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1 Yleistä kuulemisesta
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimista niille vesistöalueille,
joille on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Lapista on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi Kemijoen vesistöalueelta Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä, TornionMuonionjoen vesistöalueella Tornio ja Ivalojoen vesistöalueella Ivalo. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus) on tulvaryhmien johdolla valmistellut Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille
ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016–2021.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä
arviot tulvavahingoista. Suunnitelmissa käydään lisäksi läpi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi, suunnittelun aikainen sidostahojen ja kansalaisten osallistuminen ja
kuuleminen sekä suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut viranomaisten yhteistyötä varten Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille tulvaryhmät. Tulvaryhmät asettavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelevät tarvittavat selvitykset ja hyväksyvät ehdotukset hallintasuunnitelmiksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi.
Kaikille annettiin mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi sekä hallintasuunnitelmien osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä sähköisesti internetissä sekä paperiversioina kaikissa ko. vesistöalueen kunnissa ja
Lapin ELY-keskuksessa. Lisäksi jokaisesta suunnitelmasta pyydettiin lausuntoja asiaan liittyviltä viranomaisilta.
Palautteenantoa helpottamaan käytössä oli myös sähköinen palautelomake, joka ohjautui suoraan ELY-keskuksen
kirjaamoon. Lisäksi palautetta pystyi lähettämään myös sähköpostilla tai kirjepostilla. Otakantaa.fi sivuille luotiin kullekin tulvariskien hallintasuunnitelmalle oma sivu, jossa aiheesta pystyi myös keskustelemaan.
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä ehdotuksen liitteenä esitystä ympäristöselostuksesta
lähetettiin lausuntopyynnöt kaikille vesistöalueiden kunnille sekä asiaan liittyville viranomaisille. Lausunnoissa oli
vastausaikaa lokakuusta 2014 maaliskuun 2015 loppuun asti. Määräaikaan mennessä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen liittyen saatiin yhteensä kahdeksan lausuntoa ja yksi kansalaispalaute.
Lausunnot ja palautteet on koottu yhdeksi tiedostoksi, joka on esitetty liitteessä 1. Tähän asiakirjaan on koottu
lausunnoista ja palautteista keskeisimmät tiedot tiivistäen ja niihin on kirjoitettu vastine aihealueittain.
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2 Saadut palautteet ja vastineet niihin
Palautteet, joissa ei ollut huomautettavaa
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta kausille 2016–2021 saatiin yhteensä kahdeksan lausuntoa ja yksi kansalaispalaute.
Seuraavilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta:






Inarin kunta: Ei kommentoitavaa suunnitelmasta.
Lapin luonnonsuojelupiiri: Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen osalta piiri toteaa, että
on hyvä, että tulvia pyritään estämään tulvavallien korottamisella, asukkaiden omatoimisuudella, tiedottamisella ja rakentamisen ohjaamisella eikä altaan rakentamisella tai jokea ruoppaamalla.
Lapin pelastuslaitos: pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta
Paliskuntain yhdistys: Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu asiallisesti ja tavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet on realistisessa suhteessa tavoitteisiin ja toimenpiteet ovat taloudellisesti ja ajallisesti
toteuttavissa olevia.

Lapin ELY-keskus L-, E- ja Y-vastuualueen lausunto
Lapin ELY-keskus totesi lausunnossa, että kun tulvauhan alla oleville teille suunnitellaan parantamistoimia, on
pahimmin tulvan uhkaamia osuuksia syytä samalla korottaa. Ilman tienpidon rahoituksen lisäksi saatavaa ulkopuolista rahoitusta korotustoimia tai penkereen vahvistamistoimia ei voida toteuttaa erillisinä hankkeina. Ivalon taajamassa penkereet riittävät suojaamaan tiestöä normaalitulvalla. Tavallista suurempi tulva uhkaa pahiten valtatietä 4
kahdessa paikassa, Raja-Joosepintietä 91, Koppelontietä 9682, Lentokentäntietä 9691. Leiritie on siirtymässä kunnan ylläpitämäksi kaduksi. Lausunnossa todettiin myös, että tiepenkereitä ei ole suunniteltu kestämään vedenpainetta, joten niitä ei pidä käyttää tulvansuojelurakenteina.
Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet on sovitettu
yhteen, eikä hallintasuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä, joilla käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi
kielteinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin.
Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että tulvasuojelutoimenpiteissä lisäpenkereiden rakentaminen voi
aiheuttaa luontovaikutusten osalta vähäisiä muutoksia Ivalojoen rantavyöhykkeen luonnon monimuotoisuuteen, kuten rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyteen, huomionarvoiseen lajistoon ja tulvadynamiikasta hyötyvän kasvillisuuden
säilymiseen. Mahdollisia vaikutuksia rantakasvillisuuteen tulisi selvittää toimenpiteitä koskevissa tarkemmissa suunnitelmissa ja ottaa huomioon riittävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tulvapenkereiden lisärakentamisen vaikutuksia rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, maisemaan ja luonnon virkistyskäyttöön tulisi selvittää
myös seurantaa tehtäessä.
Lisäksi Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää arvio suunnitelman toteuttamisen suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (miten edistetään). Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi tunnistaa myös muut kuin suoraan tulvien ehkäisyä koskevat tavoitteet,
joihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta. Lisäksi lausunnossa esitetään, että toimenpiteiden nykytilanteessa ja suositeltavissa toimenpiteissä (s. 65) olisi hyvä tuoda esiin se, että tulvapengerten nykytaso ei vastaa Ivalon asemakaavan määräyksiä, joissa edellytetään tulvapenkereen korottamista. Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen on
välttämätön toimenpide, jolla saadaan suojattua merkittävä määrä vahinkokohteista. Lausunnossa myös tuodaan
esiin, että yleiskaava-alueella tarvitaan maisematyölupa vain siinä tapauksessa, että yleiskaavassa erityisesti niin
määrätään. Ivalon alueen yleiskaavassa ei maisematyölupavelvoitetta ole.
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Vastine palautteeseen
Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa huomioidaan saadut lausunnot. Toimenpiteiden jatkosuunnittelussa selvitetään toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön tarkemmin ja toimenpiteet toteutetaan siten, että niistä
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostukseen lisätään arvio miten Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelma vaikuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämiseen. Lisäksi tarkistetaan, onko
kaikki ne tavoitteet tunnistettu, joihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta.
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty toimenpiteenä katujen ja teiden korottamista, jotta liikenneyhteydet eivät katkeaisi tulvan aikana. Samalla tiepenger voisi estää tulvaveden leviämisen tien toiselle puolelle, mutta tienpenkereen luiskat tulee vahvistaa kestämään tulvavesiä. Sellaisenaan tiepenkereiden ei ole tarkoitus
toimia tulvapenkereenä.

Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunto
Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todettiin, että ympäristöselostuksessa on esitetty kansainvälisiä, Euroopan Unionin yhteisiä ja kansallisia ympäristönsuojelutavoitteita. Tässä yhteydessä voitaisiin Natura 2000 -verkoston lisäksi mainita myös maailmanlaajuinen kosteikkoja suojeleva Ramsar-sopimus sekä eurooppalainen maisemayleissopimus. Lisäksi voitaisiin mainita myös esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet ja perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeät lintualueet.
Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että SOVA-lain 11 §:n mukaan suunnitelman
tai ohjelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä taikka suunnitelmasta tai ohjelmasta on käytävä ilmi perusteltu
kannanotto siitä, miten ympäristöselostus, 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon, sekä
selvitys siitä, millä tavoin nämä sekä ympäristönäkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman tai ohjelman sisältöön ja
vaihtoehtojen valintaan. Lisäksi lausunnossa todetaan, että SOVA-lain 12 §:n mukaista kuvausta merkittävien ympäristövaikutusten seurannasta ei ole varsinaisesti esitetty ympäristöselostuksessa. Vuonna 2021 tehtävässä tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleen arvioinnissa tulee arvioida uudelleen myös ympäristön nykytila ja onko suunnitelman toteuttamisesta aiheutunut ympäristövaikutuksia, jotka pitäisi mahdollisesti huomioida päivitettävässä
suunnitelmassa.
Lisäksi SOVA-viranomaisen lausunnoissa todettiin, että suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura
2000-alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin.
Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että alueidenkäyttöyksikön käsityksen mukaan ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitetty SOVA-asetuksen 4 §:ssä määritelty sisältö ottaen
huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman tarkkuustaso.

Vastine palautteeseen
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on huomioitu ympäristönäkökohdat siten, että toimenpiteiden
ympäristövaikutuksia on arvioitu saatavilla olevien tietojen perusteella ja sellaiset toimenpiteet, joiden ympäristövaikutukset ja kustannukset ovat suuret tulvasuojeluhyötyihin nähden, on jätetty pois suunnittelusta. Jatkosuunnittelusta on jätetty pois (esim. Kuivatekoaltaat ja Ivalojoen ruoppaus) (ks. hallintasuunnitelmaehdotuksen
luku 9.1.5).
SOVA-lain 11§ edellyttää suunnitelmasta ja päätöksestä tiedottamista. SOVA-lain vaatimukset ovat sisäänrakennettu jo hallintasuunnitelmaprosessiin, jossa edellytetään suunnittelun tiedottamista ja kuulemista (ks. laki
tulvariskien hallinnasta). Tulvariskien hallinnan suunnittelun kuulemisessa saadut mielipiteet ja lausunnot on
tarkastettu ja niihin vastataan. Tarvittaessa hallintasuunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella.
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Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden ei arvioida aiheuttavan
haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -verkoston alueisiin. Luonnonsuojelulain 65 §:n vaatimukset Natura-arvioinnista lisätään suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen. Arviointi tehdään toimenpiteiden jatkosuunnittelussa,
mikäli toimenpiteestä arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia Natura 2000 -verkoston alueisiin.
Ympäristöselostusta täydennetään seuraavasti palautteiden perusteella:


Kansainvälisiin, EU:n yhteisiin ja kansallisiin ympäristösuojelutavoitteisiin lisätään ELY-keskuksen
SOVA-viranomaisen lausunnon mukaisesti maailman laajuinen kosteikkoja suojeleva Ramsar-sopimus ja eurooppalainen maisemayleissopimus, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) arvokkaat lintualueet.



Ympäristöselostukseen ja hallintasuunnitelmaehdotukseen lisätään toimenpiteiden seurantaan lausunnossa esitetyn mukaisesti ympäristövaikutuksien seuranta.



Ympäristöselostukseen lukuun 8.2 lisätään luonnonsuojelulain 65 §:n vaatimukset Natura-arvioinnista, mikäli toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia Natura 2000 -verkoston suojelualueille.

Liikenneviraston lausunto
Liikennevirasto esittää lausunnossaan, että liikennevirasto tulee pitää tietoisena jatkosuunnitelmista ja toimenpiteistä, joilla voi olla vaikutusta väyliin. Maanteihin liittyvistä tulviin varautumisista, toimenpiteistä ja varareittisuunnitelmista vastaa Lapin ELY-keskuksen L-vastuualue.
Yleishuomiona Suomen alueelle laadituista tulvariskien hallintaohjelmista lausunnossa mainitaan, että suunnitelmat ovat rakenteeltaan raskaita ja osittain hieman ristiriitaisia. Suunnitelmien pitäisi olla tiiviitä ja kertoa oleellisimmat asiat. Käydyn prosessin kuvaukset kuuluisivat taustaraporttiin tai muuhun taustamateriaaliin.
Vastine palautteeseen:
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus on laadittu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti, siten,
että siitä löytyy kaikki tulvariskilain (620/2010) ja asetuksessa (675/2010) määritetyt tiedot ja siten, että se palvelisi myös EU:lle raportointia. Tulvariskien hallintasuunnitelma päivitetään vuoteen 2021 mennessä. Tällöin
päivitettyä hallintasuunnitelman raporttia muokataan kevyemmäksi ja nykyistä luettavammaksi. Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta löytyy lisäksi tiivistelmä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos esitti lausunnossaan, että Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus on hyvä kokonaisuus, josta on jätetty pois sellaiset vaihtoehdot, jotka voisivat olla merkittävissä määrin haitallisia
kala-, riista- ja porotaloudelle.
Muuten kattavassa suunnitelmassa tutkimuslaitos näkee puutteena, että kalastovaikutuksia ei ole suunnitelmassa käsitelty. 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 rakentaminen joen yläjuoksulle olisi aiheuttanut laajalti vesistövaikutuksia ja veden samentumista haitaten sekä taimenten kudulle nousua että mädin hautoutumisvaihetta joessa.
Vastine palautteeseen:
Toimenpiteiden arviointi (luku 9) on laadittu suhteellisen yleisellä tasolla saatavilla olevan tiedon puitteissa.
Lukuun täydennetään kalastovaikutukset lausunnosta saaduilla tiedoilla.

Kansalaispalaute
Tahkotörmän yksityistie suhtautuu myönteisesti yksityistiealueen käyttöön osana välttämätöntä alueen ja yksityisten kiinteistöjen tulvasuojelua. Toimikunta kuitenkin edellyttää yksityiskohtaisten aluetta koskevien suunnitelmien

5

hyväksyttämistä Tahkotörmän yksityistien yleisessä kokouksessa. Tahkotörmän yksityistiellä on vireillä tien perusparannushanke. Perusparannuksen yhteydessä olisi mahdollista huomioida ja yhdistää myös tulvasuojelun tarpeet.
Suunnitelmassa ei ole esitetty Ivalon kylän alapuolisten tulvavesien paineen vähentämisen vaikutuksia Tahkotörmän kanavan kohdalta Mellanaavan suuntaan eikä kylän yläpuolisen tulvavesien paineen purkamista Mukkavuopajan kautta Neitiaavalle ja siitä edelleen Akujärvelle ja Mellanaavalle. Nämä paineen purkautumisväylät yhdessä toteutettuna olisivat paluu joen luontaiseen tulvavesien purkamiseen ja tarvittaessa toteutettavissa edullisesti.
Vastine palautteeseen:
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa on tarkasteltu tulvaveden ohjaamista vanhoihin jokiuomiin Törmäsessä, Mukkavuopajan ohitusuomaa sekä veden ohjaamista Mustajängälle. Tarkempien selvitysten mukaan (Leiviskä 2013) näiden vaikutus vedenkorkeuksiin Ivalon taajaman kohdalla on niin vähäinen, että toimenpide
on jätetty pois jatkosuunnittelusta.
Tahkotörmän yksityistien perusparannushankkeessa on mahdollista huomioida tulvasuojelu, jos tien sijainti on
järkevä tulvasuojelun kannalta. Tiepenkereitä ei ole kuitenkaan suunniteltu kestämään vedenpainetta, joten niitä ei
pidä sellaisenaan käyttää tulvansuojelurakenteina. Tarvitaan lisäksi myös tienpenkereen vahvistamista ja lisäpenkereitä. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa vastuutahoksi tulvapenkereissä ja tienkorotuksissa on merkitty Lapin ELY-keskus (maanteiden korottaminen) ja Inarin kunta (tulvapenkereet). Tulvasuojeluhankkeiden vireille
saamiseksi tulisi ottaa yhteyttä Inarin kuntaan.
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Liitteet
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1. Inarin kunta
Kunnanhallitus antaa teknisen johtajan laatiman lausunnon kunnan lausunnoksi Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 ja niihin liittyvistä ympäristöselostuksista.
Inarin kunnalla ei ole huomautettavaa Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta
vuosille 2016–2021 ja niihin liittyvistä ympäristöselostuksista.

2. Lapin ELY-keskus L-, E- ja Y-vastuualueet
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen lausunto
Ehdotuksissa on tarkasteltu hyvin tulvasta tieinfralle ja ajoneuvoille aiheutuvia vahinkoja sekä tieliikenteen
keskeytymisestä aiheutuvia haittoja.
Kun tulvauhan alla oleville teille suunnitellaan parantamistoimia, on pahimmin tulvan uhkaamia osuuksia syytä
samalla korottaa. Ilman tienpidon rahoituksen lisäksi saatavaa ulkopuolista rahoitusta korotustoimia tai penkereen vahvistamistoimia ei voida toteuttaa erillisinä hankkeina.
Ivalojoen vesistöalue
Ivalon taajamassa penkereet riittävät suojaamaan tiestöä normaalitulvalla. Tavallista suurempi tulva uhkaa
pahiten valtatietä 4 kahdessa paikassa, Raja-Joosepintietä 91, Koppelontietä 9682 sekä Lentokentäntietä
9691. Yhteensä tulvauhan alaisia maanteitä on noin 7 km. Niistä Leiritie on siirtymässä kunnan ylläpitämäksi
kaduksi.
Suunnitelmassa esitetään tulvauhan alaisten teiden ja katujen korottamista ensisijaisesti niillä osuuksilla, jotka
eivät ole suojassa tulvapenkereen korottamisen jälkeen. Myös tiepenkereiden luiskat suositellaan vahvistettaviksi kestämään tulvavesiä. Tiepenkereitä ei ole suunniteltu kestämään vedenpainetta, joten niitä ei pidä käyttää tulvansuojelurakenteina.

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto
Tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen vesienhoidon suunnittelun kanssa
Lainsäädäntö (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010, 12 §) edellyttää tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja vesienhoidon tavoitteiden yhteen sovittamista. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on otettava huomioon, että
suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen
toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Vastaavasti vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida tulvariskien hallinnan tavoitteet ja vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset niihin.
Hallintasuunnitelmassa tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet on sovitettu yhteen, eikä hallintasuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä, joilla käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi kielteinen vaikutus
vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Esitetyt toimenpiteet ovat neutraaleja vesienhoidon tavoitteiden suhteen.
Toimenpiteiden arvioinnin yhteydessä jatkotarkastelusta on poistettu vesienhoidon kannalta kielteiset toimenpiteet; kuivatekoaltaiden rakentaminen ja Ivalojoen ruoppaus.
Toimenpiteiden vaikutusten arviointi
Tulvasuojelutoimenpiteiden lisäpenkereiden rakentaminen voi aiheuttaa luontovaikutusten osalta vähäisiä
muutoksia Ivalojoen rantavyöhykkeen luonnon monimuotoisuuteen, kuten rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyteen, huomionarvoiseen lajistoon ja tulvadynamiikasta hyötyvän kasvillisuuden säilymiseen.
Mahdollisia vaikutuksia rantakasvillisuuteen tulisi selvittää toimenpiteitä koskevissa tarkemmissa suunnitelmissa ja ottaa huomioon riittävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
Tulvapenkereiden lisärakentamisen vaikutuksia rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, maisemaan ja luonnon virkistyskäyttöön tulisi selvittää myös seurantaa tehtäessä.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja kaavoitus
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on tunnistettu ja todettu, että tavoitteet on otettava huomioon
valtion viranomaisten toiminnassa. Suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää arvio suunnitelman toteuttamisen suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (miten edistetään). Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi tunnistaa myös muut kuin suoraan tulvien ehkäisyä koskevat tavoitteet, joihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta.
Suunnitelmassa on esitetty Ivalon alueen kaavatilanne ja kaavoissa olevat tulvia koskevat määräykset asianmukaisesti. On huomattava, että tulva-alueiden rajojen ja alimpien rakentamiskorkeuksien merkitseminen
yleis- ja asemakaavoihin kuuluu olennaisesti kaavan laatimiseen jo nyt (s. 64, viittaus tulvariskityöryhmän esitykseen 2009). Lisäksi suunnitelmassa tulisi pääsääntöisesti puhua vanhojen kaavojen sijaan voimassa olevista yleis- ja asemakaavoista, kun tarkoitetaan voimassa olevia kaavoja.
Toimenpiteiden nykytilanteessa ja suositeltavissa toimenpiteissä (s. 65) olisi hyvä tuoda esiin se, että tulvapengerten nykytaso ei vastaa Ivalon asemakaavan määräyksiä, joissa edellytetään tulvapenkereen korottamista. Nykyisten tulvapenkereiden korottaminen on välttämätön toimenpide, jolla saadaan suojattua merkittävä määrä vahinkokohteista.
Sivulla 71 todetaan, että ”Tulvapenkereen rakentaminen… yleiskaava-alueella vaatii maisematyöluvan (MRL
128 §)”. Tarkalleen ottaen yleiskaava-alueella tarvitaan maisematyölupa vain siinä tapauksessa, että yleiskaavassa erityisesti niin määrätään. Ivalon alueen yleiskaavassa ei maisematyölupavelvoitetta ole.

3. Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelma
SOVA-asetuksen (15.12.2011/1284) 5 §:n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on
kuultava ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisia sekä muita vaikutusalueella toimivia viranomaisia. SOVA-asetuksen (15.12.2011/1284) 6 §:n mukaan suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, pyydettävä lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisilta
sekä muilta vaikutusalueella toimivilta viranomaisilta.
Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5.–2.8.2013. Tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksista pidettiin viranomaisneuvottelu 22.9.2014. Tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat nähtävillä
1.10.2014–31.3.2015. Jokaisella on tilaisuus vaikuttaa suunnitelmiin 31.3.2015 mennessä. Ehdotukset suunnitelmista löytyvät kuntien ilmoitustauluilta ja ELY-keskuksista sekä ympäristöministeriön Internet-sivuilta
(www.ymparisto.fi/vaikutavesiin).
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa lausunnot suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinneista antaa alueidenkäyttöyksikkö.
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteet
Tulvariskien hallinnan tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön sekä suojelun tarpeet tulee sovittaa yhteen.
Tulvariskien hallintasuunnitelman päätavoitteina ovat ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalveluiden, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan keskeytymättömyyden turvaaminen, yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikaisen keskeytymisen välttäminen, pitkäkestoisten tai laaja-alaisten ympäristövahinkojen välttäminen sekä korjaamattomien kulttuuriperintövahinkojen välttäminen.
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Ivalojoen vesistöalueelle on laadittu vuosina 2012–2014 ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille
2016–2021. Ivalojoen tulvaryhmän vesistöalueella on alustavien tavoitteiden tavoitetasoksi asetettu kerran
100 vuodessa toistuvan tulvan taso taajama-alueella. Yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden kuten terveyskeskuksen, muuntamon ja kaukolämpölaitoksen osalta suojauksen taso on kerran 250 vuodessa toistuva
tulva. Asetetut tavoitteet vastaavat valtakunnallisesti muilla merkittävillä tulvariskialueilla asetettuja tavoitetasoja.
Tulvariskienhallinnan kannalta merkitykselliset suunnitelmat ja ohjelmat sekä ympäristönsuojelutavoitteet
Ympäristöselostuksessa on esitetty kansainvälisiä, Euroopan Unionin yhteisiä ja kansallisia ympäristönsuojelutavoitteita, jotka liittyvät muun muassa vesiensuojeluun ja -hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden suojaamiseen. Ympäristöselostuksessa todetaan, että Suomea velvoittavat luonnon monimuotoisuutta sekä eläinten,
kasvien ja elinympäristöjen suojelua koskevat sopimukset, joihin liittyen on esimerkkinä mainittu Natura 2000
-verkosto. Lähimpiä suojelualueita ovat Ivalojokisuiston ja Inarijärven Natura-alueet joen alajuoksulla sekä
Hammastunturin erämaa Ivalojoen yläjuoksulla. Tässä yhteydessä voitaisiin Natura 2000 -verkoston lisäksi
mainita myös maailmanlaajuinen kosteikkoja suojeleva Ramsar-sopimus sekä eurooppalainen maisemayleissopimus. Lisäksi voitaisiin mainita myös esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeät lintualueet.
Laki tulvariskien hallinnasta velvoittaa yhteen sovittamaan tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon. Ympäristöselostuksessa on kuvattu tulvasuojeluun liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kohdassa 2.5.1.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on sovittaa yhteen valtionhallinnon eri sektoreiden keskeisimmät alueidenkäyttöön liittyvät tavoitteet ja tarpeet yhteiseksi valtakunnalliseksi näkemykseksi. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt tavoitteet on mainittu erikseen ympäristöselostuksessa kohdassa 2.5.3. Suunnitelma-asiakirjassa on esitetty tulvariskinhallintasuunnitelman toimenpiteiden
yhteensopivuus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin (s. 55). Esitetyn arvion mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteet ovat yhteen sovitettavissa vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja vaikuttavat osittain jopa
positiivisesti niihin.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi ympäristöselostuksessa on kuvattu maakunnallisia tavoitteita, jotka on esitetty maakuntaohjelmassa ja -suunnitelmassa sekä tulvantorjuntaan liittyviä aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia ja toimenpiteitä Ivalojoen alueella.
Muina asiaan liittyvinä suunnitelmina ja ohjeina on edellä mainittujen ohella mainittu yleisellä tasolla muun
muassa myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hidastamiseen liittyvä sopeutumisstrategia.
Kehitys mikäli suunnitelmaa ei toteuteta
Ivaloon rakennetut tulvapenkereet on mitoitettu osittain kestämään 1/50 a ja 1/100 a tulvatilanne. Hallintasuunnitelmassa ehdotetaan korotettavan nykyisiä tulvapenkereitä kestämään 1/100 a ja erityiskohteiden osalta
1/250a tulvatilanne. Ympäristöselostuksen kohdassa 3.2.1 on kuvattu esitetty sanallisesti mitkä kohteet olisivat
tulvauhan alaisia harvinaisen (1/100a) ja erittäin harvinaisen (1/250a) tulvan sattuessa.
Kyseisessä kohdassa 3.2.1 todetaan, että Ivalon taajama on suojattu tulvapenkereillä, jotka suojaavat pääosin
1/100a toistuvilta tulvilta ja että suurimmilta tulvavahingoilta säästytään niin kauan kunnes tulvapenkereet sortuvat tai ylittyvät.
Vaihtoehtotarkastelu
Tulvariskien hallinnan keinot jakautuvat viiteen pääryhmään: tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelutoimenpiteet, valmiustoimet, toiminta tulvatilanteessa ja jälkitoimenpiteet. Näistä erityisesti tulvasuojelun toimenpiteet vaihtelevat valtakunnallisesti merkittävien tulvariskialueiden välillä ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen millaisia keinoja tulvariskien hallinnassa voidaan käyttää. Ympäristöselostuksessa arvioidaan vaihtoehtoa VE0 eli suunnitelman toteuttamatta jättämistä ja vaihtoehtoa VE1, joka sisältää kaikki
tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteet.
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Ympäristöselostuksessa arvioitavaan VE1 sisältyviä toimenpiteitä ovat muun muassa Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen, lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon sekä teiden ja katujen korottaminen Ivalossa.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on kuvattu suunnitteluprosessia. Ympäristöselostukseen olisi myös voitu
sisällyttää lyhyt kuvaus siitä miksi käsitellyt vaihtoehdot on valittu ja millä tavalla valmistelussa ja toteutettavien
vaihtoehtojen valinnassa on otettu huomioon merkitykselliset ympäristönsuojelutavoitteet.
Vaikutusten arviointi
Ympäristöselostuksessa on arvioitu yleisellä tasolla Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman myönteiset ja
kielteiset vaikutukset muun muassa väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön, kasvillisuuteen, maaperään, veteen, ilmaan, ilmastotekijöihin, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön
mukaan lukien rakennusperintö ja muinaisjäännökset, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty viisiportaista arviointiasteikkoa (erittäin
myönteinen ++; myönteinen +; ei vaikutusta/vähäinen vaikutus 0; kielteinen -; erittäin kielteinen--).
Tulvapenkereiden korottamisesta ja lisäpenkereiden rakentamisesta on arvioitu aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia viihtyvyyteen ja maisemaan. Jääsahauksella voi olla tilapäistä kielteistä vaikutusta virkistyskäyttöön ja matkailuun sillä niiden aikana jäällä liikkuminen voi olla vaarallista. Kaiken kaikkiaan Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat pääsääntöisesti myönteisiä tai neutraaleja.
Ympäristöselostuksessa on tunnistettu vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijänä suunnitelman yleisluonteisuus. Toimenpiteiden täsmentyessä niiden ympäristövaikutukset on syytä arvioida asianmukaisesti. Suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000-alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueiden
valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin.
Tulvasuojelutoimenpiteiden lisäpenkereiden rakentaminen voi aiheuttaa luontovaikutusten osalta vähäisiä
muutoksia Ivalojoen rantavyöhykkeen luonnon monimuotoisuuteen, kuten rantakasvillisuuden vyöhykkeisyyteen, huomionarvoiseen lajistoon ja tulvadynamiikasta hyötyvän kasvillisuuden säilymiseen. Mahdollisia vaikutuksia rantakasvillisuuteen tulisi selvittää toimenpiteitä koskevissa tarkemmissa suunnitelmissa ja ottaa huomioon riittävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tulvapenkereiden lisärakentamisen vaikutuksia rantavyöhykkeen kasvillisuuteen, maisemaan ja luonnon virkistyskäyttöön tulisi selvittää myös seurantaa tehtäessä.
Seuranta
SOVA-lain 12 §:n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että
ympäristöarvioinnin piiriin kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista ja siitä aiheutuvia merkittäviä
ympäristövaikutuksia seurataan siten, että voidaan ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Päävastuu tulvariskien hallintasuunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on Lapin ELY-keskuksella. Toimenpiteiden kehittymistä on tarkoitus arvioida asteikolla valmis/kesken/aloittamatta. Yksityiskohtaisempien toimenpiteiden osalta seurantaa pyritään toteuttamaan aktiivisemmin yhteistyössä toteutuksesta
vastuussa olevien tahojen kanssa.
SOVA-lain 12 §:n mukaista kuvausta merkittävien ympäristövaikutusten seurannasta ei ole varsinaisesti esitetty ympäristöselostuksessa. Tulvariskien hallinta on kuitenkin jatkuva prosessi, johon sisältyy useita suunnittelukierroksia. Tulvariskien hallintasuunnitelmasta käy ilmi, että suunnitelma on tarpeen mukaan tarkistettava
kuuden vuoden välein. Vuonna 2021 tehtävässä tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleen arvioinnissa on
tarvittaessa kuvattava mitkä tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja miksi niin
on käynyt. Samalla tulee arvioida uudelleen myös ympäristön nykytila ja onko suunnitelman toteuttamisesta
aiheutunut ympäristövaikutuksia, jotka pitäisi mahdollisesti huomioida päivitettävässä suunnitelmassa.
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Johtopäätökset
Valtioneuvoston asetuksen viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
(19.5.2005/347) 4 §:ssä on määritelty ympäristöselostuksen sisältö, joka ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitettävä. Suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus on esitetty liitteessä
yksi. Lapin ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikön käsityksen mukaan ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitetty SOVA-asetuksen 4 §:ssä määritelty sisältö ottaen huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman tarkkuustaso.
SOVA-lain 11 §:n mukaan suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä taikka suunnitelmasta tai ohjelmasta on käytävä ilmi perusteltu kannanotto siitä, miten ympäristöselostus, 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut mielipiteet ja lausunnot - on otettu huomioon, sekä selvitys siitä, millä tavoin nämä sekä ympäristönäkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman tai ohjelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan
Lausunnon laatimiseen on osallistunut luonnonsuojeluyksiköstä ylitarkastaja Pekka Herva.

4. Lapin luonnonsuojelupiiri
Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä. Valitettavasti Lapin luonnonsuojelupiirin työntekijä ja vapaaehtoiset eivät ole ehtineet perehtyä Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen, joten siitä piiri ei anna lausuntoa. Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen osalta piiri toteaa, että
on hyvä, että tulvia pyritään estämään tulvavallien korottamisella, asukkaiden omatoimisuudella, tiedottamisella ja rakentamisen ohjaamisella eikä altaan rakentamisella tai jokea ruoppaamalla. Kittilän tulvasuojelun
osalta piirillä ei ole huomautettavaa tulvasuunnitelmaehdotuksesta.

5. Lapin pelastuslaitos
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6. Liikennevirasto
Lapin ELY-keskus on 1.10.2014 kuuluttanut Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen sekä Ivalojoen tulvariskien
hallintasuunnitelmien ehdotuksista. Kemijärven, Rovaniemen ja Tornionjoen tulvariskialueilla sijaitsee rautateitä, joiden penkereisiin tulva saattaa paikoin ulottua. Lapin jokien tulvariskien hallintasuunnitelmissa ei ole
kuitenkaan Liikennevirastoa velvoittavia toimenpiteitä, eikä Liikennevirastolta ole lausuntoa erikseen pyydetty.
Liikennevirastolla ei ole tähän huomautettavaa. Liikennevirasto tulee kuitenkin pitää tietoisena jatkosuunnitelmista ja toimenpiteistä, joilla voi olla vaikutuksia väyliin.
Yleishuomiona Suomen alueelle laadituista tulvariskien hallintaohjelmista mainittakoon, että ne ovat rakenteeltaan raskaita, osittain hieman ristiriitaisia. Suunnitelmien laatimisen prosessi on kuvattu hyvin tarkasti,
käyty läpi alustavat mahdolliset toimenpiteet, niiden vaikutukset, mahdolliset karsimiset ja vasta lopussa lopulliset toimenpiteet. Tämä saa aikaan sen, että lukija ei helposti hahmota lopullisia toimenpiteitä. Suunnitelmien
pitäisi olla tiiviitä ja kertoa oleellisimmat asiat. Käydyn prosessin kuvaukset kuuluisivat taustaraporttiin tai muuhun taustamateriaaliin. Muutamasta tulvariskien hallinta-suunnitelmasta on tiivistelmä, mikä on hyvä asia. Tiivistelmässä tulee ilmetä selkeästi lopulliset valitut tulvariskien hallintatoimet ja vastuulliset toteuttajat.
Maanteihin liittyvistä tulviin varautumisista, toimenpiteistä ja varareittisuunnitelmista vastaa Lapin ELY-keskuksen L-vastuualue.

7. Paliskuntain yhdistys
Tulvariskien hallinnan suunnittelua ohjaavat laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja valtioneuvoston asetus
(659/2010). Lain tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia
seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Tulvariskien hallintasuunnitelmaan sisältyy myös ympäristöselostus, jossa käsitellään tulvahallinnan eri vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lausunnolla ovat yhtäaikaisesti Kemijoen, Ivalojoen ja Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmat. Kaksi viimeistä asiakirjaa ovat asiallisesti laadittuja, niissä tulvariskien hallinnan tavoitteet on todellisuudentajuisesti ja perustellusti asetettu. Näihin tähtäävät eri toimenpiteet ovat vastavuoroisesti realistisessa
suhteessa tavoitteisiin sekä taloudellisesti ja ajallisesti toteutettavissa olevia.
Esimerkkinä aidosti tulvariskien hallintaan tähtäävästä suunnitelmasta tämä ote Ivalojoen tulvariskien ympäristöselostuksesta (kursiivi ja vahvennus lisätty): ”Ivalojoen tulvariskialueella eri toimenpiteistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä toimenpiteiden arvioinnin perusteella alueelle valittiin toteutettavaksi
sellaiset toimenpiteet, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Hallintasuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden joukosta jätettiin pois mm. ohitusuoman ja kuivatekoaltaan rakentaminen sekä Ivalojoen ruoppaus. Pois
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jätetyillä toimenpiteillä olisi ollut joko tilapäisiä tai pysyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hallintasuunnitelmaan valituilla toimenpiteillä saavutetaan tarvittavat tulvasuojeluhyödyt vähäisin haitallisin ympäristövaikutuksin. Nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden tehostamisella on pääosin positiivisia tai neutraaleja.

8. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

9. Kansalaispalautteet
Ivalojoen osalta saatiin yksi kansalaispalaute sähköisen palautejärjestelmän kautta.
”Tahkotörmän yksityistie suhtautuu myönteisesti yksityistiealueen käyttöön osana välttämätöntä alueen ja yksityisten kiinteistöjen tulvasuojelua. Asia on kuitenkin jokivarren maiseman ja yksityisten kiinteistöjen kannalta
niin merkittävä, ja koskee useita kiinteistön omistajia että toimikunta edellyttää yksityiskohtaisten aluetta koskevien suunnitelmien hyväksyttämistä Tahkotörmän yksityistien yleisessä kokouksessa. Tahkotörmän yksityistiellä on vireillä tien perusparannushanke. Perusparannuksen yhteydessä olisi mahdollista huomioida ja
yhdistää myös tulvasuojelun tarpeet.
Ivalon kylän alapuolisten tulvavesien paineen vähentämisen vaikutuksia Tahkotörmän kanavan kohdalta Mellanaavan suuntaan ei ole suunnitelmassa selvitetty. Vesi virtasi koskena v. 2005 tulvan aikana Tahkotörmästä
Mellanaavan suuntaan, tämän paineen purkautumisen helpottamisella voisi olla myönteinen vaikutus Ivalon
kylän alueella veden nousuun. Samoin kylän yläpuolisen tulvavesien paineen purkaminen Mukkavuopajan
kautta Neitiaavalle ja siitä edelleen Akujärvelle ja Mellanaavalle on selvittämättä. Nämä paineen purkautumisväylät yhdessä toteutettuna olisivat paluu joen luontaiseen tulvavesien purkamiseen ja tarvittaessa toteutettavissa edullisista, toki myös kalliisti, riippuen ryhdytäänkö ”rakentamaan” vai mahdollistetaanko vaan vesien
luontainen purkautuminen.”
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