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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen klo 10:00.
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat:
jäsen (pj)
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Muonion kunta
Lapin pelastuslaitos
Kolarin kunta
Tornion kaupunki
Pellon kunta
Enontekiön kunta
Ylitornion kunta

Eugen Parviainen
Timo Alaraudanjoki
Juha-Petri Kämäräinen
Jaakko Muotka
Kari Vikeväinen
Kullervo Lauri
Markus Kannala
Pekka Tuomas
Kalevi Keskitalo
Teija Kannala

sihteeri

Lapin ELY-keskus
Suomalais-ruotsalainen
rajajokikomissio
Lapin luonnonsuojelupiiri
Lapin ELY-keskus

Anna Kurkela
Camilla Ahlstrand ja
Virve Sallisalmi
Lenna Koivumaa
Mikko Suni

pysyvä asiantuntija
pysyvä asiantuntija
asiantuntija

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1.
Esitys: Hyväksytään 19.5.2015 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
5 § Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa
Laissa saamelaiskäräjistä 9 §:ssä määrätään viranomaisten neuvotteluvelvollisuudesta Saamelaiskäräjien kanssa. Viranomaisten tulee varata Saamelaiskäräjille
tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Tornionjoen vesistöalue sijoittuu pohjoisosistaan saamelaisten kotiseutualueella, mutta varsinaiset tulvariskit tai suunnitelman toimenpiteet eivät ulotu saamelaisten kotiseutualueelle. Saamelaiskäräjiltä

on pyydetty myös lausuntoa Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmista, mutta
he eivät ole jättäneet lausuntoaan.
Lapin ELY-keskus järjestää 10.9.2015 Inarissa Saamelaiskäräjille neuvottelutilaisuuden, jossa he saavat esittää näkemyksiään lopullisista ministeriöön lähetettävistä tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tilaisuus on yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa ja siellä käsitellään samaan aikaan kaikki Lapin alueen tulvariskien
hallintasuunnitelmat. Neuvottelusta laaditaan pöytäkirja, joka lisätään mm. Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman internetsivuille: www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki.
Esitys:

Päätös:

Anna Kurkela esittelee neuvottelussa esille tulleet asiat tulvaryhmälle.
Hallintasuunnitelmaan esitetään lisättävän lukuun 3.1.2 (Sidosryhmäyhteistyö) selostus kokouksesta. Tulvaryhmä päättää miten Saamelaiskäräjien kommentit huomioidaan.
Anna Kurkela kertoi, että Saamelaiskäräjät kiittivät järjestetystä tilaisuudesta ja toivoivat yhteistyötä jatkossakin. Heillä ei ollut kommentoitavaa
Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Saamelaiskäräjät esittivät, että jatkossa tulvariskien hallinnassa tulisi huomioida myös paikalliset tulvariskikohteet, esim. valuma-alueella sijaitsevien koneellisen kullankaivuun ja jätevedenpuhdistamoiden aiheuttamat päästöt tulvien
seurauksena. Hallintasuunnitelmaan lisätään lukuun 3.1.2. tietoa pidetystä kokouksesta.

6 § Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa
Laissa tulvariskien hallinnasta 14 §:ssä määritellään tulvariskien hallinnan suunnittelusta rajat ylittävillä vesistöalueilla. Lain mukaan tulvariskien hallintasuunnitelma
on pyrittävä sovittamaan yhteen vesistöalueen toiseen valtioon kuuluvaa osaa koskevien suunnitelmien kanssa. Hallintasuunnitelmaan ei myöskään saa sisällyttää
toimenpiteitä, jotka laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi lisäävät merkittävästi tulvariskiä vesistöalueen toiseen valtioon kuuluvassa osassa.
Lapin ELY-keskus on kokoontunut Ruotsin tulvariskien hallinnan suunnittelijoiden
kanssa rajajokikomissiossa ja keskustellut Tornionjoen-Muonionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamisesta. Yhteistyön tuloksena
sekä Tornionjoen että Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmiin lisätään luku
yhteensovittamisesta sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailusta.
Tulvaryhmälle on esitelty jo edellisessä kokouksessa Tornion ja Haaparannan toimenpiteiden vertailua. Nyt toimenpiteiden vertailu on työstetty loppuun ja sovittu yhteisistä teksteistä, jotka lisätään sekä Tornionjoen että Haaparannan tulvariskien
hallintasuunnitelmaehdotuksiin. Rajajokiyhteistyöhön liittyvät lisäykset on merkitty
vihreällä päivitettyyn hallintasuunnitelmaehdotukseen, joka on lähetetty esityslistan
liitteessä 2.

Esitys:

Anna Kurkela esittelee rajajokiyhteistyöhön liittyvät lisäykset, jotka on
tehty Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen. Hyväksytään yhteensovittamiseen liittyvät täydennykset hallintasuunnitelmaan.

Päätös:

Päätettiin käsitellä hallintasuunnitelmaan tehdyt rajavesiyhteistyöhön
liittyvät lisäykset kohdassa 7.

7 § Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen ja ympäristöselostuksen päivitykset ja ministeriöön lähetettävän
suunnitelman hyväksyminen
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta ja ympäristöselostusta on päivitetty lausunnoista saatujen kommenttien, valtakunnallisten linjausten sekä ruotsalaisten kanssa käydyn yhteistyön pohjalta. Päivitetty Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja ympäristöselostus on
lähetetty tulvaryhmälle tutustuttavaksi esityslistan liitteissä 2 ja 3. Muuttuneet kohdat ja lisäykset on merkitty punaisella tekstillä ja rajavesiyhteistyöhön liittyvät lisäykset vihreällä tekstillä.
Kokouksessa käydään läpi muutokset ja sovitaan tarvittaessa lisämuotoiluista ja
suunnitelman viimeistelystä. Hyväksytään ministeriöön lähetettävä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus.
Esitys:

Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta esittelee suunnitelmaan tehdyt
muutokset. Keskustellaan ja päätetään viimeistelyistä. Hyväksytään ministeriöön lähetettävä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus.

Päätös:

Hyväksyttiin hallintasuunnitelmaan ja ympäristöselostukseen tehdyt täydennykset. Hallintasuunnitelman lukuun 1 karttaan 1.1 lisätään informaatiota, esim. kuntien nimet ja napapiiri. Ympäristöselostusta täydennetään lisäämällä tietoa rajavesiyhteistyöstä ja toimenpiteiden rajat ylittävistä vaikutuksista. Hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen sisältö hyväksyttiin ja suunnitelma liitetiedostoineen voidaan toimittaa
maa- ja metsätalousministeriöön hyväksyttäväksi.

8 § Tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen
Tulvariskien hallinnan suunnittelu etenee siten, että ehdotus Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 ja sen
ympäristöselostus ja muut liitteet lähetetään maa- ja metsätalousministeriöön hyväksyttäväksi lokakuun alussa.
Tulvariskien hallintasuunnitelmasta tehdään sähköinen julkaisu, joka tulee nettiin
saataville. Tarvittaessa tehdään painettu julkaisu. Julkaisu on valmiina viimeistään
alkuvuodesta 2016.

EU:lle raportointia varten hallintasuunnitelmaehdotus tavoitteineen ja toimenpiteineen tallennetaan tulvatietojärjestelmään. Tietojen tallentamista on tehty kesän aikana ja tietoja päivitetään tarvittaessa. Tietojärjestelmää käytetään jatkossa apuna
tietojen tallentamisessa ja toimenpiteiden seurannassa.
Tornionjoen tulvaryhmän toimintakausi loppuu vuoden 2015 lopussa. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää uuden tulvaryhmän kausille 2016–2021 vuoden 2016
alussa. Nimeämiskirjeet lähetetään tulvaryhmään kutsuttaville tahoille vuoden
vaihteessa. Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee uuden tulvaryhmän keskeiset tehtävät.
Esitys:

Merkitään tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin suunnittelun eteneminen tiedoksi. Päätettiin, että Tornionjoen
tulvariskien hallintasuunnitelmasta tehdään sähköisen julkaisun lisäksi
painettu versio mm. viranomaisille, kunnille ja yhteistyötahoille.

9 § Muut asiat
Virve Sallisalmi kertoi, että 3-4.11 Torniossa on Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission järjestämä Tornionjoen vesiparlamentti. Tilaisuuteen ovat kaikki vesi- ja
kalastusasioista kiinnostuneet tervetulleita.
10 § Seuraava kokous
Esitys:

Tulvaryhmän toimintakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Tornionjoen
tulvaryhmän ei tarvitse kokoontua enää, sillä ehdotus Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on ministeriössä hyväksyttävänä. Tarvittaessa tulvaryhmä kutsutaan koolle, jos suunnitelma vaatii tulvaryhmän käsittelyä ennen kuin suunnitelma voidaan hyväksyä.

Päätös:

Tämä oli tulvaryhmän viimeinen kokous. Tulvaryhmä kutsutaan koolle
tarvittaessa syksyn aikana, jos ilmenee tulvaryhmän käsittelyä vaativia
asioita.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti tulvaryhmää yhteistyöstä ja päätti kokouksen klo 11:13.

Eugen Parviainen

Anna Kurkela

puheenjohtaja

sihteeri

