttaid ráhkademiin ja beaivádemiin sihke dulvediehtovuogádaga gárgehemiin, buoriduvvo ássiid 
ja maiddái eiseválddiid diđolašvuohta ja ráhkkaneapmi dulvviide, maid mielde dulvevahágat unnot maiddái 
gaskkalaččat. Eanangeavahusa plánen, mas adnojuvvojit veahkkin maiddái dulvegártemiin ožžojun dieđut, 
lea ávaštalli dulvesuodjalanbarggu dehálaš oassi. Maiddái duolvačáhcebohccifierpmádagaid saneremiin ja 
gárgehemiin dulvegierdavažžan sáhttet duolvačáhcebázáhusat eananvuđđui ja čázádagaide unniduvvot, mas 
leat positiivvalaš váikkuhusat ee. guollešlájaide, organismmaide sihke áhpásnuvvanatnui.
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Dáláš dulvestelliid bajidemiin ja ođđa stelliid huksemiin ožžojuvvojit olu áigái positiivvalaš váikkuhusat, 
daningo doaibmabijuin sáhttet suddjejuvvot measta visot sierračuozáhagat ja eanas visttiin. Dulvestelliid 
huksen ii dagat vahátlaš luondduváikkuhusaid, muhto doaibmabidju sáhttá bohciidahttit ássiin vuostálastima 
duovddanuppástusa dihte, muhto go dat leat plánejuvvon bures ja go duovddaoaidninvuogit leat váldojuvvon 
vuhtii, de steallit sáhttet lasihit muhtin guovlluin buoret loaktima  ja áhpásnuvvanatnovejolašvuođaid. Geainnuid 
ja gáhtaid bajidemiin sihke jiekŋasahema geavahemiin ja gárgehemiin lasihuvvojit dulvestelliin boahtti 
dulveávkkit unnánaš vahágiiguin. Jiekŋasahemiin sáhttet leat unnánaš negatiivvalaš váikkuhusat guolástussii ja 
áhpásnuvvanatnui jieŋa raššuma mielde, goas jieŋa alde lihkadeapmi saddá giđđat ráddjejuvvot. 

Válmmašvuohtadoimmain eai leat njuolggováikkuhusat dulvavahágiid unnumii, muhto daiguin buoriduvvo 
mearkkašahtti ládje diehtu dulvviin ja ráhkkaneapmi dulvviide. Diehtojuohkima lassáneapmi veahkeha gádjun- 
ja dehe eará eiseválddiid doaibmat dulvedilis ja vuojulduvvat duođalaš riskačuozáhagaide sihke ássiid suddjet 
omd. luovos opmodaga áiggebále. Válmmašvuohtadoaimmain bohtet dákko bokte unnánaš positiivvalaš 
birasváikkuhusat. 

Doaibmamis dulvedilis sihke maŋŋedoaimmain bohtet unnánaš positiivvalaš váikkuhusat dehe dain eai leat 
gávnnahuvvon leat birasváikkuhusat. Gaskaboddasaš dulvesuodjeráhkadusaiguin sáhttet caggojuvvot čázi 
golgan visttiid siskkobeallái ja unniduvvot ávnnaslaš opmodaga dulvevahágat. Maŋŋedoaimmaiguin jođálnuhttojit 
guovllu ja olbmuid váhkkaseapmi dulvviin sihke álkiduvvo eiseválddiid bargu.

Avviljoga dulveriskaviidodaga sierra doaibmabijuid vahátlaš váikkuhusat báhcet unnin, daningo doaibmabijuid 
árvvoštallama vuođul viidodahkii válljejuvvoje ollašuhttot dakkár doaibmabijut, maid birasváikkuhusat leat unnit. 
Hálddašanplánii válljejun doaibmabijuid siste guđđojuvvoje eret ee. meaddelmannanrokki ja goikedahkuáldá 
huksen sihke Avviljoga čiekŋudeapmi. Eret guđđojun doaibmabijuin livčče leamaš juogo gaskaboddasaš 
dehe bistevaš vahátlaš birasváikkuhusat. Hálddašanplánii válljejun doaibmabijuiguin joksojuvvojit dárbbašlaš 
dulvesuodjalanávkkit unnánaš vahátlaš birasváikkuhusaiguin. Dálááigge adnon doaibmabijuid beavttálmahttimiin 
leat eanas positiivvalaš dehe neutrála váikkuhusat birrasii, dat dagahit eanemusat báikkálaš ja oalle unná 
vahátlaš luondduváikkuhusaid. 

Hálddašanplána ollašuhttin ja bearráigeahčču

Dulveriskalága 620/2010 mielde dulveriskkaid hálddašanplána galgá lean dohkkehuvvon ja almmustuhtton 
ovdal 22.12.2015. Dán maŋŋel plána galgá dárbbu mielde dárkkistuvvot guđa jagi gaskkaid, dainna eavttuin 
ahte viidodat árvvoštallojuvvo boahttevuođasge mearkkašahtti dulveriskaviidodahkan. Dulveriskkaid 
álgoárvvoštallan ja mearkkašahtti dulveriskaviidodagaid dárkkistus dahkkojuvvo čuovvovaš háve 22.12.2018 
rádjái ja hálddašanplána ođđasitárvvoštallan galgá leat gárvvis 22.12.2021.

Dán hálddašanplánas evttohuvvon doaibmabidjoevttohusat eai leat čadnit eaige njulgestaga geatnegáhte 
mange beali ollašuhttit gažaldatvuloš doaibmabijuid dán dahje čuovvovaš plánenbajiid áigge. Stáhta ja gielddaid 
eiseválddit sihke guovlogárgehaneiseváldi galget liikká váldit plána ja doaibmabidjoevttohusaid doaimmasteaset 
fuomášupmái. 

Avviljoga dulveriskkaid hálddašanplána ollašuhttima ovddideamis ja bearráigeahčus váldoovddasvástádus lea 
Sámi EJB-guovddážis. EJB-guovddáža bargun lea iežas oasis bearráigeahččat, ahte doaibmabidjoevttohusaid 
ollašuhttin ovdána. Dasa lassin nuppi plánenbaji Avviljoga dulvejoavku gieđahallá plána ja doaibmabidjoevttohusaid 
ollašuhttima gažaldagaid nuppi plánenbaji barggu oassin.

Eiseválddiid doaibma dulvedilis

EJB-guovddáš

Dulveriskkaid hálddašeamis addojun lága mielde EJB-guovddáža bargun lea atnit ávvira dulveuhki ja 
dulvvi áigge eiseválddiid ovttasbarggu ordnemis ja stivret doaibmabijuid čázádagain. Maiddái ávaštalli 
dulveduostundoaibmabijut leat eanasin EJB-guovddážiid ovddasvástádussan, ovttasráđiid suohkaniid ja 
doaimmahárjeheddjiiguin. EJB-guovddážiid ovddasvástádussan lea: 
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• dieđiheapmi dulveváras 
• dulvviide ráhkkaneapmi ovdal dulvviid sihke čázádaga anu bearráigeahčču 
• čáhcedili čuovvun ja dulveuhkis dieđiheapmi 
• ovddalgihtii duostundoaibmabijut dego jiekŋasahen, sáttuid gilvimat, dulvadeami stivren ja 

spiehkastatlobiid ohcan 
• áššedovdiveahki addin gádjuneiseváldái/opmodagaset suddjejeaddji servošiidda dehe priváhtaolbmuide 

ee. čuovvovaš dulveduostunbargguin: jiekŋabuođuid burgin, gaskaboddasaš stelliid ja buođuid dahkan 
ja čáziid stivren gaskaboddasaš viidodagaide ja ráiggiide 

• EJB-guovddáš fuolaha doaibmasuorggistis doaibmavuloš dulveriskkaid hálddašeamis maiddái dan 
maŋŋel, go gádjuneiseváldi lea álggahan gádjundoaimma ja váldán gádjundoaimmas gádjunlága mielde 
jođihanovddasvástádusa. 

Gádjuneiseváldi

Gádjuneiseváldái gullá lihkohisvuođaid almmolaš eastadeapmi ja dasa laktaseaddji eiseválddiid ovttasbargu. 
Gádjundoaibma olláhuhttá dulvedilis daid gádjunbarggu doaimmaid, mat galget adnojuvvot gádjunlága mielde 
hohpolažžan. Dábálaččat gažaldat lea bargguin, maidda galgá álgit muhtin diimmuid siste. Dása váikkuha maid 
vahátguovlluid viidodat ja čuovvumušaid duođalašvuohta. Gádjuneiseválddi ovddasvástádussan lea:

• doaimma plánen ja jođiheapmi spiehkastatlaš dulvediliin sihke gádjundoaibma 
• dulveduostundili oppalaš jođiheapmi, jos gádjunbargui oassálastet eanet doaibmasurggiid eiseválddit 

sihke oppalašgova hábmen 
• oppalašgova vuođul gullevaš barggut viidodagaid ja ovttaskas dehálaš čuozáhagaid suddjen (omd. 

dulveseainnit, sáddoseahkat, gaskaboddasaš stelliid ja buođuid dahkan) 
• ovttaskas opmodahkii čuohcci doaibmabijuin mearrideapmi (ovdamearkkadihte luottaid ja stelliid 

botkemat) 
• jođihanovddasvástádus sirdása gádjuneiseváldái dalle, go dulveduostun rievdá gádjunbargun 
• Aitosaš gádjunbargui gullet olbmuid evakueren dehe čuozáhagaid suddjen sáddoseahkaiguin ja 

eará gaskaboddasaš ráhkadusaiguin sihke dulvečázi bumpen. Go gádjunbargu lea álgán de dili 
oppalašjođiheaddjin doaibmá gádjunbarggu jođiheaddji.

Gielda

Gieldda ovddasvástádussan lea:
• suodjalit iežas ráhkadusaid ja doaimma sihke doarjut gádjuneiseválddiid dulvesuodjaleamis 
• suohkana opmodaga (omd. čáhcefuolahus, dearvvašvuohtaguovddážat, skuvllat, beaiveruovttut) ja 

diehtojohtalusoktavuođaid suodjaleapmi
• omd. evakuerema olláhuhttin ja heahteorruma ordnen 
• bargovuoimmi ja dulveduostuma ja gádjunbarggu várás dárbbatlaš gálvvuid luobaheapmi dárbbu mielde 

gádjuneiseválddi atnui.

Dulveguovddáš, Suoma birasguovddáš ja Dálkediehtaga instituhtta

Suoma birasguovddáža ja Dálkediehtaga instituhta oktasaš Dulveguovddáža ovddasvástádussan lea leamaš 
jagi 2004 álggu rájes dulvviin einnosteapmi, dulveváruhusain ja riikkaviidosaš dulvedillegova bajásdoallan. 
Dulveguovddáža ovddasvástádussan lea maid dáidda gullevaš bálvalusaid gárgeheapmi ja bajásdoallan. 

Spiehkastatlaš čáhcediliin ja mearkkašahtti vahátriskadiliin vuođđuduvvo Dulveguovddáža sierradillejoavku, 
mii buvttada riikkaviidosaš dulvedillegova ovttasráđiid EJB-guovddážiiguin ja gádjuneiseválddiiguin. 
Suoma birasguovddáža ja Dálkediehtaga instituhta ovddasvástádussan lea addit cealkámušaid dulvviid 
spiehkastatlašvuođas.
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Tuávváš

Paččvei čácádâhkuávlust lii Avveel čuákkipäikki, mii lii nomâttum eennâm- já meccituáluministeriö miärádâssáin 
20.12.2011 ohtân Suomâ 21 merhâšittee tulveriskâkuávluin. Tulveriiskâi haaldâšmist asâttum laavâ (620/2010) 
já asâttâs (VNA 659/2010) mield jis kuávlu lii nomâttum tulveriskâkuávlun, te ton kuávlust kalga vuáváđ 
tulvevaarâ- já tulveriskâkáártáid já meiddei ubâ čácádâhkuávlu vijđosii tulveriiskâi haldâšemvuávám. Paččvei 
čácádâhkuávlust haldâšemvuávám ráhtoo tuše Avveeljuuvâ uásikulgâmvijđoduvváid (kove 1), tondiet ko 
Paččvei čácádâhkuávlu eres uásih kolgeh Aanaarjáávrán, iäge tain lah vaiguttâs Avveel tulvijd teikkâ tulveriiskâi 
haaldâšmân.

Tulveriiskâi haldâšem vuávámproosees ráhtášuvá kuulmâ muddoost:

1. Tulveriiskâi algâárvuštâllâm (iivij 2010–2011) 
2. Tulvevaarâ- já tulveriskâkáártái rähtim (iivij 2012–2013)
3. Tulveriiskâi haldâšemvuávám rähtim (iivij 2012–2015).

Avveeljuuvâ čácádâhkuávlu várás lii rahtum tulveriiskâi haldâšemvuáváámin ivvijd 2016–2021. Vuáváámist 
oovdânpuáhtojen tulveriiskâi algâárvuštâllâm, tulvevaarâ- já tulveriskâkáártáh já munearvâlusah tulvevahâgijn. 
Ton lasseen vuávám kieđâvuš tulveriiskâi haldâšem uulmijd já tooimâid tulveriiskâi estim já kepidem várás, 
vuávámáigásii čonâstááhui já aalmugjesânij uásálistem já kuullâm já meid pirrâdâhčielgiittâs, mii kovvee tom, 
magareh vaiguttâsah vuáváámist láá pirrâdâhân.

Kove 1. Avveeljuuvâ čácádâhkuávlu já kuávlu, kost lii tulveriskâ
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Avveeljuuvâ tulvejuávhuh

Haldâšemvuávám valmâštâlmist onnum virgeomâhâšoovtâstpargo várás eennâm- já meccituáluministeriö asâttij 
22.12.2011 Avveel kuávlun tulvejuávhu. Tulvejuávhu pargon lii orniđ virgeomâhái oovtâstpargo IPI-kuávddáá, 
eennâmkuudij lito, kieldâi já kuávlui piäluštemtooimâ kooskâ já ton lasseen čoonnâđ vuáruvaiguttâssáin eres 
virgeomâháid já ovdâtááhuid vuáváámân. Tulvejuávkku aasât tulveriiskâi haldâšem uulmijd, kieđâvuš áášán 
kyeskee čielgiimijd já tuhhit iävtuttâs haldâšemvuáváámin já toos siskelduvvee toimân. Vuossâmuu vuávámpaje 
tulvejuávhu toimâpaje nohá 22.12.2015. Tulvejuávhu jesâneh láá oovdânpuohtum tavlustuvvâst 1. Juávhu 
jesâneh já čuákkimpevdikirjeh láá uáinimnáál internetist www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Ivalojoen tulvaryhmä.

Tavlustâh 1. Avveeljuuvâ čácádâhkuávlu tulvejuávhu jesâneh já pisovááh äššitobdeeh

Organisaatio Jeessân Värijeessân

Laapi litto Janne Seurujärvi -

Aanaar kieldâ Arto Leppälä Kari Aalto

Laapi IPI-kuávdáš Timo Alaraudanjoki Juha-Petri Kämäräinen

Laapi piäluštemlágádâs Jukka Harmanen Mauri Saniola

Laapi IPI-kuávdáš Niina Karjalainen (Čällee) -

Uásálistem já kuullâm

Ässein lii lamaš máhđulâšvuotâ pyehtiđ oovdân jieijâs uáinu tulveriiskâi haldâšem vuáváámist kuulmâ muddoost. 
Vuossâmuš kuullâm uárnejui tulveriiskâi algâárvuštâlmist já iävtuttâsâin merhâšittee tulveriskâkuávlun  
1.4.–30.6.2011. Čuávuvâš kuullâm lâi tulveriiskâi haldâšemvuávám siskáldâsâst já tooid lohtâšuvvee 
pirrâdâhčielgiittâs algâjurduin, uulmijn já valmâštâlmijn já tot uárnejui 2.5.–2.8.2013 tain čácádâh- já 
merâriddokuávluin, main tulveriiskâi haldâšemvuáváámeh lijjii valmâštâllâm muddoost. Kuálmád já majemuu 
kulâmist 1.10.2014–31.3.2015 lii máhđulâšvuotâ pyehtiđ jieijâs uáinu oovdân haldâšemvuávám já toos 
lohtâšuvvee tulveriiskâi haldâšem uulmijn, tooimâin, pirrâdâhčielgiittâsâst já vuávám tooimân piejâmist. 

Kove: Avveeljuuvâ 
(Sanna Pehkonen)

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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Avveeljuuvâ čácádâhkuávlu kuvvim

Avveeljuuhâ kulá Paččvei čácádâhkuávlun. Paččvei čácádâhkuávlu lii Laapi eennâmkode taavaabeln iänááš 
Aanaar kieldâ kuávlust. Paččvei čácádâhkuávlu asevijđodâh li 18 403 km2, mast Suomâ peln lii 14 492 
km2. Čácádâhkuávlust jaavrij uási lii 12,38%. Suomâbiälááš Paččvei čácádâhkuávlu (nr 71) juáhhás oovce 
kulgâmvijđodâhhân, main kyehti lává Avveeljuuvâ kuávlust: Vyeli-Avveeljuuvâ kuávlu já Paje-Avveeljuuvâ 
kuávlu. Täi kuávlui asevijđodâh lii ohtsis 3884 km2. Paččvei čácádâhkuávlu tergâdumos čácádâhhámmášum lii 
Suomâ kuálmádin stuárráámus jävri, Aanaarjävri. Čácádâhkuávlu eres stuorrâ jäävrih láá Mudusjävri, Njižžjävri, 
Pavdjävri, Rááhájävri, Pááđáár já Čuolisjävri. Paččvei čácádâhkuávlu stuárráámusah juuvah láá Avveeljuuhâ, 
Juvduujuuhâ, Kiäptvei, Kaamâsjuuhâ já Vásku.

Aanaarjáávrán kolgee čácáduvvah láá luándutiileest eereeb Kaareehjuuvâ čácáduv, mii lii vyeimituálukiävtust. 
Aanaarjävri tulvâduvvoo Ruošâbiäláá Tiäbđookiävŋá puáđoin. Tiäbđookiávŋá lasseen Paččvei loppâuási 
piällást láá kuttâ vyeimilágádâs, main kyehti lává taažâi haaldust. Suomâ peln čácádâhkuávlust lii ohtâ puáđu, 
Kievŋiskuoškâ, moin Rááhájävri tulvâduvvoo.

Paččvei čácádâhkuávlu váldučuákkipäikki lii Avveel. Ucceeb čuákkipääihih láá Aanaar já Kaamâs. Siijdah 
láá šoddâm iänááš Avveeljuuvâ, Aanaarjäävri já muádi ucceeb jäävri riddoid. Siärvádâhráhtus jiešvuođáid kulá 
Avveel – Tiärmáá koskâsâš stielâs, moos láá huksejum ennuv rakânâsah.

Paččvei čácádâhkuávlust láá 16 Natura 2000 –viärmádâhân kullee suojâlemkuávlud, main oovce kuleh 
VPD suojâlemrekisterân. Avveeljuuvâ kulgâmvijđoduvvâin láá täin Natura 2000 –kuávluin kuuđâs (Pänituoddâr 
mecci, Lemmeejuuvâ aalmuglâšmecci, Suáti-ääpi, Avveeljuuvâ njálmádâh, já tai lasseen Pulju mecci já Urho 
Kekkosii aalmuglâšmeeci robdâenâmeh). Avveeljuuvâ kulgâmvijđoduvvâin láá kulmâ väldikodálávt tivrâs 
kultturärbivye¬hičuosâttuv, moh láá merkkejum RKY-rekisterân 

Ovdebááh tulvetábáhtumeh

Avveel kuávdáščuákkipäikki lii ferttim killáđ masa iválávt tuulvij čuávumušâin. Stuorrâ tulveh láá lamaš iivij 1952, 
1966, 1968, 1981, 1993, 2000 já 2005 (tavlustâh 2). Stuárráámus tulve sattui ive 2005, tot lâi čácádâhtulve 
jieŋâpuáđuittáá. Tulve šoddâmân vaiguttii kiiđâ 2005 Avveeljuuvâ kulgâmvijđoduv muottui čäciáárvuh, moh lijjii 
stuárráábeh ko kuássin ovdil (Pänituoddâr kuávlust alemustáá paijeel 250 mm/m²) já suddâmääigi oorvij ennuv 
(arvesumme lâi suullân 80 mm). Ton lasseen suddâmäigi lâi jotteel lieggâ šooŋâi keežild. Stuárráámus kulgâm 
lâi 26.5.2005 Päjikuoškâ peht 1 045 m3/s já alemus čääsialodâh lâi N60+128,01 meetterid.

Tavlustâh 2. Stuárráámusah čääsialoduvvah já kulgâmeh Päjikuoškâ  aiccâmsajattuvvâst (7101320)

Peivimeeri Čääsialodâh [N60+ m] Kulgâm [m3/s]
2005 1 045 128,01

2000 920 127,80

1981 900 127,79
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Tulvevaarâ já -riskâkarttim

Avveeljuuvâ tulvevaarâkárttá ana sistees Avveeljuuvâ oosijd Huuhkajast Áhujäävri uálán. Taan kuávlust lii lamaš 
finnimnáál eennâmmittedemlágádâs laserkeilaamáin pyevtittum tärhis alodâhmyenster (KM2). Tulveriskâkarttim 
ana sistees ubâ tulvevaarâkärttejum kuávlu eereeb Nieidâäävi kuávlu. Avveel merhâšittee tulveriskâkuávlun láá 
vuávájum lahâaasâtmist vattum vuáđuskenarioh (1/20a, 1/50a, 1/00a, 1/250a ja 1/1000a). Tulveriskâkarttiimist 
čuosâttuvvâi árvuštâllâm vuáđuduvá tulveriskâlaavâ 8§ miäldásii vaahâglij čuávumušâi juávuttâlmân.

Avveel čuákkipäikki lii syeijejum tulvepeŋkâiguin. Peeŋkah syeijejeh tuulvijn, moi kiärdášumvuotâ lii  
1/100a tâi täävjib. Kuávddáá ulgguubeln čuákkipääihist láá peeŋkah moi suoijimtääsi lii 1/50a tulve 
kiärdášumvuotâ. Motomeh aassâmtááluh láá sajadum peeŋkâi ulgguubiäláid tulvekuávloid. Tágáreh kuávluh 
láá eromâšávt Áhujäävri uáli kuávlust. Jis tulve paijaan tulvepeeŋkâi paijeel, te vahâgeh šaddeh leđe stuárráh. 
Masa ubâ Avveel kuávdáš páácá tulve vuálá. Tavlustuvvâst 3 láá oovdânpuohtum tulvevaarâkuávlui ässei já 
rakânâsâi mereh jieškote-uv tuulvij kiärdášumvuođâiguin. 

Tavlustâh 3. Avveel tulveriskâkuávlu ässei já rakânâsâi mereh  jieškote-uv tuulvij kiärdášumvuođâiguin. (RHR 2012) 

Tulve kiärdášumvuotâ Ässei meeri Aassâmtáálui meeri Rakânâsâi meeri ohtsis

1/20 20 20 75

1/50 35 25 100

1/100 85 55 150

1/250 2105 805 1535

1/1000 2510 945 1780

Tulvevaarâ vuálásijn riskâčuosâttuvvâin vaigâdeh evakuistiđ láá Avveel tiervâsvuotâkuávdáš, palvâlemkuávdáš 
Koivikko, Avveel peivikiäčču, Avveel juávkkupeivikiäčču Násti já nuorttâlâš kielâpiervâl, ovdánemvádulij 
juávkkupäikki Kaamosranta, ovdánemvádulij ráiđutáálu já Avveel vyelitääsi. Velttidmettumijd palvâlussáid 
lohtâseijee tulveriskâčuosâttuvvah láá Avveel liegâvuotâsajattâh já Avveel šleđgâsajattâh. Tai lasseen kuávlust 
láá maŋgâ kelduumuttee, muorâstâhkelduumuttee já šleeđgâjyehimskaapi. Pasâttâsčäcipumppááttuvvâin 
nelji láá tulvevaarâst tagarijn tuulvijn, moh kiärdášuveh eenâb ko ohtii 100 ivveest. Eromâš härvinâs tuulvijn 
(1/250a) tulvevaarâst láá paijeel 40 pasâttâsčäcipumppááttâhhâd já masa ubâ pasâttâsčäciviärmádâh 
šadda leđe tulve vyelni. Almolijn mađijijn tulveh uhkedeh enâmustáá Koppelontie já Rovaniementie. Meid 
Lentokentäntie oolâ lii čääci pajanâm moonnâm tulveiivij. Kááttun luhhum mađijijn tehálumoseh uhkevuálásiih 
mađijeh láá tiervâsvuotâkuávdáážân jottee mađijeh il. Sairaalantie já Rantatie. Kooveest 2 lii vááldus Avveel 
tulveriskâkáártást eromâš härvinâs tulve (1/250a) ääigi.

Avelist tulvevaarâ vuálásiih čuosâttuvvah moh vahâgitáččii pirrâduv láá tuše puáldimamnâsij jyehimsajattuvvah, 
moh árvuštâlmij mield iä toovât vaigâdvuođâid tulve ääigi. Kultturärbivyevi čuosâttuvvah tulvevaarâst iä tohkin 
lah muide ko ohtâ fastâ toovláš siäilus, mii árvuštâlmij mield ij vahaduu tuulvij ääigi. 

Tulvevaarâkáártáh já tulveriskâkáártáh láá uáinimnáál pirrâdâhhaldâttuv tulvekárttápalvâlusâst čujottâsâst 
www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvevaarâ- já riskâkarttiimist čallum raporteh láá Avveeljuuvâ tulveriiskâi 
haldâšemvuávám internet-sijđoin čujottâsâst www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki.

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki
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Kove 2. Vááldus Avveel tulveriskâkáártást eromâš härvinâs tulve ääigi (tulve kiärdášumvuotâ 1/250a)

Tulveriiskâi haldâšem ulmeh

Almolii tulveriiskâi haldâšem ulmen puohâin haldâšemvuáváámij čuosâttâhhân orroo čácádâh- já merâkuávluin 
lii tulveriiskâi kepidem, tuulvijn šaddee vaahâglij čuávumušâi estim já kepidem sehe tuulvijd varriidâttâm 
ovdedem. Lasseen čácádâhtuulvij vahâgeh kolgâččii čácádâhkuávlust pääcciđ nuuvt uccen ko máhđulâš. 
(Laahâ tulveriiskâi haaldâšmist 11§)

Avveeljuuvâ čácádâhkuávlust láá vuossâmužžân ulmetäässin asâttum ohtii 100 ivveest kiärdášuvvee tulve 
tääsi čuákkipäikkivijđoduvvâst. Ohtsâskode tááhust kriittisij čuosâttuvvâi (il. tiervâsvuotâkuávdáš, šleđgâsajattâh 
já káidusliegâsvuotâlágádâs) uásild suoijim tääsi lii ohtii 250 ivveest kiärdášuvvee tulve.

Avveeljuuvâ tulvejuávhu asâttem ubâ Avveeljuuvâ čácâdâhkuávlu kyeskee almoliih ulmeh láá oovdânpuohtum 
tavlustuvvâst 4. Avveeljuuvâ tulvejuávkku lii asâttâm Avveel merhâšittee tulveriskâkuávlun tavlustuvvâst  
5 oovdânpuohtum tulveriiskâi haldâšem uulmijd.

Tavlustâh 4. Ubâ čácâdâhkuávlu kyeskee ulmeh Avveeljuuvâ čácâdâhkuávlust

Ulmui tiervâsvuotâ já torvolâšvuotâ
• Ässeeh láá tiäđuliih tulvevaarâst já mättih suoijiđ omâduv sehe varriidâttâđ tulvetilán jieštoimâlávt
• Paijeentuálloo reaaliáigásâš tulvetilekove virgeomâháid já aalmugân

Piirâs
• Tulveriiskâi haldâšem tooimah iä rijdâl časijhoittám pirâsulmijguin

Tavlustâh 5.  Avveel tulveriiskâi haldâšem ulmeh

Ulmui tiervâsvuotâ já torvolâšvuotâ
• Härvinâš tulve (1/100a) luávdám kuávlust iä lah aassâm-

rakânâsah (teikâ rakânâsah láá syeijejum amas ulmui 
tiervâsvuotâ já torvolâšvuotâ hiäjusmuđ).

• Eromâš härvinâš tulve (1/250a) luávdám kuávlust iä lah 
vaigâdávt evakistemnáál čuásáttuvah teikâ čuásáttuvah 
láá syeijejum já jotolâhohtâvuođah visásmittum

Velttidmettum palvâlusah
• Čäci- já tuolvâčäcihuolâttâs sehe liegâsvuođâ já šleeđgâ 

jyehim já puovtâdâs tuáimih eromâš härvinâš tulvetii-
leest (1/250a)

• Merhâšittee jotolâhohtâvuođah iä potkân eromâš 
härvinâš tulveest (1/250a).

Piirâs
• Eromâš härvinâš tulve (1/250a) luávdám kuávlust ij lah 

taggaar toimâ, mast puávtâččij šoddâđ kuhesáigásâš já 
vijđes vaahâglâš čuávumuš pirrâsân
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Tooimah

Avveeljuuvâ tulveriiskâi haldâšemvuáváámist oovdânpuohtum tooimâin lii ulmen kepidiđ tuulvij háitulijd 
čuávumušâid ulmui tiervâsvuotân já torvolâšvuotân, velttidmettumijd palvâlussáid, ohtsâškode kuávdáš toimáid, 
pirrâdâhân já kultturärbivuáhán. Tooimâid valjiidijn viggâmuššân lii lamaš máhđulâšvuođâi mield kepidiđ tuulvij 
tuođânálásâšvuođâ já kevttiđ eres vuovijd ko tulvesuoijimráhtusáid vuáđuduvvee tulveriiskâi haldâšemvuovijd.

Tooimâid čielgiidijn já valjiidijn tulveriiskâi haldâšemvyevih láá árvuštâllum vijđáht nuuvt, et vuotân láá valdum 
jieškote-uv tooimâ hiäđuh, koloh já máhđulávt háituliih vaiguttâsah. Tooimah láá ton lasseen sovâttum oohtân 
čaasijtipšom pirrâdâhulmijguin. Avveeljuuvâ tulveriiskâi haldâšem vuáváámist kevttui maaŋgâ ulme vyehi 
árvuštâllâđ tooimâid systematlávt já čokkiđ čonâsjuávhui uáinuid. Kooveest 3 láá oovdânpuohtum tooimâi 
árvuštâlmist kevttum tahheeh.

Avveeljuuvâ tulvejuávkku lii tuhhiittâm čuákkimistis 17.9.2014 tooimâid, moh oovdânpuáhtojeh 
haldâšemvuáváámist (tavlustâh 6). Puoh haldâšemvuáváámist iävuttum tooimah láá neutraleh teikkâ positivliih 
čaasijtipšom pirrâdâhuulmij tááhust. Olášuttemnáál iävtuttum tulveriiskâi haldâšem tooimah Avveeljuuhân láá 
juohhum viiđâ váldujuávkun: 

1. tulveriiskâ kepideijee tooimah, 
2. tulvesuoijimtooimah, 
3. valmâšvuotâtooimah, 
4. tulve áigásiih tooimah já 
5. majetooimah.

Avveeljuuvâ čácádâhkuávlu ráhtulij tooimâi uásild árvuštâllui, magareh láá hiäđuh já magareh láá 
kuástádâsah. Eres haldâšemvuáváámist iävtuttum tooimah láá jo tääl kiävtust virgeomâhái tooimâi uássin. 
Ruávis kuástádâshiätuárvuštâllâm vuáđuld Avveel kuávlun iävtuttum tooimah kannatteh ohtsâškodde-ekonomia 
tááhust.

Kove 3. Tooimâi árvuštâlmist kevttum tahheeh Avveeljuuvâ čácádâhkuávlust

Tulveriiskâi haldâšemtooimâi árvuštâllâm

TULVEHEMÂDÂSÂI 
KIÄPPÁNEM

Tiervâsvuotâ já 
torvolâšvuotâ

Infrastruktuur

Ekonomâliih

Piirâs (Kuođđui 
meddâl maŋeláá)

Kulttuuromâdâh
(Kuođđui meddâl 

maŋeláá)

LUÁNDU-
VAIKUTTÂSAH

Čaasij tile

Luándusuojâlem

Eres 
luánduvaikuttâsah

Oohtânsopâvâšvuotâ 
čaasijtipšomáin

ERES LUÁNDU-
VAIKUTTÂSAH

Ekonomia

Sosiaalliih

Kulttuur

OLÁŠUTTEMVUOTÂ

Teknisâš

Ruttâdem

Riehtiopâlâš

Tuhhiittetteevuotâ

KUÁSTÁDÂSAH



7

Tavlustâh 6. Haldâšemvuáváámist oovdânpuohtum tooimah Avveeljuuvâ čácádâhkuávlust

Toimâ Tooimâi vaiguttâsâi 
vijđodâh Tooimâ tile Oohtânsopâvâšvuotâ 

čaasijtipšomáin

Tulveriiskâ kepideijee tooimah

Tulvekáártái rähtim já peividem Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Tulvetiätuornijduv ovdedem Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Eennâmkiävtu vuávám Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl positivliih

Jiešráđálâš valmâštâttâm Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Tulvesuoijim tooimah

Avveel táálái tulvepeeŋkâi aledem Avveel tulveriskâkuávlu Uđđâ toimâ neutraleh

Lasepeeŋkâi rähtim Avelân Avveel tulveriskâkuávlu Uđđâ toimâ nneutraleh

Mađijij já kááđui aledem Avelist Avveel tulveriskâkuávlu Uđđâ toimâ neutraleh

Jieŋâsáhháámij kevttim já ovdedem Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Valmâšvuotâtooimah
Tulveavâštâsâi já tulveváruttemornijduvvâi 
ovdedem Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Tulveviestâdem ovdedem Ubâ čácádâhkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Piäluštem- já evakuistemvuáváámij rähtim Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Tuulvij estimhárjuttâsâi ornim já ovdedem Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Tulve áigásiih tooimah
Koskâpuddâsij tulvesuoijimráhtusij kevttim já 
ovdedem Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl positivliih

Majetooimah

Tooimâi uđđâsist soijim Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl positivliih

Kriisi-iše já rijjâtátulâštooimâ ovdedem Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl neutraleh

Putestem- já ovdii tilán macâttemtooimâi vuávám Avveel tulveriskâkuávlu Kiävtust jo tääl positivliih

Avveeljuuvâ tulvejuávkku lii kieđâvuššâm tulveriiskâi haldâšemvuáváámist oovdânpuohtum tooimâid já toi 
priorisistem čuákkimist 13.8.2014 já tuhhiittâm haldâšemvuávám čuákkimist 17.9.2014. Tooimâi priorisistem lii 
olášuttum Avveeljuuvâ čácádâhkuávlust nuuvt, et tooimah láá asâttum kuulmâ sierâ luokan (vuosâsaajeest, nube 
saajeest, tievâsmittee). Vuosâsaje tooimâid olášutmáin lii máhđulâš olášuttiđ tulvesuoijimhiäđuid riskâkuávluin 
tâi toi olášuttem lii máhđulâš uánihis äigimuddoost-uv, tâi toiguin finnejuvvojeh tárbuliih uđđâ tiäđuh, moh iä lah 
lamaš kevttimnáál taan vuávámpaje ääigi. Vuosâsaje tooimah avžuuttuvvojeh valduđ kiävtun nuuvt jotelávt ko 
máhđulâš tulveriiskâi kepidem tiet. Nube saje tooimah olášuttuvvojeh, jis vuosâsaje tooimâ ij pyevti olášuttiđ. 
Tievâsmittee tooimah láá tagareh tooimah, moh láá jo kiävtust. Toiguin lii ulmen ovdediđ kuávlu tulveriiskâi 
haldâšem. Toh pyehtih tuárjuđ vuosâ- já teikkâ nube saje tooimâid.

Toimâiävtuttâsah iä siskeeld tooimâin taggaar tiäđu, mii ličij tärhisvuotâtääsis peeleest haahâvuávámtásásâš 
tärhis tiätu. Eidusii tooimâ täärhib vuávám álgá eskin haldâšemvuávám tuhhiittem maŋa, já tot sáttá jotkuđ 
čuávuváá haldâšem vuávám kiärdu räi tâi tast-uv vala ovdâskulij. Västideijeetááhu tâi västideijeetááhuh västideh 
vuosâsaajeest tooimâi olášuttem jotonpiejâmist tâi olášuttem juátkimist.

1) Tulveriiskâ kepideijee tooimah

Tulveriiskâ kepidem uáivild tagarijd muuneeld olášuttum tooimâid, moi ulmen lii kepidiđ máhđulijd tulvevahâgijd, 
kuávlu vaahâgpotential já estiđ tulveriiskâ pajanem.

Tulveriskâkuávloid ráhtojeh tulvevaarâ- já tulveriskâkáártáh, vâi tulvijd puáhtá valmâštâttâđ já šadda 
tiätu tast, moh láá kuávlu riskâčuosâttuvvah. Tulvevaarâkárttá kovvee kuávluid, moh pääcih čääsi vuálá 
čääsičieŋŋâlvuođâ já čääsialoduv mield tiätu tulve kiärdášumvuođáin. Tulveriskâkárttáin oovdânpuáhtojeh 
čuosâttuvvah, moh vahaduveh tuulvij ääigi. Avelist tulvekáártái rähtim várás Avveeljuuvâ kulgâmmyenster 
kalga tärhismittiđ já tulvekärttejum kuávlu kalga táárbu mield vijđediđ. Tulvekáártáid kolgâččij rähtiđ meid eres 
čácádâhkuávlu oosijd, moh láá heerkih tulveđ.
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Pirrâdâhhaldâttuvvâst lii kiävtust tulvetiätuornijdâh, mii čuákkee tulvetiäđu (oovdeb tulveh, tulvekuávluh, 
čääsialoduvvah, kulgâmeh, tulveriskâčuosâttuvvah) tiätuvuáđun já päikkitiätuornijdâhân. Avveel kuávlust 
tulveriskâčuosâttuvvâid kalga peividiđ tulvetiätuornijdâhân talle ko tiäđuh muttojeh.

Eennâmkiävtu vuávám meerhâš vuávámornijduv, mon mield väldikodáliih kuávlui kiävttu-ulmeh já 
almosluándusiih kaavah – ađai eennâmkoddekaava já almoskaava – stivrejeh, maht täärhib sajattâhkaavah 
vuávájuvvojeh. Tuulvijd kalga väldiđ vuotân eennâmkiävtu vuáváámist jieškote-uv kaavataasijn, já táálái kaavai 
ääigi tääsist tolâmist kalga kiddiđ huámmášume eromâšávt puárásmuvvee kaavaid já tooid kaavaid, main 
tulveh iä lah valdum vuotân. Ton lasseen kalga väldiđ vuotân tulveriiskâi haldâšem uulmijd, amas ovdâmerkkân 
vaigâdávt evakuistemnáál rakânâsah tâi pirrâduv nyeskideijee čuosâttuvvah kaavajuđ tulvevaarâkuávloid. 
Eennâmkiävtu vuáváámân lohtâšuveh meid maađij- já rađeviärmáduvvâi vuáđupyeredemhaavah, mii keevâtlávt 
meerhâš tulveriiskâi kepidem tááhust tom, et tulveh váldojeh vuotân vuáđupyeredemhaavâi ohtâvuođâst. 
Ovdâmerkkân mađijijd, moh tuulvij čuávumužžân távjá potkâneh, kolgâččij vuáđupyeredem ohtâvuođâst alediđ.

Jiešráđálâš valmâštâttâm meerhâš luhottesvuođâi estim, ulmui, omâduv já pirrâduv suoijim vaarâtiilijn 
já tagaráid piäluštemtoimáid valmâštâttâm, moos pasta älgiđ jiešráđálávt. Jiešráđálii valmâštâtmân lohtâs 
meid tot, et eromâščuosâttuvvâi omâsteijeeh syeijejeh jieijâs čuosâttuvvâid (finnodâhkiddoduvvah, šleeđgâ 
jyehimskaapih, muorâstâhkelduumutteeh, jna.). Jiešráđálâš valmâštâttâm lii meid jieijâs kiddoduv já luovâs 
omâduv tähidem tulve väärild. Tulveriiskâi kepidem tiet jiešráđálii valmâštâtmân kyeskee ravvuid já tieđettem 
kalga pyerediđ.

Tavlustâh 7. Avveel kuávlu kyeskee tooimah, moh kepideh tulveriiskâ já toi priorisistem

Toimâ Täärhib toimâ Vaastâtááhu Olášum Priorisistem

Tulvekáártái  
rähtim já peividem

Avveeljuuvâ kulgâmmyenster peividem 

Laapi IPI Juátkojeijee

Vuosâsaajeest

Tulvevaarâkarttimnáál kuávlu  
vijđedemtáárbu čielgim Vuosâsaajeest

Tulvekáártái ääigi tääsist toollâm Tievâsmittee

Tulvetiätuornijduv 
ovdedem

Avveel tulveriskâčuosâttuvvâi ääigi  
tääsist toollâm Laapi IPI

Juátkojeijee

Tievâsmittee

Tulveriskâčuosâttuvvâi tiäđui tärhismittem Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ Tievâsmittee

Tulvetiätuornijduv oovdedmân uásálistem Laapi IPI Tievâsmittee

Eennâmkiävtu 
vuávám

Tuulvij väldim vuotân kaavain já kuávlui  
kevttim vuáváámist

Aanaar kieldâ,  
Laapi litto

Juátkojeijee 

Vuosâsaajeest

Ohtsâškoodán tehálij tooimâi stivrim  
meddâl tulvevaarâkuávluin

Aanaar kieldâ

Vuosâsaajeest

Vyelemusâi huksimaloduvvâi já  
huksimmiärádâsâi ääigi tääsist toollâm Vuosâsaajeest

Tuulvij väldim vuotân mađijij 
vuáđupyeredemhaavâin Laapi IPI Vuosâsaajeest

Jiešráđálâš 
valmâštâttâm

Valmâštâttâm tááláá tile čielgim Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ

Juátkojeijee

Vuosâsaajeest

Jiešráđálii valmâštâttâm ravvui pyeredem
Laapi 
piäluštemlágádâs, 
Aanaar kieldâ

Tievâsmittee

Kuávlukuáhtásij suoijimvuáváámij rähtim

Kiddoduvvâi  
omâsteijeeh

Tievâsmittee

Čuosâttuvvâi suoijim jiešráđálávt muuneeld Vuosâsaajeest

Tulvetorvo tärhistem táhádâsâin Tievâsmittee
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2) Tulvesuoijim tooimah

Tulvesuoijim meerhâš tagarij pisovái ráhtusij vuávám já rähtim, moi ulmen lii estiđ tâi kepidiđ tuulvijn šaddee 
háitulijd vaiguttâsâid.

Avelân láá rahtum tulvepeeŋkah ohtsis 13 km (kove 4). Tulvepeeŋkah láá rahtum uásild killáđ 1/50a já uásild 
1/100a tulvetábáhtume. Haldâšemvuáváámist iävtuttuvvoo, et táálááh tulvepeeŋkah aleduvvojeh killáđ 1/100a já 
eromâščuosâttuvvâi uásild 1/250a tulvetábáhtume. Aladâsâid kalga árvuštâlmij mield rähtiđ ohtsis suullân 3800 
m kukkosii määđhi verd já aladâsah láá iänááš suullân 0,1–0,4 m. Eromâščuosâttuvvâid syeijejeijee peeŋkâid 
kalga alediđ eenâb, vâi toh syeijejeh 1/250a tuulvijn. Meid Avveel šleđgâsajattuv syeijejeijee peeŋkâ kalga 
alediđ. Šleđgâsajattuv peeŋkâ aledemtárbu lii vuálá meetterpele.

Táálááh tulvepeeŋkah iä rijttáá Avveel puoh aassâmkuávlui suoijiimân, tondiet ko váimuskuávddáá ulgguubeln 
láá ennuv aassâmtááluh, moh láá vaarâst njuoskâđ korrâ tuulvij ääigi. Suoijimtoimân láá vuávájum uđđâ 
tulvepeeŋkah il. Tahkotörmän, Koivulan, Teponmäkin já Korteniemin (kove 4). Uđđâ peeŋkah tarbâšuvvojeh 
ohtsis suullân 4 km já peeŋkâi alodâh lii vuálá oovtâ meetter. Ulmen lii suoijiđ puoh aassâmtááluid 1/100a tuulvij 
aloduv räi. 

Avveel kuávlu almolijn mađijijn láá tulve ääigi vaarâst njuoskâđ il. Rovaniementie, Petsamontie, Koppelontie, 
Lentokentäntie já Leiritie. Jotteemohtâvuođâi turvim tulveriskâkuávluin lii tehálâš eromâšávt piäluštemtooimâ 
turvim várás. Kuávlust kalga alediđ almolijd váldumađijijd já Sairaalantie já meid nanodiđ maađijpeeŋkâi 
nuáidusijd killáđ tulvečaasijd. Aledemtárbu lii ohtsis suullân 7 km, vâi finnejuvvoo 1/250a suoijimtääsi.

Jieŋâsáhháámijn lii ulmen velttiđ jieŋâpuáđui tovâttem tuulvijd. Jieŋâsáhhám tárbu čielgejuvvoo jyehi kiiđâ 
já jieŋah sáhhájuvvojeh tain juhâkuávluin, main jieŋâasodâh lii styeres ton iähtun, maggaar tile lii. Avveeljuuvâ 

Kove 4. Avveel táálái tulvepeeŋkâi já máhđulij uđđâ lasepeeŋkâi saje
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jieŋâ sáhhájuvvoo fastâ koskâmudoi Avveel kuávdáá šaldeest juuvâ kulgâmkuávlun. Šaldeest kulgâmkuávlun 
jieŋâpuáđuh hámmášuveh táválávt Kuosânjaargâ puotâ, Savzânjaargâ puotâ já Peltos Mellan. Sáhháámáin lii 
ulmen estiđ jieŋâi áhásem tiätu soojijd, mooid jieŋah ovdil láá orostâm já kogo jieŋâpuáđuh láá šoddâm.

Tavlustâh 8. Avveel kuávlu kyeskee tulvesuoijim tooimah já toi prioritistem 

Toimâ Täärhib toimâ Vaastâtááhu Olášum Priorisistem

Avveel táálái 
tulvepeeŋkâi 
aledem

Avveel táálái peeŋkâi aloduvvâi mittedem Aanaar kieldâ, 
Kiddoduvvâi omâs-
teijeeh

1 vuávámpaje1

VuosâsaajeestPeeŋkâi aledem, vâi toh killájeh uulmij  
miäldásijd tuulvijd 1-2 vuávámpaje

Lasepeeŋkâi  
rähtim Avelân

Uđđâ peeŋkâi táárbu čielgim

Aanaar kieldâ

1 vuávámpaje

VuosâsaajeestPeeŋkâi enâdâhvuávám 1 vuávámpaje

Tulvepeŋkkâvuáváámij rähtim já olášuttem 1-3 vuávámpaje

Mađijij já kááđui 
aledem Avelist

Mađijij aloduvvâi mittedem já  
aledemtáárbui čielgim

Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ 

1 vuávámpaje

VuosâsaajeestMađijij aledem, vâi toh killájeh 1/250a tuulvijd 1-2 vuávámpaje

Maađijpeeŋkâi nuáidusij nanodem, vâi toh 
killájeh tulvečaasijd 1-2 vuávámpaje

Jieŋâsáhhám kevt-
tim já ovdedem

Jieŋâi sáhhám táárbu mield
Laapi IPI Juátkojeijee

Vuosâsaajeest

Jieŋâsáhhám ovdedem Tievâsmittee

¹1 vuávámpaje = 6 ive

3) Valmâšvuotâtooimah

Valmâšvuotâtooimah merhâšeh monâttâlmijd, tooimâid já väärrinorroomornijduvvâid, moiguin lii ulmen ovdediđ 
tulvijd valmâštâttâm já toin lain kepidiđ máhđulij tuulvij tovâttem vahâgijd. Meid tuulvij ääigi toimâm vuávám já 
hárjuttâllâm kulá valmâšvuotâtoimáid.

Tulveavâštâsâi já tulveváruttemornijduvvâi ovdedempargo lii juátkojeijee pargo, vâi tuulvijd puávtáččij 
muuneeld avâštiđ pyerebeht já tooleeb. Ubâ čácádâhkuávlu siskeldeijee čácádâhmyensteráin puáhtá tarkkuđ 
čäcitile já ton ovdánem. Čääsialodâh- já tulveváruttâsah adeluvvojeh čácádâhmyenster ennustâsâi já reaaliáigásij 
aiccâmušâi vuáđuld, talle ko arvem-, čääsialodâh- já kulgâmtääsih pajaneh sierâ miäruštâllum taasij paajaabel. 
IPI-kuávdááh pargeh oovtâstpargo tulvekuávdáiguin, moi pargoid kulá tuulvij avâštem já tain váruttem.

Šiev tulvetieđettem iššeed aalmuglijd valmâštâttâđ tulvijd já pyereed ässei máhđulâšvuođâid sirdeđ 
omâduvvâidis toorvon já suoijiđ kiddoduvvâidis tulve väärild. Tulveviestâdem kalga leđe čielgâs já informativlâš. 
Tulvekuávlu ulmuin kalga ain leđe máhđulâšvuotâ finniđ reaaliáigásii tiäđu jieijâs kuávlu tulvetiileest já tast 
maht toimâđ máhđulii etitiileest. Kuávlust kalga čielgiđ, moh láá puoh pyeremusah, jotelumoseh já älkkeemusah 
viestâdemvye¬vih. Ässei já virgeomâhái koskâsii oovtâstpargo kalga pyerediđ.

Piäluštem- já evakuistemvuávám ulme lii cuvnâđ ässeid huámmášiđ aassâmpirrâduv vaarâtahheid já 
išediđ estiđ vaarâtiilijd já vahâgijd. Piäluštemvuávám kalga rähtiđ toi aassâmtáálui várás, main láá ucemustáá 
3 aassâmviste, já eres čuosâttuvvâi várás, moh láá mainâšum staatârääđi asâttâsâst piäluštemtooimâst 
(407/2011). Vuáváámist kalga pyehtiđ oovdân, moh soojijd rakânâsâst láá varâliih já magareh riiskah rakânâsân 
lohtâseh, já ton lasseen faallâđ ravvuid, maht taid puáhtá estiđ muuneeld já maht kalga toimâđ vaarâtiileest. 
Tulveriskáid valmâštâttâm pyeredem várás kolgâččij čielgiđ, maht tulveh láá valdum vuotân tááláin piäluštem- já 
evakuistemvuáváámijn, já táárbu mield vuáváámijd kalga peividiđ tuulvij väärild.

Tuulvij estimhárjuttâsâid pyehtih orniđ čácádâhkuávlu kieldah, piäluštemlágádâs já IPI-kuávdáš 
oovtâstpargoost páihálij tuáimeiguin já ässeiguin. Tulve-estimvalmâšvuođâ paijeentoollâm já tooimâ ovdedem 
várás Avelist kolgâččij orniđ tuulvij estimhárjuttâsâid merikooskâi.



11

Tavlustâh 9.  Avveel kuávlu kyeskee valmâšvuotâtooimah já toi priorisistem

Toimâ Täärhib toimâ Vaastâtááhu Olášum Priorisistem

Tulveavâštâsâi já tul-
veváruttemornijduvvâi 
ovdedem

Uásálistem tulveavâštâs- já  
váruttâsornijduvvâi oovdedmân Laapi IPI Juátkojeijee Tievâsmittee

Tulveviestâdem  
ovdedem

Pehtilumos viestâdemvuovij čielgim Avelist Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ 1 vuávámpaje1 Vuosâsaajeest

Oovtâstpargo lasettem ässei já  
virgeomâhái kooskâ

Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs, 
Laapi IPI

Juátkojeijee

Vuosâsaajeest

Uásálistem viestâdem oovdedmân
Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs

Tievâsmittee

Jieškote-uvlágán 
tulvetieđettemtilálâšvuođâi ornim

Laapi IPI,  
Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs

Vuosâsaajeest

Tulveviestâdemvuáváámij rähtim já  
ääigi tääsist toollâm

Aanaar kieldâ,  
Laapi 
piäluštemlágádâs

Tievâsmittee

Piäluštem- já evakuis-
temvuávám rähtim

Tuulvij vuotân väldee piäluštemvuáváámij 
rähtim puoh riskâčuosâttuvvâi várás já 
vuáváámij peividem

Kiddoduvvâi  
omâsteijeeh

1 vuávámpaje

Vuosâsaajeest

Kuávlu piäluštemvuávám rähtim vaahâg-
pirrâsáid (om. Avveel tiervâsvuotâkuávdáá 
piirâs)

Laapi 
piäluštemlágádâs, 
Aanaar kieldâ

Tievâsmittee

Tuulvij estimhárjut-
tâsâi ornim já ovde-
dem

Tuulvij estimhárjuttâsâi ornim  
riskâkuávluin merikooskâi

Laapi IPI, Aa-
naar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs

Juátkojeijee Tievâsmittee

¹1 vuávámpaje = 6 ive

4) Tulve áigásiih tooimah

Tulve áigásiih tooimah lohtâšuveh tuulvij tovâttem vahâgij estimân já keeppidmân. Tulve ääigi láá kevttimnáál 
koskâpuddâsiih tooimah, nuuvtko mađijij aledem, koskâpuddâsiih eennâmmuuvrah, čunoiseehah, sokkelij 
suoijim lastikkáin já luovâs omâduv sirdem pajeláhháá. Tooimâin puáhtá kepidiđ tulvevahâgijd já estiđ čääsi 
levânem rakânâsâi siisâ. Suoijimráhtusijd kevttih eromâšávt virgeomâhááh, mut meid kiddoduvvâi ovtâskâs 
omâsteijeeh pyehtih suoijiđ omâduvvâs tulvesuoijiimân uáivildum koskâpuddâsij ráhtusijguin. Koskâpuddâsij 
tulvesuoijiimân uáivildum ráhtusij kevttim puáhtá ovdediđ il. ravvuiguin, materialrájuiguin tâi testaamáin 
tulvesuoijim vuovijd.

Tavlustâh 10. Avveel kuávlu kyeskee tulve áigásiih tooimah já toi priorisistem

Toimâ Täärhib toimâ Vaastâtááhu Olášum Priorisistem

Koskâpuddâsij 
tulvesuoijimráhtusij 
kevttim já ovdedem

Ton visásmittem, et koskâpuddâsiih tulve-
suoijimráhtuseh láá finnimnáál Aanaar kieldâ

Juátkojeijee

Tievâsmittee

Koskâpuddâsij tulvesuoijimráhtusij raaijâm 
kuávlun Aanaar kieldâ Vuosâsaajeest

Tulvesuoijimvuovij ovdedem já testam
Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs, 
Laapi IPI-kuávdáš

Tievâsmittee

Koskâpuddâsij tulvesuoijimráhtusij kevttim Kiddoduvvâi  
omâsteijeeh Vuosâsaajeest
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5) Majetooimah

Majetooimah piäijojeh joton tulve maŋa, já toh sihtejeh vahâgijn tuoibâmân já valmâštâttâm pyereedmân. 
Tooimâi uđđâsist soijim meerhâš eromâščuosâttuvvâi koskâpuddâsii tâi pisováá soijim nube sajan, jis tulve lii 
njuoskâdâm taid. Ulmen lii keččâliđ pieijâđ tooimâid já palvâlusâid joton tulve maŋa nuuvt jotelávt ko máhđulâš. 
Tooimâi uđđâsist soijiimáin ij pyevti vaiguttiđ tulvevahâgij keeppidmân, mut tot jotteelmit kuávlu tuoibâm, já 
muuneeld vuávám iššeed il. piäluštemvirgeomâhái pargo. Tooimâi uđđâsist soijiimáin puáhtá vaiguttiđ njuoskâm 
čuosâttuv tulveriiskân puátteevuođâst, eromâšávt jis čuosâttâh saijejuvvoo tulvevaarâkuávlu ulgguubel.

Tulveh pyehtih tovâttiđ merhâšittee ekonomisijd já sosiallijd hemâdâsâid tulvekuávlu ässeid, jis sii jieijâs 
tâi aldasii ulmuu päikki njuáská. Katastrofist tuoibâm sáttá leđe vaigâd já toos tarbâšuvvoo ulgguubiälásâš 
iše. Aanaar kieldâ kuávlust tuáimá kriisijuávkku, mii fáálá iše kriisitiilijn. Kriisijuávhust láá pargeeh poolisist, 
piäluštemtooimâst, tiervâsvuotâtipšoost, servikoddeest já sosialsyergist. Avveel kuávlust kolgâččij paijeentoollâđ 
já ovdediđ kriisi-iše já rijjâtátulâštooimâ oovtâstpargoost ässeiguin.

Jis kuávlu tulvá, te rakânâsâi njyeskee ráhtusijd kalga tivvoođ tâi máhđulávt ubâ rakânâs ferttee raččođ já 
huksiđ uđđâsist. Tulve sáttá meid levâttiđ pirrâsáid njeeti, pasâttâsčääsi tâi eres tuolvâid. Ton lasseen tulve fáárust 
sättih rievdâđ tävireh já lyeneh. Kuávluh sättih tulve maŋa leđe uáli kiälbuttemeh aassâm tááhust. Kolgâččij vuáváđ 
muuneeld, maht tulveriskâkuávlui macâttem ovdii tilán já putestem hoittájuvvojeh tulve maŋa.

Tavlustâh 11. Avveel kuávlu kyeskee majetooimah já toi priorisistem

Toimâ Täärhib toimâ Vaastâtááhu Olášum Priorisistem

Tooimâi uđđâsist 
soijim

Vaahâgčuosâttuvvâi uđđâsistsoijimtáárbu 
čielgim Aanaar kieldâ, 

kiddâduvvâi omâs-
teijeeh

Juátkojeijee Tievâsmittee
Vaahâgčuosâttuvvâi koskâpuddâsâš  
tâi pisovâš uđđâsist soijim

Kriisi-iše já 
rijjâtátulâštooimâ 
ovdedem

Uárnejuvvoo kriisi-iše tuulvij maŋa Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs, 
servikodde

Juátkojeijee TievâsmitteeOvdeduvvojeh išeniävuh, moh  
ovdedeh tuulvijn tuoibâm

Putestem- já ovdii 
tilán macâttem-tooi-
mâi vuávám

Ráhtoo vuávám, maht riskâkuávluh  
macâttuvvojeh ovdii tilán tulve maŋa Aanaar kieldâ 1 vuávámpaje1

Tievâsmittee 

Tulvekuávlu ässeeh, tuáimeeh já  
rijjâtátulâsornijdumeh uápistuvvojeh já 
škuávlejuvvojeh

Aanaar kieldâ, Laapi 
piäluštemlágádâs Juátkojeijee

11 vuávámpaje = 6 ive

Pirrâdâhvaiguttâsâi árvuštâllâm
Enâmustáá positivliih vaiguttâsah šaddeh tooimâin, moh kepideh tulveriiskâ. Toh vaigutteh eromâšávt ulmui 
eellimtilán, asâmân, makkumvuotân já mottoomverd virkosmittemkiävtun. Tulveriiskâ kepidijee tooimâin, tego 
tulvekáártái rähtimáin já peividmáin sehe tulvetiätuornijduv oovdedmáin, ässei já virgeomâhái-uv tiäđulâšvuotâ 
já tulvijd valmâštâttâm puárrán, já tienuuvt mohe peht meid tulvevahâgeh kiäppáneh. Eennâmkiävtu 
vuávám, mast kiävttojeh iššeen meid tulvekarttiimist finnâšum tiäđuh, lii tehálâš uási muuneeld porgum 
tulvesuoijimpargo. Pasâttâsčääsi peessâm eennâmvuáđun já čácáduvváid puáhtá kepidiđ meiddei nuuvt, et 
pasâttâsčäcituálvumviärmáduvvah saneristuvvojeh já ovdeduvvojeh killáđ tuulvijd. Tast láá positivliih vaiguttâsah 
il. kyelivuáđun, elleevuáđun já virkosmittemkiävtun.

Táálái tulvepeeŋkâi aaleedmist já uđđâ peeŋkâi rähtimist šaddeh ennuv positivliih vaiguttâsah, tanen ko tánávt 
šaddeh syeijejum masa puoh eromâščuosâttuvvah já stuárráámus uási rakânâsâin. Tulvepeeŋkâi rähtimist iä 
šoodâ negativliih luánduvaiguttâsah, mut ässeeh sättih vuástálistiđ tom enâdâhnubástus keežild. Liijká jis toimâ 
lii pyereest vuávájum já enâdâhuáinu lii valdum vuotân, te peeŋkah sättih lasettiđ motomij kuávlui makkumvuođâ 
já máhđulâšvuođâid virkosmittemkiävtun. Mađijij já kááđui aledemtooimah já jieŋâsáhhám kevttim já ovdedem 



13

lasetteh tulvepeeŋkâi hiäđuid, já hááituh láá uceh. Jieŋâsáhháámist sättih leđe smaavâ negativliih vaiguttâsah 
kuáláástmân já virkosmittemkiävtun tast ko jieŋâ ij innig kyedi siämmáá pyereest já jieŋâ alne jotteem ferttee 
raijiđ kiđđuv.

Valmâšvuotâtooimâin iä lah njuálgu vaiguttâsah tulvehááitui kiäppánmân, mut toiguin puáhtá čielgâsávt 
pyerediđ tulvetiäđulâšvuođâ já tulvijd valmâštâttâm. Tieđettem lasettem iššeed piäluštem- já eres virgeomâháid 
toimâđ tuulvij ääigi já tiäduttiđ pargostis tuođâlijd riskâčuosâttuvvâid. Tieđettem iššeed meid ässeid suoijiđ om. 
luovâs omâduv ääigild. Tánávt valmâšvuotâtooimâin šaddeh siemin positivliih pirrâdâhvaiguttâsah.

Tulve áigásii toimâmist já majetooimâin šaddeh siemin positivliih vaiguttâsah teikkâ tain iä lah 
pirrâdâhvaiguttâsah. Koskâpuddâsijn tulvesuoijimráhtusijguin puáhtá estiđ čääsi levânem rakânâsâi siisâ já 
kepidiđ materiallii omâdâhân šaddee tulvevahâgijd. Majetooimah jotteelmiteh kuávlu já ulmui tuoibâm tuulvijn já 
toh taheh virgeomâhái pargo älkkeebin.

Avveeljuuvâ tulveriskâkuávlust jieškote-uv tooimâin šaddee háituliih vaiguttâsah pääcih uccen, tondiet 
ko tooimâi árvuštâllâm vuáđuld kuávlun valjâšuvvii tagareh tooimah, moi pirrâdâhvaiguttâsah láá uceh. 
Haldâšemvuáváámân väljejum tooimâin kuáđđojii meddâl il. lappâdistemuáli já košketahoáldá rähtim já 
Avveeljuuvâ čieŋâlmittem. Meddâl kuođđum tooimâin liččii lamaš jo-uv koskâpuddâsiih teikkâ pisovááh 
háituliih pirrâdâhvaiguttâsah. Haldâšemvuáváámân väljejum tooimah olášutteh tárbulijd tulvesuoijimhiäđuid já 
pirrâdâhvaiguttâsâi háitulâšvuotâ lii ucce. Tááláá ääigi tooimâi pehtilitmist láá iänááš positivliih já neutraleh 
vaiguttâsah pirrâdâhân, tain šaddeh viärráámus tiileestkin tuše páiháliih luánduvaiguttâsah, moi háitulâšvuotâ 
lii viehâ ucce.

Haldâšemvuávám olášuttem já čuávvum

Tulveriskâlaavâ 620/2010 miäldásávt tulveriiskâi haldâšemvuávám kalga leđe tuhhiittum já olgosadelum ovdil 
22.12.2015. Tast maŋa vuávám kalga táárbu mield tärhistiđ kuuđâ ive kooskâi, toin iävttoin et kuávlu árvuštâlloo 
puátteevuođâst-uv merhâšittee tulveriskâkuávlun. Tulveriiskâi algâárvuštâllâm já merhâšittee tulveriskâkuávlui 
tärhistem tahhoo čuávuváá tove majemustáá 22.12.2018 já haldâšemvuávám uđđâsistárvuštâllâm kalga leđe 
vaalmâš 22.12.2021.

Taan haldâšemvuáváámist oovdânpuohtum toimâiävtuttâsah iä čoonâ iäge njuolgist kenigit monnân 
tááhu olášuttiđ tooimâid taan teikkâ čuávuvái vuávámpoojij ääigi. Staatâ já kieldâi virgeomâhááh já 
kuávluovdedemvirgeomâhááh kalgeh kuittâg väldiđ vuávám já toimâiävtuttâsâid vuotân jieijâs tooimâst.

Avveeljuuvâ tulveriiskâi haldâšemvuávám olášuttem oovdedmist já čuávumist västid vuosâsaajeest Laapi 
IPI-kuávdáš. IPI-kuávdáá pargon lii jieijâs peeleest kocceeđ, et toimâiävtuttâsâi olášuttem ovdán. Ton lasseen 
nube vuávámpaje ááigán asâttum tulvejuávkku kieđâvuš vuávám já toimâiävtuttâs olášutmân lohtâseijee 
koččâmušâid nube vuávámpaje pargo uássin.

Virgeomâhái toimâm tuulvij ääigi

IPI-kuávdáš

Tulveriiskâi haaldâšmist adelum laavâ mield IPI-kuávdáá pargon lii huolâttiđ tuulvij ääigi virgeomâhái 
oovtâstpargo orniimist já stivriđ tooimâid čácáduvvâin. Meid munetooimah tuulvij estim tiet láá iänááš IPI-kuávddái 
ovdâsvástádâsâst, oovtâstpargoost kieldâiguin já tooimâhárjutteijeiguin. IPI-kuávddáá ovdâsvástádâsâst lii:

• tieđettem tulvevaarâst
• tulvijd valmâštâttâm ovdil tuulvijd já čácáduv kevttim kocceem
• čäcitile čuávvum já tulveuhkeest tieđettem
• mune-estimtooimah nuuvtko jieŋâsáhhám, čunnui kevttim, tulvâdem stivrim já spiehâstâhluuvij uuccâm
• äššitobdeeiše adelem piäluštemvirgeomâhâžân / omâduvvâidis syeijejeijee siärváduvváid tâi ovtâskâs 

ulmuid il. čuávuváin tuulvij estimpargoin: jieŋâpuáđui raččom, koskâpuddâsij peeŋkâi já puáđui rähtim já 
čaasij stivrim koskâpuddâsáid kuávloid já oolijd
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• IPI-kuávdáš huolât jieijâs toimâsuárgán kullee tulveriiskâi haaldâšmist meid tast maŋa, ko 
piäluštemvirgeomâhâš lii pieijâm joton piäluštemtooimâ já váldám piäluštemtooimâst piäluštemlaavâ 
miäldásii jođettem ovdâsvástádâsvuođâ. 

Piäluštemvirgeomâhâš

Piäluštemvirgeomâhâžân kulá paartij almolâš estim já toos lohtâseijee virgeomâhái oovtâstpargo. Piäluštemtoimâ 
olášut tuulvij  ääigi taid piäluštemtooimân kullee pargoid, maid kalga anneeđ piäluštemlaavâ mield huápulâžžân. 
Táválávt koččâmuš lii tooimâin, mooid kalga riemmâđ muádi tijme siste. Taas vaaigut meid vaahâgkuávlu 
vijđodâh já čuávumušâi viärráávuotâ. Piäluštemvirgeomâháá ovdâsvástádâsâst lii:

• tooimâ vuávám já jođettem epitáválijn tuulvijn já piäluštemtoimâ
• tuulvij estimtile almosstivrim, jis piäluštemtooimân uásálisteh maaŋgâ toimâsyergi virgeomâhááh sehe 

ubânâskove hammim
• ubânâskove vuáđuld meridum kuávlui já tehálij ovtâskâs čuosâttuvvâi suoijim (om. tulveseiniráhtuseh, 

čunoiseehah, koskâpuddâsij peeŋkâi já puáđui rähtim)
• ovtâskâs omâdâhân čuosâttum tooimâin meridem (om. mađijij tâi peeŋkâi potkim)
• jođettemovdâsvástádâs sirdoo piäluštemvirgeomâhâžân talle, ko tuulvij estimist šadda piäluštemtoimâ
• Eidusii piäluštemtooimân kullee pargoh, moh láá ulmui evakuistem tâi čuosâttuvvâi suoijim čunoisehâiguin 

já eres koskâpuddâsij ráhtusijguin sehe tulvečääsi pumppam. Ko piäluštemtoimâ lii pieijum joton, te 
tábáhtume almoshovdân tuáimá piäluštemtooimâ hovdâ.

Kieldâ

Kieldâ ovdâsvástádâsâst lii:

• suoijiđ jieijâs ráhtusijd já tooimâid já tuárjuđ piäluštemvirgeomâháid tulvesuoijiimist
• kieldâ omâduv (om. čäcihuolâttem, tiervâsvuotâkuávdááh, škoovlah, peivikiäjuh) já tiätujotolâhohtâvuođâi 

suoijim
• om. evakuistem olášuttem já eti-ijjâdem ornim
• pargovievâ já tuulvij estimist teikkâ piäluštemtooimâst onnum káálvui luovâttem táárbu mield 

piäluštemvirgeomâháá kiävtun.

Tulvekuávdáš, Suomâ pirrâdâhkuávdáš já Šoŋŋâdâhtieđâ lágádâs

Suomâ pirrâdâhkuávdáá já Šoŋŋâdâhtieđâ lágádâs ohtsâš Tulvekuávdáš lii västidâm ive 2014 aalgâ rääjist 
tuulvij aavâštmist, tulveváruttâsâin já väldikodálii tulvetilekove paijeentolâmist. Tulvekuávdáš västid meid täid 
lohtâseijee palvâlusâi oovdedmist já paijeentolâmist.

Jis šaddeh epitáváliih čäcitileh tâi merhâšittee vaahâgriskâtileh, te Tulvekuávdáážân vuáđuduvvoo 
eromâštilejuávkku, mii pyevtit väldikodálii tulvetilekove oovtâstpargoost IPI-kuávddáiguin já 
piäluštemvirgeomâháiguin.Suomâ pirrâdâhkuávdáš já Šoŋŋâdâhtieđâ lágádâs västidává tuulvij 
spiehâstâhlâšvuotâciälkkámušâi addelmist.
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Tuâǥǥaž

Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest åårrai Âʹvvel čõkkpäiʹǩǩ lij nõmmuum mädd- da meäʹcctäälministeria tuʹmmstõõǥǥâst 
20.12.2011 õʹhtten Lääʹddjânnam 21 miârkkteejest tuʹlvvriiskvuuʹdest. Tuʹlvvriiski vaaldšumuužžâst uʹvddum lääʹjj 
(620/2010) da asetõõzzâst (VNA 659/2010) mieʹldd miârkkteejen tuʹlvvriiskivuʹvdden tuõttum vuuʹdin õlgg raajjâd 
tuʹlvv-vaarr- da tuʹlvvriskk-kaart di puk čaaʹʒʒivuuʹdid lokku valddum tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan. Paaččjooǥǥ 
čaaʹʒʒivuuʹdin vaaldšumušplaan tueʹjjeet pâi Âʹvveljooǥǥ vuässkolggâm vuuʹdid (kartt 1), ǥu jeeʹres vuäss 
Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest cäkk Aanarjäurra, ij-ka jeeʹres Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdin leäkku vaikktõzz Âʹvvel 
tuuʹlvid leʹbe tuʹlvvriiski vaaldšumuužžid.

Tuʹlvvriiski vaaldšumuužž plaanprosess nårrai koolmest jeeʹres vuäʹzzest:

1. Tuʹlvvriiski valmšteei aʹrvvõs (eeʹjjin 2010–2011) 
2. Tuʹlvv-vaarr- da tuʹlvvriskk-kaarti raajjmõš (eeʹjjin 2012–2013)
3. Tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan tueʹjjumuš (eeʹjjin 2012–2015)

Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivoudda lij rajjum tulvvriiski vaaldšumušplaanân eeʹjjid 2016–2021. Plaanâst eʹtǩǩeet 
tuʹlvvriiski valmšteei aʹrvvõs, tuʹlvv-vaarr- da tulvvriskk-kaart di aʹrvvõõzz tuʹlvvskääđin. Plaanâst jeäʹlet lââʹssen 
čõõđ tuʹlvvriiski vaaldšumuužž täävvtõõzz da tuåim tuʹlvvriiski cõggmõššân da uuʹcceem diõtt, plaanumuužž 
äiggsaž čõõnõsvuässbeäʹli da meerlai vuässõõttmõš da kuullmõš di plaan pirrõshääitid luândnallšem 
pirrõsčiõʹlǧǧõs. 

Kartt 1. Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuʹvdd da vuuʹdin ååreei tulvvriskkvuʹvddt

Valuma-alueet © SYKE
Hallinnolliset rajat© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/14
Pohjakartta©karttakeskus, lupa L4659
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Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvjouʹǩ

Vaaldšumušplaani valmštõõllmest taʹrbbsen õnnum veʹrǧǧneǩõhttsažtuâi diõtt mädd- da meäʹcctäälministeria piiji 
22.12.2011 Âʹvvel voudda tuʹlvvärttel. Tuʹlvvärttel tuâjjan lij veʹrǧǧneeʹǩǩi õhttsažtuâi riâššmõš ELY-kõõskõõzzi, 
mäddkooʹddi, leetti, kooʹddi da vuuʹdi peälštemtuåim kõõsk di jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩi da ouddvuässbeäʹli čõõntumuš 
plaanumuʹšše vuârrvaaikteeʹm veäkka. Tuʹlvvärttel peeʹjj tuʹlvvriiski vaaldšumuužž täävvtõõzz, ǩiõttˈtââll taʹrbbsen 
õnnum čiõʹlǧǧõõzzid da preemm eʹtǩǩõõzz vaaldšumušplaanân da tõõzz kuullˈjen tuåimmen. Vuõssmõõžž 
plaanumušpââi tuʹlvvärttel tuåimmjempââʹjj poott 22.12.2015. Tuʹlvvärttel vuäzzla liâ čuäjtum taulõõǥǥâst 1. 
Ärttel vuäzzla da sååbbarpåʹrddǩeeʹrj liâ vueinnemnalla interneeʹttest www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Ivalojoen 
tulvaryhmä.

Taaulõk 1. Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd tuʹlvvärttel vuäzzla da põõšši äʹšštobddi

Organisatia Vuäzzlaž Vääʹrrvuäzzlaž

Lappi lett Janne Seurujärvi -

Aanarkåʹdd Arto Leppälä Kari Aalto

Lappi ELY-kõõskõs Timo Alaraudanjoki Juha-Petri Kämäräinen

Lappi peälštemstrooiteʹl Jukka Harmanen Mauri Saniola

Lappi ELY-kõõskõs Niina Karjalainen (Piizar) -

Vuässõõttmõš da kuullmõš

Naroodâst lij leämmaž vuäittmõš eʹtǩǩeed vuäinlmid tuʹlvvriiski vaaldšumuužž plaanumuužžâst kolmmân 
jeeʹres vuârain. Vuõssmõs kuullmõš riâššeš tuʹlvvriiski valmšteejest aʹrvvõõzzâst da ehdtõõzzin miârkkteejen 
tuʹlvvriskkvuʹvdden 1.4.-30.6.2011. Kuullmõš tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan siisklâst di tõõzz õhttuum 
pirrõsčiõʹlǧǧõõzz vueʹlǧǧemaalǥâin, täävvtõõzzin da valmštõõllmest rieʹšše 2.5.–2.8.2013 tõin čaaʹʒʒi- da 
miârr-reedd vuuʹdin, koin tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan leʹjje valmšteemnalla. Kuälmten da maaimõõzzâst 
kuullmõõžžâst 1.10.2014–31.3.2015 lij vuäittmõš eʹtǩǩeed vuäinlmid vaaldšumušplaanin da tõõzz õhttuum 
tuʹlvvriiski vaaldšumuužž täävvtõõzzin, tuåimin, pirrõsčiõʹlǧǧõõzzâst di plaan tiuʹddepiijjmõõžžâst. 

Kartt: Âʹvveljokk  
(Sanna Pehkonen)

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
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Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd aʹrvvõs

Âʹvveljokk kooll Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivoudda. Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuʹvdd åårr Lappi mäddkååʹdd tââʹvbeäʹln 
vueiʹvv-vueʹzzest Aanar kååʹdd vuuʹdest. Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd šorrõs lij 18 403 km2, koʹst Lääʹddjânnam 
beäʹln lij 14 492 km2. Čaaʹʒʒivuuʹd jäuʹrrvuõtt lij 12,38 %. Lääʹddjânnam peälsaž Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuʹvdd (nro 
71) juâkkââtt ååuʹc jeeʹres kolggâmvoudda, koin kueʹhtt sâjjdâʹtte Âʹvveljooǥǥ voudda, Vueʹll-Âʹvveljooǥǥ vuʹvdd 
da Pââi-Âʹvveljooǥǥ vuʹvdd. Täi šorrõs lij õhttsa 3884 km2. Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd kõskksaž čaaʹʒʒihäämmem 
lij Lääʹddjânnam kuälmten šuurmõs jäuʹrr, Aanarjäuʹrr. Jeeʹres šuur jääuʹr čaaʹʒʒivuuʹdest liâ Muttusjäuʹrr, 
Njeʹǯǯjäuʹrr Pauddjäuʹrr, Rahajäuʹrr, Paatari ja Čueʹlsjäuʹrr. Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd šuurmõš jooǥǥ liâ Âʹvveljokk 
, Juutuajokk, Riʹmjj-jokk, Kaamasjokk da Vaskojokk.

Aanarjäurra cuakkai čäʹccõõzz liâ luâđnalla lokku vääldǩani Kirakkajooǥǥ čäʹccõõzz, kook liâ rajjum viõkktääl 
âânnmõʹšše. Aanarjääuʹr čääʹʒʒ rääʹjtet Ruõššjânnam beäʹln ååreei Kaitakuõšk tammin. Kaitakuõšk lââʹssen 
Paaččjooǥǥ looppbeäʹln liâ kutt viõkkstrooiteʹl, koin kueʹhtt liâ taaʹji vaaldšumuužžâst. Lääʹddjânnam beäʹln 
čaaʹʒʒivuuʹdest lij õhtt tamm, Kirakkaköngäs, koin čääʹʒʒ rääʹjtet Rahajääuʹrest.

Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd vueiʹvvčõkkpäiʹǩǩ lij Âʹvvel. Uuʹccab čõkkpääiʹǩ liâ Aanar da Kaamâs. Sijddaassâm 
lij häämmʹmum vueiʹvv-vueʹzzest Âʹvveljooǥǥ, Aanarjääuʹr da måtmi uuʹccab jääuʹri reeddid. Sieʹbrr-raajõõzz 
jiiʹjjesnallšeʹmvuõđid kollai Âʹvvel - Törmänen kõskksaž čââvas raajjmõõžž vuʹvdd.

Paaččjooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest liâ 16 Natura 2000 –säiʹmmõʹsse kolljeeja suõjjeemvuʹvdded, koin ååuʹc kollje VPD 
suõjjeemvuʹvddregisteera. Âʹvveljooǥǥ kolggâmvoudda sâjjdâʹtte täin kutt Natura 2000 –vuʹvdded (Pääʹnntuõddâr 
poostjânnam, Lemmenjooǥǥ meermeäʹcc, Väinnääʹpp, Âʹvveljokkvuâllõk, lââʹssen Pulju poostjânnam da Urho 
Kekkonen meermeäʹcc ruõbddvuuʹdin). Âʹvveljooǥǥ kolggâmvuuʹdin årra kolmm väʹlddkååʹddlažânji ärrvsa 
kultturpreeddansâjjõõzz, kook liâ miârkkuum RKY-registeera.

Ääiǥab tuʹlvv-vueʹjj

Âʹvvel kõõskõsčõkkpäiʹǩǩ lij ǩiõrddâm nuʹtt piirieeʹjji tuuʹlv seuʹrrjõõzzin. Šurr tuuʹlv liâ leämmaž eeʹjjin 1952, 1966, 
1968, 1981, 1993, 2000 da 2005 (taullõk 2). Šuurmõš tuʹlvv lij šõddâm eeʹjj 2005, kuäʹss kõõččmõõžžâst leäi 
čaaʹʒʒituʹlvv jiõŋŋõõʒʒâztaa. Tuuʹlv šõddmõʹšše tueʹjjee ǩiiđ 2005 Âʹvveljooǥǥ kolggâmvuuʹd muõtti čääʹccäärv, 
kook leʹjje rekordšuur (Pääʹnntuõddâr åʹrnn pueʹrmõsân pâʹjjel 250 mm/m²) da soʹddjemääiʹj õõʹbri vââʹlljest 
čääʹʒʒ (âʹbrrsumm leäi nuʹtt 80 mm). Lââʹssen soʹddjemäiʹǧǧ leäi jåʹttel pakk šõõŋi diõtt. Šuurmõš veerdâlm leäi 
26.5.2005 teʹl Pajakuõšk åʹrnn 1 045 m3/s da šuurmõš čääʹʒʒõllâdvuõtt leäi täʹl N60+128,01 mettar.

Taullõk 2. Šuurmõõžž čääʹccõllâdvuõđ da veerdâlm Pajakuõšk vuâmmšõspääiʹǩest (7101320)

Peiʹvvmieʹrr Čääʹʒʒõllâdvuõtt [N60+ m] Veerdâlm [m3/s]
2005 1 045 128,01

2000 920 127,80

1981 900 127,79
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Tulvv-vaarr- da riskk-kaartˈtem

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvv-vaarrkartt âânn seʹst Âʹvveljokkruõbbdvuuʹd Huuhkajast Akujääuʹr vuõllsa. Tän vuuʹdest lij 
leämma vuäǯǯamnalla mäddmetteemstroitteʹl laserruuhhivuiʹm puuʹtˈtum tääʹrǩes õllâdvuõttmaall (KM2). 
Tuʹlvvriskk-kaartʹtem âânn seʹst tuʹlvv-vaarrkaartʹteeʹm vuuʹd meädda looǥǥeeʹl Nijddääv-vuʹvdd. Âʹvvel 
miârkkteeja tuʹlvvriskkvoudda liâ rajjum lääʹjjšeâttmõõžžâst vääžnai vuâđđskenaaria (1/20a, 1/50a, 1/00a, 
1/250a da 1/1000a). Tuʹlvvriskk kaartʹtemest tillˈlõõvvi taʹrǩstõõllmõš vuâđđââvv tuʹlvvriskklääʹjj 8§:n mieʹlddliʹžže 
šlajjumuʹšše hääitlain seuʹrrjõõzzin.

Âʹvvel čõkkpäiʹǩǩ lij suõjjuum tuʹlvvkuâŋŋsin. Kuâŋŋaz suõʹjjee tuuʹlvin, koi nobstõõvvmõš. lij 1/100a leʹbe 
tääuʹjab. Kõõskõõzz åålǥbeäʹln čõkkpääiʹǩest liâ kuâŋŋaz koi suõjjeemtääʹzz liâ 1/50a tuuʹlv nobstõõvvmõš. 
Kookk-ne jälstempõõrt leʹbe ärttel årra kuâŋŋsi åålǥbeälˈlsa tulvv-vuuʹdin. Näkam vuuʹd liâ jeärben Akujääuʹr 
vuõllâz vuuʹdest. Tuʹlvvkuâŋŋsi mõõneen tuʹlvvkooudõõzzân tuʹlvvskääđ puätta leeʹd samai samai šuur. Samai 
nuʹtt Âʹvvel kuvddlõs kuâđđai tuuʹlv vuâlla. Taaulõõǥǥâst 3 lij čuäjtum tuʹlvv-vaarr-vuuʹdin åårri jälsteeji da raajâlmi 
meäʹr jeeʹresnallšeeʹmi tuuʹlv nobstõõvvmõõžžin. 

Taaulõk 3. Âʹvvel tuʹlvvriskkvuuʹd jälsteeji da raajjmõõžži meäʹr jeeʹres tuuʹlv nobstõõvvmõõžžin. (RHR 2012)

Tuuʹlv nobstõõvvmõš Jälsteeji mieʹrr Jälstempõõrti mieʹrr Raajjmõõžži mieʹrr 
õhttseʹžže

1/20 20 20 75

1/50 35 25 100

1/100 85 55 150

1/250 2 105 805 1 535

1/1000 2 510 945 1 780

Vaikkânji seʹrddemnalla tuʹlvv-vaarest åårrai riskkpääiʹǩ liâ Âʹvvel tiõrvâsvuõttkõõskõs, kääzzkâʹsttemkõõskõs 
Koivikko, Âʹvvel peiʹvvpõrtt, Âʹvvel joukkpeiʹvvpõrtt Násti da nuõrtsääʹm ǩiõllpieʹss, šõddâmvâkksai joukkdomm 
Kaamosredd, šõddâmvâkksai ǩeäjjlõspõrtt di Âʹvvel vueʹll-škooul. Viâltˈteʹmesvuõttkääzzkâʹsttei õhttuum 
tuʹlvvriskkpääiʹǩ liâ Âʹvvel paakkâsvuõttpäiʹǩǩ da Âʹvvel liâddgpäiʹǩǩ. Lââʹssen vuuʹdest liâ mäŋŋg liâdggjueʹǩǩi, 
meäʹccjueʹǩǩi da liâdggjueʹǩǩemškaap. Njeäʹčč-čääʹccpuumppâlm tuʹlvv-vaarest liâ vuâlla 100 eeʹjjest 
nobstõõvvin tuuʹlvin 4 kpl. Aaibâs hääʹrvin tuuʹlvin (1/250a) tuʹlvv-vaarest liâ pâʹjjel 40 Njeäʹčč-čääʹccpuumppâlm 
da âlddsin obb njeäʹčč-čääʹccsäiʹmmõs lij tuuʹlv vueʹlnn. Tuʹlvv-akkummu takai čuõkku liâ Kuäʹppelčuâǥǥas da 
Ruäʹvnjaarǥčuâǥǥas. Še Jarplaanǩeʹddčuâkksa lij čääʹcc kaggõõttâm õõudab tuʹlvveeʹjjin. Uuʹlcen klasstõõllum 
čuâkksen miârkkteejen vaaʹrest åårrai čuõkku liâ tiõrvâsvuõttpõʹrtte mõõnni čuõkku om. Sairaalačuâǥǥas da 
Raeddčuâǥǥas. Kaartest 2 lij čuäjtum täävtõs Âʹvvel tuʹlvvriskk-kaartest aaibâs hääʹrvin tuuʹlvin (1/250a).

Pirrõʹsse skääđaid tuejjeei pääiʹǩ jiâ leäkku Âʹvvlest tuʹlvv-vaarest jeeʹres ǥu puälddemaunnâz jueʹǩǩempääiʹǩ, 
koid jiâ ärvvtõõll tueʹjjeem skääđaid tuʹlvv-vueʹjjin. Tuʹlvv-vaarest åårrai kultturpreddan pääiʹǩ jiâ leäkku tuʹlvv-
vaarest jeeʹres ǥu õhtt ǩiiddõs tuuʹljõžpaaʒʒtõs, koon jiâ ärvvtõõll mõõnnem tuuʹlvin. 

Tuʹlvv-vaarrkaart da tuʹlvvriskkkaart liâ ǩiõččâmnalla pirrõsvaaldšem tuʹlvvkarttkääzzkõõzzâst addrõõzzâst 
www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tuʹlvv-vaarr- da riskkkaartˈteemest tuejjuuum rapoort käuʹnnje Âʹvveljooǥǥ 
tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan interneʹtt-seeidin addrõõzzâst www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki. 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki
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Kartt 2. Täävtõs Âʹvvel tuʹlvvriskk-kaartest aaibâs hääʹrvin tuuʹlvin (tuuʹlv nobstõõvvmõš 1/250a)

Tuʹlvvriiski vaaldšumuužž täävtõõzz

Tuʹlvvriiski vaaldšumuužž takai täävtõssân lie tuʹlvvriiski uuʹcceem, tuuʹlvin šõddi pääʹrti čuâvvmõõžži 
cõõggõõttâm da uuʹcceem di tuuʹlvid valmštõõttmõõžž pueʹreem. Lââʹssen čäʹccõstuuʹlvi pääʹrt õõlǥče pääʹcced 
nuʹtt väʹnnsen ko mååžna. (Laaʹǩǩ tuʹlvvriiski vaaldšumuužžâst 11 §).

Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest lij valmšteei täävvtõõzzi täävvtõstääʹssen pijjum õʹhttešt 100 eeʹjjest nobstõõvvi 
tuuʹlv tääʹss čokkpääiʹǩvuuʹdest. Õhttsažkååʹdd diõtt kriittisten pääiʹǩi (om. tiõrvâsvuõttpõrtt, liâdggpäiʹǩǩ da 
kookkaspaakkumušpäiʹǩǩ) diõtt suõjdõõzz tääʹss lij õhttešt 250 eeʹjjest nobstõõvvi tuʹlvv. 

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvärttel piijjâm pukid Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdid kuõskki takai täävvtõõzz lia čuäjtum 
taaulõõǥǥâst 4. Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvärttel lij piijjâm taulõõǥǥâst 5 eʹtǩǩuum tulvvriiski vaaldšumuužž täävvtõõzz 
Âʹvvel miârkkteeja tuʹlvvriskkvoudda.

Taaulõk 4. Puki čaaʹʒʒivuuʹdid kuõskki täävvtõõzz Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest

Oummi tiõrvâsvuõtt da staanvuõtt
• Aazzi teäʹtte tuʹlvv-vaarâst da silttee jiijj suejjeed jeällmõõžžeez da valmštõõttâd tuʹlvv-vuâkka.
• Uuʹdet vueʹjjmieʹlddsaž teâđaid tuuʹlv pirr veʹrǧǧneeʹǩǩid da oummid

Pirrõs
• Tuʹlvvriiski vaaldšumuužž tuåim jie leäkku risttreeidast čääʹʒʒhåiddmõõžž pirrõstäävtõõzzivuiʹm

Taulõk5. Âʹvvel tuʹlvvriiskivaaldšumuužž täävvtõõzz

Oummi tiõrvâsvuõtt da staanvuõtt
• Hääʹrves tuuʹlv (1/100a) tuʹlvvkooudõõzzâst jie leäkku 

jälstempõõrt (leʹbe raajâlm lie suejjuum nuʹtt, što oummi 
tiõrvâsvuõtt da staanvuõtt ij vaarrtõvvu).

• Samai hääʹrves tuuʹlv (1/250a) tuʹlvvkooudõõzzâst jie leäk-
ku oummu, raajâlm ljn., kook lie vaiggsânji seʹrddemnalla 
staaʹne leʹbe oummu, raajâlm ljn. lie suejjuum da 
jååʹttemõhttvuõđ lie ainsmõttum.

Viâltʼteʹmes kääzzkõõzz
• Čääʹcc- da njeäʹšščääʹcchuõll da paakkâsvuõđ da liâdg 

jueʹǩǩem da puuʹtʼtem tuåimmje samai hääʹrves tuʹlvv-
vueʹjjest (1/250a)

• Miârkteei jååʹttemõhttvuõđ jie puåtkkân samai hääʹrves 
tuuʹlv poodd (1/250a)

Pirrõs
• Samai hääʹrves tuuʹlv (1/250a) tuʹlvvkooudõõzzâst ij 

leäkku nåkam tuåimmjumuš, kååʹtt vuäitči tueʹjjeed 
kuʹǩesäiggsaž da veiddsõs čuâvvmõõžž, kååʹtt lij vaarlaž 
pirrõʹsse
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Tuåim

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvriiski vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩuum tuåimin ǩiččlõõđât uuʹcceed tuuʹlv skääđlai seuʹrrjõõzzid 
oummi tiõrvâsvuõʹtte da staanvuõʹtte, viâltˈteʹmesvuõttkääzzkõõzzid, õhttsažkååʹdd jieʹllemvääžnaid 
tueʹjjumuužžid, pirrõʹsse di kultturpreddna. Tuåimi vaʹlljeem poodd lij vuäittmõõžži mieʹldd ǩiččlõʹttum uuʹcceed 
tuuʹlvi tuõđštõõvvmõõžž di ââʹnned jeeʹres ǥu tuʹlvvsuõjjmõšraajõõzzi vuâđđõõvvi tuʹlvvriiski vaaldšumuužž 
kuånstid.

Tuåimid čiõlǥeem poodd da vaʹlljeem poodd tuʹlvvriiski vaaldšumuužž kuånstid lij taʹrǩstõllum šuureld vääldeeʹl 
lokku juõʹǩǩ tuåim ääuʹǩ, kuul di vueiʹtlva hääitla vaikktõõzz. Tuåim liâ lââʹssen šiõttuum õʹhtte čääʹʒʒihååid 
pirrõstäävvtõõzzin. Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvriiski vaaldšumuužž plaanâst äuʹǩǩeeš määŋgtäävtõsaʹrvvõõzz tuåimi 
jieʹrǧǧes aʹrvvõõzzâst da čõõnõsärttli vuäinlmõõžži noorrmõõžžâst. Kaartest 3 lij čuäjtum tuåimi aʹrvvõõzzâst 
õnnum raajji.

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvärttel lij priimmâm såbbrest 17.9.2014 vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩuum tuåim (taaulõk 6). 
Puk vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩuum tuåim liâ neutraal leʹbe miõttlõõzz čääʹʒʒihååid pirrõstäävvtõõzzi âsttjem 
määinest. Čõõđ viikkâmnalla eʹtǩǩuum tuʹlvvriiski vaaldšumuužž tuåim Âʹvveljooǥǥâst lij juâkkum vittân jeeʹres 
vueiʹvv-vuässa: 

1. tuʹlvvriisk ǩieppeei tuåim, 
2. tuʹlvvsuõjjeemtuåim, 
3. vaalmâšvuõtt-tuåim, 
4. tueʹjjumuš tuʹlvv-vueʹjjest da 
5. lopptuåim.

Kuuläuʹǩǩtaʹrǩstõõllmuš tueʹjjeet Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹd raajõõzzi tuåimi vuäʹzzest. Jeeʹres vaaldšumušplaanâst 
eʹtǩǩuum tuåim liâ juʹn ânnˈjõžääiʹj ââʹnnemnalla åårrai tuåim vuäʹzzen veʹrgneeʹǩǩi tueʹjjumuužž. Kaʹrǩǩed 
Kuuläuʹǩǩtaʹrǩstõõllmuužž vuâđald Âʹvvel voudda eʹtǩǩuum tuåim lia õhttsažkåʹddtäälpeäʹlnn kannteei.

Kartt 3. Tuåimi aʹrvvõõzzâst õnnum aʹrvvõsraajji Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest

Tuʹlvvariiski vaaldšemtuåimi ärvvtõõllâm

Tuʹlvvskääđi 
occnem

Tiõrvâsvuõtt da 
staanvuõtt

Infrastruktur

Ekonoomla

Pirrõs
(Kuõʹđđeš meädda

maŋŋluʹbust)

Kultturjeällmõš
(Kuõʹđđeš meädda 

maŋŋluʹbust)

Luâttvaikktõõzz

Čaaʹʒʒi vueʹǩǩ

Luâđsuejjeem

Jeeʹres 
luâttvaikktõõzz

Õʹhttešiõttlõsvuõtt 
čääʹʒʒihååidin

Jeeʹres vaikktõõzz

Tääll

Sosiaala

Kulttur

Čõõđtemnallšemvuõtt

Teknlaž

Teäggtem

Juʹridlaž

Priimmâmnallšemvuõtt

Kuul
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Taaulõk 6. Vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩuum tuåim Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuuʹdest

Tuåimm Tuåim vaaikktõõzzi  
veeidasvuõtt Tuåim vueʹǩǩ Õʹhttešiõttlõsvuõtt 

čääʹʒʒihååidin

Tuʹlvvriisk ǩieppeei tuåim

Tuʹlvvkaarti raajjmõš da peiʹvvumuš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Tuʹlvvteâttsystteem ooudâsviikkmõš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Mäddâânmõõžž plaanumuš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl miõttlõõzz

Jiõččtuåimmlaž vaʹrrjumuš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Tuʹlvvsuõjjeem tuåim
Âʹvvel ânnˈjõõžži tuʹlvvkuâŋŋsi pââʹjumuš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ođđ tuåimm neutraal

Lââʹsskuâŋŋsi raajjmõš Âvvla Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ođđ tuåimm neutraal

Čuõkkui da uuʹlci pââʹjumuš Âʹvvlest Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ođđ tuåimm neutraal

Jiõŋsaađđjumuužži âânnmõš da ooudâsviikkmõš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Vaalmâšvuõtt tuåim
Tuʹlvvoudâldâʹsttem da tuʹlvv-vaartõs-systteemi 
ooudâsviikkmõš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Tuʹlvvsaakkumuužž ooudâsviikkmõš Obb čaaʹʒʒivuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Peälštem- da seʹrddmõš- Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

plaani raajjmõš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Tuejjumuš tulvv-vueʹjjest
Kõskkäiggsai tuʹlvvsuõjjeemraajõõzzi  
âânmõš da ooudâsviikkmõš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl miõttlõõzz

Lopptuåim

Tueʹjjumuužži oʹđđest piijjmõš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl miõttlõõzz
Kriisveäʹǩǩ da jiõččvääʹldvuõđ-
tueʹjjumuužž oouʹdeem Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl neutraal

Čiistumuš- da ouddtuʹmmjumuš-  
tuåimi plaanumuš Âʹvvel tulvariskkvuʹvdd Ââʹnnemnalla tääʹl miõttlõõzz

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvärttel lij ǩiõttˈtõõllâm tuʹlvvriiski vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩkuum tuåimid da tõi priorisâsttmõš 
såbbrest 13.8.2014 da priimmâm vaaldšumušplaan såbbrest 17.9.2014. Tuåimi priorisâsttmõš lij rajjum 
Âʹvveljooǥǥ čaaʹʒʒivuudest piijeeʹl tuåimid kolmme jeeʹres klasse (vuõss-sâjjsaž, nuʹbbsâjjsaž, tiuddeei). Vuõss-
sâjjsai tuåimi čõõđtemnääʹlin lij vueiʹtlvest vuäǯǯad juʹn-a tuʹlvvsuõjjeemääuʹǩid riskkvuuʹdin leʹbe tõi raajjmõš 
lij vueiʹtlvest vuäʹneǩ ääiʹjkõõskâst, leʹbe tõin vuäǯǯ tääʹrǩes ođđ teâđid, kook jeäʹla leämmaž âânnemnalla tän 
plaanumušpââʹjest. Vuõss-sâjjsai tuåimid siâssâʹtte čõõđtem samai sõrgg tuʹlvvriiski ǩieʹppeem diõtt. Nuʹbbsâjjsai 
tuåimid čõõđtet, jõs vuõss-sâjjsaid jeäʹlet vuõittu čõõđted. Tiuddeei tuåim liâ juʹn âânnemnalla åårrai tuåim, koin 
veʹǩǩe ooudâs tuʹlvvriiski vaaldšumuužž vuuʹdest. Tõk vueiʹtte tuäʹrjjeed vuõss- da nuʹbbsâjjsaid tuåimid. 

Tuåimm-eʹtǩǩõõzz jiâ âânn seʹst tääʹrǩeemtääʹzzest haʹŋǩǩõsplaantääʹzzsa tääʹrǩes teâđid tuåimin. Pââimõs 
tuåim tääʹrǩab plaanumuš älgg eman vaaldšumušplaan priimmâm mâŋŋa, da tõt vuäitt juättkjõõvvâd puõʹtti 
vaaldšumuužž vuârrže leʹbe kuuʹǩǩab ääiʹj sizz. Västtõsvuässbeäʹli leʹbe västtõsvuässbeäʹl vasttee vuõss-
sââʹjest tuåim čõõđtem altteemest leʹbe čõõđtem juäʹtǩǩmest. 

1) Tuʹlvvriisk ǩieʹppeei tuåim

Tuʹlvvriiski ǩieʹppeemest juurdet nåkmid õõudben teâuddjeejid tuåimid, koi juurdin lij ǩieʹppeed mååznaid 
tuʹlvvskääđaid, vuuʹd skääđđpotentiaal di cõggâd tulvariisk šõddmõõžž.

Tuʹlvvriskkvuuʹdid raajet tuʹlvv-vaarr-da tuʹlvvriskk-kaart, što tuuʹlvid vuäitet varrjõõttâd da vuuʹd riskkpääiʹǩ 
toobškuäʹđet. Tuʹlvv-vaarrkartt kaart čääʹʒʒ vuâlla kuâđđjeei vuuʹd, čääʹcc-čiŋŋâlvuõđ da čääʹʒʒõllâdvuõđ tiettum 
tuuʹlv nobstõõvvmõõžžâst. Tuʹlvvriskk-kaartin čuäjtet tuʹlvvääʹrjes pääiʹǩ. Âʹvvlest tuʹlvvkaarti raajjmõõžž diõtt 
Âʹvveljooǥǥ veʹrddemmaal puätt tääʹrǩeed da tuʹlvvkartˈtuum vuuʹd õlgg taarbi mieʹldd šuureed. Tuʹlvvkaartid 
õõlǥči raajjâd jeeʹres tuʹlvvääʹrjes vuuʹdid čaaʹʒʒivuuʹdest.
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Pirrõsvaaldšemest lij âânnemnalla tuʹlvvteâttjsystteem, koozz liâ norrum tuʹlvvteâđ (voddõõttâm tuuʹlv, tuʹlvv-
vuuʹd, čääʹʒʒõllâdvuõđ, veerdâlm, tuʹlvvriskkpääiʹǩ) teâttnorldõʹǩǩe da päiʹǩǩteâttsystteema. Âʹvvel vuuʹdest 
tuʹlvvriskkpääiʹǩ aʹlǧǧe peiʹvveed tuʹlvvteâttsystteem teâđi mõttjem poodd.

Mäddâânnmõš plaanumuužžâst juurdet plaanumuužžsystteem, koʹst väʹlddkååddla vuuʹdiâânnmõštäävvtõõzz 
di aalmilaž kääʹv, leʹbe mäddkåʹddkääʹvv da takaikääʹvv, jååʹđte tääʹrǩes päiʹǩǩ-kääʹvi plaanumuužž. Tuuʹlv 
aʹlǧǧe väʹldded lokku mäddââʹnnmõš plaanumuužžâst jeeʹres kääʹvvtääʹzzin da juʹn åårrai kääʹvi ânnˈjõžääiʹjest 
âânnmest õlgg ǩiddjed hohss jeärben vuämmneei kääʹvid da kääʹvid, koin tuuʹlv jeäʹla valddum lokku. Lââʹssen 
õlgg väʹldded lokku tuʹlvvriiski vaaldšumuužž täävvtõõzz, nuʹtt što jiâ ooudmeârkkân vaikkânji seʹrddemnalla 
åårrai raajjmid leʹbe pirrõõzz pelsteei pääiʹǩid kääʹvvteʹče tuʹlvv-vaarvoudda. Mäddâânnmõš plaanumuʹšše 
õhttan še čuâǥǥas- da vuejjamǩeäin säiʹmmõõzzi vuâđđpuereemhaʹŋǩǩõõzz, mii vueʹjjest tuʹlvvriiski ǩieʹppeem 
diõtt õõlǥad tõn, što vuâđđpuereemhaʹŋǩǩõõzzi õhttvuõđâst tuuʹlv vääʹldet lokku. Ouddmeârkkân čuõkku, kook 
tuuʹlvi seuʹrrjõõzzân täujja puätkkne, puäđče vuâđđpueʹreem poodd pââʹjeed.

Jiõččtuåimmlaž varrjõõttmõš õõlǥad päärti cõggeem, oummui, jällmõõžž da pirrõõzz suõjjeem vaarrvueʹjjest 
di nåkmid peälštemtuåimid varrjõõttmõõžž, koid pâstt jiõččtuåimmlan. jiõččtuåimmla varrjõõttmõʹšše õhttan še 
spesialpääiʹǩi pääikklaž suõjjumuš (kauppǩiiddâlm, liâdgg jueʹǩǩemškaap, meäʹccjueʹǩǩempääiʹǩ dno.) pääiʹǩ 
vuämsteei tuåimest. Jiõččtuåimmlaž varrjõõttmõõžž lij še jiiʹjjes ǩiiddâlm da pååđtäʹvver staanumuš tuuʹlv 
vääreʹld. Tuʹlvvriiski ǩieʹppeem diõtt õlgg pueʹreed vuäppõõzzid da teâđtem jiõččtuåimla varrjõõttmõõžž õhttneeʹl.

Taulõk 7. Âʹvvel vuuʹd kuõskkeei tuʹlvvriisk ǩieʹppeei tuåim da tõi priorisâsttmõš

Tuåim Tääʹrǩab tuåim Vasttõsvuässbieʹll Teâuddjumuš Priorisâsttmõš

Tuʹlvvkaarti 
raajjmõš da 
peiʹvvumuš

Âʹvveljooǥǥ veʹrddeem-maal peiʹvvumuš 

Lappi ELY Juätkkjeei

Vuõss-sâjjsaž

Tuʹlvvvaarrkartʹteei vuuʹd šuurumuštaarb 
seʹlvvtumuš Vuõss-sâjjsaž

Tulvvkaarti reaalääiʹjest âânnmõš Tiuddeei

Tulvvteâttsystteem 
ooudâs viikkmõš

Âʹvvel tuʹlvvriskkpääiʹǩi reaalääiʹjest âânnmõš Lappi ELY

Juätkkjeei

Tiuddeei

Tuʹlvvriskkpääiʹǩi teâđi taʹrǩǩeem Lappi ELY,  
Aanar kåʹdd Tiuddeei

Tuʹlvvteâttsystteem ooudâs viikkâm 
vuässõõttmõš Lappi ELY Tiuddeei

Mäddâânnmõõžž 
plaanumuš

Tuuʹlvi lokku välddmõš kääʹvin da vuuʹdi 
âânnmõõžž plaanumuužžâst

Aanar kåʹdd,  
Lappi lett

Juätkkjeei

Vuõss-sâjjsaž

Õhttsažkådda tääʹrǩi tuåimi jååʹđtumuš meäd-
da tuʹlvv-vaarrvuuʹdin

Aanar kåʹdd

Vuõss-sâjjsaž

Vueʹlbui raajjâmõllâdvuõđi da raajjâm-
mieʹrrõõzzi reaalääiʹjest âânnmõš Vuõss-sâjjsaž

Tuuʹlvi lokku välddmõš čuõkkui 
vuâđđpueʹreemhaʹŋǩǩõõzzin Lappi ELY Vuõss-sâjjsaž

Jiõččtuåimmlaž 
varrjõõttmõš

Varrjõõttmõõžž reaalääiʹj seʹlvvtumuš Lappi ELY,  
Aanar kåʹdd

Juätkkjeei

Vuõss-sâjjsaž

Jiõččtuåimmla varrjõõttmõõžž raʹvvjem 
pueʹrumuš

Lappi 
peälštemstrooiteʹl, 
Aanar kåʹdd

Tiuddeei

Vuʹvddpääiʹǩi suõjjõsplaanumuužži raajjmõš

Ǩiiddâlmi 
vuäʹmsteei

Tiuddeei

Pääiʹǩi suojjeem jiõččtuåimmlan õuddben Vuõss-sâjjsaž

Tuʹlvvstaan praavjumuš staanin Tiuddeei
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2) Tuʹlvvsuõjjeem tuåim

Tuʹlvvsuõjjeem miârkkšââvv nåkmi põõšši raajõõzzi plaanumuužž da raajjmõõžž, koi juurd liâ cõggâd leʹbe 
ǩieʹppeed tuuʹlvin šõddi skääđaid.

Âvvla lij rajjum tuʹlvvkuâŋŋaz õhttseʹžže 13 ǩm (kartt 4). Tuʹlvvkuâŋŋaz liâ mettuum vuässas ǩiõrddâd 
1/50a da vuässas 1/100a tuʹlvv-vueʹǩǩ. Vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩeet pââʹjeed ânnˈjõž tuʹlvvkuâŋŋsid ǩiõrddâd 
1/100a da spesialpääiʹǩi vuäʹzzest 1/250a tuʹlvv-vueʹǩǩ. Pââʹjteem ärvvstõõllad taarbšem õhttsa nuʹtt 3800 m 
kõõkkadvuõđâst da pââʹjteem liâ vueiʹvv-vuezzest nuʹtt 0,1–0,4 m. Spesialpääiʹǩid suõjjeei kuâŋŋsid feʹrttai 
pââʹjted jeänab, što vuäǯǯet 1/250a suõjjeemtääʹss. Še Âʹvvel liâdggpääiʹǩ suõjjeei kuâŋŋas feʹrttai pââʹjted. 
Liâdggpääiʹǩ kuâŋŋaz pââʹjumuužž tarbb lij vuâlla peäʹl mettar.

Ânnˈjõž tuʹlvvkuâŋŋaz jiâ riittei Âʹvvel puki jälstemvuuʹdi suõjjeem diõtt, ǥu kõskksakuvddlõõzz åålǥpeäʹln liâ 
määŋg jälstempõõrt, kook akkee kasttâd šuurbin tuuʹlvin. Ođđ tuʹlvvkuâŋŋsid lij plaanuum suõjjeemtuåimman 
om. Tahkoteärmma, Koivula, Teponmäkeen da Korteniemeen (kartt 4). Ođđ kuâŋŋsid taarbšet õhtseʹžže nuʹtt 
4 km da kuâŋŋsi õllâdvuõtt lij vuâlla õõut mettar. Täävvtõõzzân lij suõjjeed puk jälstempõõrtid 1/100a tuuʹlv 
õllâdvuõđ räjja. 

Âʹvvel vuuʹdest tuʹlvv-vueʹjjest akkad kasttâd takai čuõkkuin om. Ruäʹvnjaarǥčuâǥǥas, Peäccamčuâǥǥas, 
Kuäʹppelčuâǥǥas, Jarplaanǩeeʹddčuâǥǥas da Leirrčuâǥǥas Jååttmõõžž staanumuš tuʹlvvriskkvuuʹdin lij tääʹrǩes 
jeärben peälštemtuåim staanumuʹšše. Vuuʹdest aʹlǧǧe pââʹjted takai vueiʹvvčuõkku da Puõccipõõrtčuâǥǥas di 
nââneed čuõkkukuâŋŋsi luiskaid ǩiõrddâd tuʹlvvčääʹʒʒid. Pââʹjteemtarbb lij õhttseʹžže nuʹtt 7 km, što vuäǯǯat 
1/250a suõjjeemtääʹss.

Kartt 4. Âʹvvel ânnˈjõõžži tuʹlvvkuâŋŋsi da mååžnai oođâs lââʹsskuâŋŋsi sâjjõs

W = 123,02 m

W = 123,4 m

W = 124,73 m

W = 124,01 m

W = 123,48 m

W = 122,63 m

W = 124,18 m

W = 123,81 m

W = 122,49 m

W
 = 125,56 m

W = 122,49 m

W
 =
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25
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6 

m

Âʹvvel tulvvriskk vuuʹd raajj
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Jiõŋŋsaađđjumuužžin ǩiččlõõđât vieʹltteet jiõŋŋõõʒʒsin tueʹjjeem tuuʹlvid. Piirieeʹjji jiõŋŋsaađđjumuužž tarbb 
seʹlvtet ǩeâđđa da jiõŋid saađđjet tõin jokkvuuʹdin, koin jiõŋâssaivuõtt lij šurr åårmõõžž ǩiõččeeʹl. Âʹvveljooǥǥâst 
jiõŋŋsaađđjumuužžid raajet tiõttum ääiʹjin Âʹvvel kuvddlõõzzâst moostâst vuâlasveeʹrd. Vuâlasveeʹrd jiõŋŋõʒʒâz 
šâʹdde täujja Kuõssnjaʹrǧǧe, Sauʒʒnjaʹrǧǧe da Peltonen Meeʹllže. Saađđjumuužžin ǩiččlõõđât vieʹltteet jiõŋi 
tâppjumuš tieʹtti pääiʹǩid, koozz jiõŋ ääiʹjab liâ tâppjam ǩidd raajeeʹl jiõŋŋõʒʒsid. 

Taulõk 8. Âʹvvel vuuʹd kuõskkeei tuʹlvvsuõjjeem tuåim da tõi priorisâsttmõš

Tuåim Tääʹrǩab tuåim Vasttõsvuässbieʹll Teâuddjumuš Priorisâsttmõš

Âʹvvel ânnˈjõõžži 
tuʹlvvkuâŋŋsi  
pââjumuš

Âʹvvel ânnˈjõõžži kuâŋŋsi õllâdvuõđi 
mettumuš Aanar kåʹdd,  

Ǩiiddâlmi 
vuäʹmsteei

1 plaanumušpââʹjj1

Vuõss-sâjjsaž
Kuâŋŋsi pââjumuš ǩiõrddâd täävvtõõz-
zimään mieʹlddla tuʹlvv-vueʹjj

1-2 
plaanumušpââiʹjed

Lââʹsskuâŋŋsi  
raajjmõš Âvvla

Oođi kuâŋŋsi taarbi seʹlvvtumuš

Aanar kåʹdd

1 plaanumušpââʹjj

Vuõss-sâjjsažKuâŋŋsi kueʹstellmõõžži plaanumuš 1 plaanumušpââʹjj

Tuʹlvvkuâŋŋsiplaan raajjmõš da 
teâuddjumuš

1-3 
plaanumušpââiʹjed

Cuõkkui da uuʹlci 
pââjumuš Âʹvvlest

Čuõkkui õllâdvuõđi mettumuš da 
pââʹjeemtarbbsi seʹlvtumuš

Lappi ELY,  
Aanar kåʹdd

1 plaanumušpââʹjj

Vuõss-sâjjsažČuõkkui pââjumuš ǩiõrddâd 1/250a 
tuʹlvv-vueʹǩǩ

1-2 
plaanumušpââiʹjed

Čuõkkukuâŋŋsi luiskai nâânumuš 
ǩiõrddâd tuʹlvvčääʹʒʒid

1-2 
plaanumušpââiʹjed

Jiõŋsaađđjumuužži 
âânnmõš da õõudâs 
viikkmõš

Jiõŋsaađđjumuužži spraavvdõõttmõš 
taarbi mieʹldd

Lappi ELY Juätkkjeei

Vuõss-sâjjsaž

Jiõŋsaađđjumuužž õõudâsviikkmõš Tiuddeei

1 1 plaanumušpââʹjj = 6 eeʹjj

3) Vaalmâšvuõtt-tuåim

Vaalmâšvuõtt-tuåimin juurdet metoodi, tuåimid da vaarrenåårrmõš -systteemid, koivuiʹm ǩiččlõõđât õõudâs 
viikkât tuuʹlvid varrjõõttmõõžž da nääiʹt ǩieʹppeed mååžnaid tuuʹlvest šõddi skääđaid. Še tuʹlvv-vueʹǩǩtuåim 
plaanumuš da mättˈtõõttmõš kollje vaalmâšvuõtt-tuåimid.

Tuʹlvvtossaavvi ja tuʹlvvvaartõs-systteemi õõudâsviikkâm tuâi lij juätkkeei, što tuuʹlvid vuäitčet ouddtuʹmmjed 
ânnˈjõõžž pueʹrben da ääiʹjab. Obb čaaʹʒʒivuuʹd lokku valddum čaaʹʒʒimaalin vueitet taʹrǩǩstõõllâd čaaʹʒʒivuuʹd 
čääʹččvueʹjj da tõn õõudâsviikkmõõžž. Čääʹʒʒõllâdvuõđ- da tuʹlvv-vaartõõzzid uuʹdet čaaʹʒʒimaalin tossaavvi da 
vuâmmšõõžži mieʹldd, jeeʹres mieʹrruum âʹbrrčääʹcc mieʹrr-, čääʹʒʒõllâdvuõđ - da veʹrddemtääʹzzi pâʹjjnemest 
tossaavvin leʹbe reaaläiggsain vuâmmšõõžžin. ELY-kõõskõõzz tueʹjjee õhttsažtuei tuʹlvvkõõskõõzzin koon tuõjju 
kooll tuuʹlvi tossaavvmuš da tõin vaartumuš. 

Šiõǥǥ tuʹlvvteâđtumuš veäǩǩad narood varrjõõttâd tuuʹlvid da pueʹrad jälsteeji vuäittmõõžžid seʹrdded 
jällmõõžžâs staaʹne da suõjjeed ǩiiddâlm tuuʹlvest. Tulvvsaakkumuš õlgg leeʹd čiõlǥâs da informatiivsaž. Tuʹlvv-
vuuʹd oummuin õlgg leeʹd vuäittmõš vuäǯǯad ǩeeʹjj mieʹld ääiʹj reaaläiggsaid teâđid jiiʹjjes vuuʹd tuʹlvv-vueʹjjest 
da mååžnast jieʹttvueʹjjest tuåimjumuužžâst. Vuuʹdest õlgg seʹvvted pueʹrmõõzz, jåʹttlumuuzz di hiâpmõõzz 
saakkumušvliinj. Õhttsažtuâi jälsteeji da veʹrǧǧneeʹǩǩi kõõsk õlgg pueʹreed. 

Peälštem- da seʹrddmõšplaan jurddin lij counnâd aazzjid vuâmmšed jälstempirrõõzz vaarrtuejjeei da vieʹǩǩted 
cõggâd vaarrvueʹjj da skääđ. Peälštemplaan õlgg raajjâd jälstempõõrtid, koin liâ uuccmõsân kolmm 3 jälstemlõõnj di 
jeeʹres valdiasåbbar asetõõzzâst peälštemtuåimid (407/2011) peäggtum pääiʹǩ. Plaanâst puätt eʹtǩǩeed raajjâlmid 
õhttuum vaarrpääiʹǩ da riisk di uʹvdded vuäppõõzzid tõi cõggâm da ouddtuʹmmjumuužži diõtt di vaarrvueʹjjest 
tuåimmam diõtt. Tuʹlvvriiskid varrjõõttmõõžž pueʹreem diõtt õõlǥči seʹlvvted mäʹhtt tuuʹlv liâ valddum ânnˈjõõžžin 
peälštem da seʹrddmõšplaanin da taarbi mieʹldd plaan puätta peiʹvveed tuuʹlv lokku vääʹldeeʹl. 
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Tuʹlvv-vuâsttatuâsttmõõžž mättˈtõõttmõõzzid vueiʹtte riâššâd čaaʹʒʒivuuʹd kååʹdd, peälštemstrooiteʹl da ELY-kõõskõs 
õhttsaž-tuâjast pääiklai tuåimmjeejin da aazzjin. Tuuʹlv-vuâsttâtuâsttmõšvaalmâšvuõđ čeäʹppvuõđ âânnem diõtt da 
tuåim õõudâsviikkmõššân Âʹvvlest õõlǥči riâššad tuuʹlv-vuâsttâtuâsttmõõžž mättʹtõõzzid tiõttum kõskkääiʹjin.

Taulõk9. Âʹvvel vuuʹd kuõskkeei vaalmâšvuõđ da tõi priorisâsttmõš

Tuåimm Tääʹrǩab tuåim Vasttõsvuässbieʹll Teâuddjumuš Priorisâsttmõš

Tuʹlvvtossaav da 
tuʹlvv-vaartõs-
systteemi õõudâs 
viikkmõš

Vuässõõttmõš tuʹlvvtossaav- da 
vaartõs-systteemi õõudâsviikkmõʹšše Lappi ELY Juätkkjeei Tiuddeei

Tuʹlvvsaakkumuužž 
õõudâs viikkmõš

Viõkkšaaibi saakkumušliinji seʹlvvtumuš 
Âʹvvlest 

Lappi ELY,  
Aanar kåʹdd

1 
plaanumušpââʹjj1 Vuõss-sâjjsaž

Õhttsažtuei lââʹzztumuš aazzji da 
veʹrǧǧneeʹǩǩi kõõsk

Lappi ELY, Aanar kåʹdd, 
Lappi peälštemstrooiteʹl

Juätkkjeei

Vuõss-sâjjsaž

Vuässõõttmõš saakkumuužž õõudâs 
viikkmõʹšše

Lappi ELY, Aanar kåʹdd, 
Lappi peälštemstrooiteʹl Tiuddeei

Jeeʹresnallšem tuʹlvvteâđtõspooddi 
jäʹrjstumuš

Lappi ELY, Aanar kåʹdd, 
Lappi peälštemstrooiteʹl Vuõss-sâjjsaž

Tulvvsaakkumuuʹšplaani raajjmõš di 
reaalääiʹjest âânnmõš

Aanar kåʹdd, Lappi 
peälštemstrooiteʹl Tiuddeei

Peälštem- da 
seʹrddmõšplaani 
raajjmõš

Tuuʹlv lokku välddmi peälštemplaan 
raajjmõš pukveeʹzz riskkpääiʹǩid da 
plaani peiʹvvumuš

Ǩiiddâlmi vuäʹmsteei

1 
plaanumušpââʹjj

Vuõss-sâjjsaž

Vooudla peälštemplaan raajjmõš 
skääđđvuuʹdid (om. Âʹvvel tiõrvâsvuõtt-
kõõskõõzz vuʹvdd)

Lappi peälštemstrooiteʹl, 
Aanar kåʹdd Tiuddeei

Tuʹlvv-
vuâsttatuâsttmõš 
mättˈtõõzzi 
jäʹrjstumuš da  
õõudâs viikkmõš

Tuʹlvv-vuâsttatuâsttmõõžž jäʹrjstumuš 
riskkvuuʹdin tiettuin kõõskin

Lappi ELY, Aanar kåʹdd 
Lappi peälštemstrooiteʹl Juätkkjeei Tiuddeei

¹1 plaanumušpââʹjj = 6 eeʹjj

4) Tueʹjj tuʹlvv-vueʹjjest

Tuõjju tuʹlvv-vueʹjjest koʹlle tuuʹlv ääiʹj spraavvdõõttâm tuåim tuuʹlvest šõddi skääđi cõggâm leʹbe ǩieʹppeem 
diõtt. Tuʹlvv-vueʹjjest raajjâmnalla kõskkäiggsa tuåim liâ om. čuõkkui pââʹjumuužž , kõskkäiggsa mäddkuâŋŋaz, 
vuõddâs-siâkk, ǩeäʹdǧǧjueʹlji plastiikkain suõjjeem da pååđtäʹvvri seʹrddmõš pâʹjjlab. Tuåimin vueiʹtet uuʹcceed 
tuʹlvvskääđaid da cõggâd čääʹʒʒ leävvnumuužž raajjâlmi sizz. Suõjjraajõõzzid ââʹnet kuuitâǥ veʹrǧǧneeʹǩǩi 
tuåimest, leâʹša še privaat ǩiiddâlmi vuämsteei vueiʹtte suõjjeed jällmõõžžid kõskkäiggsai tulvvsuõjjeem 
raajõõzzin. Kõskkäiggsai tuʹlvvsuõjjeemraajõõzzi âânnmõõžž vueiʹtet õõudâs viikkâd om. raʹvvõõzin, 
materialruõkkmõõžžin leʹbe metoodi teeʹstivuiʹm.

Taulõk10. Âʹvvel vuuʹd kuõskkeei tuuʹlv ääiʹj tueʹjjeemnalla åårrai tuåim da tõi priorisâsttmõš

Tuåimm Tääʹrǩab tuåim Vasttõsvuässbieʹll Teâuddjumuš Priorisâsttmõš

Kõskkäiggsai 
tuʹlvvsuõjjeem-
raajõõzzi âânnmõš da 
õõudâs viikkmõš

Kõskkäiggsai tuʹlvvsuõjjeem raajõõzzi 
vuäǯǯmõõžž nâânumuš Aanar kåʹdd

Juätkkjeei

Tiuddeei

Kõskkäiggsai tuʹlvvsuõjjeem raajõõzzi 
ruõkkmõš voudda Aanar kåʹdd Vuõss-sâjjsaž

Mõõnntõõllmõõžži õõudâs viikkmõš da 
teʹsttjumuš

Aanar kåʹdd, Lappi 
peälštemstrooiteʹl, 
Lappi ELY-kõõskõs

Tiuddeei

Kõskkäiggsa tuʹlvvsuõjjeem raajõõzzi 
âânnmõš Ǩiiddâlmi vuäʹmsteei Vuõss-sâjjsaž
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5) Lopp tuåim

Lopp tuåim liâ tuʹlvv-vueʹjj mâŋŋa tuâi, skääđain jälljumuʹšše da varrjõõttmõõžž pueʹreem diõtt tuejjeem tuåim.
Tuåimi oʹđđest sâjjdõõttmõõžžin juurdet spesialpääiʹǩi kõskkäiggsai leʹbe põõšši sâjjdõõttmõš nuuʹbb päikka, 
jõs tuʹlvv lij kasttääm pääiʹǩid. Täävvtõõzzân lij vuäǯǯad tuåim da kääzzkõõzz jåʹttjed oʹđđest samai sõrgg tuuʹlv 
mâŋŋa. Tuåimi oʹđđest sâjjdõõttmõõžžin jeät vueit vaikkted tuʹlvvskääđai occnumuʹšše, leâʹša tõt jåʹttlââtt vuuʹd 
jälljumuʹšše da õuʹddlest plaanumuš hiâlpad om. peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩi tuâi. Tuåimi oʹđđest sâjjdõõttmõõžžin 
vueiʹttep vaikkted kasttâm pääiʹǩ tuʹlvvriʹsǩǩe puõʹtti ääiʹjest, jeärben jõs päiʹǩǩ piijât tuʹlvv-vaarrvuuʹd åålǥpeälla.

Tuuʹlv vueiʹtte tueʹjjeet miârkkteei ekonoomilaid da sosiaalaid hääitid tuʹlvv-vuuʹd aazzjid, jõs sij jiiʹjjes leʹbe ruåʹđi 
põrtt kästt. Jälljumuš katastrofist vuäitt leeʹd vaiggâd da tõõzz taarbšet ålggpeälsa vieʹǩǩ. Aanar kååʹdd vuuʹdest 
tuåimmai kriisärttel, kååʹtt taʹrjjad vieʹǩǩ kriisvueʹjjest. Kriisärttla koʹlle ämmat-tuejjla: pååʹles, peälštemtuåim, 
tiõrv-vuõtthuõl, sieʹbrrkåʹdd da sosiaaltuejjla. Kriisvieʹǩǩ da pääkkteʹmtuåim šurrtuuʹlvest jälljumuʹšše õõlǥči 
Âʹvvelvuuʹdest ââʹnned pâi vuäǯǯamnalla da õõudâs viikkâd õhttsažtuâjin riskkvuuʹd aazzjivuiʹm..

Tuuʹlv šõddmest voudda raajjmõõšši kastteei raajõõzz jõõudet teevvat leʹbe kuäʹss-ne raajâlm jõõudet puʹrǩǩeed 
da raajjâd oʹđđest. Tuʹlvv vuäitt še leävvted voudda mieʹldes mååʹđ, njeäʹšščääʹʒʒid da jeeʹres njieʹššid. Lââʹssen 
tuuʹlv mieʹldd vueiʹtte pueʹtted täʹvver da roosk. Vuuʹd vueiʹtte leeʹd tuuʹlv mâŋŋa samai pannâânteei jälstem 
määinest. Tuuʹlv mõõnnâm ääiʹj ǩiõččeeʹl õõlǥči plaaneed õuʹddlest, mäʹhtt tuʹlvvriskkvuuʹdi ouddtuʹmmjumuš 
da čiisttmõš hååidet tuuʹlv mâŋŋa.

Tabealla11. Avvila viidodaga maŋŋedoaibmabijut ja daid vuoruheapmi

Tuåimm Tääʹrǩab tuåim Vasttõsvuässbieʹll Teâuddjumuš Priorisâsttmõš

Tuåimi oʹđđest 
sâjjdõõttmõš

Skääđđpääiʹǩi oʹđđestsâjjdõõttâm-taarb 
seʹlvvtumuš Aanar kåʹdd,  

Ǩiiddâlmi vuäʹmsteei Juätkkjeei Tiuddeei
Skääđđpääiʹǩi kõskkäiggsaž leʹbe 
põõšši oʹđđest sâjjdõõttmõš

Kriisveäʹǩǩ da 
pääkkteʹmtuåim õõu-
dâs viikkmõš

Jäʹrjstet kriisvieʹǩǩ tuʹlvv-vueʹjji mâŋŋa Aanar kåʹdd, Lappi 
peälštemstrooiteʹl, 
sieʹbrrkåʹdd

Juätkkjeei TiuddeeiOoudâs viikkâp tuuʹlv mâŋŋa pueʹttem 
jällˈjumuužž oouʹdeem vieʹǩǩid

Čiistâm- da ouddlest-
tuåimi plaanumuš

Raajjâp plaan, mäʹhtt riskkvuuʹdin 
hooiʹdet ouddtuʹmmjumuš tuuʹlv mâŋŋa Aanar kåʹdd 1 

Plaanumušpââʹjj1

Tiuddeei

Vuäʹppstet da škoouʹlˈjet tuʹlvv-
vuuʹdest jälsteejid, tuåimmjeejid da 
jiõččvääʹldvuõđorganisaatioid

Aanar kåʹdd, Lappi 
peälštemstrooiteʹl Juätkkjeei

1 1 plaanumušpââʹjj = 6 eeʹjj

Pirrõsvaikktõõzzi aʹrvvõs
Jäänmõsân positiivla vaikktõõzz šâʹdde tuʹlvvriisk uuʹcceejin tuåimin, kook vaaikkte jäänmõsân oummi 
jieʹllemåårrmõʹšše, aazzjumuʹšše, maaššmõʹšše da siõmmna virkkõõvvâmâânnmõʹšše. Tulvvriisk uuʹcceejin 
tuåimin, om tuʹlvvkaarti raajjmõõžžin da peiʹvvmuužžin da tulvvteâttsystteem õõudâs viikkmin pueʹreet 
aazzji da še veʹrǧǧneeʹǩǩi tiettemvuõtt da varrjõõttmõõžž tuuʹlvid, koon mieʹldd pannvuõiggân še tuʹlvvskääđ 
occne. Mäddâânnmõõžž plaanumuš, koʹst ââʹnet vieʹǩǩen še tuʹlvvkartʹteemin vuäǯǯum teâđid, lij tääʹrǩes 
vuäss ouddtuʹmmjeei tuʹlvvsuõjjeemtueiʹjid. Še njeäʹššvuäjjsäimmõõzzid ǩieʹppumuužžin da õõudâs viikkâd 
tuuʹlvǩirddeeijan vueitet njeäʹšščääʹccpäästöid maddu da čääʹʒʒid uuʹcceed, koin liâ positiivla vaikktõõzz om. 
kueʹlid, jällaid di virkkõõvvâmâânnmõʹšše. 

Ânnˈjõõžži tuʹlvvkuâŋŋsi pââʹjumuužžin da ođđ kuâŋŋsi raajjmõõžžin vuäǯǯet äikka jiânnai positiivlaid 
vaikktõõzzid, ǥu tuåimin vuäǯǯet suõjjuum âlddsin puk spesialpääiʹǩ da šuurmõs vuäss raajjmõõžžin. 
Tuʹlvvkuâŋŋsi raajjmõõžžâst jiâ šõõdd ǩiõlddla luâttvaikktõõzz, leâša tuåim vuäitt counnâd aazzjin vuâstta 
piijjmõõžž kueʹstelm-muuttâz diõtt, leâʹša puârast plaanuum da kueʹstelmvueiʹnnmõõžž lokku vääldeeʹl kuâŋŋaz 
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vueiʹtte lââʹzzted kooi-ne vuuʹdi maaššâmvuõđ da virkkõõvvâmâânnmõõžž vuäittmõõžžid. Čuõkkui da uuʹlci 
pââʹjumuužžin di jiõŋŋsaađđjumuužž âânnmest da õõudâs viikkmõõžžin lââʹzztet tuʹlvvkuâŋŋsin vuäǯǯai 
tuʹlvvääuʹǩid uuʹccin hääitain. Jiõŋŋsaađđjumuužžin vueiʹtte leeʹd uuʹcc negatiivla vaikktõõzz kueʹllšeeʹllem da 
virkkõõvvâmâânnmõʹšše jiõŋ rââʹžžnem miett, kuäʹss jiõŋ âʹlnn jååʹttmõõžž jooudet ǩeâđđa rääʹjted.

Vaalmâšvuõtt tuåimin ij leäkku vuõigg vaikktõs tuʹlvvhääitai occnumuʹšše, leâša tõin pueʹreed miârkksânji 
tuʹlvvtieʹttemvuõđ da varrjõõttmõõžž tuuʹlvid. Teâđtõõzz lââʹzzttem vieʹǩǩad peälštem- leʹbe jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩid 
tuåimjed tuʹlvv-vueʹjjest da čiŋlmõõvvâd vuõiǥâs riskkpääiʹǩid di aazzjid suõjjeed om. pååʹđjällmõõžž ääiʹjben. 
Vaalmâšvuõtt-tuåimin šâʹdde tän mieʹldd uuʹcces positiivla pirrõsvaikktõõzz.

Tuåimjumuš tuʹlvv-vueʹjjest di lopptuåim šõõddte uuʹcces positiivla vaikktõõžžid leʹbe tõin iʹlla tuõttum leämmaž 
pirrõsvaikktõõzz. Kõskkäiggsain tuʹlvvsuõjjeemraajõõzzin vueiʹtet cõggâd čääʹʒʒ leävvnumuužž raajjmõõžži sizz 
da uuʹcceed aunnsallša jällmõõžžid šõddeei tuʹlvvskääđaid. Lopptuåimin jåʹttlâʹttet vuuʹd da oummi jällʹjumuužž 
tuuʹlvin di hiâlptet veʹrǧǧneeʹǩǩi tuâjid.

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvriskkvuuʹdest jeeʹres tuåimivuiʹm šõddi hääitla vaikktõõzz kuâđđje occnjan, ǥu tuåimi aʹrvvõõzz 
vuâđald voudda vaʹlljet teâuddjem diõtt nåkam tuåim, koi pirrõsvaikktõõzz liâ occnja. Vaaldšumušplaaʹne vaʹlljum 
tuåimi jooukâst kueʹđđeš meädda om. rääitõskuurr da kåʹšǩǩtuʹlvvääuʹd raajjmõõžž di Âʹvveljooǥǥ ruoppjumuš. 
Meädda kuõđđum tuåimin leʹčči leämmaž kõskkäiggsa leʹbe põõšši hääitla pirrõshääit. Vaaldšumušplaaʹne 
vaʹlljum tuåimin âsttjet taarbšeei tuʹlvvsuõjjeem hääiʹt occnjain hääitlain pirrõsvaikktõõzzin. Ânnˈjõõžžân 
âânnemnalla åårrai tuåimid pueʹreeʹl liâ vueiʹvv-vuäʹzzest positiivla leʹbe neutraal vaikktõõzz pirrõʹsse, tõk tueʹjjee 
jäänmõsân pääiklaid da miâlggâd occnjaid da hääitlaid luâttvaikktõõzzid.

Vaaldšumušplaan tiuʹddepiijjmõš da seuʹrrjumuš

Tuʹlvvriskklääʹjj 620/2010 mieʹlddsânji tulvvriiski vaaldšumušplaan õlgg leeʹd primmum da čõõđtum ouʹddel 
22.12.2015. Tän mâŋŋa plaan lij taarb mieʹldd vuåppâd kuuđ eeʹjj kõõskin, ouddlâʹstten što vuʹvdd ärvstõõllet 
mâŋŋluʹbust še miârkkteejen tuʹlvvriskkvoudden. Tuʹlvvriiski valmšteei aʹrvvõs da miârkkteejai tuʹlvvriskkvuuʹdi 
taaʹrǩstõs tueʹjjeet puõʹtti vuâra 22.12.2018 mõõʹneest da vaaldšumušplaani oʹđđestaʹrvvõs õlgg leeʹd vaalmâš 
22.12.2021.

Täʹst vaaldšumušplaanâst eʹtǩǩuum tuåimm-ehdttõõzz jiâ leäkku čõõni jiâ-ka vuõiǥeld õõlǥed ni mõõn 
vuässbeäʹl čõõđted kõõččmõõžžâst åårrai tuåimid tän leʹbe puõʹtti plaanumušpââi ääiʹj. Valdia da kooʹddi 
veʹrǧǧneeʹǩǩi di vuʹvddooudâsviikkmõšveʹrǧǧneeʹǩǩ feʹrttai kuuitâǥ väʹldded plaan da tuåimm-ehdttõõzz 
tuåimjumuužžâst mieʹldd. 

Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvriiski vaaldšumušplaan tuåimmepiijjmõõžž ooudâsviikkmõõžžâst da seuʹrrjumuužžin 
lij vueiʹvv-vasttõõzzâst Lappi ELY-kõõskõs. ELY-kõõskõõzz tuâjjan lij jiiʹjjes vuäʹzzest valvvâd, što tuåimm-
ehdttõõzzi tuåimmepiijjmõš õuddan. Lââʹssen nuuʹbb plaanumušpâjja pijjâmnalla åårrai Âʹvveljooǥǥ tuʹlvvärttel 
ǩiõttˈtââll plaan da tuåimm-ehdttõõzzi tiuʹddepiijjmõʹšše õhttuum kõõččmõõžžid vuässen nuuʹbb plaanumušpââi 
tuâi.

Veʹrǧǧneeʹǩǩi tueʹjjumuš tuʹlvv-vueʹjjest

ELY-kõõskõs

Tuʹlvvriiski vaaldšumuužžâst uʹvddum lääʹjj mieʹld ELY -kõõskõõzz tuâjjan lij ââʹnned huõll tuuʹlv akkeemest 
da tuuʹlv ääiʹj veʹrǧǧneeʹǩǩi õhttsažtuâi jäʹrjstemest da jååʹđted tuåimid čäʹccõõzzin. Še ouddtuʹmmjeei 
tuʹlvvvuâsttatuâsttmõštuåim liâ vueiʹvv-vuäʹzzest ELY-kõõskõõzz vasttõõzzâst, õhttsažtuâjast kooʹddi da 
tueʹjjumušämmatneeʹǩǩin. ELY –kõõskõõzz vasttõõzzâst liâ 

• teâđtumuš tuʹlvv-vaarest
• tuuʹlvid varjõõttmõš õuʹddel tuuʹlvi di čaaʹʒʒi âânnmõõžž valvvâm
• čääʹʒʒvueʹjj seuʹrrjumuš da tlvvakkeemest teâđtumuš
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• ouddtuʹmmjeeivuâsttatuâsttmõštuåim om. jiõŋsaađđjumuš, vuõddâs ruõkkmõš, čääʹʒʒ rääʹjtem 
jååʹđtumuš da čoʹrstemlååʹviooccmõš

• äʹšštobddeeivieʹǩǩ õuddmõš peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩid/jällmõõžžid suõjjeeja sieʹbbrid leʹbe privatta mm. 
näkmin: tuuʹlv-vuâsttatuâsttmõštueʹjin: jiõŋŋõʒʒsi puʹrǩǩeem, kõskkäiggsai kuâŋŋsi da taammi tueʹjjumuš 
da čäʹccõõzzi jååʹđtumuš kõskkäiggsa vuuʹdid da kuurid 

• ELY-kõõskõs âânn huõl tuåimvuuʹdest tueʹjjeemest tuʹlvvriiski vaaldšumuužžâst še tõn mâŋŋa, ǥu 
peälštemveʹrǧǧneǩ, lij alttääm peälštemtuåim da välddam peälštemtuåimest peälštemlääʹjj mieʹlldla 
jååʹđtemvasttõõzz. 

Peälštemveʹrǧǧneʹǩ

Peälštemveʹrǧǧnekka kollai pääʹrti takai cõggmõš da tõõzz õhttuum veʹrǧǧneeʹǩǩi õhttsažtuâi. Peälštemtuåim 
spravdââtt tuʹlvv-vueʹjjest tõid peälštemtuõjju kolljeei tueʹjid,kook liâ peälštemlääʹjj mieʹldd õnnum ǩirrlan. 
Täujja kõõččmõõžžâst lij tuåimin, koid õlgg äʹlǧǧed tueʹjjeed mueʹdd čiâss seʹst. Tääzz vaaikat še skääđđvuuʹd 
veeidasvuõtt da seuʹrrjõõzzi tuõđâsvuõtt. Peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩ vasttõõzzâst lij:

• tuâi plaanumuš da jååʹđtumuš čoʹrstem-mõõntõõllmõõžžâst tulvv-vueʹjjin di
• tuuʹlv-vuâsttatuâsttmõšvueʹjj takaijååʹđtem, jõs peälštemtuõjju vuässâʹtte määŋgai tuåimmvuuʹdi 

veʹrǧǧneeʹǩǩ di obbkaart tueʹjjumuš.
• obbkaart vuâđald tuâi vuuʹdi da oʹdinakai tääʹrǩes pääiʹǩi suõjjumuš (om. tuʹlvvseeinâlm, vuõddâs-siâkki 

, kõskkäiggsai kuâŋŋsi da taammi raajjmõš) 
• privatta jällmõʹšše tillʼlõõvvin tuåimin mieʹrrumuš (om. čuõkkui leʹbe kuâŋŋsi pueʹtǩǩumuš)
• jååʹđtemvasttõs seʹrddšââvv peälštemveʹrǧǧnekka teʹl, ǥu tuuʹlv-vuâsttatuâsttmõš mõttšââvv 

peälštemtuâjjan
• pââimõõzz peälštemtuõjju kuulli narood seʹrddmõš leʹbe pääiʹǩi suõjjeem vuõddâs-siâkkivuiʹm da jeeʹres 

kõskkäiggsaraajõõzzin di tuʹlvvčääʹʒʒ pumppjumuš. Peälštemtuâi altteem vueʹjj takaijååʹđteejen tuåimmai 
peälštemtuâi jååʹđteei.

Kåʹdd

Kååʹdd vasttõõzzâst lij:

• suõjjeed jiiʹjjes raajõõzzid da tuâi di staanâd peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩid tuʹlvvsuõjjeemest 
• kååʹdd jällmõõžž (om. čääʹcchuõll, tiõrvâsvuõttpõõrt, škooul, peiʹvvpõõrt) da teâtt-trafikkliinji suõjjumuš
• om. seʹrddmõõžž raajjmõš da jieʹttjälstem pääiʹǩi riâššmõš
• tueʹjjviõǥǥ da tuuʹlv-vuâsttatuâsttmõš ja peälštemtuâji diõtt taarbšeei neävvi õuddmuš taarb puäđeeʹl 

peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩi ââʹnnem diõtt.

Tuʹlvvkõõskõs, Lääʹddjânnam pirrõskõõskõs da Äimmteâđtemstrooiteʹl

Lääʹddjânnam pirrõskõõskõõzz da Äimmteâđtem stroitteʹl õhttsaž Tuʹlvvkõõskõs lij vasttääm eeʹjj 2014 
aalǥast ääljeeʹl tuuʹlvi õuddâl tieʹttmest, tuʹlvv-vaartõõzzin da väʹlddkååddla tuʹlvv-vueʹǩǩ-kaart âânnmõõžžâst. 
Tuʹlvvkõõskõs vasttad še tääʹzz õhtteeji kääzzkõõzzi ooudâs viikkmõõžžin da âânnmõõžžâst.

Čoʹrstem-vueʹǩǩlai čääʹccvueʹjjest da šuurin skääđđriskkvueʹjjin räjja Tuʹlvvkõõskõõzz spesialvueʹǩǩärttel, 
kååʹtt tuejjad väʹlddkååddla tuʹlvv-vueʹǩǩ-kaart õhttsažtuâjast ELY-kõõskõõzzi da peälštemveʹrǧǧneeʹǩǩin.

Lääʹddjânnam pirrõskõõskõs da Äimmteâđtemstrooiteʹl vasttee tuuʹlvi čoʹrstem-mõõntõõllmõõžž ceälkkmuužži 
uʹvddmest.



  Liite 5 

Liite 5: Yhteenveto toimenpiteiden vastaamisesta tulvariskien 
hallinnan tavoitteisiin 

Ivalon tulvariskialuetta ja  
Ivalojoen vesistöaluetta  

koskevat tavoitteet 

Ihmisten terveys ja turvallisuus 
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Tulvakarttojen laadinta ja  
päivittäminen 

    x x       x 

Tulvatietojärjestelmän  
kehittäminen 

    x x       x 

Maankäytön suunnittelu x x x   x x x x 

Omatoiminen varautuminen x   x         x 

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden 
korottaminen 

x x     x x   x 

Lisäpenkereiden  
rakentaminen Ivaloon 

x      x    x 

Teiden ja katujen  
korottaminen Ivalossa 

  x       x   x 

Jäänsahauksien käyttö ja  
kehittäminen 

x         x 

Tulvaennusteiden ja 
tulvavaroitusjärjestelmien 
kehittäminen 

    x x       x 

Tulvaviestinnän kehittäminen     x x       x 

Pelastus- ja evakuointi- 
suunnitelmien laatiminen 

    x x       x 

Tulvantorjunnan harjoituksien  
järjestäminen ja kehittäminen 

  x x    x 

Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden 
käyttö ja kehittäminen 

x  x   x  x x 

Toimintojen uudelleen sijoittaminen     x       x 

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan 
edistäminen 

    x        x 

Puhdistamis- ja 
ennallistamistoimenpiteiden 
suunnittelu 

    x       x 

 



Liite 6. Tulvakartat 
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Tulostettu: 9.9.20140 3 km

Ivalon tulvakartta
Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/50a (2 %)

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

A004572
Suorakulmio



Tulvavaara- ja riskikartan selitteet

Tulvavaara-alue
Vesisyvyys

alle 0.5 m
0.5...1 m
1...2 m
2...3 m
yli 3 m
tulvan peittämä, syvyystieto puuttuu
tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla
tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä
vesistö/merialue
Tulvavaara-aluetta vastaavat vedenkorkeudet

www.ymparisto.fi/tulvakartat

!G Terveydenhuoltorakennus
!̀ Vaikeasti evakuoitava rakennus
!X Päiväkoti
!m Paloasema
!7 Oppilaitos
!VVVVV Tietoliikenne
!d Energiantuotanto ja -siirto
!... Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
ÒÒÒ Muinaisjäännös
SR Suojeltu rakennus
! Kulttuuriympäristö
! Maailmanperintö
!K Polttoaine/kemikaalivarasto
!W Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo
!B Teollisuus
!õõõ Eläinsuoja
!z Jätteenkäsittely
!x Kalankasvatus
!. Vedenottamo
!Q Vesimuodostuma
!P Uimaranta
! Suojelualue/luontoarvo
!r Maantie/pääkatu
!I Raideliikenne
!H Lentoasema
!M Satama
!

Þ Pilaantunut maa-alue
!! Muu

Tulvariskikohteet

Tulvan peittämät tiet

Tulvakartalla on esitetty tietyn suuruisen tulvan (toistuvuusaika eli vuotuinen todennäköisyys) peittävyys ja
vesisyvyys (tulvavaarakartta) sekä tulvavaara-alueen asukkaiden määrä ja tulvan alle jäävä tiestö. Lisäksi
kartalla on näytetty erilaisia tulvariskikohteita lähinnä merkittävien tulvariskialueiden (punainen rajaus) osalta
(tulvariskikartta).
Ajan tasalla olevat tulvariskiaineistot ovat katseltavissa tarkemmalla taustakartalla ympäristöhallinnon
tulvakarttapalvelussa (www.ymparisto.fi/tulvakartat). Samoin em. sivun kautta on saatavilla lisätietoja
tulvakartoituksesta.
Karttojen käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus. Koska kartoituksessa käytetty
maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan korkeudesta, vahinkoja ei
välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella. Toisaalta esim. kellarit voivat kastua,
vaikka tulva ei leviäisikään rakennukselle saakka. Käytetyissä maanpinnan korkeustiedoissa saattaa olla myös
paikoin virheitä esim. työmaan aikaisien kaivantojen takia, mistä on saattanut aiheutua edelleen virheellisiä
tulvavaara-alueita.

Yli 60

10-60

Alle 10

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella

Tulvakartoitustarvealue (merkittävä tulvariskialue)
Tulvakartoitettu alue
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122,53 m (N60)

122,89 m (N60)

123,44 m (N60)

122,02 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 1 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/50a (2 %)
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124,13 m (N60)

123,44 m (N60)

122,89 m (N60)

122,53 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 2 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/50a (2 %)
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122,75 m (N60)

123,12 m (N60)

123,70 m (N60)

122,23 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 1 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/100a (1 %)
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124,40 m (N60)

123,70 m (N60)

123,12 m (N60)

122,75 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 2 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/100a (1 %)
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123,02 m (N60)

123,40 m (N60)

124,01 m (N60)

122,49 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 1 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/250a (0,4 %)
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124,73 m (N60)

124,01 m (N60)

123,40 m (N60)

123,02 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 2 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/250a (0,4 %)
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123,40 m (N60)

123,78 m (N60)

124,45 m (N60)

122,86 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 1 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/1000a (0,1 %)
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125,19 m (N60)

124,45 m (N60)

123,78 m (N60)

123,40 m (N60)

Tulostettu: 9.9.2014Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

© ELY-keskukset, SYKE
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12
© Liikennevirasto/Digiroad 20100 10,5 km

1
2

Ivalon tulvakartta

Karttalehti 2 / 2

(A4-kokoiselle paperille tulostettuna)
Mittakaava 1: 35000

Tulvavaara- ja tulvariskikartta, vesistötulva (avovesi), 1/1000a (0,1 %)
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