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Yhteenveto 

Projektin ”Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alajuoksusta” puitteissa on otettu 
esille karttoja jotka näyttävät tulvakerroksia 100 vuoden ja 250 vuoden esiintymisajoilla sekä 
laskelmoitu korkein virtaama. Projekti on osarahoitettu Interreg IV A Nordin kautta. 

Virtaamat 100 vuoden ja 250 vuoden esiintymisajoilla on saatu esille havaintosarjojen 
statistisen käsittelyn avulla. Laskelmoitu korkein virtaama on saatu esille tekemällä 
hydrologisia malleja HBV-mallin avulla ja Virtaamakomitean suuntaviivojen mukaisesti 
patoaltaiden mitoitusta varten riskiluokassa I.  

Vedenkorkeuksien arvioimista varten pitkin joenvartta eri virtaamien aikana on laadittu 
hydraulinen malli. Mallissa käytetään korkeustietoja, jotka on saatu esille laserskannauksella, ja 
joen syvyystietoja, jotka on otettu luotauksella veneestä. Näiden tietojen keruu tehtiin 
yhteistyönä suomalaisten ja ruotsalaisten viranomaisten kanssa Interreg-projektin puitteissa. 

Tulvavyöhykkeet on projisoitu taustakarttoihin Ruotsin Lantmäteriet ja Suomen 
Maanmittauslaitoksen (MML) luvalla. Yhdeksän osakarttaa alueesta Haaparanta-Tornio  
Lappeakoskeen saakka mittasuhteessa 1:75 000 on pienennetyssä muodossa mukana tämän 
raportin liitteessä no 1. Kartat löytyvät myös kotisivulta www.smhi.se alkuperäisessä koossa. 
Sieltä löytyy myös yleissilmäyskartta suhteessa 1:600 000. 

SMHI on suorittanut luotauksen puoleen osaan kysymyksessä olevaa jokipituutta sekä ollut 
vastuussa ja laatinut hydrauliset mallit, virtaamienarvioinnit ja ottanut esille tulvakerrokset ja 
kartat.  

 

Summary 

Flood maps for return periods 100-years and 250-years together with a calculated highest flow 
have been produced for the lower part of the River Torne. The work was made within the 
Interreg IV A Nord Project “Detailed flood mapping of the lower part of River Torne”.  

Flows with return periods 100-years and 250-years were calculated statistically based on 
observations. The calculated highest flow was modeled with the hydrological HBV-model 
according to the Swedish design flood guidelines (Flood Design Category I). 

A hydraulic model was built to calculate water levels along the river at the different flow levels. 
The model was based on height data from laser scanning and river bottom data from sounding. 
The data sampling was made in cooperation between Swedish and Finnish authorities within 
the project. 

The flood zones were projected on background map data from the national land services in 
Finland and Sweden. The area was divided in nine parts and mapped with scaling 1: 75 000. 
The maps are available at www.smhi.se in original size and collected in appendix (bilaga 1) in a 
compressed form. 

SMHI sounded half of the investigated river length. SMHI was responsible for and performed 
the hydraulic modeling, flow calculations and production of flood zones and maps. 
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1 Tausta 

Tornionjoki kärsii tulvista melkein joka vuosi, joista on usein vaurioita seurauksena. Fyysisen 
suunnittelun kautta ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä sekä käyttämällä merkityksellisiä ja 
tehokkaita toimenpiteitä äkillisen tulvatilanteen sattuessa voidaan vaurioita rajoittaa.  

Tornionjoen alajuoksu on rajajoki Ruotsin ja Suomen välillä. EY:n tulvadirektiivin mukaan 
pitää jäsenvaltioiden tehdä yhteistyötä suistoalueilla kartoittamisessa ja tulvariskien 
käsittelyssä. Valtiot ovat 1970-luvulta lähtien tehneet yhteistyötä tulvasuojien kanssa 
Tornionjoen suulla. Vaikeiden jäidenlähtöjen jälkeen Tornionjoesta vuosina 1984-1986 
käynnistettiin ruotsalais-suomalainen projekti mikä johti ehdotukseen toimenpideohjelmasta eri 
instansseille, niin kansallisille kuin paikallisille (Zachrisson, 1989). SMHI suoritti yhtenä osana 
työstä  niin sanotun riskivyöhykekartoituksen suualueesta ja 8 km jokea ylöspäin. 

Projekti ”Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alajuoksusta” käynnistyi vuonna 2009 
ja  jatkuu vuoden 2012 loppuun. Päätavoite on että kunnat ja kyseessä olevat viranomaiset 
molemmin puolin Tornionjokea voivat kohdata tulvan mahdollisimman pienin yhteiskunnallisin 
vaurioin. Projekti on Interreg IV A Nord-projekti (www.interregnord.com) ja siten osittain 
rahoitettu EY-avun kautta. Lapin Ely-keskus on projektin Johtava kumppani ja muut kumppanit 
ovat SMHI, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Myndigheten för samhällskydd och beredskap 
(MSB), Lantmäteriet Ruotsissa ja Maanmittauslaitos Suomessa (MML) sekä Lääninhallitus   
Norrbottenin läänissä.  

 Projektin osatavoite on tuoda esille mahdollisia tulva-alueita Tornionjoen alajuoksun 
ympäriltä. Työ mikä kuvaillaan tässä raportissa on tehty WP 2:den (Work Package 2) puitteissa 
ja on johdettu  SMHI:n taholta. Yksityiskohtainen maa-alueiden kartoitus on suoritettu WP 
1:den puitteissa Suomen Maanmittauslaitoksen toimesta tuettuna Ruotsin Lantmäteriet taholta. 
Jokipohjan luotauksen suorittivat SYKE ja SMHI. SYKE suoritti myös pinnankorkeuden ja 
virtauksen mittauksia. Hydrologisen mallin tekeminen virtauksen määrittämistä varten ja 
hydraulisen mallin esille ottaminen on suoritettu SMHI:n puolesta, samoin kuin GIS-kerrosten 
ja lopullisten karttojen tuottaminen.  

Monet ovat osallistuneet tähän työhön SMHI:ltä. Pohjan kartoituksen suorittivat Björn Becker, 
Kjell Wickström, Mattias Ryman, Christer Gustafsson, Dan Eklund och Buban Sehalic. 
Hydraulisen mallin ovat Karin Dyrestam, Kristoffer Hallberg, Tahsin Yacoub, Anna Johnell ja 
Katarina Norén tuottaneet valmiiksi. Virtauksen määrittämiset on Sara-Sofia Asp tehnyt ja  
Katarina Losjö on ne tarkastanut. Anders Gyllander laittoi yhteen syvyys- ja korkeustiedot. 
Kartat tuotti Else-Marie Wingqvist. Gunn Persson on ollut projektin johtaja. 

Tulokset tullaan tekemään yleisesti saataville kunnille ja muille asianosaisille sekä 
käytettäväksi niissä harjoituksissa joita projekti suorittaa yhdessä alueen kunnallisten 
toimitsijoiden kanssa. Tämä työ tapahtuu projektin WP 4:n puitteissa jota johdetaan MSB:n 
taholta. Tulvakartat ovat löydettävissä SMHI:n kotisivulta, www.smhi.se. 

Tulvavyöhykekarttojen esille saamiseksi tarvitaan useita eri työvaiheita. Nämä kuvaillaan 
yleissilmäyksellisesti tässä raportissa. Tämä työ merkitsee useita kannanottoja ja laskelmia 
mitkä sisältävät epävarmuuksia. Tärkeätä tietää että: 

• Tulvakartoitus käsittää sen osan Tornionjokea mikä muodostaa rajajoen Suomen ja   
Ruotsin välille. Muonionjoki ei kuulu mukaan.  

•    Tulvakartoitus käsittää ainoastaan luonnollisia virtaamia ts. ei jääahtaumia.  
• Laskelmat perustuvat tehtyihin virtaamamittauksiin ja ei siten sisällä tulevia muutoksia 

hydrologiseen hallintoon aiheutuen ilmastonmuutoksista. 
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2 Tarkoitus 

Tulvakartat osoittavat mitkä alueet ovat alttiita tulville vedenpinnan kohotessa. Ne ovat siksi 
yleistetty apuväline sekä ennakolta ehkäisevää työtä varten että äkillisissä tilanteissa. Niitä 
voidaan käyttää fyysiseen suunnitteluun, pelastuspalvelun yleiseen toimintasuunnitteluun ja 
toimintaohjelmaan tulvariskien käsittelyä varten. Näitä ulvakarttoja, jotka tässä esitellään, 
tullaan käyttämään niiden riskikarttojen valmistamiseen mitkä EY:n tulvadirektiivi määrää. Se 
työ johdetaan Ruotsissa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) taholta. 

Yksityiskohtainen hydraulinen malli Tornionjoen alajuoksusta otetaan esille välttämättömänä 
perustana vedenpinnan korkeuksien laskemiseksi. Mallia tulee käyttämään hydrologinen 
ennuste- ja varoituspalvelu SMHI:llä mahdollisen korkean vedenpinnan tilanteessa. Ennusteita 
veden korkeudesta kriittisillä alueilla pitkin jokivartta toimitetaan silloin pelastuspalvelulle ja 
muille asianosaisille.  

Tämä hydraulinen malli voi olla myös väline tulevien vedenkorkeuksien laskemista varten kun 
lähdetään virtauksien laskelmoinneista joihin vaikuttavat ilmastonmuutokset. Malli voi myös 
toimia välineenä tutkittaessa muuttuneita tilanteita joessa kuten esim. jäätulppia.  

3 Laajuus 

Yksityiskohtainen tulvakartoitus käsittää Tornionjoen alajuoksun osuuden, alueelta 
missä  Muonionjoki yhtyy Tornionjokeen (kuva 1)  Haaparanta-Tornio jokisuuhun. 
Välimatka on  rajajoki Suomen ja Ruotsin välillä. Muonionjokea kohtaan,  joka on 
pidennys pohjoiseen pitkin rajaa, on myös olemassa mielenkiinto tulvakarttojen esille 
ottamisesta. Muonionjoki ei kuitenkaan kuulu tähän projektiin.  Yleissilmäyksellisiä 
tulvakartoituksia loppuosalle  Tornionjokea (suurin piirtein välille Pajala-Torneträsk), 
Lainionjoki ja Tärendöjoki mukaan luettuna, tullaan tekemään ja raportoimaan SMHI:n 
taholta valtion rahoittaman  tehtävän puitteissa jonka johtaa MSB. Kuvassa 2 näytetään 
yksinkertaistettu kaavio Tornionjoesta ja Muonionjoesta. 

 

 Kuva1. Paikka missä Muonionjoki yhtyy Tornionjokeen. Foto: Tahsin Yacoub. 
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Kuva 2.  Kartta Tornionjoen suistoalueesta. Yksityiskohtainen tulvakartoitus tarkoittaa  
alempaa osuutta suurin piirtein jokihaarasta alas Haaparanta-Tornio 
jokisuuhun.  

4 Menettely 

Kartoitustyö koostuu useista osamomenteista; virtaamalaskelmoinnit, korkeuskartoitus ja 
vesistön pohjan luotaus, hydraulisten mallien laskelmoinnit ja GIS-käsittely. Työmomentit ovat 
yleissilmäyksellisesti kuvailtu kuvassa 3. 

Hydraulisen mallin laatimiseksi tarvitaan seuraava perusta: 

• Vesistön kuvailu lohkoilla (perusta: karttoja, kuvia, kenttäkäynnit, ym.) 
• Kitkaparametrit  
• Siltapiirustukset, patoraportit ja piirustukset. 
• Korkeustietokanta  
• Veden virtaamat 

• Vedenpinnankorkeus suhteessa veden virtaamiin  
Mallin rajaolosuhteet täytyy kuvailla ts. olosuhde siellä missä se alkaa ja missä se päättyy. 
Tässä tapauksessa asetetaan alkuvirtaama missä malli alkaa ja loppupiste merenpinnan taso. 

 
Kaksi tunnustelumatkaa tehtiin: 

• sopivien paikkojen löytämiseksi veneen vesille laskemista varten kaikuluotauksen 
yhteydessä   

• vesistön rantojen ja pohja-aineisuuden tunnustelemiseksi kitkaominaisuuksien 
määrittelemistä varten   

• vedenpinnan mittaamiseksi siltojen luona ja sillankannen korkeuden mittaamiseksi.  
• välimatkan dokumentoimiseksi valokuvilla mallin kalibroinnin tueksi.  
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Kuva 3. Kaavio työjärjestyksestä tulvakarttojen tuottamista varten.  

4.1 Virtaamat  

Käsitteet uusiutuminen, riski ja todennäköisyys ovat keskeisiä keskusteltaessa korkeista 
virtaamista. Mittana tulvien todennäköisyydestä käytetään usein käsitettä uusiutumisaika. Se 
tarkoittaa keskimääräistä aikaa kahden tulvan välillä jotka ovat saman laajuisia. Käsite 
uusiutuminen merkitsee todennäköisyyttä yhdelle erilliselle vuodelle, mutta ei yhteenlaskettua 
todennäköisyyttä useamman vuoden jaksolle. Todennäköisyys virtaamalle 100 vuoden 
uusiutumisajalla on yksi sadasta jokaista erillistä vuotta kohden. 

Taulukko 1. Todennäköisyys virtaamille joilla on eri uusiutumisajat 10 vuoden, 20 vuoden, 50 
vuoden ja 100 vuoden jaksoissa. Alle 1 % todennäköisyydet on jätetty pois. 

Uusiutumisaika 

(vuosia)  

Jakson pituus  

10 vuotta  20 vuotta  50 vuotta  100 vuotta  

25 34 56 87 98 

100 10 18 39 63 

1 000 1 2 5 10 

10 000    1 

Taulukossa1 näytetään yhteenlaskettu todennäköisyys virtaamille joilla on eri uusiutumisaika. 
Virtaama, jolla on uusiutumisaika 100 vuotta, esiintyy 63 % todennäköisyydellä 100 vuoden 

 Alkumääritys  
Projektiryhmä 
Yhteenveto tietotarpeesta 
Päätös tiedostoformaatista jne. 

Syötetiedon keruu  
Geometrinen tieto maasto 
Geometrinen tieto kaikuluotaus 
Geometrinen tieto sillat 
Geometrinen tieto padot 
Virtaamien määritteleminen 
Havainnoitujen vedenkorkeuksien keruu kalibrointiin  

Hydraulisen mallin laatiminen  
Pääuoman/sivuhaaran määritteleminen GIS:llä 
Poikittaislohkojen ulosotto GIS:llä 
Siltojen, patojen kuvailu 
Rajaolosuhteiden määrittely pinnan korkeus/virtaus 

Veden virtaamien simulointi mallissa  
Kalibrointihetken simulointi, mallin kalibrointi 
Stabiilisuuden kontrollointi 
Virtaamistilanteiden simulointi  

Raportointi  
Simuloitujen vedenkorkeuksien kartoittaminen 
maastomalleilla 
Karttojen luominen 
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jakson aikana. Kohteella, jolla on arvioitu elinikä 100 vuotta ja on mitoitettu kestämään 
virtaamia, joilla on 100 vuoden uusiutumisaika, on siis todennäköisyys tulvimiselle 63 %.   

Siksi asetetaan riskikohteille vaatimuksia kestämään huomattavasti korkeampia virtaamia ts. 
virtaamia joilla on pitempi uusiutumisaika. Virtaamilla, joilla on uusiutumisaika 10 000 vuotta, 
on todennäköisyys 100 vuoden aikana noin 1 %. 

Yleissilmäyksellisissä tulvakartoituksissa, jotka on suoritettu Ruotsissa, on kaksi 
pinnankorkeutta valittu, 100 vuoden virtaama ja ns. arvioitu korkein virtaama (Bhf). 
Kysymyksessä olevan projektin puitteissa valittiin sen lisäksi 250 vuoden uusiutumisaika 
meidän suomalaisten kumppaniemme pyynnöstä. 

100-vuotis ja 250-vuotis virtaamien laskeminen tehdään statistisen arvioinnin avulla, ns. 
frekvenssi analyysi. Ne perustuvat veden juoksutuksen vuosittaisiin huippuarvoihin mittausten 
aikasarjojen pohjalta. Frekvenssi analyysin tulokset pitää tulkita varovaisesti. Ne ovat suuressa 
määrin riippuvaisia aikasarjan pituudesta ja voi sen vuoksi muuttua kun aikasarja tulee 
pitemmäksi.  

Arvioitu korkein virtaama (Bhf) on otettu esille Flödeskommittén suuntaviivojen mukaisesti 
patomitoitusta varten (padot riskiluokassa I) (Svensk Energi et al., 2007). Patojen mitoitusta 
varten nimetään virtaama mitoittavaksi virtaamaksi ja uusiutumisaika on 10 000 vuoden 
suuruusluokkaa. Menetelmä rakentuu kaikkien kriittisten tekijöiden yhdistelmään vaikuttavat 
virtaamaan. Sade, lumen sulaminen, korkea maan kosteus ja korkea veden pinta järvissä ovat 
niitä tekijöitä jotka yhdistetään. Arvioidun korkeimman virtaaman määräämiseksi laaditaan 
hydrologinen HBV-malli aluetta varten (Lindström et al., 1997). Tornionjoen piirin laatiminen 
koostuu 49:stä suistoalueesta, Muonion osuus mukaan luettuna (kuva 4)(Asp, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Suistoalue, piirijakautuminen jossa arviointipisteitä (oikealla)ja hydrologisia 
mittausasemia pitkin Tornionjoen vartta. 
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Niin kuin kaikissa mitoituslaskelmissa löytyy määrätty osa epävarmuuksia sisällytettyinä 
laskelmissa, kuten itse kalibrointi, jakson valinta lumen arvioinnille ja mitoituslaskelma sekä 
syötetieto. Kalibrointijakso oli 19901001-20040930 ja todennusjaksot olivat 19651001-
19900930 ja 20041001-20080930. Kalibrointi on tehty 13 suiston osa-alueelle, missä 
havainnoituja virtaamatietoja on ollut saatavilla. 

Liakanjoen (1-049)kohdalla tehtiin malli siten että kaikki vesi virtaa Tornionjoen osuuden 
kautta. Mitoituspiste ei ole kalibroitu mikä tuo mukanaan lisääntyneen epävarmuuden 
laskelmiin. 

4.2 Korkeustiedot ja pohjaluotaus 

Alue on laserskannattu projekti WP 1 puitteissa Suomen Maanmittauslaitoksen toimesta ja 
Ruotsin Lantmäteriet tukemana. Sekä Ruotsin että Suomen puolella joen ympäristössä on 
skannattu yksityiskohtaisen maastokartan esille saamiseksi (kuva 5). Korkeussysteemiä N2000 
(RH 2000) on käytetty (NLS, 2007).  

Ilmasta käsin tehty skannaus antaa informaatiota korkeussuhteista alueella mutta ei joen 
pohjarakenteesta. Joen pohja on siksi kaikuluodattu veneestä jotta voitaisiin luoda syvyyskartta 
vesistölle. Työ suoritettiin sekä SMHI:n että SYKE:n toimesta WP2 puitteissa.  

SMHI ja SYKE suorittivat yhteisen tunnustelumatkan muun muassa sopivien paikkojen 
löytämiseksi veneiden vesille laskua varten. SYKE luotasi sitten alemman osuuden 
jokimatkasta veneestä kesäkuun 2009 aikana (kuva 6 ja 7). SMHI suoritti luotauksen 
ylemmässä osuudessa myöhemmin kesällä jolloin veden pinnan korkeus oli epätavallisen 
matalalla myös vuodenaikaan nähden. Se aiheutti osittain vaikeuksia, esim. oli mahdotonta 
päästä aivan rantaan saakka. Suurin osa ruotsalaisten luotauksista suoritettiin kumiveneestä 
matalasta vedenkorkeudesta johtuen. Ajamiset suoritettiin siksak muodossa ajamalla koskien 
läpi (katso esimerkkiä kuva 8). Yhden osamatkan luotasivat molemmat osapuolet voidakseen 
verrata ja kalibroida mittaukset.  
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Laserskannaus  
Laserpulssit lähetetään sensorista, heijastuvat 
kohteesta maassa ja rekisteröidään taas kun 
pulssi jälleen tavoitta sensorin. Jatkuvan 
skannauksen kautta luodaan kuva 
maanpinnasta ja sen kohteista. Laajamittainen 
ketju muokkausmomentteja tarvitaan 
korkeusmallin luomiseksi. Tämä työ suoritettiin  
WP1 puitteissa Maanmittauslaitoksen ja 
Lantmäteriet puolesta  

Kuva 5.  Korkeusmalli luotiin 541 pisteen avulla (map charts) laserskannaamalla alue ilmasta 
käsin. 

 

 

 

Kuva 6. Suomalainen mittausryhmä suoritti jokimatkan alemman osuuden luotaukset veneestä. 
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Kuva 7. Mittausosuus Tornionjoessa missä luotaus tehtiin veneestä ja missä olosuhteet olivat 
suotuisat veden korkeuden suhteen. Lähde: SYKE. 
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Kuva 8.  Pöytäkirja kaikuluotauksesta mikä suoritettiin SMHIn toimesta 31:ssä lohkossa 
ylemmällä osuudella. Vasemmalla näytetään esimerkki ajosta alueella nimeltä no. 6. 
Putousprofiili osuudelle mittausajankohtana näytetään oikealla yläkulmassa. 
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Syvyystieto joen luotauksesta ja korkeustieto lentoskannauksesta yhdistetään malliksi joka 
jatkuu vedenpinnan yläpuolella ja alapuolella (kuva 9).  

 

Kuva 9.  Esimerkki siitä mitenkä korkeustieto ja syvyystieto voidaan yhdistää jatkuvaksi 
malliksi. ”Täydellinen korkeusmalli (oik.) perustuu tietoon joka on tullut eri 
laatuisena eri lähteistä. Komponenteilla (vas.) on eri terävyys ja noudetaan eri 
alueille siten että  kriittiset alueet katetaan yksityiskohtaisella topografisella 
informaatiolla kun taas vähemmän kriittiset alueet kuvataan ainoastaan karkealla 
korkeusmallilla” (Midbøe ja Persson, 2005) 

Osa mittauksista ja siltapiirustuksista ovat olleet korkeussysteemissä N60 ja ovat siksi 
uudistettu  N2000:ksi mikä on sama kuin ruotsalainen RH2000. Korkeudet N60:ssä on 
käännetty RH2000:een lisäämällä tekijän joka vaihtelee vähän vesistöä pitkin. 

4.3 Tornionjoen mallinkuvaus 

Malli on otettu esille jotta yhdessä hydrologisten laskelmien kanssa voidaan esittää virtaamien, 
joilla on eri uusiutumisajat, mahdolliset tulva-alueet Tornionjoen alajuoksun ympärillä. Toinen 
tärkeä tarkoitus yksityiskohtaisella mallilla on se että sitä voidaan käyttää äkillisissä 
virtaamatilanteissa  tällä alueella siten, että hydrologisten virtaamaennusteiden avulla voidaan 
antaa hyviä vedenkorkeusennusteita ja informaatiota mahdollisista riskeistä tulvimiseen. Mallin 
laatimisesta on tehty teknillinen dokumentointi (Dyrestam, 2011). 

Malli alkaa Pajalan alapuolelta, pikkasen ennen kuin Tornionjoki tulee rajajoeksi, ja päättyy 
joen suussa Pohjanlahdessa. Vesistön pituus on 189 km. Tornionjoen kokonaispituus on noin 
570 km. 

Hydraulista mallityövälinettä Mike11 versio 2009 käytettiin työn kuluessa siihen saakka kunnes 
versio 2011 saatiin käytettäväksi (DHI 2009 a ja b, DHI 2011 a ja b). Tarkistuksia suoritettiin 
varmistukseksi, ettei mitään muutoksia syntyisi vaihdossa. Mallin on kehittänyt DHI Water & 
Environment ja on yksiulotteinen malli. Moduuli MIKE11 GIS on myös käytetty kuvaamaan 
osan poikkileikkauksista (lohkominen) joissakin paikoissa vesistöä. 

Perusteet lohkomiselle GIS:ssä, on projektin puitteissa esille otetut laserskannatut korkeustiedot 
jotka Lantmäteriet on muokannut, sekä tiedot vesistön pohjaluotauksesta. 

Tornionjoki haarautuu eri kohdissa ja Pellon luona uoma jakaantuu erään saaren ympäri. Siksi 
joki kuvataan viidellä haaralla (branches) mallissa. Haarat on kuvattu useilla 
poikkileikkauksilla (katso esimerkkiä lohkomisesta kuvassa 10). Päähaara sisältää 223 
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poikkileikkausta ja muut haarat sisältävät yhteensä 83 poikkileikkausta, ts. kaiken kaikkiaan 
306 poikkileikkausta. 

Etäisyys poikkileikkausten välillä eri ”branches” sisällä on keskimäärin noin 500-700 m. 
Kaikkien siltojen ympäristössä ja alueilla missä tapahtuu paljon vesistössä ovat 
poikkileikkaukset tiheämmässä kuin muut poikkileikkaukset.  

Joen ominaisuudet, ottaen huomioon pohja- ja sivukitkan, on kuvailtava, jotta veden korkeus 
voidaan laskelmoida oikein. Kitka kuvataan Manningin kertoimella ja suhteellisella vastuksella. 

Sillat (kuva 12) ovat sisällytetyt malliin eri tavoin johtuen siitä, että ne vaikuttavat virtaamaan 
eri tavalla. Silta voi olla sisällytetty kahdella tavalla; osaksi kuvailemalla sen geometria ja 
osaksi sen toiminto, silloin kun vesi voi virrata sillan yli, kuin tulva-aalto. Siksi silta voidaan 
kuvata kuin kaksi rakennetta mallissa. Mallissa on siis useampia rakenteita kuin siltojen määrä . 

Yhtään patoa ja/tai ohituskanavaa ei ole sisällytetty malliin alemmalle osuudelle Tornionjokea. 
Mitään välivarastoallasta/tulva-allasta ei ole sisällytetty malliin. 

 

 

 

 

 

 Kuva 10.  Esimerkki siitä 
mitenkä vesistöpituus lohkotaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11.  Tunnustelumatkojen aikana paikallisväestö osoitti suurta mielenkiintoa projektia 
kohtaan ja antoivat apua vedenpinnan ennätyslukemilla. 
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Kuva 12.  Siltoja kuvaillaan hydraulisessa mallissa. Vasemmalla näkyy silta Ylitornion luona. 
Oikealla esitetään esimerkki siitä, että huomiot, tunnustelua tehtäessä, voivat antaa 
informaatiota vedenpinnan korkeuksista. 

4.4 Hydraulisia laskelmia  

Virtaamat, joista on tehty mallit, vastaavat 100 vuoden uusiutumisaikaa taikka 250 vuoden 
uusiutumisaikaa sekä laskelmoitu korkein virtaama (Bhf) (taulukko 2). Arvot eivät edusta 
samaa ajankohtaa. 

Taulukko 2. Laskelmoidut virtaamat kolmessa eri paikassa joen varrella. 

Paikka 100-vuotis virtaama m 3/s 250-vuotis virtaama m 3/s Bhf-virtaama m 3/s 

Pajala 1647 1800 4525 

Muonio 1673 1712 4036 

Kukkolankoski 3715 4030 7777 

 

Malliin on syötetty SYKEn mittaamia hydrografeja ja malli on kalibroitu mitatuilla 
vedenkorkeuksilla samaan aikaan ja samassa paikassa. Nämä paikat ovat Pello, Kukkolankoski 
och Tornio. Pitkin vesistöä on useita paikkoja missä SYKE on suorittanut vedenkorkeuden 
mittauksia suunnilleen samoihin aikoihin kuin niillä kolmella aikaisemmin mainitulla paikalla. 
Kalibroinnin yhteydessä on pinta-ala muuttunut joissakin poikkileikkauksissa, missä ei oltu 
ollenkaan tehty luotauksia.  

Samaa merenpinnan korkeutta käytettiin jokaisessa erillisessä työajossa ja vastaa merenpinnan 
korkeutta 100 vuoden uusiutumisajalla.  Laskelmien mukaan on merenpinnan korkeus  
uusiutumisajalla 100 vuotta +165 cm suhteessa keskivedenkorkeuteen, mikä ilmaistuna 
RH2000:ssa on 176.9 cm. 

Laskelmien yhteydessä tehdään olettamus että kaikki sillat ovat jäljellä korkeiden virtaamien 
sattuessa. Laskelmissa ei myöskään esiinny patoutumia seurauksena jäistä, puista, pensaista tai 
muista materiaaleista.  

5 Tulosesittely 

Tulva-alueet luotiin ArcInfo:ssa siten että kaltevat pinnat vedenkorkeuksien välillä leikkaavat 
korkeustietokannan. 

Tulvavyöhykkeet virtaamille 100 vuoden sekä 250 vuoden uusiutumisajoille ja laskelmoitu 
korkein virtaama ovat julkaistu koko alueen yleissilmäyskartassa mittakaavassa 1:600 000. 
Osakartat alueesta välillä Haaparanta-Tornio ja Lappeakoski mittakaavassa 1:75 000 ovat 
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myöskin löydettävissä. Taustakarttoja voidaan käyttää Lantmäteriet luvalla Ruotsin puolella ja  
Suomen Maanmittauslaitoksen (MML) luvalla Suomen puolella jokea.  

Tulokset GIS-kerroksien muodossa on toimitettu projektiin WP4 (MSB ja Lääninhallitus 
Norrbottenissa) ensi sijaisesti jaettavaksi paikallisille toimitsijoille jotka osallistuvat 
seminaariin ja harjoituksiin 7-8 joulukuuta 2011 Ylitorniossa. 
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