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Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B
Aika: 6.2.2013, klo 14:00

Ivalojoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja (TARKASTAMATON)
1§

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 14:17.
2§

Läsnäolijoiden toteaminen

Todetaan läsnäolijat:

3§

jäsen (pj)
sihteeri
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

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

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

asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
WSP Finland

Anna Kurkela
Risto Lampela
Kaisa Kettunen

Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

5§

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hyväksytään 11.09.2012 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja, liite 1.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Selvitys Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien pienentämiseksi

Kaisa Kettunen WSP Finland Oy:stä esittelee konsulttityön tilanteen.
Kaisa Kettunen esitteli konsulttityön liitteen 1 mukaisesti.
Esitys:
Päätös:

Merkitään esittely tiedoksi.
Merkittiin esittely tiedoksi.
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6§

Tulvariskien alustavat tavoitteet Ivalojoen vesistöalueella

Tulvaryhmä käsitteli syyskuun kokouksessaan tulvariskien hallinnan alustavia tavoitteita Ivalojoen vesistöalueella. Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaan alustavista
tavoitteista pitäisi päättää vuoden loppuun mennessä tai ainakin alkuvuonna 2013.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esitteli luonnoksen tulvariskien hallinnan
alustaviksi tavoitteiksi Ivalojoen vesistöalueella liitteen 2 mukaisesti.

Esitys:
Päätös:
7§

Hyväksytään tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet Ivalojoen vesistöalueella.
Hyväksyttiin esitetyt tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet.

Tulvariskien Internet-sivut ja viestintäsuunnitelma

Niina Karjalainen antoi kokouksessa tilannekatsauksen liitteen 3 mukaisesti. Luonnos
Ivalojoen tulvaryhmän viestintäsuunnitelmaksi on valmistunut. Luonnos lähetetään tulvaryhmän jäsenille kommentoitavaksi.
Tähän mennessä tulvaryhmän pöytäkirjat on lisätty tulvaryhmän Internet-sivuille sen
jälkeen, kun ne on hyväksytty tulvaryhmän kokouksessa. Sovittiin, että lisätään tästä
lähtien tulvaryhmän uusin pöytäkirja (lisätään merkintä tarkastamaton) tulvaryhmän Internet-sivuille nopeammalla aikataululla, koska tulvaryhmällä on kokouksia vain 2-3
kertaa vuodessa.
Esitys:
Päätös:
8§
-

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Muut asiat
Ivalojoen tulvariskien hallinnan monitavoitearviointi
Anna Kurkela on opiskelemassa ylempää AMK-tutkintoa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Kurkela tekee opinnäytetyönä Ivalojoen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden monitavoitearvioinnin.
Monitavoitearviointi toteutetaan Ivaloon vuoden 2013 aikana. Kurkela esitteli tulvaryhmälle monitavoitearvioinnin liitteen 4 mukaisesti. Tulvaryhmän jäsenille jaettiin
työn alustava aikataulusuunnitelma ja siitä keskusteltiin. Keskusteltiin arvioinnin tueksi muodostettavan asiantuntijaryhmän ja sidosryhmän kokoonpanoista.
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Todettiin, että kaikki tulvaryhmäläiset voivat olla mukana työssä. Käytiin läpi asiantuntija ja sidosryhmälistat. Hyväksyttiin listat sellaisenaan.
Päätettiin pitää sidosryhmän aloituskokous 10.4.2013 klo 13 ja seuraava kokous
28.8.2013 klo 9 elinkeinoyhtiöllä.

-

Tulva-aiheinen tiedotustilaisuus
Inarin kunnantalolla Ivalossa järjestetään tulva-aiheinen tiedotustilaisuus 6.2.2013
klo 18 alkaen. Käydään läpi tilaisuuden ohjelma.
Keskusteltiin tilaisuuden ohjelmasta. Janne Seurujärvi pitää aloituspuheenvuoron,
sen jälkeen esitys tulvariskien hallinnan suunnittelun etenemisestä, lopuksi konsultin esitys, jonka jälkeen vapaata keskustelua.

9§

Seuraava kokous
Esitys:

Päätös:
10§

Sovitaan seuraava kokousajankohta syksylle 2013. Aiheina mm. tulvariskien hallintasuunnitelmarungon esittely ja tulvariskien hallinnan toimenpidevaihtoehdot.
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 27.8.2013 klo 14 elinkeinoyhtiöllä.

Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16:30.

Janne Seurujärvi

Niina Karjalainen

Puheenjohtaja

Sihteeri

LIITTEET
LIITE 1. Esitys selvityksestä Ivalon tulvariskien pienentämisestä kerran 100 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa.
LIITE 2. Esitys Ivalojoen tulvariskien hallinnan alustavista tavoitteista
LIITE 3. Esitys tulvaryhmän Internet-sivuista ja viestintäsuunnitelmasta
LIITE 4. Esitys Ivalojoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnista
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JAKELU
Tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet
Paikalla olleet asiantuntijat
Tulvaryhmän internet-sivut

LAPELY/5/07.02/2012

Selvitys Ivalon alueen
tulvariskien
pienentämisestä
kerran 100 vuodessa
toistuvassa
tulvatilanteessa
Yleisötilaisuus 6.2.2013

6.2.2013

Selvityksen sisältö ja aikataulu
•

•

Työn tarkoituksena oli laatia
selvitys vaihtoehtoisista
ratkaisuista Ivalon tulvariskin
pienentämiseksi kerran 100
vuodessa toistuvassa
tulvatilanteessa
Työn sisältö:
•

Selvitysalue ja sen perustiedot

•

Kartoitettiin nykyiset tulvasuojelut

•

Tulvariskejä pienentävät keinot,
toteutettavuus ja kustannukset
•

Penkereiden korotus

•

Uudet penkereet

•

Tulva-altaat

•

Kaavoitus

•

Eroosiosuojaus

PROJEKTIAIKATAULU
SELVITYS IVALON ALUEEN TULVARISKIEN
PIENENTÄMISEKSI
Olemassa olevan aineiston kartoitus
Selvitys kuivatekojärvien vaatimista luvista yms.
Natura-alueille
Nykyisten tulvasuojeluratkaisujen riittävyyden
arviointi 1/100 vuodessa tulvatilanteessa
Muiden mahdollisten tulvasuojeluratkaisujen
kartoitus
Kustannusarvion laatiminen
Raportointi
Projektikokoukset Rovaniemellä, 4 kpl
Tiedotustilaisuudet Ivalossa, 2 kpl

•

Rakentaminen Natura-alueella

•

Viranomaisten tehtävät tulvan aikana

huhti
2012

touko
2012

kesä
2012

heinä
2012

elo
2012

syys
2012

loka
2012

marras joulu
2012 2012

tammi helmi
2013 2013

Selvitysalue
•

Selvitysalueena on Ivalon taajama ja
sen läheisyydessä oleva Törmäsen alue,
jotka ovat tulvalain mukaisia
tulvariskialueita

•

Mitoitustulvana toimii kerran 100
vuodessa esiintyvä tulva, jolloin
maksimivirtaama Pajakoskella on 1180
m3/s ja tulvavedenkorkeus Ivalon
kirkonkylän havaintopisteellä N60 +
123,5 m

•

Keskivirtaama Pajakoskella aikavälillä
1961-2012 on ollut 39 m3/s,
maksimivirtaama 1045 m3/s (vuonna
2005) ja kevään keskiylivirtaama 382
m3/s

•

Kerran sadassa vuodessa toistuvan
tulvan todennäköisyys on 1 % ja
todennäköisyys, että se esiintyy
lähimmän 50 vuoden aikana on 40 %

Tehdyt tulvasuojelutoimenpiteet


Tulvasuojelutoimenpiteiden rakentaminen alkoi vuonna 1985



Vuonna 1993 käynnistyi tulvasuojelun toinen vaihe



Lisää penkereitä 2000 ja 2003



Penkereitä korotettiin vuoden 2005 tulvan jälkeen



Jääsahauksia lähes joka kevät



Tulvasuojelutoimenpiteet: tulvapenkereitä n. 13 kilometriä, pohjapatoja, pumppaamoja, avouomia,
putkilinjaa ym.

Tehdyt
tulvasuojelutoimenpiteet
•

Selvityksessä keskityttiin
alueisiin, jotka eivät ole
tulvasuojellulla alueella
• Penkereiden korkeudet tarkastettiin
• Verrattiin tulvaveden syvyyttä ja
penkereiden korkeuksia lisäämällä
tulvaveteen 30 senttimetrin
lainehtimisvara
• Selvityksen mukaan osa penkereistä
ei riitä pidättämään kerran 100
vuodessa esiintyvää tulvaa, vaikka
tulvavaarakartassa ovat
tulvasuojeltuja
•

Taajama valtatie 4:n itäpuolella
(sillan kohdalla)

•

Yksi talo Korteniemessä

• Ivalon taajama on tulvasuojeltu 1/20
tulvassa

Tulvasuojeluvaihtoehdot

1. Tilapäiset tulvasuojelumenetelmät
•

Hiekkasäkkivallit

•

Pahvipaalivalli

•

Siirrettävä suojaseinä

•

Vesi- ja ilmatäytteiset

2. Penkereet
•

Korotukset

•

Uudet penkereet

3. Ruoppaukset
4. Kaavoitus

5. Tulvitusalue / vanhan uoman
palauttaminen

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Tilapäiset
•

Tilapäisiä
tulvasuojelutoimenpiteitä
sinne, minne ei ole
mahdollista rakentaa
pengertä

•

Tai jos ei haluta korottaa
pengertä

•

Mahdollisia paikkoja:
•

Kuusiniemessä ja PikkuPetsamossa (taajamasta
alavirtaan)

•

Valtatie 4:n itäpuoli Ivalojoen
sillan eteläpuolella

•

Sairaalaa vastapäätä Ivalojoen
länsipuolella

•

Teponmäki

•

Törmänen

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Penkereiden korotus
•

Penkereiden korkeudet
tarkastettiin ja verrattiin
tulvavedenkorkeuteen,
johon lisättiin
lainehtimisvara 30
senttimetriä

•

Noin 10 penkereen
kohtaan, jotka eivät
pidättäisi kerran 100
vuodessa esiintyvää tulvaa
(esitetty aiemmin kuvissa)

•

Korotukset 10-40 cm

Penkereen sijainti

Penkereen
pituus (m)

Sillan itä -alkupää
Sillan itä - loppupää
Sillan länsi
Ivalon kirkonkylän havaintoasema
Korteniemen talo
Teponmäen talo
Törmänen

600
300
200
500
250
350
1600

Penkereen
korkeus
pitäisi olla
123,42
123,24
123,48
123,8
123,9
125,1
125,45

Penkereen
nyk.
korkeus
123,2-123,4
123-123,4
123,2-123,4
123,6-123,8
123,8
125
125,53

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Penkereiden
rakentaminen
•

Törmäsessä ja
Teponmäessä ei ole
tulvasuojeltuja alueita
•

•

Penkereet rakennettu
vuoden 2005 tulvakoron
mukaan, joka oli vain
suuruusluokkaa kerran 70
vuodessa esiintyvä

Penkereen korkeus
pitäisi olla
Teponmäessä 125,1
ja Törmäsessä 125,53

Penkereen sijainti
Teponmäki
Törmänen

Penkereen Harjakorkeus Korkeus
pituus (m) (m mpy)
(m)
1700
1000

125,1
125,53

1,1
1,53

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Ruoppaukset
• Selvityksen Ivalojoen
pohjankorkeuden
muutoksesta mukaan
Ivalojoessa on ainakin yksi
kohta, jonne on kerääntynyt
hiekkasärkkä (Nirvamella)

• Näverniemen mutkasta voisi
saada paremman
tulvatasanteen ruoppaamalla
• Ruoppaustilavuus ei ole
tarpeeksi suuri, jotta
ruoppaaminen olisi
kannattavaa

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Tulvitusalueen
rakentaminen / vanhan
uoman palautus
•

10 kohtaa valuma-alueella,
joista 1 ei ole Natura- eikä
luonnonsuojelualueella

•

Karttatarkastelulla löytyi kaksi
mahdollista tulvitusaluetta

•

Ensimmäinen on taajaman
vieressä menevä Mukkavuopaja
(kuva)
•

•

Alueelle johdetaan vettä 150200 m3/s, jolloin Ivalon
taajamassa tulvakorkeus
laskee tasolle 1/30

Toinen lähtee Törmäsen
pohjoispuolelta
•

Tämä alue hylättiin, koska ei
vaikuta Ivalon taajaman
vedenkorkeuteen

Tulvasuojeluvaihtoehdot
Vanhan uoman
palautus
•

Veden korkeus alueella
laskee 125 metristä
merenpinnan yläpuolelta
122,5 metriin merenpinnan
yläpuolelle ohittaen
taajaman

•

Alueella täytyy tehdä
kunnostustöitä ja teiden
alitukset täytyy hoitaa

•

Ivalojokeen pitää rakentaa
säännöstelypato, joka estää
veden pääsyn
Mukkavuopajaan
normaalitilanteessa

Kustannus- ja vahinkoarvio
Toimenpide

Missä

Tilapäiset
Valtatie 4 - silta itäpuoli,
tulvasuojausvaihtoehdot / Valtatie 4 - länsipuoli
Penkereen korotukset
taajama, Korteniemi,
Kuusiniemi, Koivula,
Teponmäki, Törmänen
Tulvapenkereen
Taajama 1
rakentaminen
Taajama 2

Ruoppaus

Tuvareitin rakentaminen

Pituus (m)

Penkereen
3600
korotukset 0,1-0,4 m

Teponmäki
Törmänen

Penkereen korkeus
1,5-4,2 m
Penkereen korkeus
1,3-5,68 m
Penger N60+125,1 m
Penger N60+125,53 m

Näverniemi

200 000 m3

Nirvamella
Kaavoitus

Mitä

Ivalojoen rannikko

3

300 000 m
Ei suositella
rakentamista
tulvavaara-alueelle
Tulvapenkereet (yllä)
Sillat / rummut
Ruoppaus
Säännöstelypadot
Muut työt

8000
8000+1000
1700
1000

• Tulvahaitoista koituva vahinko on
arvioitu SYKE:n kehittämän
menetelmän avulla hyvin
karkeasti
•

Pohjakartan mukaan arvioitu rakennusten
määrä

• Jokaisen tulvasuojelumenetelmän
kustannusarvio on laskettu
asiantuntijoiden arvioita hyväksi
käyttäen erittäin karkeasti

Kustannus- ja vahinkoarvio
• Tulvahaittojen kokonaisvahinkoarvioksi muodostui 16 miljoonaa euroa
•

Menetelmä huomioi tulvavaarakarttojen vesisyvyystiedot, rakennusmäärät, liikenneinfrastruktuurin, pelastustoimet
ym.

• Penkereiden parannukset kymmeniä tuhansia euroja
• Penkereiden korottamiset satoja tuhansia euroja
• Tulvitusalueen penkereet 2-6 miljoonaa euroa
•

Uoman ennallistamisen muut työt tuovat lisäkustannuksia

• Ruoppaus 1-4 miljoonaa euroa (ei vaikuta tulvaan)

Viranomaisten tehtävät tulvan aikana
• Aluehallintoviraston tehtävät
•

Onnettomuustilanteen seuranta

•

Pelastustoimien valvonta

•

Sisäasiainministeriön tiedottaminen

• ELY:n tehtävät
•

Tulvavaarasta tiedottaminen

•

Tulviin varautuminen ennalta

•

Vesistön käytön valvonta

•

Vesitilanteen seuraaminen ja tiedottaminen

•

Ennakkotoimenpiteiden tekeminen kuten jäänsahaus, säännöstelyn ohjaus ja hiekoitus

•

Toimivat asiantuntijana pelastusviranomaisille ja omaisuuttaan suojaaville tahoille

• Pelastusviranomaisen tehtävät / Pelastuslaitos
•

Tulvatilanteen yleisjohto

•

Toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta yhdessä rajavartiolaitoksen ja
puolustusvoimien kanssa

•

Paikallinen tiedottaminen

•

Tilanteen kokonaiskuvan muodostaminen, jonka avulla tehdään alueiden, yksittäisten tai yksityisten kohteiden
suojaaminen

•

Tulisi olla tietoinen tulvariskialueella sijaitsevista sairaaloista, vanhainkodeista, päiväkodeista, kouluista,
palvelu- ja tukiasumisrakennuksista sekä muista näihin verrattavissa olevista toimista

•

Tieto huonokuntoisista, liikuntakyvyttömistä tai liikuntaesteisistä ihmisistä

•

Tiedot tulisi olla ajan tasalla, vetovastuu esimerkiksi kunnan sosiaalitoimella

Viranomaisten tehtävät ja tiedotus tulvan aikana
• Poliisi
•

Yleisen turvallisuuden ja järjestyksen huolehtiminen

•

Liikenteen ohjaaminen yhdessä tiehallinnon kanssa

• Kunta
•

Omien rakenteiden ja toimintojen suojelu
•

•

Mm. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit, vanhainkodit

Evakuoinnit, hätämajoitukset

• Terveydenhuoltoviranomainen
•

Ensiapu, -hoito ja sairaankuljetukset

•

Tulva-alueen terveyskeskusten evakuointijärjestelyt

•

Inarin kunnan terveyskeskuksen henkilökunta harjoittelee evakuointia säännöllisen epäsäännöllisesti

• Sivistysosasto
•

Koulujen ym. tulvasuojelu ja evakuointi

• Liikenne- ja viestintäasioista vastaavat viranomaiset
•

Hätä- ja muiden viranomaistiedotteiden välittäminen väestölle sähköisten joukkoviestimien kautta

•

Liikenneväylien raivaus ja evakuointi

• Asukkaat
•

Suojella itseään ja omaisuuttaan

•

Tulee olla tietoisia tulvavaara-alueella sijaitsevasta omaisuudestaan

•

Tulee olla selvillä poistumisreiteistä

Viranomaisten tehtävät tulvan aikana
• Jakeluverkkoyhtiöt
•

Suurhäiriöiden varalle hyväksytty varautumissuunnitelma
•

•

Ivalossa muuntajien paikat ja korot on selvitetty vuonna 2010
•

•

Tulvan uhatessa muuntajan suojataan muovein, hiekkasäkein ja maansiirroin

Ivalon sähköasema on kriittinen solmukohta
•

•

Verkkoon, henkilöstöön ja organisaatioon liittyvät toimenpideohjelmat

Tulvapenger vuonna 2011 (123,0-123,55 m mpy)

Kaukolämmön jakelukeskus on rakennettu vuoden 2012 tulvapenkereiden korkoon

Tiedotus
•

Lapin ELY-keskus
•

•

Paikallinen pelastusviranomainen
•

•

Suuremmassa tulvauhassa hälytettävien määrä kasvaa asteittain sisältäen pahimmassa tilanteessa sosiaaliviranomaisen,
terveysviranomaisen ja SAKU 1, 2, 3

Virka-apupyynnöt
•

•

Hälyttää ja lähettää ilmoitukset ja virka-apupyynnöt riippuen tulvariskin suuruudesta

Hälytetään aina Lapin ELY-keskuksen päivystäjät, poliisi, teknisen osaston päivystäjä ja Ivalon ja Inarin
alueen resurssit
•

•

Tulvatilanteesta tiedottaminen

Oulun hätäkeskus
•

•

Tulvavaarasta tiedottaminen

Lapin AVI, pelastusviranomainen, Lapin rajavartiosto ja sosiaaliviranomainen

Asukkaille tiedotetaan hätätiedotteilla joukkoviestimien avulla
•

Harkinnassa kännykällä lähetettävät ja sosiaalisen median hyödyntäminen
•

Esimerkkinä Kittilän kunnan tulvatiedotus sosiaalisessa mediassa

KIITOS.

6.2.2013

Tulvariskien hallinnan
alustavat tavoitteet Ivalojoen
vesistöalueella
Tulvaryhmän 3. kokous 6.2.2013,
Ivalo

8.2.2013

Koko vesistöaluetta koskevat
tavoitteet
 Kansalaistoiminta

– Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat
suojata omaisuuttaan sekä varautua
tulvatilanteeseen omatoimisesti



Viranomaistoiminta



Ympäristö

– Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa
viranomaisille ja kansalaisille
– Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole
ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden
kanssa

2

1

Kansalais- ja viranomaistoiminta
Tavoitteen selite

Mahdollisia tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä

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

Tilapäiset tulvasuojelurakenteet
Tilapäiset tulvavallit ja –seinät
Ovi- ja ikkuna-aukkojen suojaus, Sokkeleiden suojaus
muovilla
Maavalli, Hiekkasäkit
Toimenpiteet joilla pyritään kehittämään tulvien
ennustamis- ja varoitusjärjestelmiä
Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmän kehittäminen
Toimenpiteet joilla pyritään luomaan tai
kehittämään tulvatilanteen toimintasuunnitelmia
Pelastustoimen suunnitelmat
Tulvantorjuntasuunnitelmat, Evakuointisuunnitelmat
Toimenpiteet joilla pyritään parantamaan ihmisten
yleistä tulvatietoutta ja toimintavalmiutta
tulvatilanteessa
Tulvantorjuntaharjoitukset
Tiedotuksen kehittäminen

Ylläpidetään ajantasaista
tulvatilannekuvaa viranomaisille ja
kansalaisille

3

Ympäristö

Tavoitteen selite

Mahdollisia tavoitteeseen liittyviä
toimenpiteitä

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät
ole ristiriidassa vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa

Vesienhoitoa tukevat toimenpiteet
Vesistöjen kunnostukset
Kosteikot ja laskeutusaltaat
Suojavyöhykkeet ja –kaistat
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Tulvariskialuekohtaiset tavoitteet
Ivalo
 Tavoitetaso: Harvinainen (1/100) tulva, vuotuinen
todennäköisyys 1 %



– Ihmisten terveys ja turvallisuus
(asuinrakennukset)
Tavoitetaso: Erittäin harvinainen (1/250) tulva,
vuotuinen todennäköisyys 0,4 %

– Ihmisten terveys ja turvallisuus (vaikeasti
evakuoitavat kohteet)
– Välttämättömyyspalvelut
– Ympäristö

5

Ihmisten terveys ja turvallisuus
Tavoitteen selite

Mahdollisia tavoitteeseen liittyviä
toimenpiteitä

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

Toimenpiteet jotka estävät uusien kohteiden
sijoittamisen tulvariskialueelle
Maankäytön suunnittelu, Alimmat rakentamiskorkeudet
Rakentamismääräykset
Toimenpiteet joilla voidaan vähentää tulvariskialueella
sijaitsevien riskikohteiden määrää
Kohteiden uudelleensijoittelu
Kohteiden poistaminen tulvariskialueelta
Riskikohteiden mahdollisesta tulvasta aiheutuvien
vahinkojen vähentäminen
Kohteiden tulvansietokyvyn parantaminen
Kastumisen kestävien materiaalien käyttö
Tulvaovet ja –ikkunat

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

Mahdollisia tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä

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

Toimenpiteet jotka estävät uusien kohteiden sijoittamisen
tulvariskialueelle
Maankäytön suunnittelu
Alimmat rakentamiskorkeudet
Rakentamismääräykset
Riskikohteiden mahdollisesta tulvasta aiheutuvien
vahinkojen vähentäminen
Kohteiden tulvansietokyvyn parantaminen
Kastumisen kestävien materiaalien käyttö
Tulvaovet ja -ikkunat
Tilapäiset tulvasuojelurakenteet
Tilapäiset tulvavallit ja –seinät
Ovi- ja ikkuna-aukkojen suojaus, Sokkeleiden suojaus muovilla
Maavalli, Hiekkasäkit
Rakenteelliset toimenpiteet vesistössä ja tulvariskialueella
Padot, Virtausreitin muuttaminen
Tulvavallit ja –seinät, penkereet
Teiden korotukset

Merkittävät liikenneyhteydet
eivät katkea erittäin
harvinaisella tulvalla
(1/250a).
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Ympäristö

Tavoitteen selite

Mahdollisia tavoitteeseen liittyviä
toimenpiteitä

Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a)
peittämällä alueella ei sijaitse sellaista
toimintaa, josta voisi aiheutua
pitkäkestoista ja laaja-alaista
vahingollista seurausta ympäristölle

Toimenpiteet, jotka estävät uusien kohteiden
sijoittamisen tulvariskialueelle
Maankäytön suunnittelu
Alimmat rakentamiskorkeudet
Rakentamismääräykset
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8.2.2013

Tulvaryhmän internet-sivut
ja viestintäsuunnitelman
tilanne
Ivalojoen tulvaryhmän kokous
06.02.2013
Niina Karjalainen

Internet-sivut



www.ymparisto.fi/lap/tulvat
 Tulvariskien hallinnan suunnittelu
 Ivalojoen tulvaryhmä



Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=276
26&lan=fi

1

8.2.2013

2

8.2.2013

Tulvaryhmän viestintäsuunnitelman
sisältö
1.
2.
3.
4.
5.

Johdanto
Viestinnän nykytila
Viestinnän tavoitteet
Viestinnän yhteistyötahot
Viestinnän toteutus
– Viestinnän menetelmät
– Viestinnän aikataulu

6. Viestinnän seuranta

3

8.2.2013

Tulviin varautumisen viestintä





Tulviin voi varautua ennalta –esite
Pientalon tulvaturvallisuusopas, Etelä-Savon
pelastuslaitos
Pientalon tulvaturvallisuusopas,
Kymenlaakson pelastuslaitos

4

Ivalon tulvariskien hallinnan
toimenpiteiden arviointi
Anna Kurkela
Tulvaryhmän kokous 6.2.2013
Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö
30.1.2013

Mikä on monitavoitearviointi?






Joukko erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan koota,
jäsentää ja esittää toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa
tietoa
Arviointi mahdollistaa moniin eri tekijöihin kohdistuvien, eri
suuntaan vaikuttavien, erimitallisten vaikutusten vertailun
Arvioinnissa otetaan huomioon sidosryhmien näkemykset
ja arvostukset
Monitavoitearviointi on päätöksenteon tukiväline ja sen
avulla voidaan esittää tietoa järjestelmällisesti, kattavasti
ja läpinäkyvästi

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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1

Miksi monitavoitearviointi tulvariskien
hallinnan suunnitteluun?
 Tulvalain (620/2010) mukaan tulvariskien hallintasuunnitelmissa


on esitettävä yhteenveto valittujen toimenpiteiden vaikutuksista,
kustannuksista ja hyödyistä
Lisäksi on perusteltava toimenpiteiden etusijajärjestys



Menetelmää on käytetty erilaisissa ympäristön
kehittämishankkeissa mm. säännöstelyn kehittäminen
→ Menetelmää on kehitetty tulvariskien hallinnan työhön
soveltuvaksi Suomen ympäristökeskuksessa
– Pilottikohteet Rovaniemi ja Kokemäenjoki
– Mika Marttunen ja Anne-Mari Rytkönen
– Pilottikohteiden kokemuksien perusteella on laadittu
monitavoitearviointiopas tulvaryhmille
Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

3

Monitavoitearvioinnin vaiheet

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Monitavoitearvioinnin vaiheet Ivalossa
Kevät 2013
Kesä 2013

Kuvataan vaikutusten
merkittävyyttä

Kesä 2013

Saadaan asetettua
vaihtoehtojen
paremmuusjärjestys

Syksy 2013

Syksy 2013
5

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

Toimenpiteiden valinta ja vaihtoehtojen
muodostaminen (esim. Rovaniemi)
TOIMENPITEET
Viranomaisten valmiustason parantaminen
Tulvatiedotuksen kehittäminen
Tulvatorjuntakaluston ja massojen varastointi
Muu valmiustason parantaminen (ennustemallit,
viemäröinti)
Tilapäisten tulvasuojeluratkaisujen käyttövalmius
Tilapäinen Saarenputaan siltojen sulkeminen
moreenimassoilla
Kanta- ja valtateiden tilapäiset korotukset
tulvatilanteessa
Moreenipenkereet
Kiinteät tulvaseinät
Kemijoen vedenjohtokyvyn parantaminen perkauksilla

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

VE0+

VE1

VE2

VE3

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Toimenpiteiden vaikutusten arviointiin
valittavat kriteerit (esim. Kokemäenjoki)

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

7

Arviointitekijöiden painoarvojen
määrittäminen (esim. Kokemäenjoki)

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Vaihtoehtojen hyvyysarvojen määrittäminen
(Esim. Rovaniemi)

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Vaihtoehtojen kokonaisarviointi (esim.
Rovaniemi)

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Monitavoitearvioinnin toteutus



Asiantuntijaryhmä
– Toimenpiteiden alustava tarkastelu
– Vaikutustietojen kokoaminen
– Alustavat asiantuntija-arviot vaikutuksista



Sidosryhmä/laajennettu tulvaryhmä:
–
–
–
–
–

Toimenpiteiden valinta ja vaihtoehtojen muodostaminen
Arviointikriteerien valinta
Asiantuntija-arvioiden kommentointi
Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Palautteen antaminen

11

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

Alustava aikataulusuunnitelma sidosryhmän
kokouksista
Kokous
Aloituskokous

Ajankohta
maaliskuu 2013

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

2. kokous

elokuu 2013



3. kokous

tammikuu 2014






Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela

Sidosryhmän näkemykset alustavasta
vaikutusten arvioinnista
Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Monitavoitearvioinnin tuloksien esittely
Keskustelu jatkotoimista
Palaute menetelmästä
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Kiitos!

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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