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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 12:03.
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat:
jäsen (pj)
sihteeri
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen

Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Lapin pelastuslaitos
Inarin kunta
Inarin kunta

Janne Seurujärvi
Niina Karjalainen
Alaraudanjoki Timo
Juha-Petri Kämäräinen
Jukka Harmanen
Mauri Saniola
Arto Leppälä
Kari Aalto

asiantuntija

Lapin ELY-keskus

Anna Kurkela

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä hyväksymättömänä Ivalojoen
tulvaryhmän internet-sivuilla, lisämaininnalla tarkastamaton.
Esitys: Hyväksytään 13.8.2014 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin.
5§ Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostus
Lain mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman osana on esitettävä ympäristöselostus. Lapin ELY-keskus on tilannut ympäristöselostukset Ramboll Finland
Oy:ltä. Ympäristöselostukset ovat valmistuneet. Ympäristöselostus on esitetty Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen liitteenä 1.
Esitys:

Käydään läpi ympäristöselostuksen sisältö.

Käsittely: Anna Kurkela esitteli ympäristöselostuksen sisällön. Niina Karjalainen
kertoi, että ympäristöselostusta käsitellään vielä Lapin SOVAryhmässä 22.9.2014.
Päätös:

Hyväksyttiin ympäristöselostus vähäisin korjauksin.

6§ Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
Hallintasuunnitelma luonnosta käsiteltiin edellisessä tulvaryhmän kokouksessa.
Kokouksessa esitettiin muutoksia hallintasuunnitelmaluonnokseen ja päätettiin
käydä muutokset läpi tässä kokouksessa.
Edellisen kokouksen jälkeen on hallintasuunnitelmasta laadittu käännöstöitä varten tiivistelmä. Tiivistelmä on esitetty hallintasuunnitelman liitteenä.
Päivitetty ehdotus Ivalojoen vesistöalueen hallintasuunnitelmaksi on esitetty esityslistan liitteenä 2.
Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta käy läpi muuttuneet kohdat hallintasuunnitelmaehdotuksesta.
Esitys:

Hyväksytään ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 1.10.2015 alkavaan yleiseen kuulemiseen.
Käsittely: Anna Kurkela esitteli edellisen kokouksen jälkeen hallintasuunnitelmaehdotukseen tehdyt muutokset osallistujille jaetun listan mukaisesti.
Keskusteltiin alimmista rakentamiskorkeuksista Ivalon alueella. Inarin
kunnan edustaja esitti maankäytön suunnitteluun liittyvän tulkintaristiriidan liittyen lisäkorkeuteen, joka lisätään alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan vedenkorkeuteen. Tulkintaristiriidan ratkaisemiseksi toivotaan yhtenäisiä menettelytapaohjeita Inarin kunnalle ja Lapin ELY-keskukselle alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseen Ivalon alueella.
Todettiin tilanne ja päätettiin lisätä maankäytön suunnittelutoimenpiteeseen lyhyesti esitetyn tilanteen kuvaus. Päivitetty teksti
lähetetään sähköpostilla tulvaryhmälle ennen kuulemisen alkua.
Päätös:

Hyväksyttiin esitetty ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 1.10.2014 alkavaan kuulemiseen ja annettiin Lapin ELYkeskukselle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä erityisesti lukuun 11.

7§ Kuulemismenettely
Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksista tapahtuu 1.10.201431.3.2015. Kuulemisen alussa Lapin ELY-keskus julkaisee tiedotteen kuulemisen

alkamisesta. Lisäksi kuulemisen alkamisesta ilmoitetaan ainakin Lapin Kansassa
ja Pohjolan Sanomissa.
Hallintasuunnitelmat lähetetään paperisena kuntiin kuultavaksi. Sähköiset versiot
julkaistaan ymparisto.fi palvelun alla olevilla hallintasuunnitelmakohtaisilla nettisivuilla.
Kuulemismenettelyn ohjeistus on parhaillaan laadittavana Suomen ympäristökeskuksessa, mutta alustavan tiedon mukaan palautetta hallintasuunnitelmista olisi
mahdollista antaa otakantaa.fi-sivustolla sekä valtakunnallisella USPAlomakkeella.
Kuulemisen aikana on tarkoitus järjestää avoin yleisötilaisuus.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Niina Karjalainen kertoi kuulemismenettelystä. Keskusteltiin yleisötilaisuuden ajankohdasta ja todettiin, että tammikuu voisi olla paras ajankohta. Todettiin, että sovitaan tarkempi aika myöhemmin.
Todettiin, että myös Inarilaisessa olisi hyvä julkaista kuulutus Lapin
Kansan ja Pohjolan Sanomien lisäksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

8§ Muut asiat
Merkittiin tiedoksi todennäköinen työryhmän sihteerin vaihtuminen joulukuussa.
9§ Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

Sovitaan seuraava kokous huhtikuulle 2015.
Ei sovittu seuraava kokousta. Sovitaan seuraava kokousajankohta sähköpostitse keväällä 2015.

10§ Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous 13:45.

Janne Seurujärvi

Niina Karjalainen

puheenjohtaja

sihteeri

