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1. As Oy Rovaniemen Korvankartano

4

5

2. Kemijoki Oy
Ehdotus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
Taustaa
Tulvariskien hallintasuunnitelmalla ja valittavalla toteutustavalla voi olla merkittävää vaikutusta Kemijoen voimataloustuotantoon ja sen vuoksi haluamme esittää näkemyksemme ehdotukseen Kemijoen vesistöalueen
tulvariskien hallintasuunnitelmasta.
Tulvariskien hallinnan tavoitteet
tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen.
Lisäksi vesistötulvien tulisi vesistöalueella jäädä mahdollisimman vähäisiksi (Laki tulvariskien hallinnasta 11
§). Erittäin harvinaisen tulvan riskialueella sijaitsee Rovaniemellä 1705 rakennusta, joista 710 on asuinrakennusta. Kemijärvellä riskialueella sijaitsee 220 rakennusta, joista 50 on asuinrakennusta. Vastaavasti riskialueella asuvien asukkaiden määrä on Rovaniemellä 2600 ja Kemijärvellä 260. Erittäin harvinaisen tulvan aiheuttamiksi kokonaisvahingoiksi on Rovaniemen alueella arvioitu 86,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta rakennusvahinkojen osuudeksi on arvioitu 76,3 miljoonaa euroa. Vastaavasti Kemijärven osalta kokonaisvahingoiksi
on arvioitu 1,4 miljoonaa euroa.
Vaikeasti evakuoitavia tulvavaarassa olevia riskikohteita ovat Rovaniemellä Pulkamontien terveysasema, Pulkamontien palvelutalot, Näsmänkiepin palvelutalo sekä kuusi päiväkotia ja kaksi koulua. Erityiskohteiden kastumisen ja rakennuksille aiheutuvien tulvavahinkojen lisäksi useita tieyhteyksiä on poikki erittäin harvinaisella
tulvalla. Merkittävimmät tulvavaarassa olevat tiet ovat valtatie 4 (E75), Kuusamontie, Ounasjoen itäpuolentie,
Kittiläntie, Kajaanintie ja Koskenkyläntie. Tulvavaara-alueilla on myös useita jätevedenpumppaamoita ja
muuntamoita.
Kemijärvellä vaikeasti evakuoitavia rakennuksia ovat Jyvälänpuiston päiväkoti ja Hoitokoti Koivula. Lisäksi tulvavaarassa on kaksi jätevedenpumppaamoa ja useita sähkön jakokaappeja ja muuntajia. Tulvauhatuimmat
yleiset tiet ovat Luusuantie, Peräposiontie ja Sallantie.
Tulvaryhmä on tarkastellut tulvariskien hallinnan tavoitteita erikseen ihmisten terveyden ja turvallisuuden, välttämättömyyspalveluiden, ympäristön sekä kulttuuriperinnön osalta. Tulvasuojelutoimenpiteiden tavoitteeksi on
asetettu eri osa-alueille seuraavat asiat (Rovaniemen ja Kemijärven osalta).
Ihmisten terveys ja turvallisuus:
 Ihmisten terveys ja turvallisuus eivät vaarannu erittäin harvinaisella tulvalla (Rovaniemi)
 Tulvan peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu erittäin harvinaisella tulvalla (Rovaniemi ja Kemijärvi)
 Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu (Rovaniemi ja Kemijärvi).
Välttämättömyyspalvelut:
 Välttämättömyyspalvelut eivät keskeydy pitkäaikaisesti erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (Kemijärvi)
 Vesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (Rovaniemi).
 Jätevesihuolto toimii harvinaisessa tulvatilanteessa (Rovaniemi)
 Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (Rovaniemi).
Ympäristö:


Erittäin harvinaisen tulvan peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle (Rovaniemi).

Kulttuuriperintö:
 Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa
(Rovaniemi).
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Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavoin vesivaroihin, muuhun ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ennusteiden
mukaan sateet kasvavat erityisesti talvella, joka vaikuttaa merkittävästi kevättulvien suuruuteen. Suurimman
riskin tulvien syntymiseen aiheuttaa skenaario, jossa sadanta kasvaa talvella ja keväällä, mutta lämpötila nousee vain vähän. Tällöin lumen sulaminen yhdistettynä koviin sateisiin saa aikaan suurimmat tulvat. Lisäksi
erilaisten sään ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän. Ennusteiden epävarmuudesta ja riskinäkökulmasta johtuen on perusteltua ottaa varautumisessa huomioon tulva aikaisten virtaamien kasvu tulevaisuudessa.
Ottaen huomioon tulvien aiheuttamien riskien suuruus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, taloudellisten
riskien suuruus, vesistöalueen luonne mm. valuma-alueen vähäjärvisyys, historiassa esiintyneet tulvatilanteet
sekä riski ilmastomuutoksen mahdollisille vaikutuksille, pidämme tulvatyöryhmässä asetettuja tavoitteita tulvariskien hallitsemiseksi hyvin perusteltuina ja kannatettavina.
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan suunnitelmassa
asetetut tavoitteet. Toimenpiteet on jaettu viiteen pääryhmään:
1) tulvariskiä vähentävät toimenpiteet,
2) tulvasuojelutoimenpiteet,
3) valmiustoimet,
4) toiminta tulvatilanteessa ja
5) jälkitoimenpiteet.
Jako on mielestämme hyvä ja selkeyttää toimenpiteiden kohdistamisesta. Em. pääryhmiin kohdistuvat toimenpiteet on priorisoitu asettamalla toimenpiteet kolmeen eri luokkaan (ensisijainen, toissijainen, täydentävä).
Varsinaisen tulvansuojelutoimenpiteen osalta tulvaryhmä asettaa tärkeimmäksi toimenpiteeksi tulvavesien pidättämisen vesistöalueella (ensisijainen toimenpide). Tulvavesien pidättäminen tarkoittaa uuden, tilavuudeltaan yhteensä noin 800 milj. m 3 tekoaltaan tai -altaiden rakentamista Kemijärven yläpuoliselle valuma-alueelle.
Toimenpide parantaa tulvasuojelua, koska kyky varastoida tulvavesiä paranisi merkittävästi.
Tulvaryhmä on alustavasti ottanut mukaan toissijaisena vaihtoehtona Kemijärven varastotilavuuden kasvattamisen. Kemijärven säännöstelyn yläraja on nykyisin tasolla N43 +149,0 metriä. Järven pinta-ala ylärajalla on n.
295 km2. Kemijärven padotuskorkeuden lisääminen yhdellä metrillä toisi teoreettisesti laskien lisää säännöstelytilavuutta n. 300 milj. m3. Laskennassa on kuitenkin otettava huomioon, että suurtulvatilanteissa vedenpinta
Kemijärven yläosassa nousee huomattavasti korkeammalle kuin järven alaosassa. Näin ollen teoreettisesti
laskettua säännöstelytilavuuden lisäystä ei voida saavuttaa. Käytännössä suunnitelmassa esitettyä Kemijärven nykyisen säännöstelyn ylärajan ylittämistä (1,8 metriä) ei voida pitää todellisena vaihtoehtona sille, että
tulvavedet pidätettäisiin tekoaltaalla, jonka varastointikyky olisi noin 800 milj. m 3.
Näkemyksemme mukaan vesien varastointi Kemijärven yläpuoliselle alueelle on ainoa toimenpide, jolla voidaan ennaltaehkäistä tulvien syntyminen ja joka täyttää sekä yleisen tavoitteen että työryhmässä asetut tavoitteet tulvariskien hallitsemiseksi.
Kommentti suunnitelmaan liittyvään yksityiskohtaan
Hallintasuunnitelman yhteenvetokohdassa taulukkoon 58 a) on tehty yhteenveto toimenpiteistä ja niiden priorisoinnista. Taulukossa uuden säännöstelyaltaan osalta tarvittavien suunnitelmien, selvitysten tai vaikutusarvioiden osalta vastuu on määritelty Kemijoki Oy:lle. Koska kyseessä on lähtökohtaisesti tulvasuojeluun liittyvä
asia, niin oikea vastuutaho on näiden osalta asianmukainen viranomaistaho (Lapin ELY).
Yhteenveto
Näkemyksemme mukaan tulvariskien hallinnan tavoitteet ovat hyvin perusteltu ja oikein asetettu. Myös tulvariskien hallinnan toimenpiteet ovat hyvin ryhmitelty, priorisoitu ja oikein kohdistettu.
Kemijoki Oy:n tehtävänä on tuottaa vesivoimalla sähköä. Pääosa voimalaitoksista sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, jossa vuotuiset virtaamavaihtelut vähäjärvisyydestä johtuen ovat suuria. Vesivoimantuotannon suurin
tarve ajoittuu talviajalle, jolloin luontainen virtaamataso on alhaisimmillaan. Tulvavesien varastointi siten, että
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talviaikaista virtaamaa voitaisiin lisätä, olisi kotimaisen, uusiutuvan sekä päästöttömän vesivoimatuotannon
kannalta kannatettavaa.
Mikäli vesien varastointi Kemijärven yläpuolisille alueille nähdään yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyväksi tavaksi pienentää tulvariskejä, myös Kemijoki Oy suhtautuu positiivisesti tällaiseen hankkeeseen.
Lisäksi, mikäli tämä vaihtoehto on sellainen, että se toteuttaa myös vesivoimatuotannon tarpeet, voisi Kemijoki
Oy olla tällaisen hankkeen mahdollinen toteuttaja. Selvyyden vuoksi kuitenkin todettakoon, että tällainen hanke
ei ole tällä hetkellä Kemijoki Oy:n suunnitelmissa.

3. Kemijärven kaupunki

4. Kemijärven kalastusalue
Kemijärven kalastusalueen lausunto on lähtökohtaisesti sellainen, että epäkohdat, moitteet ja väitteet on perusteltu asiaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin viitaten. Asiakohtiin on liitetty otteet kulloisestakin laista ja asetuksesta, jotta tulvatyöryhmän jäsenet voivat itsenäisesti pohtia suunnitelmaa, tehtyjä päätöksiä ja toimintaa
ja verrata niitä lausunnossa mainittuihin seikkoihin.
Kalastusalueen mielestä tulvansuojelusuunnitelman tulee olla tulvariskilakia ja siihen nivoutuvia lakeja sekä
asetuksia tarkasti noudattava. Kyseessä on tärkeä ihmisten terveyteen, omaisuuden suojaan, viihtyisyyteen,
luonnonarvoihin, kalastoon, toimeentulo-mahdollisuuksiin ja voimassa oleviin päätöksiin kytkeytyvä suunnitelma, jolla ei saa olla energiahyöty- eikä poliittisia tavoitteita.
Kemijärven kalastusalue toteaa lausuntonaan seuraavaa:
1. Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseksi nimitetyn tulvatyöryhmän kokoonpano on, asian laajuus ja vaikuttavuus huomioiden Tulvariskilain (620/2010) 15 §:n vastainen. Puheenjohtaja Mannisen toiminta
useissa tulvatyöryhmän kokouksissa osoittaa piittaamattomuutta asiaa koskeviin lakeihin ja asetuksiin, jonka
seurauksena tulvatyöryhmän toiminta on keskittynyt ainoastaan ja vain Kemihaaran altaan saamiseksi tulvansuojelutoimenpiteiden ainoaksi vaihtoehdoksi.
Esitys: Tulvatyöryhmä esittää MMM:lle puheenjohtajan vaihtamista virkavastuulliseen henkilöön esim.
SYKE:stä, objektiivisen suunnitelman aikaansaamiseksi. Tulvatyöryhmä esittää MMM:lle tulvatyöryhmän täydentämistä Kemijärven ja Yli-Kemin ka-lastusalueiden yhteisellä edustajalla.
2. Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus on Vesienhoitolain, Vesienhoitoasetuksen ja Terveydensuojelulain vastainen. Tulvatyöryhmä esittää suunnitelmassa ensisijaisena vaihtoehtona uutta tekoallasta nk.
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Vuotos-alueelle, tuomatta esille ympäristöselostuksesta annetun lain ja asetuksen edellyttämiä selvityksiä toimenpiteen vaikutuksista ihmisten terveyteen suunnitelman valmisteluvaiheessa.
Ympäristöselostus tarkastelee tulvansuojelutoimenpiteiden vaikutusta kalatalouteen nykytilanteeseen verrattuna, kun se allasvaihtoehdon kyseessä ollen tulisi arvioida vähintään 20 vuoden päähän. Tällöin tarkasteluun
tulisi mukaan vesistön tilan ja kalatalouden kehittyminen po. aikajaksolle suunniteltujen/-vien kehittämistoimenpiteiden arvioitujen tulosten pohjalta.
3. Tulvatyöryhmä on ohittanut Patoturvallisuuslain mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Patoturvallisuuslain vaatimukset Kemijärven säännöstelypatojen vahvistamisesta ja korottamisesta 1/5000-1/10000 tulvien varalle ovat ehdottomat.
Edellä esitetyn perusteella:
Kemijoen tulvatyöryhmä toteaa suunnitelmaehdotuksen vesienhoitolain, -asetuksen ja terveydensuojelulain
vastaiseksi ja valmistelee uuden ehdotuksen Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.
- Suunnitelman peruslähtökohdaksi otetaan varautuminen 1/100v-tulvavahinkojen torjumiseen valtakunnallisen linjan mukaisesti.
- Kulumassa olevalla tulvariskien hallintakaudella 2016 - 2021 suunnitellaan ja toteutetaan Rovaniemen tulvapenkereet 1/50a-tulvvahinkojen torjumiseksi, jotka toteutetaan valtion ja Rovaniemen kaupungin rahoituksella.
Perustelu: Osittain Rovaniemen kaupungin kaavoitusvirheistä, ja toisaalta valtion kokonaan tai osittain rahoittamien Ounasjoen valuma-alueella tehdyistä, tulvavesien luontaista pidätyskykyä heikentävistä toimenpiteistä
(ojitukset, auraukset) johtuen, tulvapenkereitten toteuttamiskustannukset kuuluvat em. tahoille.
- Kemijärven säännöstelyyn liittyvien patojen ja penkereiden vahvistus ja korotus.
Perustelu: Patoturvallisuuslaki ja -asetus. Toteuttamis- ja kustannusvastuu on Kemijoki Oy:llä. Laki on tullut
voimaan vuonna 2010, eikä patoturvallisuussuunnitelma ole vieläkään valmis.
- Kehitetään ennustemalleja poikkeuksellisten tulvien ennusteiden aikaistamiseksi nykyisestä. Toteutus: SYKE
ja muut asiaan liittyvät viranomaiset
Tulvariskien hallintasuunnitelman arvioinnin on laatinut diplomi-insinööri Jukka Vaarala Kemijärveltä. Lausuntomme yksityiskohtainen perustelu on oheisena liitteenä.
TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAN ARVIOINNIN PERUSTELUT
Laki tulvariskien hallinnasta 15§
Tulvaryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten, maakuntien liitojen,
kuntien ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen
suunnitteluun vuorovaikutuksen avulla.
Asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010) ei ole tarkennusta vuorovaikutuksen tavoista.
Kemijoen tulvaryhmässä toimii pysyvänä asiantuntijana Kaj Hellsten (varalla Jussi Pyyny)/Kemijoki Oy.
Vaikka tulvansuojelusuunnitelmat luonnollisesti koskevat myös Kemijoki Oy:tä, olisi yhtiön vuorovaikutus voitu
järjestää mm. erillisenä kuulemisena tai lausuntomenettelyn kautta, niin kuin on menetelty muiden viranomaisten ja etutahojen suhteen
Lapin liiton tulvatyöryhmän kokoonpanopäätöksestä ei ilmene, miksi pysyviksi asiantuntijoiksi ei kutsuttu, altaan mahdollisen toteuttamiseen liittyviä haitankärsijätahoja, vaikka Lapin liitolla oli jo ennakkoon tiedossa tulvariskien hallintasuunnitelman tavoite ja lopputulos.
5. 30.08.2010 Lapin liiton hallitus päättää tulvatyötyhmän kokoonpanoperiaatteista:
”Kemijoen vesistöalue on laaja. Se ulottuu 13 kunnan alueelle: Kemi, Kemin maa, Tervola, Rovaniemi,
Sodankylä, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kittilä ja Enontekiö sekä pieniltä osin myös Simo,
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Ranua ja Posio. Tulvat ja tulvasuojeluratkaisut ml. Kemihaaran monikäyttöallas koskettavat näistä yhdeksää ensin mainittua, minkä vuoksi on perusteltua pyytää edustus tulvaryhmään vain niistä”
Jo tulvatyöryhmän perustamisvaiheessa oli siis tiedossa Kemihaaran allasvaihtoehdon mukanaolo tulvansuojelutoimenpiteissä.
Ilmeisesti muodollisuuden vuoksi jäseniksi on kuitenkin kutsuttu aatteellisten Kemijoen Vesiensuojeluyhdistyksen ja Lapin luonnonsuojelupiirin edustus.
Tulvaryhmän kokoonpanosta puuttuu mm. Kemijärven Kalastusalueen ja Yli-Kemin kalastusalueen edustus,
joiden vastuualueena on mahdollisen altaan haitoista suurimmat haitat kärsivien vesistöalueiden, Kemijärven
ja Yli-Kemin kalatalouden kehittäminen.
Kalastusalueiden rooli kalavesien kehittäjänä yhteistyötahojen kanssa on yhtä merkittävä kuin Kemijoki Oy:n
rooli vesistön voimatalousrakentamisessa.
Tulevaisuuden tavoitteina kalastusalueilla on entisestään parantaa Kemijärven ja sen yläpuolisen vapaan vesistön kalataloudellista tilaa. ”Kemijoen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015” antaa puitteet ja
ohjeistuksen, joiden pohjalta tulevia toimenpiteitä on jo ryhdytty suunnittelemaan. Uuden kalastuslain myötä
Kemijärven ja Yli-Kemin kalastusalueet tullaan yhdistämään yhdeksi hallintokokonaisuudeksi, joka merkitsee
kalataloussuunnitteluun synergiaetua.
Nykyisestä kalastusaluekohtaisesta kalavesien käyttö- ja hoitosuunnittelusta ryhdytään po. vesistöalueelle tarvittavia toimenpiteitä tarkastelemaan koko alueen kalataloudellisen ja yhteiskunnallisen hyödyn kannalta.
Edellä olevaan viitaten tulvatyöryhmän kokoonpano on energiahyötypainotteinen ja Tulvariskilain 15 §:n vastainen, koska suora lainmainitsema vuorovaikutus on annettu vain Kemijoki Oy:lle.
Tällä suoralla vuorovaikutuksella on suuri merkitys suunnittelussa, koska haitankärsijätahojen kuuleminen työryhmän kokouksissa olisi tuonut tärkeitä ja tarpeellisia näkökulmia objektiivisen suunnitelman aikaansaamiseksi.
Tulvatyöryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty Hannes Manninen. Tulvatyöryhmän tulisi olla puolueeton ja objektiivisesti sekä mahdollisimman laaja-alaisesti tulvariskien hallintasuunnitelmaan vaikuttavia asioita esiin
tuova ja pohtiva toimielin.
Kun puheenjohtajana on toiminut aikaisemmasta menneisyydestään tunnettu aktiivinen Vuotos-rakentaja,
mm. kuntaministerinä ja Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana toimiessaan, ja ainoana ulkopuolisena asiantuntijana energiahyödyn saajan, Kemijoki Oy:n, lakimies, tulvatyöryhmän kokoonpano ei täytä demokraattisen
päätöksenteon kriteereitä.
VESIENHOIDON TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMASSA
Suunnitelman vesienhoidon tavoitteiden huomioimista koskevassa osiossa mainitaan mm.:
Vesienhoidon kannalta kielteisen toimenpiteen hankesuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja pyrkiä lieventämään vaikutuksia. Kielteistä toimenpidettä ei tulisi vesienhoitolain (luku 4, 23§) mukaan edistää ellei
1) hanke ole yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten
terveyttä tai ihmisten turvallisuutta;
2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin;
3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta
merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.
Edellä mainittu lain kohta on tulvansuojelutoimenpiteiden priorisoinnin kannalta ratkaisevan tärkeä ja myös
siltä kannalta, kuinka hyvin tulvariskien hallintasuunnitelma on vesienhoitosuunnitelman ja Natura 2000-ohjelman kanssa yhteensopiva.
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Myöhemmin esille tulevassa ympäristöselvityksessä (Ramboll Finland) on hyvin suppeasti arvioitu tulvansuojelualtaan mm. terveydellisiä vaikutuksia, ja nekin koskevat haittavaikutuksia suunnitellussa altaassa. Suurimmat kalataloudelliset ja terveydelliset haitat tulevat allasvaihtoehdossa koskemaan Kemijärveä, sen kalastoa,
kalastusta Kemijärvessä ja Kemijärven kaupungin asukkaiden terveyttä.
Altaan rakentamisaikana ja useita vuosia sen jälkeen Kemijärvi muuttuu tulvansuojelualtaan ravinteiden, metyylielohopean, raskasmetallien, sulfidiyhdisteiden, alumiiniyhdisteiden ja mahdollisesti jopa Cesium-laskeutumien saostusaltaaksi. Laimentuneina nämä tulevat olemaan haittatekijöitä koko alapuolisessa Kemijoessa
aina Perämereen saakka.
Maaperätutkimusta Vuotos-alueelta ei ole saatavissa, mutta myös muiden haitta-aineiden kuin ravinteiden ja
metyylielohopean kulkeutumistodennäköisyys Kemijärveen ja sen alapuoliseen vesistöön on 100 % kun nk.
Saulin tulvan toistumistodennäköisyydeksi on esitetty 0,4 %/100 vuotta, joka on Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman pääkriteeri tulvansuojelualtaalle Vuotos-alueelle. Siis yhden mahdollisen tulvan perusteella rakennetaan allas, jonka aiheuttaa varmuudella useiden vuosien terveyshaitat.
Lokan ja Porttipahdan ja Kemihaaran altaan metyylielohopeavaikutuksia, eikä muitakaan alapuoliseen vesistöön kulkeutuvien aineiden haittavaikutuksia voi suoraan verrata keskenään. Suunniteltu allas sijaitsee välittömästi Kemijärven yläpuolella, jolloin kaikki haittavaikutukset tulevat monikertaisina verrattuna Lokan ja Porttipahdan aikoinaan aiheuttamiin haittoihin. Tämä johtuu altaiden etäisyyseroista Kemijärveen.
Tällä hetkellä tunnetuista haitoista merkittävin aiheutuu metyylielohopean rikastumisesta petokaloihin.
Metyylielohopea on elohopeametallin orgaaninen, ihmiselle vaarallinen muoto. Sen molekyylikaava on
CH3Hg+. Luonnonvesistöihin joutunut elohopea muuttuu muun muassa bakteeritoiminnan seurauksena
metyylielohopeaksi. Metyylielohopea ei liukene veteen, mutta rikastuu ravintoketjussa. Päinvastoin kuin
dioksiinit ja PCB-yhdisteet, se ei kerry eliöiden rasvaan vaan valkuaisaineisiin. Erityisesti petokalat, sekä
kaloja syövät eläimet kuten ihminen, altistuvat suurimmille pitoisuuksille. Suomen kaloista suurimmat pitoisuudet ovat isossa hauissa, mutta myös muissa petokaloissa kuten isossa kuhassa ja mateessa voi olla
suuria pitoisuuksia.
Myrkyllisyys ihmiselle
Elimistöön joutunut metyylielohopea pääsee rasvaliukoisena aineena helposti hermostoon. Elohopeamyrkytyksen oireisiin [1] kuuluvat tunto- ja näköhäiriöt, ataksia, käsien ja jalkojen puutuminen, lihasheikkous, supistunut
näkökenttä, kuulovaurio ja puhehäiriö. Vaikeissa tapauksissa myrkytysoireet jäävät pysyviksi ja äärimmäisissä altistuksissa, kuten Minamatan syndroomassa oireisiin lukeutuvat psykiatriset oireet, halvaus, kooma
ja kuolema, jotka seuraavat viikoissa ensimmäisten oireiden esiinnyttyä.
in herkimmin vaikutukset kohdistuvat kehittyvään sikiöön. Tulokset normaalista ravinnosta saatavan metyylielohopean vaikutuksista ovat toistaiseksi ristiriitaisia, koska kahdessa erittäin paljon kalaa käyttävässä väestössä on saatu erilainen tulos, Färsaarilla on nähty lievän hermoston kehityksen hidastumisen
liittyvän suureen metyylielohopeapitoisuuteen mutta Seychelleillä ei. Suomessa on kuitenkin suositeltu,
ettei raskaana olevien tulisi käyttää haukea lainkaan. (Lähde: Wikipedia)
Kemijärven mateita tutkitaan tällä hetkellä syiden selvittämiseksi, miksi osalla mateista sukuelimet ovat
surkastuneet. Häiriön aiheuttajaksi epäillään pohjasedimenttiin Kemijärven sellutehtaan jätevesistä rikastuneita kloorifenoliyhdisteitä. Poissuljettu ei ole myöskään se, että sedimentissä on jäänteitä metyylielohopeayhdisteistä. Kloorifenolit ovat syöpää aiheuttavia. (Wikipedia).
Uusimpien tutkimusten mukaan alumiini on solumyrkky, joka rikastuu ravintoketjun huipulle ihmiseen aiheuttaen syöpää ja mm. Altzheimerin tautia. SYKE:n ainakin yhdestä tutkimuksesta (2012) käy ilmi, että alumiini
rikastuu kaloihin (särki, ahven), ja näin ollen myös petokaloihin.
Tietoa siitä, miten kloorifenolit, raskasmetallit, alumiini ja metyylielohopea mahdollisesti reagoivat keskenään
happamuuspiikkien aikana, ei ole saatavissa, mutta koska, kaikki em. aineet ovat terveydelle vaarallisia, yhteisvaikutus ei voi olla kuin entistä suurempi riski ihmisten terveydelle.
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Suunnitellun altaan terveyshaitat tulevat olemaan niin merkittävät, että kalavesien omistajat joutuvat vakavasti
harkitsemaan jopa petokalojen kalastuksen kieltämistä kokonaisuudessaan useiksi vuosiksi altaan toteuttamisen jälkeen, mikäli terveysviranomaiset katsovat tarpeelliseksi asettaa Kemijärven ja alapuolisen vesistön petokaloille käyttökieltoja tai rajoituksia. Terveysriskien syntyminen johtaa vastuukysymykseen. Kuka vastaa, jos
terveydelle vaarallisten aineiden seurauksena syntyy sikiövaurioita saaneita lapsia, tai syöpäkuoleman kuolinsyytutkimuksessa syövän aiheuttajalla voidaan osoittaa kiistaton yhteys em. mainittuihin, allashankkeesta johtuviin, haittoihin.
Tulvasuunnitelma on ensisijaiseksi vaihtoehdoksi nostetun Kemihaaran altaan vuoksi jyrkästi koko vesienhoitolain ja erityisesti 23 §:n vastainen. Sen lisäksi suunnitelma on Terveydensuojelulain (763/1994) (po. suunnitelma sivu 30) vastainen.
Vesienhoitolaki 23§
Kielteistä toimenpidettä ei tulisi vesienhoitolain (luku 4, 23§) mukaan edistää ellei
1) hanke ole yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta;
Tulvansuojelusuunnitelman ensisijainen vaihtoehto, Kemihaaran allas, ei edistä ihmisten terveyttä, vaan
päinvastoin heikentää sitä
Terveyshaittojen aiheuttaminen on otettava tulvariskien hallintasuunnitelman priorisoinnissa vähintään yhtä
merkittävänä tekijänä kuin yleinen etu, joksi on arvioitu 86,1 milj. euroa Rovaniemellä syntyvien tulvatuhojen
torjumiseksi 1/250-tulvatilanteessa. Todellisuudessa 86.1 milj. euroa on räikeästi ylimitoitettu.
Asuinrakennusten suojaamiselle asetettu tavoitetaso 1/250-tulva on kohtuuton ja poikkea valtakunnan linjasta.
Missään muualla Suomessa asuinrakennuksille ei ole asetettu vastaavaa tavoitetta. Asetettu tavoite merkitsee
tulvasuojelua myös niille alueille, joille tällä hetkellä voidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan turvallisesti
rakentaa. Eli rakennuslupia voidaan myöntää alueille, jotka tavoitteen mukaan tulisi suojella tulvilta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueet, jonne voidaan turvallisesti rakentaa, eivät ole tulvariskialuetta eikä niille
ole tarpeen kohdistaa
mitään erityisiä tulvasuojelutoimenpiteitä kuten nyt hallintasuunnitelmassa esitetään. Kyseisellä tavoitetasollahan tuo ”yleinen etu” kasvaa sitä mukaa kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisille ei-tulvariskialueille rakennetaan uutta rakennuskantaa.
Rovaniemen kaupunki (KH 7.10.2013), eräät sen asukasyhdistykset, Jaakko Ylitalo ja muut ovat vaatineet
tulvasuojelusuunnitelman pääkriteeriksi toimenpiteitä valittaessa 1/250 tulvavahinkojen torjumisen.
Rovaniemen kaupunki/tekniset palvelut/kaavoitus on 13.1.2015 (Nivavaara, Katajarinne), 3.2.2015 (Koivikkopuisto), 19.1.2015 (Puomikuja-Ylikyläntie) ja 9.2.2015 (Kaavaselostus/Valionranta-Koskipuisto) tehnyt kaavoitukseen liittyviä päätöksiä, joissa on käytetty tulvariskirajana HQ 1/100.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelma sivu 88
”Rovaniemen keskustan osayleiskaavan kaavamääräys:
Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Rakennuksen alimmat kastuvat rakenteet on sijoitettava vähintään 0,5 metriä ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu tulvakorkeus
(HW 1/100), elleivät kaavan
hyväksymisen jälkeen valmistuvat selvitykset osoita muuta taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei
olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikäli em. Tulvakorkeus on joskus ylitetty
(esim. jääpatotulva), tämä korkeampi korkeus on otettava määrääväksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä.”
Edellä olevan kaavamääräyksen perusteella, Rovaniemen kaupunki on (KH 7.10.2013) määritellessään tulvavahinkoa aiheuttavaa tulvariskirajaa tukeutunut joskus aikaisemmin sattuneisiin tulviin (Saulin tulva 1859

12

1/300, suurtulva 1910 1/150), joka tarkoittaa sitä, että kaavamääräystä noudattaen, kaikki aikaisemmat kaavaja rakentamispäätökset ja myös em. kaavavalmistelupäätökset sijoittuvat tulvariskialueelle.
Lapin Ely-keskus on kaavoitusta ja rakennustoimintaa ohjaava ja valvova viranomainen, joka on ohjeistanut:
”Rovaniemen alueella rakentamispaikat sekä alimpien kastuvien rakenteiden korkeudet määräytyvät pääosin
kerran 100 vuodessa toistuvalle vesistötulvalle, johon lisätään 0,5 metriä”
Edellä mainitut Rovaniemen kaupungin kaavoitustoimenpiteet noudattavat 1/100 tulvariskikriteeriä.
Tämä todistaa 1/250 tulvakriteeripäätöksen (KH 7.10.2013) perustuvan pyrkimykseen vaikuttaa Kemijoen tulvatyöryhmän suunnitteluun 1/250 tulvariskikriteerin saamiseksi suunnitelman peruslähtökohdaksi. Kriteerin
mukaiseksi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tulvariskien hallinnassa päätettiin tulvatyöryhmän kokouksessa 6
§8/10.10.2013 (Kh:n päätös 7.10.2013). Ilman vaihtoehtoista toimenpidettä/toimenpiteitten yhdistelmää ainoaksi tulvariskien hallintatoimenpiteeksi jää Kemihaaran allasvaihtoehto. Tämän kriteerin perusteella myöskin
”merkittävä yhteiskunnallinen hyöty”, 100 milj. euron tulvavahingot pelkästään Rovaniemellä (Ylitalo/ Rovaniemen asukasyhdistykset) saadaan tukemaan Kemihaaran allasvaihtoehtoa.
Rovaniemen kaupungin osallistuminen rahoittajana Koskikara Konsultointi Ky:n/Rovaniemen asukasyhdistykset toimintaan 1/250-tulvariskikriteeriin perustuvan propagandan levittämiseen kunnallisten päättäjien, viranomaisten ja tavallisten kansalaisten keskuuteen osoittaa syvällistä tahallisuutta, joka osaltaan asettaa koko
suunnitelman kyseenalaiseksi.
YMPÄRISTÖSELOSTUS
Tulvatyöryhmän 11., viimeisessä kokouksessa, käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen ja
ympäristöselostus
5§ Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen.
Hallintasuunnitelman luonnosta käsiteltiin edellisessä tulvaryhmän kokouksessa. Kokouksessa esitettiin
muutoksia hallintasuunnitelmaluonnokseen (versio 4.8.2014). Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta käy
läpi muuttuneet kohdat hallintasuunnitelmaehdotuksesta. Edellisen kokouksen jälkeen on hallintasuunnitelmasta laadittu käännöstöitä varten tiivistelmä. Tiivistelmä esitetään hallintasuunnitelman liitteenä. Päivitetty
(15.9.2014) ehdotus Kemijoen vesistöalueen hallintasuunnitelmaksi on esitetty esityslistan liitteenä 1.
Esitys: Käydään läpi muuttuneet kohdat Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja hyväksytään ehdotus hallintasuunnitelmaksi 1.10.2015 alkavaan yleiseen kuulemiseen.
Päätös: Käytiin ensin yleiskeskustelua hallintasuunnitelmaehdotuksesta, jonka jälkeen käytiin hallintasuunnitelma läpi luku kerrallaan.
Luvun 8 käsittelyn aikana Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan edustajat totesivat, että ovat Rovaniemen
asuinrakennuksia koskevan tavoitetason osalta sitä mieltä, että tavoitetason tulisi olla 1/100a kuten muuallakin Suomessa. Kannanotot päätettiin merkitä pöytäkirjaan.
Luvun 9 käsittelyn aikana Savukosken kunnan edustaja totesi, että on samaa mieltä Pelkosenniemen kunnan 10.3.2014 kokouksessa esittämän päätösesityksen kanssa (varsinainen vaihtoehto tulvariskien hallintasuunnitelmaan olisi vaihtoehto 3, Kemijärven varastotilavuuden kasvattaminen). Savukosken kunnan
edustajan kannanotto päätettiin merkitä pöytäkirjaan.
Luvun 11 käsittelyn aikana Lapin ELY-keskuksen edustaja totesi, että Lapin ELY-keskus jättää hallintasuunnitelmaan eriävän mielipiteen toimenpiteiden priorisoinnista, jos allas-toimenpide esitetään ensisijaisena
toimenpiteenä. Savukosken ja Pelkosenniemen kunnan edustajat totesivat, että eivät kannata allas-toimenpiteen ensisijaiseksi priorisoimista. Ilmoitus päätettiin merkitä pöytäkirjaan.
Lisäksi luvun 11 käsittelyn aikana päätettiin yksimielisesti nimetä toimenpide Säännöstelytilavuuden kasvattaminen Kemijoella uudelleen. Uusi toimenpiteen nimi on Tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla.
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Sovittiin yksimielisesti eräistä täsmennyksistä ja korjauksista hallintasuunnitelmaehdotukseen ja hyväksyttiin ehdotus Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 1.10.2014 alkavaan yleiseen kuulemiseen.
6 § Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostus
Lain mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman osana on esitettävä ympäristöselostus. Lapin ELY-keskus
on tilannut ympäristöselostukset Ramboll Finland Oy:ltä. Ensimmäiset luonnokset ympäristöselostuksista
on saatu. Ympäristöselostus on ollut Lapin ELY-keskuksessa sisäisellä kommenttikierroksella ja ympäristöselostus on konsultilla päivitettävänä. Lisäksi ympäristöselostuksia käsitellään SOVA-lain (200/2005, 8 §)
mukaisessa viranomaisneuvottelussa 22.9.2014.
Esitys: Käydään läpi ympäristöselostuksen sisältö ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Niina Karjalainen ja Anna Kurkela poistuivat kokouksesta klo 11:35. Maiju Hyry jatkoi sihteerinä.
Päätettiin valtuuttaa Ely-keskus tekemään ympäristöselostukseen korjaukset ja täydennykset kokouksessa
käydyn keskustelun pohjalta ja varattiin tulvaryhmän jäsenille vielä kuluva viikko aikaa esittää kommenttejaan Karjalaiselle ja Kurkelalle. Ely-keskus asettaa viimeistellyn ympäristöselostuksen nähtäville osana Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta.
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005
3 § Yleinen velvollisuus selvittää ympäristövaikutukset
Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrinvalmistelun kuluessa, jos
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.
8 § Suunnitelman tai ohjelman ja ympäristöselostuksen valmistelu sekä siitä tiedottaminen
Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä.
Suunnitelman tai ohjelman valmistelu tulee järjestää siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoja suunnitelman tai ohjelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä. Vastaava aineisto on mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti.
Ilmoitettaessa valmistelun aloittamisesta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen noudatetaan muutoin, mitä kyseessä olevan suunnitelman tai ohjelman valmistelusta säädetään. Jos ilmoittamisesta ei säädetä erikseen, noudatetaan, mitä hallintolain 41, 55 ja 62 §:ssä säädetään.
Ympäristöselostuksessa on esitettävä ne tiedot, jotka ovat tarpeen, kun otetaan huomioon suunnitelman tai
ohjelman sisältö, tarkoitus ja yksityiskohtaisuus. Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on
kuultava ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta muita viranomaisia. Ympäristöselostuksen sisällöstä ja muiden viranomaisten kuulemisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Tulvariskien hallintasuunnitelman mukaan suunnitelman tai ohjelman valmistelun yhteydessä on valmisteltava
säädösten edellyttämä ympäristöselostus. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen
suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä.
Tulvariskien hallintasuunnitelmasta päättää ja siten myös ensikädessä hyväksyy Kemijoen tulvatyöryhmä.
Näin ollen tulvatyöryhmän päätös ”Ely-keskus asettaa viimeistellyn ympäristöselostuksen nähtäville osana Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta” tulvatyöryhmän viimeisessä kokouksessa,
jossa samanaikaisesti ”Sovittiin yksimielisesti eräistä täsmennyksistä ja korjauksista hallintasuunnitelmaehdotukseen ja hyväksyttiin ehdotus Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 1.10.2015 alkavaan yleiseen kuulemiseen” on ko. lain 200/2005 vastainen. Ympäristöselostus olisi pitänyt olla tulvatyöryhmän käytettävissä ja
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yleisesti nähtävillä viimeistään heti sen jälkeen, kun Kemihaaran allasvaihtoehto ensimmäisen kerran tuli tulvariskien hallinnan vaihtoehdoksi.
Tulvatyöryhmässä että ympäristöselostuksessa olisi pitänyt paneutua erittäin perusteellisesti priorisoinnin perusteella ensisijaiseksi vaihtoehdoksi valitun nk. tulvasuojelualtaan vaikutuksista kalatalouteen ja kalakantoihin, ja ennen kaikkea terveyshaittoihin, joita on odotettavissa altaan rakentamisen yhteydessä ja vuosikausia
sen jälkeen.
Ympäristöselostuksen kohdassa 8 todetaan:
8. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
Tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona ja materiaalina on hyödynnetty suunnitteluun liittyviä asiakirjoja. Arvioinnissa on huomioitu toimenpiteiden mahdolliset sosiaaliset,
ekologiset, kulttuuriset ja alue- ja yhdyskuntarakenteelliset negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. Tulvasuojelun kannalta toimenpiteiden vaikutukset ovat lähtökohtaisesti positiivisia. Arviointi on tehty siten, että
sen sisältö vastaa SOVA-asetuksen (347/2005) 4 §:ssä esitettyjä vaatimuksia.
Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia alueen väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön.
Ympäristöselostuksen perusteella ihmisten terveyshaittoihin liittyviä tekijöitä ei ole olemassa.
Tekoallashankkeet edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-prosessia) ja tekoaltaan lupahakemusasiakirjoihin on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksesta. Näin ollen ympäristöselostuksella on merkittävä vaikutus YVA-prosessiin. Vaikka haitat
tutkitaankin perusteellisesti YVA-prosessissa, niiden olisi pitänyt olla täydessä laajuudessaan käytettävissä
tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa.
Tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteena on löytää sellainen toimenpiteiden kokonaisuus, jossa tulvahaittojen torjuntatavoitteet, vesienhoitolain ja terveydensuojelulain asettamat tavoitteet saavutetaan optimaalisella
tavalla.
Optimaalisen tavoitteen saavuttamisessa ei voi olla millään tavoin mukana energiahyöty. Allashankkeen käynnistäminen ei ole tulvatyöryhmän tehtävä, niin kuin se Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta, sitä edeltävistä toimenpiteistä ja lausuntoajanjakson tapahtumista, todisteista ja todistajalausunnoista
on kiistatta osoitettavissa.
Koska kyseessä on intressiristiriita tulvasuojelusuunnitelman toimenpiteiden tulvavahinkojen torjumisen hyödyistä vastaan toimenpiteiden haitoista, erityisesti terveyshaitat huomioiden, suunnitteluvaiheessa tulvatyöryhmällä olisi pitänyt olla käytettävissä luotettava ympäristöselostus.
Ramboll Finland Oy:ltä tilattu ympäristöselostus kuten myös Lapin liiton tilaama raportti ” Kemihaaran monikäyttöaltaan kalataloudellisen käytön edellytykset” (25.1.2010) on laadittu tavalla, joka tarkoitushakuisesti pyrkii harhaanjohtavaan mielipidevaikuttamiseen niin kunnallisten päättäjien, tavallisten kansalaisten kuin tulvatyöryhmän keskuudessa, jättämällä pois suunnittelun kannalta oleellisia asioita.
Alla olevaan ympäristöselostukseen annettuun asetukseen viitaten voidaan todeta, että Kemijoen tulvatyöryhmä on tulvasuunnitelman laatimisessa ja asettaessaan laatimansa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen yleisesti lausuttavaksi ilman po. asetuksen edellytysten täyttymistä, on syyllistynyt lain
200/2005 ja asetuksen 347/2005 vastaiseen toimintaan.
Ympäristöselostusta koskeva asetus 347/2005 sisältää mm. seuraavaa
4§
Ympäristöselostuksen sisältö
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitettävä:
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1) suunnitelman tai ohjelman pääasiallinen sisältö, päätavoitteet sekä suhde muihin asiaan liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
2) ympäristön nykytila ja sen todennäköinen kehitys, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta;
3) ympäristön ominaispiirteet sellaisilla alueilla, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;
4) suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristöongelmat, mukaan lukien varsinkin ongelmat, jotka koskevat alueita, joilla on erityistä merkitystä ympäristön- tai luonnonsuojelun
kannalta, kuten Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet;
5) kansainvälisesti, Euroopan unionissa tai kansallisesti vahvistetut suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristönsuojelutavoitteet ja tapa, jolla mainitut tavoitteet ja ympäristönäkökohdat on otettu valmistelussa huomioon;
6) todennäköisesti merkittävät toissijaiset ja kertyvät vaikutukset,
yhteisvaikutukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät tai tilapäiset sekä myönteiset
että 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;
7) suunnitellut toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää tai poistaa mahdollisimman kattavasti
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta ympäristölle aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset;
8) selvitys siitä, miksi käsitellyt vaihtoehdot on valittu ja miten arviointi on suoritettu, mukaan lukien
esimerkiksi teknisistä puutteista tai osaamisen puutteesta johtuvat vaikeudet;
9) kuvaus suunnitelluista toimenpiteistä, jotka koskevat viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 12 §:n mukaista seurantaa; sekä
10) yleistajuinen yhteenveto edellä mainituista tiedoista.
5§
Viranomaisten kuuleminen ympäristöselostuksessa annettavista tiedoista
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. Jos kysymyksessä on alueellisesti laajakantoinen tai muuten merkittävä suunnitelma tai ohjelma, viranomaisen on kuultava myös ympäristöministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. (29.12.2009/1813)
Edellä 1 momentissa tarkoitettu viranomaisten kuuleminen voidaan toteuttaa myös viranomaisten välisessä
neuvottelussa. Neuvottelusta on laadittava muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esille
tulleet asiat ja kannanotot.
6 § (15.12.2011/1284)
Viranomaisten kuuleminen ympäristöselostuksesta sekä suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta
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. Jos kysymyksessä
on alueellisesti laajakantoinen tai muuten merkittävä suunnitelma tai ohjelma, lausunto on pyydettävä myös
ympäristöministeriöltä sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä. Lausuntojen toimittamiselle varatun määräajan
on oltava vähintään 30 päivää.
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7§
Toiselle valtiolle ilmoittaminen
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä:
1) suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus sekä tiedot mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä
ympäristövaikutuksista, mukaan lukien terveysvaikutukset; sekä
2) tiedot päätöksentekomenettelystä ja kohtuullisesta määräajasta huomautusten esittämiselle.
Vaikutukset tulevat kiistattomasti ulottumaan Ruotsi aluevesille, joten lain mukaan on kuultava myös Ruotsin
viranomaisia.
KHO:n päätöksissä koskien Vuotoksen tekoallasta ja Natura-aluetta todetaan mm. seuraavaa
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203339
http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2005/09/kemihaaransoidennatura-paatoslainmukainen_0.html
”Koska ihmisen elimistöön kertyvä elohopea on pääosin peräisin ruoasta ja tältä osin lähes kokonaan kalasta,
hallinto-oikeus on katsonut, että tekojärven rakentamisesta aiheutuva kalojen elohopeapitoisuuden nousu
saattaisi ainakin osassa kaloja ravintonaan käyttäviä ihmisiä lisätä terveysriskejä. Näiden riskien arvioiminen
ennalta on kuitenkin vaikeaa, koska vaikutukset riippuvat siitä, paljonko kalaa syödään. Lisäksi edellä mainitut
asiakirjoissa esitetyt arviot elohopeapitoisuuksista ovat ainakin jossain määrin epävarmoja eikä elohopean
kertymistä elimistöön ja sen vaikutuksia terveydelle varmuudella tunneta. Kalojen elohopeapitoisuuksien
tarkkailuvelvoite ja viranomaisten käyttörajoitustiedotteet eivät poista ainakaan kokonaan elohopeasta
aiheutuvaa terveysriskiä.”
”Vaasan hallinto-oikeus kumosi vesioikeuden päätöksen ja hylkäsi lupahakemuksen, koska kokonaisuutena arvioiden hankkeen vaikutukset olivat sellaisia vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuja huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen
toiminnassa, jotka estivät luvan myöntämisen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen vaikutuksia,
kun otettiin huomioon niiden laaja-alaisuus sekä erityisesti niiden syvällekäyvyys ja pysyvyys allasalueella
ja allasalueella olevat luontoarvot, oli pidettävä vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen
toiminnassa. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen”
Korkeimman hallinto-oikeuden lausuma
”Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen vaikutuksia, kun otettiin huomioon niiden laaja-alaisuus sekä
erityisesti niiden syvällekäyvyys ja pysyvyys allasalueella ja allasalueella olevat luontoarvot, oli pidettävä
vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.”
korostaa nykyhetkeen sijoitettuna vesienhoitolain, terveydensuojelulain ja ympäristöselostuksen merkitystä
vesistöhankkeiden suunnittelussa. Tulvariskien hallintasuunnitelma on valmisteleva suunnitelma, jossa esitettävien toimenpiteiden osalta on tarkasti ja laajalti huomioitava edellä mainittu KHO:n päätös.
PATOTURVALLISUUS
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa Kemijärven patoturvallisuus asiaa on käsitelty sivuilla 23 ja 43. Sivulla 23
4.3.4 Patorakenteet ja turvallisuus
”Kemijoen vesistöalueella on luokiteltu 1-luokkaan seuraavat vesistöpadot: Isohaara, Kemijärven padot,
Lokka, Ossauskoski, Petäjäskoski, Porttipahta, Seitakorva, Taivalkoski, Vajukoski ja Valajaskoski. Padot

17

sijoitetaan luokkiin vahingonvaaran perusteella. 1-luokan pato (ent. lain mukaan P-pato) aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle (Patoturvallisuuslaki 11 §).
1-luokan padoille tulee laatia vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään padon
omistajan toimenpiteet onnettomuustilanteessa (Patoturvallisuuslaki 12 §).
1-luokan padot tulisi mitoittaa keskimäärin kerran 5000 - 10 000 vuodessa toistuvalle tulvalle eli tuon
aikavälin padon suurimmalle juoksutustarpeelle.”
Patoturvallisuusasetus (319/2010) 2§ mukaisesti Kemijärven padot on mitoitettava, ei ”tulisi mitoittaa”, keskimäärin kerran 5000 - 10 000 vuodessa toistuvalle tulvalle. Suunnitelman lyhyt, väheksyvä, maininta Patoturvallisuuslain mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, on yksi osoitus työryhmän tarkoitushakuisesta suunnittelusta.
Kemijärven patojen tilanne suhteutettuna Patoturvallisuuslain ja -asetuksen määräyksiin olisi pitänyt Kemijoki
Oy:n toimesta pikaisesti lain ja asetuksen voimaanastumisen jälkeen laatia suunnitelma, joka toteutettuna
täyttää padoille lain asettamat määräykset.
Suunnitelman sivulla 23 Kemijärven HW 80-kapasiteetiksi on ilmoitettu 540 milj. m3 (Talvensaari 2010) (ilmeisesti virheellinen), joka on 67,5 % suunnitellun altaan kapasiteetista, 800 milj.m3.
Tällä hetkellä esim. Kemijärven kaupunkia suojaavan padon suojausvaikutus loppuu jo 1/250 tulvatilanteessa
kuten tulvariskikartasta voi havaita. Patojen korottaminen poistaa Kemijärven tulvariskin ja samalla saadaan
tarvittaessa vielä lisää vedenpidätyskapasiteettiä edellä mainittuun 540 milj.m3:n lisäksi. Tämä merkitsee sitä,
että poikkeuksellisessa 1/250 tulvatilanteessa Rovaniemelläkään ei synny vahinkoja.
Kemihaaran allashankkeen käynnistämiseen ja lupapäätöksen saamiseen tulee kulumaan ainakin kaksikymmentä vuotta. (vrt. Sierilän voimalaitos, ympäristövaikutusten arviointi alkoi 1996, päätös tuli 3/2015).
Patoturvallisuuden takaaminen kuuluu yksinomaan säännöstelijälle, ja sitä ei voi millään perustella
viivästyttää kymmeniä vuosia, ei edes tulvariskien hallintasuunnitelmaan perustuen.
Tulvatyöryhmän joidenkin jäsenten, ainakin Kemijoki Oy:n edustajan, on täytynyt olla tietoisia, että Kemijärven
padot ovat patoturvallisuuslain (494/2009) ja -asetuksen (219/2010) perusteella alimitoitettuja.
Patoturvallisuuslain ja -asetuksen noudattaminen Kemijärven patoja vahvistamalla ja korottamalla 1/50001/1000 tulvien edellyttämälle tasolle lisättynä voimassaolevan HW 80 mahdollisuudella, on toimenpidekokonaisuus, joka kumoaa väitteet, ettei vesienhoitolain (luku 4, 23§) 3. kohdan, "tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä
muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin
vesimuodostuman muuttamisella”. Vesimuodostuman muutos on yhtä kuin Kemihaaran allas.
Kemijärven kalastusalueen mielestä tulvariskien hallintasuunnitelman on oltava nykyistä vesistön kalataloudellista tilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia tukeva, johon esitetyistä vaihtoehdoista ainoa hyväksyttävä vaihtoehto löytyy Patoturvallisuuslain (494/2009) edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisella ja HW 80 säännöstelytilavuuden käyttämisellä ja jopa lievällä korottamisella suurtulvan uhatessa. Kun edellä olevan lisäksi Kemijärven säännöstelyn lupaehtoja muokataan enemmän tulvariskien hallintaa huomioivaksi ja tulvien ennustettavuuden mallinnuksia kehitetään nykyisestään, tulvariskien hallinta toteutuu poikkeuksellisen suurten tulvienkin uhatessa.
TULVANSUOJELUTOIMENPITEIDEN VAIKUTUS KALASTOON, KALASTUKSEEN, MATKAILUUN JA
VESISTÖN KALATALOUDELLISEEN KEHITTÄMISEEN
Kaikkien tulvansuojelutoimenpiteet, lukuun ottamatta Kemihaaran allasvaihtoehtoa, ovat Yli-Kemin ja Kemijärven kalatalouden nykytilan säilyttämisen ja kehittämisen kannalta neutraaleja tai lievästi positiivisia. Tämän
johdosta po. vesistöalueiden kalatalouden nykyistä tilaa ja tulevaisuutta on tarvetta tarkastella pelkästään Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ensisijaisen vaihtoehdon, Kemihaaran altaan, vaikutusten pohjalta.
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Ramboll Finland Oy:n fiktiivinen raportti Kemihaaran altaan kalataloudellisista vaikutuksista arvioi vaikutuksia
nykytilanteen pohjalta, kun vaikutukset tulee ennakoida n. 20 vuoden päähän, jolloin Kemijärvi-Ylikemi-vesistökokonaisuuden kalataloudellinen tilanne tulee olemaan merkittävästi parempi nykyiseen verrattuna.
Mikä po. vesistön kalataloudellinen tilanne tulee olemaan tilanteessa, jossa tulvariskien hallintasuunnitelman
ensisijaista vaihtoehtoa, Kemihaaran allasta, mahdollisesti ryhdytään rakentamaan, on riippuvainen luonnollisesti tulevien kehittämistoimenpiteiden laajuudesta ja onnistumisesta.
Taulukko 1. Kemijärven kalaston rakenne nykyään ammatti-, kotitarve- ja virkistyskalastuksen tarpeita silmällä
pitäen (Perustuu kalastajilta saatuun suulliseen palautteeseen)
Kalalaji
Hauki
Kuha
Muikku
Ahven
Siika
Järvitaimen
Made

Kannan vahvuus
Erittäin vahva
Erittäin vahva
Erittäin vahva
Vahva
Heikko
Heikko
Kohtalainen

Esiintymisalue
Huomioita
Koko vesistö
Paljon suuria yksilöitä
Koko vesistö
Paljon suuria yksilöitä
Lähes koko vesistö
Koko vesistö
Paljon suuria yksilöitä
Paikoittain
Itäinen haara ja pääuoma
Koko vesistö
Sukuelinten sairaus

Taulukko 2. Yli-Kemin kalaston rakenne nykyään (Perustuu kalastajilta saatuun suulliseen palautteeseen)
Kalalaji
Harjus
Purotaimen
Järvitaimen

Kannan vahvuus
Erittäin vahva
Kohtalainen
Jonkin verran

Hauki
Siika

Kohtalainen
Heikko

Puronieriä

Vahva

Esiintymisalue
Koko vesistö
Erityisesti sivuvedet
Pääväylät, jonkin verran sivuvedet
Pääväylät
Paikoittain
pääväylissä
Vesistön yläosissa

Huomioita

2-5 kg:n yksilöitä
Kemihaaraan asti
Pykäläisestä alaspäin
Erityisesti sivuvesissä

Kuten yllä olevista taulukoista voidaan havaita, Ylikemi-Kemijärvi vesistökokonaisuus on tällä hetkellä kalastoltaan erinomaisessa kunnossa kaikkien kalastuksen harjoittajien tarpeisiin.
Po. vesistöalueen kalataloudellisen kehittämisen päätavoitteet tuleville vuosille ovat
1. Merilohen vaelluskierron palauttaminen lohiportaiden ja muiden tarvittavien toimenpiteiden avulla Kemijärven yläpuoliseen vesistöön
2. Paikallisen purotaimenkannan vahvistaminen koko vesistöalueella
3. Paikallisen järvitaimen- ja vaellussiikakannan luontaisen kierron vahvistaminen
4. Kalastusmatkailun kehittäminen merkittäväksi toimeentulolähteeksi paikallisille asukkaille ja yrityksille
Velvoitehoidon lisäksi vesistöalueelle on toteutusasteella ja suunnitteilla mm. seuraavia toimenpiteitä
- Kalastajan Savukoski-hanke, jonka puitteissa tullaan seuraavan viiden vuoden aikana siirtämään kalastusmatkailun kehittämiseksi ja mm. lohen käyttäytymisen ja kutualueiden selvittämiseksi n. 1500 Perämeren lohta
Yli-Kemille.
- Kemijoen luontaisen purotaimenkannan hyödyntäminen nykyistä laajemmin poikasistutuksina ja mätirasiaviljelyn keinoin Yli-Kemin ja Kemijärven sivuvesiin
- Kemijärvestä nousevan järvitaimenen kannan lisäämistä mm. mätirasiaviljelyn keinoin
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Kun luodaan vesistökokonaisuuden kalataloudellisen tilan skenaario n. 20 vuoden päähän, ja arvioidaan Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutusta nykyisen ehdotuksen pohjalta siihen, suhteutettuna vesienhoitolakiin, sekä ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen, voidaan todeta, että edellä mainituista seikoista
koostuva yleinen etu on liian kallis uhraus tarkoitushakuisesti laaditun Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymiseksi.

5. Kemijärven osakaskunta
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6. Keminmaan kunta
Kunnanhallitus päättää todeta asiassa kunnaninsinöörin valmistelun mukaisesti, ettei Keminmaan kunnalla ole
huomautettavaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi.
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7. Kittilän kunta

8. Kittilän vesihuolto-osuuskunta

9. Lapin ELY-keskus L-, E- ja Y-vastuualueet
Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016–2021 ja niiden
ympäristöselostuksista
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.

Kemijoen vesistöalue
Kemijärvellä tulvan vaikutukset liikenneinfraan jäävät varsin pieniksi.
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Raportin sivulla 34 spekuloidaan mahdollisuudella, että ratapenger mahdollisesti estäisi Kemijärven suurtulvan
tulvan leviämisen Rovaniementien suuntaan. Ratapenkereet ovat vieläkin huonompia tulvan esteitä kuin
tiepenkereet. Ratapenger on yleensä kapea ja rakennettu ainakin yläosastaan routimattomasta ja vettä läpäisevästä materiaalista. Lisäksi penkereen alitse on johdettu rumpujen kautta kuivatusvesiä. Tulvavesi todennäköisesti leviäisi rumpujen kautta ja penkereen rakenteiden läpi melko nopeasti.
Kittilän taajamassa vesi nousee kantateille 79 ja 80 kerran 50 vuodessa toistuvassa tulvassa. Kittilän taajaman
ulkopuolellakin on muutamia paikkoja, joita jouduttiin tilapäisesti korottamaan vuoden 2005 tulvan aikana, jotta
liikennöinti saattoi jatkua.
Mainittakoon, että raportin sivulla 60 kohdassa 6 mahdollisena toimenpiteenä mainittu Sodankyläntien sillan
uusiminen ei ole ajankohtainen, sillä nykyistä siltaa parhaillaan perusteellisesti korjataan. Raportissa todetaan
myös aivan oikein, että silta ei merkittävästi padota vettä.
Ounasjoen jääpatotulvat saattavat nousta tielle. Koska tällaisten tulvien sattuminen on vaikeasti ennakoitavissa, on myös niihin varautuminen hyvin hankalaa.
Rovaniemen taajamassa tulvauhan alla ovat mm. kantatie 79 Kittilään (samalla myös kantatieyhteys Pelloon),
Ounasjoen pohjoispuolentie 934, kantatie 81 Kuusamoon Saarenkylässä sekä Kemijoen eteläpuolentie 9421
Koskenkylässä.
Sivuilla 55 ja 56 kohdassa 3 kerrottaessa Saarenputaan tilapäisestä sulkemisesta todetaan, että toimenpiteeseen voi liittyä riskejä silta- ja tierakenteiden kestävyyden vuoksi. Toimenpiteeseen todellakin liittyy vakavia
riskejä, sillä tierakenteita ja siltoja ei ole suunniteltu kestämään vedenpainetta. Siksi kirjaus ”voi liittyä” vaikuttaa riskien vähättelyltä.
Tulvatyöryhmän ensisijaisena vaihtoehtona esittämät uudet altaat Kemijärven yläpuolelle turvaavat parhaiten
maateiden liikennöitävyyden harvinaisissa tulvatilanteissa. Altaiden toteuttamisessa ei todennäköisesti tarvittaisi yhteiskunnan rahoitusta. Altaiden rinnalla edistettäviksi ehdotetut Rovaniemen ja Kittilän tulvapenkereet
on toteutettava siten, ettei maanteihin tai maantiesiltoihin kohdistu painetta tulvavesistä.
Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen lausunto
Tulvariskien hallinnan tavoitetaso ja toimenpiteiden ensisijaisuus
Suunnitelmassa Rovaniemen ja Kemijärven asuinrakennusten osalta asetettu tulvariskien hallinnan tavoitetaso 1/250a on ristiriitainen alueidenkäytöllisestä näkökulmasta, koska viime vuosina mm. Lapissa laadituissa
kaavoissa ja lupamenettelyissä rakentamiskorkeudet on suhteutettu kerran sadassa vuodessa toistuviin
(1/100a) tulviin nähden. Tältä osin tavoitetilan tulisi jatkossa heijastua Rovaniemen ja Kemijärven kaavoitukseen ja muuhun alueidenkäytön suunnitteluun. Hallintasuunnitelmaan asetettu tavoite poikkeaa valtakunnallisesti muilla merkittävillä tulvariskialueilla asetetuista tavoitetasoista.
Kemijoen hallintasuunnitelmassa esitetyn ensisijaisen toimenpiteen (säännöstelyallas) toteuttaminen kestää
kolme suunnittelukautta (3 x 6 v.). Toimenpide ei vastaa tulvasuojelun tarpeisiin tulevalla suunnittelukaudella
2016–2021. Toissijaisena esitetty toimenpide Kemijärven varastointitilavuuden kasvattaminen on arvioitu olevan kohtuullisen hyvin toteutettavissa ja hankkeen ympäristövaikutukset ovat ennakolta arvioiden selvästi pienemmät kuin säännöstelyaltaan rakentamisen.
Suunnitelmassa asetettu tavoite suojella asuinrakennukset erittäin harvinaisilta (1/250a) tulvilta voi vaikeuttaa
tosiasiallista tulvariskeiltä suojautumista. Jos tavoitetaso olisi kerran sadassa vuodessa toistuva tulva, tulvansuojelu voitaisiin toteuttaa laajemmalla ja paremmat toteuttamisedellytykset omaavalla toimenpidevalikoimalla.
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 to-

23

teuttamisen suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (miten edistetään). Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi tunnistaa myös muut kuin suoraan tulvien ehkäisyä koskevat tavoitteet, joihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta.
Kohdassa 7.2.1 on tuotu esiin arvokkaita kulttuuriperintökohteita, jotka sijaitsevat tulvariskialueella. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin liittyen todettakoon, että Kotisaaren uittotukikohta on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY 2009, Museovirasto) samoin kuin Rantavitikan ammattikoulun alue, joka edustaa Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuria Rovaniemellä. RKY 2009 kohteet ovat sellaisia valtion viranomaisten inventointeja, jotka tulee ottaa huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti kaikessa viranomaistoiminnassa (VAT-kohde).
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman sivulla 81 mainittujen maakuntakaavojen lisäksi alueella on voimassa myös Rovaniemen maakuntakaava. Kittilän tulvariskialueelle sijoittuu myös Levin ympäristön osayleiskaava (osa-alueet 1 ja 2). Muilta osin kaavatilanne on esitetty asianmukaisesti.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman sivulla 89 on mainittu, että yleiskaava-alueilla penkereiden rakentamista varten tarvitaan maisematyölupa. Yleiskaava-alueella tarvitaan maisematyölupa vain siinä tapauksessa, että yleiskaavassa erityisesti niin määrätään.
Ympäristösuojelun huomioon ottaminen
Ehdotuksessa on tarkasteltu monipuolisesti vaikkakin yleisellä tasolla eri mahdollisuuksia tulvariskien vähentämiseksi alueella. Tulvavahinkojen onnistuneella ehkäisemisellä voidaan vähentää myös ympäristönsuojelullisia riskejä edellyttäen, että toimenpiteet on mitoitettu oikein eikä niistä aiheudu itsestään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Monet toimenpiteistä ovat suoraan myös ympäristönsuojelullisesti tarkoituksenmukaisia, kuten viemäriverkoston kehittäminen tulvankestäväksi ja jätevesipumppaamojen suojelu, jolloin voidaan
estää puhdistamattomien jätevesien ohijuoksutuksia tai puhdistettujen tai puhdistamattomien jätevesien aiheuttamaa terveysriskiä.
Osa toimenpiteistä voi vaatia ympäristöluvan, vesitalousluvan tai molemmat. Näiden luvan tarpeen arvioinnista
tulee huolehtia suunnittelun edetessä. YVA-menettelyn tarveharkinta voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa
sitä ei suoraan lain hankeluettelon perusteella edellytetä.
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.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on asetettu koko Kemijoen vesistöaluetta koskevaksi tavoitteeksi, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. Ensisijaisena toimenpiteenä esitetyllä uudella säännöstelyaltaalla on kuitenkin vesienhoidon tavoitteiden kannalta
kielteisiä mm. veden laatuun ja kalastoon kohdistuvia vaikutuksia. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä
koskevan lain (272/2011) mukaan tällaisen hankkeen toteuttamiseksi tulee arvioida edellytykset vesienhoidon
ympäristötavoitteista poikkeamiseen, mikäli hankkeesta ja sen vaikutuksista on riittävästi tietoja käytettävissä.
Hallituksen esityksessä (HE Eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
30/2010 vp) todetaan, että ”tulvariskien hallintasuunnitelmassa olisi erityisesti huolehdittava siitä, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet sovitettaisiin yhteen ympäristötavoitteiden kanssa, jotka sisältyvät samaa vesistöaluetta tai rannikkovettä koskevaan suunnitelmaan. Yhteensovittaminen voisi vaikuttaa muun muassa 10 §:n
2 momentissa tarkoitettuun toimenpiteiden etusijajärjestykseen tai 11 §:ssä tarkoitettujen kokonaisvahinkojen
arviointiin vesistöalueella”.
Laissa edellytetylle tulvariskien hallintasuunnitelman ja vesienhoidon ympäristötavoitteiden yhteensovittamiselle tulisi antaa tulvariskien hallinnan suunnittelussa suurempi arvo ja se tulisi ottaa valmisteluprosessissa
esitettyä paremmin huomioon.
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Tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty ensisijaisena toimenpiteenä uuden säännöstelyaltaan
rakentamista Kemijärven yläpuolisille valuma-alueille. Säännöstelyaltaan tilavuudeksi on esitetty 800 milj. m3.
Toimenpiteen kuvauksessa luontovaikutukset on esitetty seuraavasti: ”uuden tekoaltaan luontovaikutuksien
suuruus riippuu siitä, mikä tulvasuojelun vaihtoehto toteutuu. Vaihtoehtojen luontovaikutuksien alustava arvio
löytyy Kemijoki Oy:n selvityksestä 2011. Tekoaltailla on yleisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia vedenlaatuun alapuolisessa vesistöissä ja allasalueen luontoon. Toimenpiteiden luontovaikutukset arvioidaan maakuntakaavassa ja myöhemmin hankesuunnittelussa”.
Puutteellisten tietojen vuoksi kokonaiskuvan muodostaminen tulvasuojelun toimenpiteiden vaikutuksista sekä
niiden hyödyistä ja haitoista ei ole mahdollista. Voidaan pitää kyseenalaisena, onko lausunnolla olevassa tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetty valtioneuvoston asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010)
määritetyt hallintasuunnitelmassa esitettävät tiedot.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa uutta säännöstelyallasta esitetään Kemijärven yläpuoliselle valuma-alueelle. Säännöstelyaltaan kuten muidenkin toimenpiteiden toteutettavuutta on arvioitu ns. monitavoitearvioinnin avulla. Monitavoitearvioinnissa on tarkasteltu allasvaihtoehtoa, joka sijoittuu Kemihaaran soiden
Natura-alueelle (FI 130 0907). Kyseisen vaihtoehdon luontovaikutuksia on arvioitu monitavoitearvioinnin yhteydessä ja sen juridinen toteutettavuus on kyseisessä yhteydessä todettu huonoksi.
Hankkeen toteutettavuutta selvitettäessä on otettava huomioon vesilaki. Korkein hallinto-oikeus on vuonna
2002 tehnyt kielteisen päätöksen (KHO:2002:869), joka koskee Kemihaaran soille suunniteltua Vuotoksen
allasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen vaikutuksia oli pidettävä vesilain 2 luvun 5 §:ssä
(467/1987) tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.
Vesilain kokonaisuudistus vuonna 2011 säilytti vesitaloushankkeen luvan myöntämisen edellytykset ennallaan. Lupaharkinta perustuu hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan (intressivertailu, VL 3
luku 6 §), jota täydentää kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia (ehdoton luvanmyöntämiseste,
VL 3 luku 4 § 2 mom). Vesilain 3 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti lupaa ei saa myöntää, jos vesitaloushanke
vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai
elinkeino-oloja.
On hyvin oletettavaa, että uuden säännöstelyaltaan suunnittelu- ja lupaprosessit tulisivat olemaan hyvin pitkät,
mikä vaarantaa tulvariskien hallintaa. Prosessin odotettavissa olevan pitkäkestoisuuden vuoksi muita tulvansuojelullisia toimenpiteitä olisi toivottavaa viedä eteenpäin, mikäli tulvariskejä aiotaan tosiasiallisesti vähentää.
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n Natura-arviointi
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa ei ole tehty luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaista Natura-arviointia. Suunnitelmassa on todettu, että ”mikäli hanke tai suunnitelma saattaa merkittävästi heikentää
Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojeltaviksi tarkoitettuja luonnonarvoja, suunnitelmassa on arvioitava ko. vaikutukset luonnonsuojelulain mukaisesti (Natura-arviointi), mikä voidaan tehdä osana hankkeen
ympäristövaikutusten arviointia (YVA)”. Lisäksi todetaan, että toimenpiteen luontovaikutukset arvioidaan maakuntakaavassa ja myöhemmin hankesuunnittelussa. Rovaniemen–Itä-Lapin maakuntakaava on luonnosvaiheessa. Kaavaluonnoksessa on esitetty säännöstelyaltaan rakentamista Kemihaaran soiden alueelle ja Kemijärven ylipadotusta.
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan, jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa, todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai
tarkoitus sisällyttää, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä
vaikutukset. Natura-arvioinnin velvoite koskee myös sellaista hanketta tai suunnitelmaa Natura-alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
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Yksityiset suojelualueet
Uuden säännöstelyaltaan toteutukseen liittyen tulvariskien hallintasuunnitelmassa viitataan siihen, että Kemijoen valuma-alueella on runsaasti yksityisiä suojelualueita. Kemihaaran suot Natura-alueella suurin yksityinen
luonnonsuojelualue on Kemijoki Oy:n omistama ”Kemihaaran soiden luonnonsuojelualue”, jonka pinta-ala on
7 737 ha.
Yksityisen omistaman suojelualueen rauhoitus voidaan lakkauttaa tai rauhoitusmääräyksiä lieventää luonnonsuojelulain 27 §:n mukaan ELY-keskuksen päätöksellä. Suojelu voidaan lakkauttaa kokonaan tai osittain taikka
rauhoitusmääräyksiä lieventää, jos alueen luontoarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueelle kohdistuu
yleisen edun kannalta erittäin tärkeä hanke. Jos suojelu alueen omistajan hakemuksesta lakkautetaan tai alueen rauhoitusmääräyksiä olennaisesti lievennetään, päätöksen ehdoksi voidaan asettaa, että omistaja maksaa takaisin hänelle maksetun korvauksen kokonaan tai osittain.
Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitus voidaan Natura 2000 -alueella lakkauttaa vain, jos Natura 2000 suojelusta poikkeamisen edellytykset samalla täyttyvät. Alueen suojelu saadaan lain 69 §:n mukaan lakkauttaa
tai sen rauhoitusmääräyksiä lieventää vain 65 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 66 §:n 2 ja 3 momentissa mainituin
edellytyksin.
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen – vastuualueen lausunto
Lausuntopyynnössä esitetyistä tulvasuojeluvaihtoehdoista merkittäviä kalataloudellisia vaikutuksia on 1) ehdotuksilla valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisäämiseksi sekä 2) ns. Kemihaaran tulvansuojelualtaan rakentamiseksi. Tässä lausunnossa esitetyt arviot ehdotusten kalatalousvaikutuksista ovat alustavia ja yleisellä tasolla. Allasvaihtoehdosta tarkempia arvioita voidaan esittää vasta mahdollisessa luvitusvaiheessa, kun tarkat
rakenne- ja käyttösuunnitelmat ovat käytettävissä.
Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen
Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisäämistä on suunnitelmassa tarkasteltu vain alustavasti. Kemijoen valuma-alueella tarkasteltiin metsätalouden kuivatusojien putkipatoratkaisujen ja maatalouden vesiensuojelukosteikoiden vaikutuksia virtaamaan karkealla tasolla. Raportista ei ilmene onko tarkastelussa ollut mukana
tarpeettomaksi osoittautuneiden metsäojitusalueiden ennallistaminen, suoraan vesistöihin vedettyjen metsäojien tukkiminen ja muut valuma-alueiden kunnostustoimet veden pidätyskyvyn lisäämiseksi ja ravinteiden vesistöihin huuhtoutumisen ehkäisemiseksi. Pelkästään Etelä-Lapissa on 339 400 hehtaaria metsätaloudellisesti
kannattamattomia ojitettuja soita (Metsätalouden ulkopuolelle jäävien karujen soiden pinta-alan ja puustobiomassan alueellinen jakautuminen, Selvitys soiden ja turvemaiden kansallista strategiaehdotusta valmistelevalle työryhmälle, Penttilä, ym. (Metla)).
Tulvansuojelun lisäksi valuma-aluekunnostuksilla on ratkaiseva merkitys virtavesien veden laadun sekä virrassa elävien kalojen elinolosuhteiden parantamisessa. Metsäojista tulvan mukana huuhtoutuva irtain maaaines ja ravinteet tukkivat lohen, järvi- ja purotaimenten, tammukoiden, harjusten ja siikojen kutusoraikot, rehevöittävät vesistöt ja liettävät järvien pohjat. Vesistöjen pidätyskyvyn lisäämisen ja tulvansuojelun sekä toisaalta vesistöjen laadun ja kalojen elinolosuhteiden parantamisen välillä on merkittäviä synergiahyötyjä. Valuma-alueilla tehtävien kunnostustoimenpiteiden merkitys ainakin tulvansuojelun osaratkaisuna tulisi selvittää
ottaen huomioon em. synergiahyödyt.
Tulvansuojeluallas
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa ei ole esitetty yksityiskohtaista suunnitelmaa ns. Kemihaaran tulvansuojelualtaan rakentamiseksi. Siksi tässä lausunnossa tulvansuojeluallasvaihtoehdon arvion perustana käytetään
ns. Kemihaaran tekoallasta (Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelun monitavoitearviointi - Toimenpiteiden
arvioinnin toteutus ja tulokset, Rytkönen ym. 2014).
Kalatalousvaikutuksia aiheutuisi altaan alle jäävissä virtavesissä sekä rakentamishankkeen alapuolisessa Kemijoen vesistössä. Allas peittäisi alleen 12 km Kitisen yhtymäkohdasta alkavan ja Savukosken taajaman tuntumaan ulottuvan Kemijoen virtavesijakson sekä Vuotosjoen alaosan sivuhaaroineen. Alueen kalasto muuttuisi
siten, että virtavesilajit kuten harjus, taimen ja siika katoaisivat. Virtavesilajien lisääntymisalueet luonnollisesti
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menetettäisiin. Taimenen vaellusreitti Kemijärvestä Savukosken vesistöihin estyisi tai vaikeutuisi. Kemijoen
kalatiehankkeen mahdollinen toteutus Ylä-Kemijoella vaikeutuisi ja tulisi kalliimmaksi, koska altaasta patoineen muodostuisi uusi nousueste.
Kalastusolot muuttuisivat siten, että perho- ja heittokalastukseen soveltuvat alueet menetettäisiin allasalueella.
Lisääntymisalueiden ja kalastuspaikkojen menetyksellä olisi vaikutusta Savukosken kunnassa, jossa on aktiivisesti kehitetty kalastusmatkailua Kemijoen koskikalastuskohteissa.
Suunnitellun altaan säännöstelytilavuudeksi tulisi 794 milj. m³. Altaan mahdollinen kalataloudellinen merkitys
riippuu suurelta osin säännöstelykäytännöstä. Suunnitelman mukaan pinta-alaksi tulisi ylärajalla 155 km² ja
alarajalla 36 km2. Säännöstelyväli olisi 8 m. Täysimääräisenä toteutettuna näin äärevä säännöstely olisi altaaseen muodostuville kalakannoille monessa suhteessa haasteellinen. Säännöstely vaikuttaisi muun muassa
kalojen kudun onnistumiseen, veden hapen riittävyyteen, kalojen ravinnon saantiin sekä elohopeapitoisuuksiin.
Altaan suuresta vedenkorkeuden ja pinta-alan vaihtelusta johtuen rantavyöhyke köyhtyy ja kalojen ravinnonsaanti vaikeutuu. Tyypillisesti tekoaltaiden kalatuotto on aluksi runsasta, mutta jää pitkällä aikavälillä vähäiseksi johtuen äärevän säätelyn köyhdyttävästä vaikutuksesta. Lokan ja Porttipahdan altaat poikkeavat
useimmista tekoaltaista sikäli, että noudatetulla säännöstelykäytännöllä vuotuiset veden korkeudet ovat vaihdelleet maltillisesti, Lokassa 3-4 m ja Porttipahdassa 4-5 m. Kalatuoton tasaiselle säilymiselle on tärkeää, että
vesipintaa ei ole laskettu säännöstelyn alarajalle edes poikkeuksellisesti. Täten vesipinta-alat ja vesitilavuudet
ovat pysyneet suhteellisen suurina.
Altaissa eläviä kalalajeja olisivat alueen tyypilliset seisovan veden lajit, kuten ahven, särki, hauki ja made. Siika
voisi olla mahdollinen istukaslajina. Kuhaistutusten tuloksellisuudesta tämän tyyppisissä säännöstelyvesissä
ei ole kokemusta, varsinkaan kun alue sijaitsee kuhan luontaisen levinneisyysalueen pohjoispuolella. Allasolosuhteissa myöhään keväällä kutevat lajit, kuten ahven selviytyvät parhaiten. Varhain keväällä ja syksyllä
kutevien lajien lisääntyminen kärsii säännöstelystä.
Kaloihin kertyy uusissa tekoaltaissa elohopeaa, joka liukenee veden alle jäävistä maa-aineksista. Tämä voi
rajoittaa yli vuosikymmenen ajan kalojen käyttöä ihmisten tai eläinten ravinnoksi. Eniten elohopeaa kertyy
ravintoketjun huipulla eläviin petokaloihin, kuten haukeen, mateeseen, kuhaan ja ahveneen. Elohopean kertymisestä kaloihin on mittaustuloksia muun muassa Lokan ja Porttipahdan tekoaltaista. Elohopeahaitta voi siirtyä
kalojen vaellusten myötä myös altaan ylä- ja alapuolelle.
Rakentamisen seurauksena altaasta huuhtoutuu ravinteita ja irtonaista maa-ainesta, jonka seurauksena vesi
on sameaa ja rehevöittää vesistöä alavirtaan koko Kemijoen vesistöalueella, mutta erityisesti Kemijärvessä.
Samennus aiheuttaa kalojen karkottumista, likaa kalanpyydyksiä ja vaikeuttaa pyyntiä. Ravinteet aiheuttavat
pohjan ja kalanpyydysten limoittumista. Pohjaan laskeutuessaan irtonainen maa-aines aiheuttaa liettymistä
sekä tukkii rapujen ja kalojen suojapaikkojen sekä kutusoraikoita. Samennus- ja ravinnekuormitushaittojen
voidaan odottaa jatkuvan 5-10 vuoden ajan rakentamisesta.
Kalastusolosuhteet ja etenkin talvikalastus olisivat vedenpinnan vaihteluista ja virtauksista johtuen hankalat
altaassa, alapuolisella jokiosuudella sekä Kemijärvessä. Altaan pohjasta irtoavat turvelautat vaikeuttavat kalastusta noin vuosikymmenen ajan. Turvelautat likaavat, rikkovat ja vievät mennessään pyydyksiä.
Kotitarve- tai mahdollisen ammattikalastuksen edellytykset riippuvat muun muassa altaiden kalatuotosta, kalaston rakenteesta ja kalastusolosuhteista. Äärevä säännöstely heikentää kalatuottoa ja vaikeuttaa kalastusta.
Suunnitelmassa esitetyllä maksimaalisilla pinta-alavaihteluilla ja 8 m:n säännöstelyvälillä altaalla on vaikea
nähdä mainittavaa kalataloudellista merkitystä. Tilanne paranee, jos säännöstely on olennaisesti maltillisempaa eikä alarajaa käytetä edes poikkeuksellisesti. Tulvatyöryhmän raportissa esitetty arvio Lokan ja Porttipahdan veroisista ammattikalastusmahdollisuuksista sekä kalastuksen työpaikoista vaikuttaa käytettävissä olevien tietojen perusteella liian optimistiselta.
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10.

Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen

Kemijoen 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.
Kemijoen 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 koko vesistöalueella.
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.
Kemijoen vesistöalueelle on laadittu vuosina 2012–2014 ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille
2016–2021. Tavoitteiden asettelu sen suhteen varaudutaanko harvinaiseen (1/100 a) vai erittäin harvinaiseen
(1/250 a) tulvaan vaihtelee asuinrakennusten osalta Kemijoen vesistöalueen merkittävillä tulvariskialueilla. Rovaniemellä ja Kemijärvellä tavoitteeksi on asetettu, että asuinrakennukset eivät vahingoitu erittäin harvinaisen
tulvan (1/250 a) sattuessa, kun taas Kittilässä asuinrakennusten osalta tavoitteena on harvinaiseen tulvaan
(1/100 a) varautuminen. Asetetut tavoitteet Kittilässä vastaavat valtakunnallisesti muilla merkittävillä tulvariskialueilla asetettuja tavoitetasoja, mutta Rovaniemen ja Kemijärven alueille asetetut tavoitteet ovat huomattavasti tiukempia kuin muilla valtakunnallisesti merkittävillä tulvariskialueilla.
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. Kemijoen vesistöalueella sijaitsee laajoja Natura-alueita. 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.
Laki tulvariskien hallinnasta velvoittaa sovittamaan yhteen tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista
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ja ylläpitämistä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on sovittaa yhteen valtionhallinnon eri
sektoreiden keskeisimmät alueidenkäyttöön liittyvät tavoitteet ja tarpeet yhteiseksi valtakunnalliseksi näkemykseksi. Ympäristöselostuksessa on kuvattu tulvasuojeluun liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
kohdassa 2.5.1. Vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt tavoitteet on mainittu erikseen ympäristöselostuksessa kohdassa 2.5.3. Suunnitelma-asiakirjassa on esitetty tulvariskinhallintasuunnitelman toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin (s. 73). Esitetyn arvion mukaan suurin osa tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteistä on yhteen sovitettavissa vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Poikkeuksena
on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla, millä olisi kielteinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin, koska uusi allas vaikuttaisi negatiivisesti veden laatuun ja muuttaisi vesimuodostumia.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi ympäristöselostuksessa on kuvattu maakunnallisia tavoitteita, jotka on esitetty maakuntaohjelmassa ja -suunnitelmassa sekä tulvantorjuntaan liittyviä aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia Kemijoen vesistöalueella.
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
Ympäristöselostuksen kohdassa 3.2.1 on kuvattu Kemijoen vesistöalueen kehitys, mikäli tulvariskien hallintasuunnitelmaa ei toteuteta. Kehitys on kuvattu ainoastaan erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) osalta. Kehitystä
harvinaisen tulvan (1/100a) osalta ei ole kuvattu. Ottaen huomioon, että Kittilässä asuinrakennusten osalta ja
koko Kemijoen vesistöalueen jätevesihuollon toimivuuden osalta merkittävillä tulvariskialueilla tavoitetasoksi
on otettu harvinainen (1/100 a) tulva, olisi ympäristöselostuksessa tullut kuvata kehitys myös harvinaisen tulvan osalta.
Vaihtoehtotarkastelu
Tulvariskien hallinnan keinot jakautuvat viiteen pääryhmään: tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelutoimenpiteet, valmiustoimet, toiminta tulvatilanteessa ja jälkitoimenpiteet. Näistä erityisesti tulvasuojeluntoimenpiteet 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.
Kittilän osalta toimenpiteet on valittu vuoden 2005 tulvan jälkeen tehdyn tulvasuojelutoimenpiteiden arvioinnin
perusteella, jonka tuloksena Kittilän tulvasuojelun vaihtoehdoksi on valittu tulvapenkereiden rakentaminen.
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja ympäristöselostuksessa (2.3) esitetyt toimenpiteet Rovaniemen ja Kemijärven osalta on valittu monitavoitearvioinnin avulla. Rovaniemen ja Kemijärven
osalta on valikoitu ympäristöselostuksen mukaan Kemijoen tulvaryhmän mielestä toteuttamiskelpoisimmat ja
sen eniten kannattamat vaihtoehdot. Kemijoen tulvaryhmä on esittänyt parhaimmaksi vaihtoehdoksi VE4 Kemihaaran tekoaltaan. Vaihtoehdon paremmuutta tulvaryhmä on perustellut toteamalla sen olevan tulvasuojelullisesti ja rahoituksellisesti paras vaihtoehto, joka lisää kotimaista energian tuotantoa. Ongelmiksi tulvaryhmä
on nähnyt pitkät lupaprosessit ja ympäristön muutokset.
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. Ympäristöselostuksessa esitetyn perusteella jää epäselväksi miten vaihtoehtojen etusijaisjärjestyksessä huomioitu ympäristönäkökohdat, tulvariskien hallintalain mukainen velvoite tulvariskien hallinnan ja vesistöalueen muun hoidon
yhteensovittamisesta ottaen huomioon vesivarojen kestävän käytön sekä suojelun tarpeet sekä onko tulvaryhmä vaihtoehtojen etusijajärjestyksestä päättäessään huomioinut vaihtoehdon VE4 oikeudellisen toteuttamiskelpoisuuden.
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Vaikutusten arviointi
Ympäristöselostuksessa on arvioitu yleisellä tasolla Kemijoen 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 rakentamisesta on arvioitu voivan aiheutua kielteisiä vaikutuksia viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja maisemaan. Jääsahauksella voi olla tilapäistä kielteistä vaikutusta virkistyskäyttöön ja matkailuun, sillä
niiden aikana jäällä liikkuminen voi olla vaarallista. Penkereiden rakentamisella Kittilään tai Rovaniemelle ei
arvioida kuitenkaan olevan erittäin kielteisiä vaikutuksia. Uudella säännöstelyaltaalla on puolestaan arvioitu
olevan ainoastaan kielteisiä vaikutuksia luontoon. Näistä erittäin kielteisiksi on arvioitu luonnon monimuotoisuuteen, kalastoon ja suojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu
erittäin kielteisiksi. Toimenpiteen on todettu edellyttävän erillistä Natura-arviointia. Uuden altaan vaikutukset
kasvillisuuteen, eläimistöön, maaperään, pohjavesiin ja ilmastoon on arvioitu kielteisiksi. Säännöstelyaltaan
on lisäksi arvioitu vaikuttavan kielteisesti maa- ja metsätalouteen, metsästykseen ja kalastukseen, luonnon
tuotteiden keruuseen ja poronhoitoon.
Tulvariskien hallintatoimenpiteiden etusijajärjestyksen asettamisessa tulisi huomioida mahdollisuudet tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon sekä luonnonsuojelun tavoitteiden yhteensovittamiseen. Tulvariskien hallinta ja
vesienhoito on sovitettava tulvariskilain 12 §:n perusteella yhteen. Luonnonsuojelulain 66 §:n perusteella viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen merkittävästi heikentävän Natura-alueen suojeluarvoja. Tästä
voidaan poiketa, jos valtioneuvosto yleisistunnossaan päättää, että hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja ole. Vesienhoitolain 23 §:ssä säädetään
mahdollisuudesta poiketa ympäristötavoitteista uuden, yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen vuoksi.
Mikäli tulvariskien hallinnan toimenpiteen toteuttaminen edellyttää poikkeamista vesienhoidon ympäristötavoitteista ja/tai luonnonsuojelusta, on poikkeamista syytä käsitellä jo tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen
yhteydessä. Ympäristöselostuksen kohdassa 8.8 on listattu ehdot, joiden täyttyessä poikkeaminen voitaisiin
myöntää, mutta näiden ehtojen täyttymiseen ei ole otettu kantaa.
Ympäristöselostuksen kohdassa 4.2.2 esitellään Kemijoki Oy:n selvittämiä mahdollisia tekoaltaan sijoituspaikkoja, joihin sisältyy Kemihaaran altaan lisäksi kolme muuta hankekokonaisuutta. Tulvaryhmä on priorisoinut
näistä hankekokonaisuuksista nimenomaan Kemihaaran tekoaltaan (VE4) ja tulvariskien hallintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu allas, jonka säännöstelytilavuus on 800 m 3, mikä myös viittaa siihen, että uudella tekoaltaalla tarkoitetaan Kemihaaran allasvaihtoehtoa. Natura-alueen suojeluarvoista poikkeamisen
edellytysten täyttymistä olisi tarkasteltava luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin yhteydessä, mikäli
suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla todennäköisesti heikennetään Natura-alueen suojeluperusteina
olevia luontoarvoja. Kaikkien Kemihaaran soiden alueelle sijoittuvien allasvaihtoehtojen on todettu heikentävän merkittävästi kyseisen Natura-alueen suojelutavoitteita ja siten kaikki allasvaihtoehdot edellyttävät Naturaarvioinnin toteuttamista. Natura-arviointia ei kuitenkaan ole tehty Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman
laatimisen yhteydessä. Ympäristöselostuksessa on (s. 35) todettu, että tekoallas edellyttäisi todennäköisesti
myös poikkeamista vesien tilalle asetetuista ympäristötavoitteista.
Vesienhoidon ympäristötavoitteista ja Natura-alueen suojelusta poikkeamisen käsittelyn yhteydessä tulisi
muun muassa todentaa vaihtoehtojen puuttuminen sekä hankkeen haitallisten vaikutusten minimointi. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostuksesta ei käy ilmi seikkoja, joiden perusteella edellä mainitut poikkeamisen edellytykset täyttyisivät. Ympäristöselostuksen mukaan asetetut tavoitteet
voidaan saavuttaa myös vaihtoehdon VE3 mukaisilla toimenpiteillä. Vaihtoehdon VE3 toissijaisuutta on perusteltu sillä, että se aiheuttaa maisemahaittoja ja herättää vastustusta. Toisaalta myös vaihtoehto VE4 herättää
vastustusta ja sen toteuttamiseen liittyy huomattavia esteitä ja epävarmuustekijöitä, esimerkiksi Natura-alueen
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suojeluarvoista ja vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytysten täyttyminen ja kysymys siitä,
voidaanko uutta säännöstelyallasta osoittaa maakuntakaavassa.
Haitallisia vaikutuksia ehkäisevät toimenpiteet
Ympäristöselostuksessa on esitetty tiivistetysti Kemijoen tulvariskejä vähentävät toimenpiteet sekä niihin liittyvät toimenpidesuositukset, joita on kuvattu tarkemmin hallintasuunnitelman luvussa 10. Tulvariskien hallintasuunnitelma ja siinä esitetyt tavoitteet tulee huomioida maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä
erityisesti silloin, kun ohjataan uutta rakentamista. Kaavoissa voidaan antaa esimerkiksi määräyksiä alimmista
rakentamiskorkeuksista, jotka perustuvat tilastollisesti määriteltyyn tulvan toistuvuustasoon eli tulvaveden korkeuteen. Hallintasuunnitelman sivulla 83 on todettu, että sisävesien osalta suositusten pohjana käytetään tulvaa, joka esiintyy keskimäärin kerran 100 vuodessa. Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa Kemijärvellä ja Rovaniemellä tavoitteeksi on asetettu asuinrakennusten osalta varautuminen erittäin harvinaiseen tulvaan (1/250 a), joten tavoitteen huomioiminen alueidenkäytön suunnittelussa edellyttäisi Kemijärvellä ja Rovaniemellä noudattavan valtakunnallista suositusta tiukempia ohjearvoja tulvakorkeuksista.
Ympäristöselostuksen kappaleessa 9 esitetään tapoja, joilla vaikutuksia voidaan vähentää. Tässä yhteydessä
vaikutuksilla viitataan tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden haitallisiin vaikutuksiin.
Kappaleessa on todettu, että toimenpiteissä ja hankevalinnoissa suositaan ympäristön kannalta mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja aiheuttavia toimia. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Kemijoen tulvaryhmä
on valinnut parhaaksi vaihtoehdoksi VE4:n, jossa toteutetaan tekoallas, sillä sen toteuttaminen aiheuttaa ympäristöselostuksen mukaan selkeästi eniten ympäristövahinkoja.
Lisäksi on todettu olevan mahdollista, että Natura-verkoston suojeluarvojen heikentymistä kompensoidaan
korvaavilla toimenpiteillä, kuten kunnostus- ja parannustoimilla muilla Natura-alueilla tai esimerkiksi luontotyypin palauttamisella uudella tai laajennetulla alueella, joka liitetään Natura-verkostoon. Natura-arviointia ei kuitenkaan ole vielä tehty eikä uuden säännöstelyaltaan välttämättömyyttä yleisen edun kannalta eikä vaihtoehtojen puutetta ole todettu. Ensisijaisesti Natura-verkostoon kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi on pyrittävä toteuttamaan sellaisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla ei ole yhtä kielteisiä vaikutuksia.
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.
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. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostuksessa esitetyn arvion perusteella uuden säännöstelyaltaan toteuttaminen aiheuttaisi merkittäviä ympäristöhaittoja. Hallintasuunnitelman
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(s.112) mukaan toimenpiteiden etusijajärjestykseen asettamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti
tulvariskien hallinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, tehokkuuteen tulvien vahingollisten seurausten vähentämisessä ja toimenpiteiden kustannuksiin ja hyötyihin. Tulvariskien hallintasuunnitelman etusijajärjestyksestä päätettäessä tulisi kuitenkin huomioida myös ympäristönäkökohdat.
Ympäristöselostuksessa annettujen tietojen perusteella uutta sääntelyallasta ei voida toteuttaa ilman, että siitä
aiheutuisi todennäköisesti merkittävästi heikentävää vaikutusta allasvaihtoehtojen alle jäävien Natura-alueiden luontoarvoille ja vesienhoidon ympäristötavoitteille. Jos suunnitelmaan sisällytetään uusi sääntelyallas
tulvariskien hallinnan toimenpiteenä, on sääntelyaltaan vaikutuksista Natura-alueen suojeluarvoihin tehtävä
luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. Luonnonsuojelulain 66 §:n perusteella suunnitelmaa ei voida
hyväksyä tai vahvistaa, jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen merkittävästi heikentävän Naturaalueen suojeluarvoja.
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. Ympäristöselostuksessa esitetty päätelmä siitä, että uusi säännöstelyallas heikentää merkittävästi Natura-alueiden suojeluarvoja
ja on ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa, tulee näin ollen ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja sen hyväksymistä koskevassa päätöksessä.
Lausunnon laatimiseen on osallistunut luonnonsuojeluyksiköstä ylitarkastaja Liisa Viitala.

11.

Lapin liitto

Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa tarkastellaan monipuolisesti ja perusteellisesti tulvariskien pienentämistä. Paikoin raportointi tulvaryhmän päätöksistä on turhankin yksityiskohtaista (esim. luku
8.1. Kuvaus tavoitteiden asettamisesta s. 47 ja luku 9.2. Kemijoen tulvaryhmän ehdotus toteutettaviksi toimenpiteiksi s. 71) ja sisältää lopputuloksen kannalta epäolennaista tietoa. Asian merkittävyyden ja monimutkaisuuden huomioon ottaen, lopputulos on kuitenkin varsin tyydyttävä.
Suurin kysymys Kemijoen vesistöalueen tulvariskinen hallintasuunnitelmassa on joko uuden tulvasuojelualtaan rakentaminen tai toissijaisena vaihtoehtona esitetty Kemijärven säännöstelytilavuuden lisääminen yhdessä Rovaniemelle rakennettavien tulvapenkereiden kanssa.
Lapin liitto pitää uuden altaan rakentamista ainoana Kemijoen pääuoman alueella toteuttamiskelpoisena tulvasuojelun keinona. Allas estää Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkeja uhkaavat vahingot suuren
tulvan sattuessa. Allas on myös kansantaloudellisesti ja liiketaloudellisesti kannattava hanke, jonka avulla
voidaan torjua kymmenien miljoonien tulvavahinkojen syntyminen.

I Altaan rakentamista puoltavat seuraavat seikat


Altaan avulla kyetään torjumaan kaikki tulvariskit Kemijärveltä Kemiin asti
Noin 800 milj. m3:n kokoinen tulva-allas riittää yksinään saavuttamaan Kemijärven ja Rovaniemen
alueiden tulvariskien hallintatavoitteen. Tulvapenkereitä, jokiuoman ruoppausta tai muita järeitä ja
hankalasti toteutettavia toimenpiteitä ei altaan lisäksi tarvita.



Altaalla on muitakin merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä
Kemijoki Oy:n mukaan kotimaisen, uusiutuvan ja päästöttömän vesivoimatuotannon kannalta virtaamatason lisääminen talviajalle olisi kansantaloudellisesti kannatettavaa. Tulvavesien varastointi antaisi
mahdollisuuden lisätä talviaikaista vesivoimatuotantoa.
Jokaisesta Kemijoki Oy:n vuonna 2010 kartoittamasta vaihtoehdosta saataisiin uutta säätötehoa noin
300 MW, joka vastaa noin 15 % Suomen vuorokausisäädön tarpeesta. Tämä uusi säätökapasiteetti
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kattaisi lähes kokonaan sen tarpeen, minkä vuoteen 2020 mennessä kaavailtu 2 500 MW:n tuulivoimakapasiteetti edellyttää.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esimerkkinä käytetyn Kemihaaran altaan rakentaminen kasvattaisi Kemijoen tuotantoa ja säätökykyä erityisesti tulva- ja talviaikoina. Säätötehon lisäys olisi noin 300
MW ja lisäenergiaa allas tuottaisi 300 GWh vuodessa, josta 130 GWh vuodessa tulisi uudesta rakennettavasta voimalaitoksesta ja 170 GWh Kemijoen pääuoman olevassa olevilta voimalaitoksilta. Altaan arvioidaan lisäävän työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis, kiinteistö- ja yhteisöverotuloa 70–84 miljoonaa euroa, joka olisi 2–3 miljoonaa euroa/vuosi seuraavien
30 vuoden aikana. Suurin osa verotulojen lisäyksestä syntyisi kunnallisveroista ja toteutuisi rakentamisvaiheen aikana.
Altaan työllisyysvaikutukset ovat 2 700–2 900 henkilötyövuotta. Huomattava osa tulee rakentamisesta.
Matkailuun ja kalastukseen on arvioitu syntyvän 20–30 uutta työpaikkaa.


Kemijoki Oy voi rakentaa altaan
Tulva-asetus (659/2010) edellyttää, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään kuvaus toimenpiteiden toteuttamiseen kiinnostuksensa ilmaisseita tahoista ja rahoitusmahdollisuuksista. Kemijoki
Oy on ilmoittanut, että ”Mikäli vesien varastointi Kemijärven yläpuolisille alueille nähdään yhteiskunnan
kokonaisedun kannalta hyväksi tavaksi pienentää tulvariskejä, myös Kemijoki Oy suhtautuisi positiivisesti tällaiseen hankkeeseen. Lisäksi, mikäli tämä vaihtoehto olisi sellainen, että se toteuttaa myös
vesivoimatuotannon tarpeet, Kemijoki Oy voisi olla tällaisen hankkeen mahdollinen toteuttaja.”
Altaan toteuttaminen edellyttää luonnollisesti asiaankuuluvien lupa- ym. prosessien toteuttamista.



Altaasta ei tulisi kustannuksia valtiolle, kunnille eikä kiinteistöjen omistajille
Kun energiayhtiö toteuttaisi tulva-altaan rakentamisen, ei tulvariskialueen kiinteistöjen omistajille – yksityishenkilöille, yrityksille taikka kunnille - tulisi kustannuksia. Tässäkin mielessä tulva-allas on penkereitä toteuttamiskelpoisempi tulvariskejä ehkäisevä keino.
Tulvadirektiivi (7. artikla) edellyttää, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa on otetaan huomioon kustannukset ja hyödyt. Myös tulvariskien hallintalaki (10§) edellyttää kustannusten ja hyötyjen tarkastelua toimenpiteiden valinnassa. Samoin Luonnonsuojelulaissa ja vesiensuojelulaissa, molemmissa
huomioidaan kustannusten kohtuullisuusperuste. Poikkeamispykälien käyttö tulee molemmissa kysymykseen, jos tavoitteita ei voida saavuttaa kohtuullisilla kustannuksilla.
Penkereiden rakentamisen kustannukset nousevat tehtyjen selvitysten mukaan useisiin miljooniin euroihin. Kunnat suhtautuvat kielteisesti pengerratkaisuihin ja pitävät kustannuksia liian korkeina. Kiinteistöjen omistajille penkereiden rakentaminen olisi kohtuuton kustannus. Näistä syistä ympärivuotisen tulvasuojelualtaan, josta syntyisi myös taloudellista hyötyä, on pengerratkaisuja toteuttamiskelpoisempi tulvadirektiivin ja tulvasuojelulain mukainen keino.



Kemihaaran alueella maanomistus ei olisi esteenä tulva-altaan toteutukselle
Kemihaaran alueella Kemijoki Oy omistaa pääosan maa-alueista. Altaan toteutus ei siten kaatuisi
maanomistusoloihin tai maanomistajien vastustukseen.

II Altaan rakentamisen oikeudelliset edellytykset ovat olemassa
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen oikeudellisten edellytysten täyttyminen ratkaistaan vesilain mukaisessa lupamenettelyssä. Niitä tulee kuitenkin tarkastella tulvariskien hallintasuunnitelmassa.


Vesilaki
Vesilain 3 luvun 4§:n mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa
yleistä tai yksityistä etua tai hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä koituviin menetyk-
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siin. Lupaa ei saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Vesilain 3 luvun 6§:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle
edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon,
mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä
seikoista. Arvioinnissa on otettava huomioon myös, mitä tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty
hankkeen vaikutusalueen tulvariskeistä ja niiden hallinnan tavoitteista hankkeen vaikutusalueella sekä toimenpiteistä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.
Vesilain 11 luvun 6§:n mukaan yhteiskunnan kannalta tärkeästä hankkeesta, jolla on valtakunnallista merkitystä ja josta voi aiheutua huomattavia tai laajalle ulottuvia haitallisia vaikutuksia, on pyydettävä lausunto
valtioneuvostolta.
Hankkeesta saatava tulvasuojeluhyöty on huomattava. Myös huoltovarmuutta turvaava säätöenergia on allashankkeen merkittävä etu, jolla on valtakunnallista merkitystä. Edellytysten täyttyessä
vesilaki mahdollistaa luvan myöntämisen Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetylle altaalle. Allashanke täytyy käsitellä vesilain mukaisesti valtioneuvostossa.
Käytännössä Valtioneuvoston hanketta puoltava lausunto nopeuttaa hankkeeseen liittyviä lupaprosesseja.


Luonnonsuojelulaki
Luonnonsuojelulain 66 §:n perusteella viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai
hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen merkittävästi
heikentävän Natura-alueen suojeluarvoja. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos valtioneuvosto yleisistunnossaan päättää, että hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä
eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja ole. Natura-alueen suojelusta poikkeamisesta tulee tietyin edellytyksin pyytää Euroopan komission lausunto.
Alueen kuuluminen Natura 2000 -verkostoon ei siis merkitse sitä, että kaikki rakentaminen näillä alueilla
olisi automaattisesti olisi kielletty - yhteiskunnan kannalta tärkeille hankkeille voidaan myöntää poikkeus
Natura 2000 -sääntelystä. Edellä mainitusta poikkeamisesta on useita tapauksia EU:ssa. Esimerkkinä
Pohjoismaista voidaan mainita Botnian rautatie Ruotsissa, jossa komissio antoi hanketta puoltavan lausunnon. Hankkeelle oli osoitettavissa vaihtoehtoja, joilla vaikutukset Natura 2000 – alueeseen olisi voitu
kokonaan tai lähes kokonaan välttää. Tästä huolimatta komissio puolsi Natura 2000 -alueen läpi menevää
vaihtoehtoa ja hyväksyi Ruotsin esittämän perustelun, jonka mukaan esitetty hanke oli ainoa kestävä vaihtoehto, sillä muissa vaihtoehdoissa lipputulot olisivat laskeneet niin, ettei hanke enää olisi ollut taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.
Tulva-allas on erittäin tärkeä yleisen edun, Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien tulvariskien hallinnan kannalta. Toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole osoitettu. Botnian rautatiehankkeen tavoin tulva-aliallas on kansantaloudellisesti ja liiketaloudellisesti kannattava hanke.
Sen avulla voidaan torjua kymmenien miljoonien tulvavahinkojen syntyminen. Luonnonsuojelulainkin nojalla hanke tulee viedä valtioneuvoston käsiteltäväksi.



Natura-alueen menetykset
Natura-alueen suojelusta poikkeaminen edellyttää myös heikentyvien suojeluarvojen korvaamista.
Korvaavien toimenpiteiden tavoitteena on kompensoida hankkeen aiheuttama Natura-verkoston suojeluarvojen heikentyminen. Niiden avulla tulisi Euroopan komission mukaan korvata heikentyneet suojeluarvot
(luontotyypit ja lajit) täysimääräisesti lukumäärän, suojelun tason ja luonnonmaantieteellisen kohdentumisen kannalta. Korvaavat toimenpiteitä voivat olla kunnostus- ja parannustoimet muilla Natura-alueilla tai
esimerkiksi luontotyypin palauttaminen uudella tai laajennetulla alueella, joka liitetään Natura-verkostoon.
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Lapin liiton näkemyksen mukaan Lapista on täysin mahdollista osoittaa korvaavia alueita.


Laki vesien hoidon järjestämisestä
Vesienhoidon ympäristötavoitteet on määritelty lain 21§:ssä. Ympäristötavoitteista voidaan kuitenkin
poiketa edellyttäen, että:
-

hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä,
ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta;
haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin;
tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön
kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.

Ympäristötavoitteista voidaan poiketa, koska allashanke on yleisen edun eli lakisääteisen tulvasuojelun kannalta erittäin tärkeä ja edistää merkittävästi ihmisten turvallisuutta. Tulvasuojelutavoitteisiin ei päästä muilla taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi
paremmilla keinoilla.

III Allasta kohtaan on esitetty kritiikki ei ole kaikilta osin relevanttia eivätkä kaikki väitteet pidä paikkaansa


KHO:n Vuotoksen tekoallasta koskeva päätös ei estä tulva-altaan esittämistä suunnitelmassa
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulva-allasta, joka olisi tilavuudeltaan n. 800 milj.
m³. Vuotoksen allas oli tarkoitettu puhtaasti energiakäyttöön ja sen tilavuudeksi oli suunniteltu 1 020
milj. m³. Kysymys on siis tavoitteiltaan ja toteutukseltaan erilaisesta hankkeesta, jota KHO:n päätös ei
suoranaisesti koske.



Negatiiviset vaikutukset eivät kaikki ole pysyviä
Altaan rakentaminen heikentää kiistatta veden laatua. Osaaminen on kuitenkin lisääntynyt ja altaat voidaan rakentaa hankkeen kokoon nähden suhteellisin pienin vesistövaikutuksin. Veden laatu palautuu
entiselleen tai ainakin lähelle sitä, kun allas suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti.



Positiivisetkin vaikutukset tulee huomioida
Sodankylässä Lokan ja Porttipahdan altailla on merkittävä kalatalous- virkistys- ja matkailuarvo. Todennäköisesti näistä alueista saatava taloudellinen hyöty on suurempi kuin jos ne olisivat edelleen
suona. Samalla tavalla voidaan uudella allasalueella nähdä lisääntyvää matkailu- ja kalatalousarvoa.



Tavoite 1/250 on asetettu oikein
Tulvaryhmä on asettanut tulvasuojelun tavoitteeksi torjua 1/250 todennäköisyydellä toteutuvan tulvan
sekä palveluille, infrastruktuurille että asuinrakennuksille koituvat vahingot. Tulvalain mukaan tavoitteen asettaminen on tulvaryhmän itsenäinen tehtävä. Vaatimukset yhtenäisen tavoitetason asettamisesta kautta maan ei saa tukea tulvalaista.
Ilmaston muutoksen myötä sadanta kasvaa ja viime vuosituhannella erittäin harvinaiseksi luokitellut
suuret tulvat saattavat yleistyä. Esimerkiksi Kittilässä toteutui 1/100 todennäköisyyden tulva kahtena
vuonna peräkkäin. On hyvä asettaa tavoitteet niin, etteivät asuinrakennukset missään tapauksessa
kastu. Tavoite estää asuinrakennustenkin vahingoittuminen 1/250 tulvan vahingoilta on oikein asetettu.

IV Kemijärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja tulvapenkereiden rakentaminen Rovaniemelle ei ole
realistinen vaihtoehto
Jotta erittäin harvinaisen tulvan vahingot voitaisiin estää, tulisi Kemijärven patoja korottaa yhdellä metrillä 33
kilometrin matkalta ja todennäköisesti uusiakin patoja pitäisi rakentaa. Lisäksi Rovaniemelle pitäisi rakentaa 4
km n. yhden metrin korkuisia penkereitä pääosin yksityisten omistamalle maalle. Lapin liitto ei pidä tätä toimenpideyhdistelmää realistisena vaihtoehtona, koska
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-

Kemijärvessä on voimassa olevien lupaehtojen mukaan seitsemän metrin säännöstely. Kemijärven
kaupunki suhtautuu kielteisesti säännöstelymahdollisuuden lisäämiseen ja tulvapenkereiden korotukseen

-

Kemijärven tulvapenkereiden jatkaminen edellyttää maa-alueiden lunastamista tai vuokraamista penkereiden suunnittelijan ja rakentajan omistukseen. Maa-alueiden omistajien kanta alueiden myyntiin
tai vuokraamiseen penkereiden rakentamista varten ei ole tiedossa.

-

Kemijärven tilapäisen säännöstelyn ylärajan ylittämisestä aiheutuvia vahinkoja ei ole selvitetty, vaikka
suunnitelmassa on s.68 taulukossa todettu tulvan leviämisalueen laajeneminen Kemijärvellä ja Olkkajärvellä.

-

Penkereiden korotus yhdellä metrillä vaikuttaa Kemijärven maisemaan ja kaupunkikuvaan kielteisesti.

-

Kemijoki Oy ei ole ilmoittanut valmiutta rahoittaa hanketta

-

Rovaniemellä penkereiden rakentaminen on kohdannut voimakkaan vastustuksen. Monet kaupungin
asukkaat ovat kirjallisesti ilmoittaneet, etteivät hyväksy minkäänlaisten penkereiden rakentamista
maalleen. Penkereitä ei saataisi maanomistajien vastustuksesta johtuen toteutettua. Mainittakoon
vielä, että Kittilässä valtio varasi penkereisiin rahoitusta. Sitä ei kuitenkaan ehditty käyttää pitkiksi venyneiden valitusprosessien vuoksi.

-

Myös Rovaniemen kaupunki on ottanut penkereisiin kielteisen kannan.

-

toimenpide edellyttää Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien rahoitusta. Kaupungit eivät ole tähän
sitoutuneet.

V Yhteenvetona Lapin liitto tekee Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan seuraavat
esitykset
1. Asetetaan tulva-allas ainoaksi Kemijärven alapuolista vesistöaluetta koskevaksi tulvasuojelutoimenpiteeksi ja täydennetään luvun 10.2.3. tulva-allasta koskevia perustelutekstejä edellä
olevan pohjalta.
2. Poistetaan tulvasuojelukeinoista Rovaniemelle tulevat penkereet 1/50, koska useat maanomistajat ja kaupunki eivät hyväksy niitä ja koska ne altaan rakentamisen jälkeen käyvät tarpeettomiksi.
3. Painotetaan tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttöä ja kehittämistä Rovaniemellä 1/50 tulvan torjumisessa
4. Poistetaan Kemijärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja patojen korotukset suunnitelmasta toteuttamiskelvottomana vaihtoehtona edellä olevin perustein.
5. Esitetään vesiensuojelun ympäristötavoitteista ja Natura-alueen suojelusta poikkeamisen sekä
luonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkauttamisen edellytykset ja perustelut tämän lausunnon kohdan II mukaisesti. Kaikissa korostuu hankkeen tärkeys yleisen edun kannalta. Altaan
tulvasuojelu-, säätöenergia- ja huoltovarmuushyödyt ovat niin suuret, että edellytykset suojelusta poikkeamiseen ovat olemassa. Lisäksi tulvasuojeluun ei ole olemassa muuta tehokasta
ja realistista vaihtoehtoa.

12.

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.
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Varautuminen erittäin harvinaiseen tulvaan (1/250 a)
Todettakoon heti alkuun, että tavoitteeksi asetettu varautuminen erittäin harvinaisiin tulviin eli kerran 250 vuodessa esiintyviin tulviin on tarkoitushakuinen, jotta saataisiin näennäisesti hyvät perustelut Kemihaaran altaan
rakentamiselle.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin on Suomen ympäristökeskuksessa arvioitu ja todettu, että ilmastonmuutos ei aiheuta tämän hetkisen tietämyksen mukaan suuria muutostarpeita tulvasuojeluun. Kesä- ja syystulvat todennäköisesti kasvavat, mutta eivät kevättulvien veroisiksi. Kesä- ja syystulviin on vaikea varautua
toisin kuin kevättulviin, joita voidaan ennakoida paremmin mm. Kemijärven säännöstelyllä. Tulvasuunnitelmaehdotuksessa todetaan, että ilmastonmuutos-skenaarioiden perusteella tulisi varautua nykytilan suuruisiin tulvatilanteisiin.
Alun perin ELY-keskuksen viranhaltijat esittivät Kemihaaran allasvaihtoehtoa C-ryhmään eli toimenpiteet, joilla
on huono toteutettavuus tai vaikuttavuus. Kuitenkin tulvatyöryhmän enemmistö halusi kaikesta huolimatta nostaa allasvaihtoehdon B-ryhmään eli toimenpiteisiin, joita on syytä arvioida tarkemmin.
Tulvasuojelun tavoitteena on saavuttaa tavoitetaso jo pääosin ensimmäisellä suunnittelukaudella. Tulvasuojeluehdotuksessa todetaan, että altaan toteuttamisaika on yli kolme suunnittelukautta eli yli 18 vuotta. Allasvaihtoehto edellyttää Natura-arviointia, valtioneuvoston päätöstä ja EU:n komission lupaa. Tähän mennee vähintään 10 vuotta. Lisäksi hankkeesta on tehtävä mm. ympäristövaikutusten arviointi, luonnonsuojelualueen
rahoituksen lakkauttaminen ja käydä läpi vuosia kestävät ympäristö- ja vesitalouslupaprosessit. Tähän mennee vähintään toinen 10 vuotta.
Ylä-Kemijoen tila on luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi eikä vesienhoitolain mukaan sen tilaa voi
huonontaa. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa todetaan, että parhaassa tapauksessa tulvariskien
hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitteita ja parantaa veden laatua.
Kemihaaran allashankkeen monivuotiset haitalliset vaikutukset Kemijoen ekologiseen ja kemialliseen tilaan
ovat moninkertaisia verrattuna erittäin epätodennäköiseen suurtulvaan ja sen vaikutuksiin Kemijoen valumaalueen vesien tilaan. Suunnitelma on täysin ylimitoitettu.
Vaatimus Rovaniemen kaupungin kaavoitukseen
Piiri huomauttaa että Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus ovat sopineet että Rovaniemellä noudatetaan alimpien rakennuskorkeuksien osalta 1/100 vuoden tulvakorkeutta. Mikäli tästä Rovaniemi poikkeaa, kuten julkisuudessa on havaittu, on otettava huomioon, ettei 1/250 vuotta koskevan tulvan alapuolelle tule osoittaa rakentamista. Näin myös ns. Valionranta tulee jättää rakentamatta ja virkistysalueeksi. Lapin ELY—keskuksen on osaltaan valvottava Rovaniemen kaupunkia, ettei se salli tulvavaarallisella alueelle rakentamista ja
pitää asemakaavat ajanmukaisina myös tulvavaaran osalta.
Altaan vaikutukset ilmastonmuutokseen
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmanehdotuksen suurin puute on, ettei siinä ole tarkasteltu perusteellisemmin Kemihaaran altaan vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Lokan ja Porttipahdan altaiden vaikutuksista tiedetään, että ne päästivät ilmaan alkuvuosikymmeninä valtavan määrän metaania, joka on noin 20 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.
Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden yhteensovittaminen
Tulvatyöryhmän esitys Kemihaaran altaan rakentamisesta ei noudata tulvariskien hallintalain 12 § velvoitetta
yhteen sovittaa tavoitteita vesienhoitolain (30.12.2004/1299) kanssa. Tulvatyöryhmässä on kerrottu, että molemmissa suunnitteluprosesseissa yhtenä toimenpiteiden valintakriteerinä tulee olla se, että toimenpiteet eivät
saa vaarantaa merkittävästi toisessa prosessissa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja
vaikutuksia.
Yhtä aikaa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kanssa on menossa myös kuulemiskierros
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta kaudelle 2016–2021. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa (s. 76) todetaan seuraavaa:
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”Kemijoen tulvaryhmä esittää Rovaniemen ja Kemijärven tulvasuojelun varsinaiseksi ratkaisuksi säännöstelytilavuuden kasvattamista Kemijoella, jolloin toimenpiteenä ehdotetaan mahdollisen uuden tekoaltaan
rakentamista Kemijärven yläpuoliselle valuma-alueelle. Tämä vaihtoehto on kielteinen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kannalta, koska se vaikuttaa muun muassa veden laatuun, vesimuodostumaan sekä
kalastoon Kemijoella. Säännöstelytilavuuden kasvattamisen edellytykset ehdotetaan ratkaistavan Rovaniemen – Itä-Lapin maakuntakaavassa. Toimenpiteellä on myös muita aluetaloudellisia hyötyjä, mutta sen
toteuttamisen aikajänne on pitkä ja se on juridisesti vaikea toteuttaa. Jos hankkeella on vaikutuksia vesistöön ja niiden ekologiseen tilaan ja se estää vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamisen, tulee
hankkeen toteuttamiseksi arvioida edellytykset vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamiseen.”
Edellä mainitun ympäristötavoitteiden poikkeamistilanteet on määritelty vesienhoitolain 4:23 pykälässä. Sama
pykälä on esitelty myös tulvatyöryhmän 10.3.2014 pitämässä kokouksessa, mutta tulvatyöryhmä ei noteerannut pykälän tuomia velvoitteita päättäessään esittää Kemihaaran allasta tulvasuojelun ykkösvaihtoehtona. On
erittäin paheksuttavaa, että tulvatyöryhmän enemmistö ei ole tätä edellä mainittua velvoitetta ottanut huomioon
päätöksissään vaan on tarkoitushakuisesti ajanut Kemihaaran allasta. Työryhmän jäsenet toimivat virkavastuulla ja näin räikeän poliittisen pelin pelaaminen ei ole hyväksyttävää valtion nimeämässä työryhmässä, jonka
tavoitteena pitäisi aidosti olla huoli tulvauhan alla olevista asukkaista, kiinteistöistä ja yhteiskunnan toimivuudesta tulvatilanteissa.
Luonnonsuojelulain Natura-pykälien vastainen
Osoituksena siitä, että Kemijoen tulvatyöryhmä ei tunnusta suojeluohjelmien ja Natura-alueiden merkitystä
luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on, että allasta suunnitellaan Kemihaaran suot tai vastaavasti
muille Itä-Lapin Natura-alueille. Tulvatyöryhmä kiersi luonnonsuojelulain Natura-pykäliä Natura-arvioinnin tekemisestä niin, että ei puhuta suoraan Kemihaaran altaasta vaan epämääräisestä 700–800 miljoonan m3 tulvavesien pidätysaltaasta/altaista valuma-alueella tai tulvavesien pidättämisestä vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla. Tällainen epämääräinen nimeäminen (jokin allas jossakin) hämmentävät sellaisia lukijoita,
jotka eivät tunne asioiden taustoja.
Muut allasesitykset ympäristöselostuksessa Kemihaaran altaan lisäksi
On myös omituista, että vain ympäristöselostuksessa esitellään Kemihaaran altaan lisäksi kolme muuta allaskokonaisuutta eikä niitä mainita varsinaisessa Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa.
Ympäristöselostuksessa luetellut hankekokonaisuudet 2 (Värriöallas) ja 3 (Saija II -allas) sijoittuvat myös soidensuojelu- ja Natura-alueille ja niillä on useita uhanalaisia luontotyyppejä ja -lajeja. Ne eivät ole yhtään parempia kuin Kemihaaran allas ja lisäksi nämä hankekokonaisuudet sijoittuvat Ylä-Kemijoelle, joiden koskia
suojelee koskiensuojelulaki. Voisi jopa väittää, että ne ovat mukana, jotta voidaan osoittaa, että on harkittu
muitakin alueita.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ei välitetä
Tulvatyöryhmän asiantuntijajäsen Lapin luonnonsuojelupiirin edustaja Tarja Pasma jakoi yhdessä tulvatyöryhmän kokouksessa A4-pituisen lyhennelmän korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta koskien Vuotoksen allashanketta (KHO 18.12.2002/3339 KHO:2002:86). Tässä lyhennelmässä luki korostettuna seuraavaa:
”Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen vaikutuksia, kun otettiin huomioon niiden laaja-alaisuus sekä
erityisesti niiden syvällekäyvyys ja pysyvyys allasalueella ja allasalueella olevat luontoarvot, oli pidettävä
vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.”
Lisäksi KHO:n Vuotos-päätöksessä Pohjois-Suomen vesioikeus toteaa mm. seuraavaa:
”Vuotoksen tekojärven rakentamisen seurauksena kalojen elohopeapitoisuudet nousevat tekojärvessä ja
sen alapuolisessa vesistössä. Tämän johdosta petokalojen käyttöä on ennalta arvioiden rajoitettava. Kat-
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selmuskirjan mukaan kookkaat petokalat ovat tekojärvessä syömäkelvottomia 8-15 vuoden ajan. Syöntirajoituksen kohteena ne tulevat olemaan 15–30 vuotta. Alapuolisessa vesistössä on syöntirajoitus ennalta
arvioiden tarpeen koko Kemijoen pääuoman osalta vähintään viiden ja Kemijärven padotusalueella vähintään kymmenen vuoden ajan.”
”Allasalueen puuntuotto, noin 8 000 m3 vuodessa, menetetään. Alueen paliskunnat joutuvat vähentämään
porolukuaan noin 700:lla. Lisäksi poronhoito vaikeutuu.”
”Yksittäisenä voimataloushankkeena Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentaminen sekä vesistön
säännöstely eivät siten ratkaisevalla tavalla vaikuta koko maan energiahuoltoon. Maan energianhankinnassa on nykyisin myös muita vaihtoehtoja. Vaikka hankkeen merkitys erityisesti säätötehon lisäyksen
osalta on huomattava, hanketta ei kuitenkaan energiataloudellisilla perusteilla voida pitää yleisen tarpeen
vaatimana.”
”Hankkeesta saatavat tulvasuojeluhyödyt (10 Mmk) ovat huomattavia. Hankkeen kokonaiskustannuksiin
nähden ne eivät kuitenkaan ole niin suuri hyöty, että hanketta niiden perusteella voitaisiin pitää yleisen
tarpeen vaatimana.”
”Vaikka hankkeesta aiheutuu merkittäviä hyötyjä yleiselle edulle, ei hankkeen merkitys edes tärkeimmän
yleisen intressin, sähköhuollon osalta ole niin ratkaiseva, että sitä voitaisiin pitää yleisen tarpeen vaatimana.”
”Vesioikeus on katsonut, että kalataloudellisten edunmenetysten määrä on saatavissa olevan selvityksen
perusteella pääomitettuna noin 20 Mmk. Virkistyskäyttö-haittakorvaukset tekojärven alapuolella ovat 0,4
Mmk. Hankkeen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaukset ovat 10,8 Mmk.”
”Vuotoksen alueen puuntuoton, poron lihantuoton, riistantuoton sekä marja- ja sienisadon menettämisellä
on tärkeä merkitys paitsi yksityisen edun myös yleisen edun näkökulmasta. Alueelta kerättävän marjasadon arvo on noin 1,5 Mmk/a ja alueen tuottaman riistan liha-arvo 129 000 mk/a.”
KHO:n päätöksessä Vaasan hallinto-oikeus toteaa seuraavaa:
”Allas lisäisi mallilaskelman mukaan alapuolisen Kemijoen ainevirtaamia niin, että typpi- ja fosforikuorma
kasvaisi nykyisestä Kemijärven luusuassa noin 20 % ja olisi vielä 15 vuoden jälkeen yli 5 % nykyistä korkeammalla. Kemijokisuulla Isohaarassa lisäys olisi vastaavasti 5-10 % alkuvuosina ja alle 5 % 15 vuoden
jälkeen. Myös monien muiden aineiden ainevirtaama kasvaisi, erityisesti orgaanisen aineen (BOD- ja
COD-arvo) ja metallien (rauta, mangaani, alumiini ja elohopea). Mallilaskelmien avulla ennakoitavat haitalliset muutokset kestäisivät kymmeniä vuosia.”
KHO teki Vuotos-päätöksensä vanhan vesilain perusteella, mutta 1.1.2012 voimaan tullut uusi vesilakikaan ei
mahdollista Kemihaaran altaan rakentamista. Tulvatyöryhmä halveksii Suomen oikeusjärjestelmää jättämällä
huomiotta KHO:n Vuotos-päätöksen perustelut. Vaikutuksia on päätöksessä tutkittu ja todennettu monen asiantuntijan voimin eikä poliittinen tahto altaan saamiseksi muuta tosiasioita miksikään.
Allashanke on useiden valtion strategioiden ja koskiensuojelulain vastainen
Kuten ympäristöselostuksessa todetaan Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut vesivara- ja luonnonvarastrategian, jonka tavoitteena on vesivarojen kestävä käyttö. Molempien strategioiden tavoite on kalavarojen
hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Valtioneuvosto on vuonna 2006 hyväksynyt Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian 2006–2016 ja siihen liittyvän toimintaohjelman,
joka on jatkoa Suomen biologista moni-muotoisuutta koskevalle kansalliselle toimintaohjelmalle 1997–2005.
Allasvaihtoehto ei ole tämänkään strategian mukainen.
Kalatieporrashanke menee hukkaan altaan toteutuessa
Kuten tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa todetaan, Kemijoen vesistöalueella on juuri päättymäisillään Askel Ounasjoelle III -hanke, jonka tavoitteena on saada pääuoman voimalaitoksiin kalatiet. Vuoden 2015
aikana on tarkoitus aloittaa Perämeren lohen ylisiirrot Ylä-Kemijoen koskiin Savukosken yläpuolelle. Kemihaaran allas tekee kaikki nämä hankkeet turhaksi.
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Ympäristöselostus harhaanjohtava ja peruslähtökohta on väärä
Ramboll Oy:n laatima Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen ympäristöselostus
tarkastelee mm. tulvatoimenpiteiden vaikutuksia ilmeisesti lähinnä rovaniemeläisten ja kemijärveläisten näkökulmasta (ks. mm. taulukot 8-1 – 8-7). Näin saadaan aivan omituisia tuloksia allashankkeiden vaikutuspiirissä
olevien näkökulmasta.
Ympäristöselostuksen sivulla 27 taulukossa 8-1 on arvioitu hallintasuunnitelman toimenpiteiden sosiaalisia
vaikutuksia. Taulukossa todetaan, että tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla
olisi positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja muilta osin vaikutukset olisivat neutraaleja. Outi Autti on
väitellyt aiheesta Valtavirta muutoksessa – Vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella. Hänen tutkimuksensa
osoittaa, että aikoinaan voimalaitosten rakentaminen on johtanut jopa jokivarren asukkaiden itsemurhiin. On
täysin perusteltua olettaa, että Kemihaaran altaan rakentaminen vaikuttaa osaan jokivarren asukkaista hyvin
haitallisesti. Myös elohopean kertyminen kaloihin on merkittävä haitta virkistys- ja matkailukalastukselle sekä
ihmisten terveydelle. Kalojen syöntikiellot kestävät useita vuosia.
Sivulla 36 taulukossa 8-4 käsitellään tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan ja
sivulla 38 taulukossa 8-5 käsitellään vaikutuksia aineelliseen omaisuuteen. Nämä kaikki taulukot käsittelevät
tulvasuojelutoimenpiteitä siis vain rovaniemeläisten ja kemijärveläisten näkökulmasta, mutta ei hankealueella
asuvien näkökulmasta. Allashankealueilla asuville ja eläville ihmisille hankkeilla on valtava merkitys. Nopeasti
vain taulukkoja vilkaistaessa saa yltiöpositiivisen kuvan allashankkeesta. Ympäristöselostus on todella harhaanjohtavasti laadittu.
Yllättäen ympäristöselostuksessa on kuvattu vain kaksi vaihtoehtoa. VE0 on perinteinen nollavaihtoehto eli
mitään tulvasuojelutoimenpiteitä ei toteuteta. VE1 kattaa taas kaikki toimenpiteet, joita tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään jatkosuunniteltavaksi ja toteutettavaksi. Selvyyden vuoksi olisi ollut suotavaa, että
ympäristöselostuksessa oltaisiin noudatettu hallintasuunnitelmaehdotuksessa kuvattuja vaihtoehtoja. Näin oltaisiin saatu analyyttisempi ja rehellisempi kuva eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Tästä herääkin kysymys, onko
vaihtoehdot valittu tarkoitushakuisesti, niin että todellisia vaihtoehtojen vaikutuksia on vaikeampi hahmottaa.
Piirin esitys toimenpidevaihtoehdoksi
Piiri kannattaa ensisijaiseksi tulvasuojelutoimenpiteeksi luvussa yhdeksän esitetyistä toimenpideryhmistä
vaihtoehto kahta (VE2), joka pitää sisällään Kemijärven ja Olkkajärven säännöstelyn nykyisten lupaehtojen
mukaisesti ja tulvapenkereet Rovaniemelle kerran 50 vuodessa sattuvan tulvan varalle. Näillä toimenpiteillä
saadaan tulvaturva Rovaniemellä ja Kemijärvelle harvinaisen tulvan eli kerran sadassa vuodessa (1/100 a)
tulvan sattuessa.
Erityisen tärkeää olisi pikaisesti aloittaa Rovaniemen tulvapenkereiden suunnittelu ja rakentaminen suunnitelmaehdotuksessa esitetylle neljän kilometrin pituudelta, jotta kiinteistönomistajille saadaan tarvittava tulvaturva
Finanssialan keskusliiton määrittelemille ei-poikkeuksellisille tulville. Todennäköisesti asukkaiden vastustus
tulvapenkereitä kohtaan laskee kun heille selitetään, että tulvapenkereistä kieltäytyminen voi johtaa siihen,
että asukas ei joko saa tulvavakuutusta tai vakuutus ei korvaa alle 1/50 a tulvaa.
Kemijärven hätäpadotuskorkeuden nostamiseen piiri suhtautuu kielteisesti, koska yläveden korottamisen alueella on yksi äärimmäisen uhanalaisen putkilokasvilajin esiintymä, lisäksi 5 vaarantuneisiin luokiteltua putkilokasvilajia ja yhdeksän silmällä pidettävää putkilokasvilajia. Korotus on myös turhaa, koska 1/250 a tulvaan
varautuminen on ylimitoitettua.
Lisäksi piiri kannattaa erityisesti, että tuetaan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jotka edesauttavat vesien luonnollisen pidättämisen valuma-alueella eli esimerkiksi suo- ja metsäojitusalueiden ennallistamista. Luvussa
10.2.5 esitellyt keinot palauttavat usein myös luonnon monimuotoisuutta alueelle ja parantavat vesistöjen tilaa.
Uusia ojituksia ei tulisi valuma-alueella enää tehdä etenkään valtion tukirahoituksella (Kemera) ja koska ojitustoimet ovat usein osoittautuneet hyödyttömiksi eivätkä ole saaneet aikaan toivottua metsän kasvua.
Lapin luonnonsuojelupiirin lausuntoja laativat kulloinkin käytettävissä olevat vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet
ja toiminnanjohtaja kulloistenkin resurssien mukaan.
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13.

Lapin pelastuslaitos

14.

Liikennevirasto

Lausunto Lapin jokien tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksista
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,
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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.

15.

Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry

Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry esittää kantanaan tulvansuojeluasiassa, että varautuminen riskitasoon 1 / 100v on riittävä varautumistaso, kuten se muuallakin Suomessa on. Kannanotossaan yhdistys esittää samaa perusratkaisua kuin Kemijärven kaupungin valtuustokin lausunnossaan. Luusuanjärven alueen
kannalta tulvasuojelun taso nykyisellään on mielestämme riittävä, kunhan nykyisten patorakennelmien turvallisuus säilyy määräysten mukaisella tasolla.
Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry. pitää tärkeänä alueellaan olevien rakennettujen patojen turvallisuuden varmistamista (mm. Seitakorvan voimalaitospato, Neitikosken pato, Luusuan-saarenpato). Yhdistys
haluaa, että sen toiminta-alueella sijaitseville padoille tehdään vahingonvaaraselvitys. Yhdistys haluaa myös,
että se saa tutustuttavakseen patojen vahingonvaaraselvitykset ja, että sille ilmoitetaan patoturvallisuuteen
liittyvistä asioista. Tietoisuus patojen kunnosta ja niihin liittyvistä uhkista on olennaisen tärkeää kyläläisten
turvallisuuden ja hyvinvoinnin vuoksi.
Jos lopullisessa tulvasuunnitelmassa varaudutaan muuhun kuin kerran sadassa vuodessa tapahtuvaan tulvaan, Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry haluaa antaa uuden lausunnon.
Kemijärven kaupungissa Luusuan Itärannan kylässä sijaitseva Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry on
vuonna 2005 perustettu kyläyhdistys. Yhdistyksellä on noin 60 jäsentä ja se edustaa noin 200 kylällä joko osaaikaisesti tai kokoaikaisesti asuvaa ihmistä. Luusuanjärvenalueen kehittämisyhdistys ry edustaa Luusuanjärven alueen asukkaita ja siellä maata omistavia tahoja. Yhdistys haluaa valvoa edustahojensa etua myös tulvasuojelukysymyksissä sekä muutoinkin vaalia alueen ja sen perinteikkyyden säilymistä ja edistää alueen kehittymistä.
Itärannan kylä, joka sijaitsee nykyisen Neitilän väylän itäpuolella, on vahvaa kasvualuetta Kemijärvellä. Toisin
kuin muualla Kemijärvellä siellä on myös lisääntynyt vakinaisten asukkaiden määrä. Kylällä lisääntyy myös
koko ajan loma-asuminen ja vapaa-ajan rakentaminen. Kylässä toimiva Luu-suanjärvenalueen kehittämisyhdistys on panostanut paljon sekä veden että muun ympäristön hoitoon ja vaalimiseen yhteistyössä ELY-keskuksen, Kemijoki Oy:n ja Kemijärven kaupungin kanssa. Yhdistys seuraa tarkoin tulvansuojeluun ja patoturvallisuuteen liittyviä asioita, koska ne ovat oleellisen tärkeitä ihmisten turvallisuudelle ja elämänlaadulle.

16.

Metsähallitus

EHDOTUKSET TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIKSI VUOSILLE 2016–2021 JA EHDOTUSTEN
LIITTEENÄ OLEVAT YMPÄRISTÖSELOSTUKSET
Lapin ELY-keskus pyytää lausuntoa ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi sekä ehdotusten liitteenä
olevista ympäristöselostuksista. Suunnitelmat koskevat Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueita.
Tulvariskien hallinnan suunnittelun tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Lain (620/2010) mukaan tulvariskien hallintasuunnitelma tulee tehdä sellaiselle vesistöalueille, joilla on yksi tai useampia merkittäviä tulvariskialueita. Lapin ELY
keskus on valmistellut yhteistyössä vesistöalueiden tulvaryhmien kanssa ehdotukset tulvariskien hallintasuun-
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nitelmiksi vuosille 2016–2021. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä arviot tulvavahingoista Tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi jokaiselle tulvariskialueelle on asetettu tulvariskien hallinnan tavoitteet ja määritellään toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulvariskien hallintasuunnitelman liitteenä oleva ympäristöselostus perustuu lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA -laki 200/2005).
Metsähallitus valtion omistamien maa- ja vesialueiden haltijana sekä suojelualueiden hoidosta vastaavana
lausuu Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta ja sen liitteenä olevasta ympäristöselostuksesta seuraavaa:
Kemijoen vesistöalueella merkittäviksi tulvariskialueiksi on nimetty Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä. Kemijoen
tulvaryhmä on päättänyt Rovaniemen ja Kemijärven osalta tavoitteesta, jonka mukaan erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. Kittilässä rakennuksia koskeva
suojelutavoite on sidottu harvinaiseen (1/100) tulvaan. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään estämään
erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevien asuinrakennusten vahingoittuminen. Tulvasuojelutavoitteiden saavuttamiseksi Kemijoen tulvaryhmä on esittänyt, että varsinainen vaihtoehto tulvasuojelun ratkaisuksi Rovaniemellä ja Kemijärvellä on uuden tulvasuojelualtaan rakentaminen Kemijoen vesistöalueelle. Tämä lisäksi on esitetty, että Rovaniemelle rakennetaan tulvapenkereet 1/50 esiintyvän tulvan varalle.
Toissijaisena vaihtoehtona on Kemijärven varastointitilavuuden kasvattaminen poikkeuksellisessa tulvatilanteessa.
Tulva vesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa toimenpiteen luontovaikutuksia ei ole juurikaan arvioitu vaan todetaan,
että “ne arvioidaan maakuntakaavassa ja myöhemmin hankesuunnittelussa”. Metsähallituksen mukaan tällainen arviointivelvoitteen siirtäminen tehtäväksi toisen hankkeen tai suunnitelman valmisteluprosessissa ei liene
mahdollista, sillä tulvariskien hallintasuunnitelmalle asetetut sisältövaatimukset jäävät tällöin toteutumatta.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa eikä sen ympäristöselostuksessa ole esitetty luonnonsuojelulain
(1096/1996) 65 §:n mukaista Natura -arviointia uuden säännöstelyaltaan vaikutuksista Kemihaaran soiden
Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin. Tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksyy maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonsuojelulain mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että Natura -arviointi on tehty ja pyydettävä siitä lausunnot ELY-keskukselta ja siltä, kenen hallinnassa
luonnonsuojelualue on. Kemihaaran soiden tapauksessa alue on sekä Metsähallituksen että yksityisten suojelualueiden omistajien hallinnassa.
Ensisijaisena tulvasuojelutoimenpiteenä esitetyn uuden säännöstelyaltaan juridinen toteutettavuus on suunnitelmassa arvioitu huonoksi. Tämä on Metsähallituksen näkemyksen mukaan asianmukainen arvio, koska
KHO:n ennakkopäätöksen mukaan hankkeella ei ole luvan myöntämisen edellytyksiä. Lisäksi luonnonsuojelulain 66 §:n poikkeamisen edellytykset (vaihtoehtoisen ratkaisun puuttuminen) lienevät hankalasti perusteltavissa. Tähän nähden toimenpiteen toteutettavuudesta annetaan suunnitelmassa (taulukko 41) liian optimistinen kuva. Toimenpiteen toteutettavuutta arvioitaessa tulee huomioida em. tosiasiat ja kuvata menettelyt, mm.
Natura suojelusta poikkeaminen ja kompensointi, realistisemmin.
Luonnonmukainen vesien pidättäminen alueella
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on luonnonmukaista vesien pidättämistä käsitelty suppeammin
kuin esim. Tornion-Muonionjoen suunnitelmassa, vaikka Kemijoella tulvien hallintaan sisältyy huomattavasti
enemmän yhteen sovitettavia asioita. Tornionjoen suunnitelmassa on luonnonmukaista vesien pidättämistä
tarkasteltu laajemmin ja käytetty pohjana uudempia julkaisuja. Kummassakaan suunnitelmassa ei kuitenkaan
ole tehty todellisia laskelmia tai arvioita menetelmän vaikuttavuudesta. Kemijoen suunnitelmassa toimenpiteen
toteutettavuuden osalta todetaan vain, että “sopivia kohteita valuma-alueella on vähän ja niiden vaikutus tulvavahinkojen vähentämiseen on hyvin pieni” kertomatta, mihin tämä johtopäätös pohjautuu.
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Jotta po. menetelmän mahdollisuudet tulisi selvitettyä, tulvariskien hallintasuunnitelmassa voitaisiin esittää
esim. ojitusalueiden ja laskettujen järvien pinta-alatietoja. Näihin pinta-alatietoihin perustuen voitaisiin edelleen
arvioida niiden todellinen vesien puskurointikyky ja merkitys tulvien hallinnan kannalta. Tulvien hallinnassa
ojitettujen soiden osalta on merkitystä ennen kaikkea metsänkasvatuksen ulkopuolelle jäävillä kunnostusojituskelvottomilla soilla ja sillä, kuinka paljon niitä mahdollisesti tultaisiin ennallistamaan.
Lausunnolla olevassa Kemijoen vesienhoitosuunnitelma- ja sen toimenpideohjelmaluonnoksessa esitetään
yhdeksi metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteeksi ojitettujen, mutta jatkokasvatuskelvottomien soiden ennallistumaan jättämistä. Toimenpideohjelmassa tuodaan esiin, että Etelä-Lapissa olisi 340 000 ha metsätaloudellisesti kannattomia ojitusalueita, joista 255 000 ha olisi Kemijoen vesienhoitoalueella. Suunnitelmassa esitetään, että jo seuraavalla suunnitelmakaudella näistä noin 10 % jätettäisiin ennallistumaan. Jotta näiden alueiden vesien puskurointikykyä saataisiin nopeammin nostettua, tulisi osa näistä alueista varmaan aktiivisesti
ennallistaa esim. tukkimalla niiden ojia. On sinänsä vaikea ilman em. kaltaista erillistarkastelua sanoa, mikä
näiden alueiden merkitys Kemijoen tulvanhallissa kokonaisuutena olisi, mutta tarkastelu olisi hyvä sisällyttää
tulvariskien hallintasuunnitelmaan.
Tulva riskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen vesienhoidon suunnittelun kanssa
Tulvariskien hallintaaja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet
on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on
otettava huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on todettu, että säännöstelyaltaan rakentamisella on negatiivinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin, koska hanke vaikuttaa negatiivisesti veden laatuun ja muuttaa vesimuodostumia.
Metsähallituksen näkemyksen mukaan säännöstelyaltaan yhteensopivuutta vesienhoidon ympäristötavoitteisiin arvioitaessa tulisi huomioida myös se, että Kemihaaran soiden Natura-alue sisältyy vesipuitedirektiivin
artikla 6 mukaiseen rekisteriin (ns. suojelualuerekisteri). Alueen ottaminen rekisteriin korostaa Natura - alueen
merkitystä ja huomioonottamista vesienhoitosuunnittelussa. Vesienhoidon ympäristötavoitteet eivät ole vaikuttaneet tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden etusijajärjestykseen. Näin ollen yhteensovittaminen on
ollut näennäistä. Koska säännöstelyaltaan rakentaminen estää vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamisen, tulisi hankkeen toteuttamisesi arvioida edellytykset ympäristötavoitteista poikkeamiseksi. Poikkeamisen edellytyksiä ei suunnitelmassa ole esitetty.
Ympäristöselostus
Tulvariskien hallintasuunnitelman liitteenä on SOVA-säädösten (laki 200/2005 ja asetus 347/2005) mukainen
ympäristöselostus. Ympäristöselostuksen tulisi selvittää suunnitelman ja tarkasteltujen vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävimmät ympäristövaikutukset.
Vaihtoehtoina tarkastellaan VE0, jolloin mitään hallintasuunnitelman toimenpidettä ei toteuteta ja VE1, jolloin
kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan. Kemijoella on mahdollista muodostaa kaksi vaihtoehtoista toimenpideyhdistelmää tavoitteiden saavuttamiseksi: tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla ja vaihtoehto sille on Kemijärven varastotilavuuden kasvattaminen hätätilanteessa sekä Rovaniemelle
rakennettavat tulvapenkereet.
Säännöstelyallasvaihtoehdon /-ehtojen käsittely ympäristöselostuksessa tulisi olla selkeämpää ja Metsähallitus katsoo, että tältä osin selostusta tulee tarkentaa. Ajoittain selostuksessa puhutaan Kemihaaran tekoaltaasta, mutta toisessa yhteydessä esitetään kaikki Kemijoki Oy:n v. 2011 selvityksessä olleet allasvaihtoehdot
ja niiden vaikutukset. Kuitenkin tulvariskien hallintasuunnitelmassa toimenpiteenä on uuden 800 milj. m3 altaan rakentaminen. Altaan osalta viitataan Rovaniemen ja Itä-Lapin valmisteltavana olevaan maakuntakaavaan, jossa allas osoitetaan yksiselitteisesti Kemihaaran alueelle.
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Tulvasuojelutoimenpiteiden (säännöstelyallasvaihtoehtojen) luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien vaikutusten käsittely ympäristöselostuksessa on riittämätöntä suhteessa tekoaltaiden ympäristövaikutuksiin. Metsähallituksen näkemyksen mukaan ympäristöselostuksen sisältövaatimukset eivät täyty myös sen vuoksi, että
Natura -arviointi puutuu. Arvioinnin puuttuminen kummastuttaa, koska Lapin ELY-keskus SOVA- viranomaisena on jo 22.9.2014 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa todennut, että ko. arviointi tulee tehdä. Asetuksen
mukaan ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitettävä suunnitelman kannalta merkitykselliset
ympäristöongelmat, mukaan lukien varsinkin ongelmat, jotka koskevat alueita, joilla on erityistä merkitystä
ympäristön- tai luonnonsuojelun kannalta, kuten Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet.
Metsähallituksen mukaan luonnonsuojelulain (65–66 §: ien) mukaisen Natura -arviointimenettelyn ja sen edellytysten kuvaaminen ei anna lukijalle realistista kuvaa hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta. Esimerkiksi Natura -verkoston suojeluarvojen heikentymistä on ympäristöselostuksen mukaan “mahdollista kompensoida korvaavilla toimenpiteillä”. Korvaavia toimenpiteitä voivat olla kunnostus- ja parannustoimet muilla Natura-alueilla
tai esimerkiksi luontotyypin palauttaminen uudella tai laajennetulla alueella “. Kuitenkaan 14 000 ha laajuisen
Natura -alueen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen kompensoiminen ei olisi helposti toteutettavissa.
Tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön ja kasvillisuuteen arvioidaan
(s. 30) taulukossa. Uuden säännöstelyaltaan vaikutukset kasvillisuuteen katsotaan vain kielteiseksi. Metsähallituksen näkemyksen mukaan vaikutukset tulisi arvioida erittäin kielteiseksi, koska kyse on palautumattomasta
muutoksesta lajistollisesti erityisen arvokkaalla alueella.
Eri tulvasuojelutoimenpiteiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ei ole arvioitu johdonmukaisesti. Esimerkiksi tulvapenkereiden kohdalla mainitaan useasti haittapuolena niiden herättämä laaja vastustus, mutta harvemmin tekoaltaan kohdalla. Samoin maisemahaitta mainitaan paljon useammin penkereiden kohdalla, vaikka
allas muuttaa maiseman laajoilta alueilta totaalisesti.
Lisäksi Metsähallitus huomauttaa, että osa Kemijoki Oy:n selvityksen mukaisista säännöstelyallasvaihtoehdoista sijaitsee lailla perustetuilla soidensuojelualueilla. Selostuksessa ei lainkaan huomioida asiaa eikä käsitellä millaisen poikkeamismenettelyn suojelun lakkauttaminen vaatisi.
Ympäristöselostuksessa esitetyt positiiviset vaikutukset kulttuuriperinnölle ovat muinaisjäännösten osalta riittämättömästi perusteltuja. Suunnitelmassa muinaisjäännöksiin kohdistuvaa haittaa on arvioitu vain niiden lukumäärän perusteella kunkin alueen välille. Allasvaihtoehtojen alapuolisella jokiosuudella todetaan olevan
enemmän muinaismuistoja kuin mitä tekoaltaan alle kussakin allasvaihtoehdossa jäisi. Pelkkä lukumäärä ei
riitä arvotuksen perusteeksi. Lukumäärä kuvastaa parhaiten sitä, kuinka kattavasti alue on inventoitu, eikä
muinaisjäännösten todellista lukumäärää alueella. Arvotusta varten täytyisi arvioida myös mm. muinaisjäännösten edustavuutta ja säilyneisyyttä. Kuten suunnitelmassa todetaan, tulva-alueiden muinaisjäännökset ovat
jo kastuneet tulvissa usein. Tulvavesi on todennäköisesti vaurioittanut kohteita kuluttamalla maaperää, mutta
tulvimisen loppuminen ei niitä enää korjaa. Altaiden alle tulisi jäämään paremmin säilyneitä muinaisjäännöksiä,
joihin tulvavedet eivät ole aikaisemmin koskeneet.
SOVA-lain tarkoituksena on ollut muuttaa suunnittelukäytäntöjä siten, että suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa avoimuus, vaihtoehtojen tarkastelu ja vaikutusten järjestelmällinen arviointi kehittyisivät. Tulvariskien
hallintasuunnitelman monitavoitearvioinnin mukaan uuden säännöstelyaltaan vaikutukset vesistöön, luonnon
monimuotoisuuteen, lajistoon, suojelualueisiin ovat kielteisiä tai erittäin kielteisiä. Kuitenkin tulvaryhmän päättäessä etusijajärjestyksestä painoarvoa on ollut vain toimenpiteiden saavuttamilla hyödyillä. Sekä hallintasuunnitelmasta että ympäristöselostuksesta puuttuvat perustelut sille, miten ympäristönäkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön ja toimenpidevaihtoehtojen valintaan.
Lausunnon ovat valmistelleet erikoissuunnittelija Liinu Törvi ja suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen.
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Ehdotus
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
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
vaikutuksia ympäristöön, ne aiheuttavat korkeintaan paikallisia ja melko vähäisiä haitallisia luontovaikutuksia.”
Tässä lausunnossa keskitytäänkin lähinnä Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan, joka
näyttää olevan suorastaan poikkeuksellisen tarkoitushakuisesti tehty. Laki ja asetus tulvariskien hallintaan lienee laadittu aidosti tulvariskien vähentämiseksi, ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, ei niinkään Kemihaaran tai
muidenkaan tekoaltaiden rakentamisen oikeuttamista varten.
Kemihaaran alueen tekoaltaan toteuttamisella olisi merkittäviä, peruttamattomia, pitkäkestoisia haitallisia vaikutuksia alueen poronhoitoon, vesistöihin ja ympäristöön ja vaatisi muun muassa Natura-alueen/alueiden muuttamista. Vuotoksen allashankkeen yhteydessä asiaa on jo ratkottu korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Jopa Kemijoki Oy:n (2011) itselaatimassa selvityksessä tunnustetaan altaan monet ympäristövaikutukset ja poronhoidolle koituvat vaikutukset. Kemihaaran allasvaihtoehto tällä tavalla toteutettuna on yksinkertaisesti ja hyvin ilmeisesti poronhoitolain ja luonnonsuojelulain vastainen. Allasta ei voida edes kuvitella
toteutettavan ilman mittavia Natura- ja ympäristövaikutusten arviointeja; juridisista esteistä ja valitusprosesseista puhumattakaan. Vaihtoehdon merkittävät ongelmat tunnustetaan suunnitelmassa, mutta siitä huolimatta
sitä ehdotetaan ensisijaisena vaihtoehtona tulvariskien hallintaan.
Käytännössä altaan eteenpäinvieminen on yhteiskunnallisten resurssien tuhlaamista. Kemihaaran allashanketta ajetaan jälleen kerran ainutlaatuisen ympäristön, vesiekosysteemin, paikallisten ihmisten elinympäristöjen ja olemassa olevien elinkeinojen kustannuksella. Tulvasuojelun kannalta on muitakin vaihtoehtoja, joista
keskeisin ja nopeimmin toteutettavissa oleva uusi toimenpide on Kemijärven säännöstelytilavuuden kasvattaminen sekä rakennettavat tulvapenkereet.
Yksityiskohtaisemmat huomiot
Tulvariskien hallintasuunnitelmaa tehtäessä ELY-keskuksen asiantuntijoiden näkökulmat on ilmeisesti toistuvasti jyrätty tulvatyöryhmän enemmistön poliittisilla tavoitteilla. Suunnitelmaa on nähtävästi alusta asti tehty
tarkoitushakuisesti, tähdäten Kemihaaran allashankkeen eteenpäinviemiseen. Jo tavoitteiden asettamisessa
tämä käy ilmi, sillä ilman asiallisia perusteita, tavoitteet määritellään kerran 250 vuodessa tapahtuvan suurtulvan mukaan. Tällöinkään ei keskitytä ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseen, mikä olisi vielä perusteltua, vaan edellytetään, ettei myöskään omaisuudelle saa koitua merkittävää vahinkoa.
Paliskuntain yhdistys muistuttaa, että omaisuutta kohtaan kohdistuvia tulvavahinkoja vastaan on mahdollista
ottaa vakuutuksia.
Monitavoitearvioinnin puolueellisuudesta puolestaan kertoo mm. se, että yksi varteenotettava toimenpidevaihtoehto eli Rovaniemen tulvapengertäminen 1/100a tapahtuviin tulviin on jätetty lopullisesta tarkastelusta koko-
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naan pois ilmeisesti yksittäisten maanomistajien vastustuksen vuoksi. Sen sijaan uuden tekoaltaan rakentaminen on kuljetettu koko ajan mukana, vedoten mm. ”yleiseen etuun”. Herää kysymys, millä tavalla on ”yleisen
edun” mukaista viedä eteenpäin hanketta, vaikka arvioinnit osoittavat että hankkeen toteuttamiseen liittyy
useita juridisia ja vakavia luonnonsuojelullisia ongelmia? Allasvaihtoehdolla on merkittäviä, laaja-alaisia, pysyviä ja haitallisia luontovaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Silti sitä itsepintaisesti
esitetään ensisijaisena vaihtoehtona, ilman mitään sen syvempiä perusteita, kuin se, että tulvatyöryhmässä
on näin päätetty.
Tekoallashankkeen toteuttaminen on lisäksi muihin toimenpidevaihtoehtoihin nähden aivan suhteettoman kallista (ks. mm. sivut 92–94). Ei tule yllätyksenä, että Kemijoki Oy on lupautunut hankkeen maksajaksi. Hankkeen toteuttamisen mielekkyyttä pyritään tukemaan merkittävillä energiataloudellisilla hyödyillä, työllistävillä
vaikutuksilla ja aluetaloudellisilla vaikutuksilla. Näillä kohdin unohdetaan hankkeen peruuttamattomat negatiiviset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset esimerkiksi poronhoitoon, joka on osa aluetaloutta. Samalla unohdetaan se, että näillä mainituilla hyödyillä ei ole mitään tekemistä tulvasuojelun kanssa. Allasrakentamisen
negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia myös vähätellään tai ne huomioidaan puutteellisesti.
Hallintasuunnitelman johtoajatus kantaa koko teoksen alusta loppuun. Niinäkin hetkinä kun kaikki selvitykset
viittaavat siihen, että uuden tekoaltaan rakentaminen on huono idea ja se pitäisi karsia vaihtoehtotarkastelusta
ensimmäisenä pois, ohitetaan kaikki asiantuntija-arviot ym. terveen järjen ja yleisen edun mukaiset esteet
suvereenisti tulvatyöryhmän toimesta. Sitä ei pelkästään säilytetä vaihtoehtona, vaan se nostetaan ”ensisijaiseksi suositeltavaksi vaihtoehdoksi”. Siitäkin huolimatta, että mukana arviossa on koko ajan ollut taloudellisen ja ajallisen toteutettavuuden kannalta mielekkäämpi, sekä ympäristö- ja sosiaalisilta vaikutuksiltaan huomattavasti neutraalimpi tai jopa positiivinen vaihtoehto: Kemijärven ja Olkkajärven säännöstelyn tehostaminen
ja tulvapenkereiden rakentaminen. Vaikka joidenkin maanomistajien maisemat näistä tulvapenkereistä ehkä
vähän heikkenevätkin, niin vesiekosysteemi ei peruuttamattomasti tuhoudu, ainutlaatuisia luontoarvoja ei menetetä, eikä paikallisten ihmisten elinkeinotoimintaa sekoiteta ja tuhota.
Paliskuntain yhdistys pitää tällä hetkellä ainoana ratkaisuna tulvariskien hallintaan sitä, että suunnitelmaa korjataan sillä tavoin, että edotetut toimenpiteet pysyvät ympäristö- ja muun lainsäädännön mukaisina sekä ympäristö- ja muilta vaikutuksiltaan mahdollisimman vähän haitallisina. Jos tekoaltaan rakentamista pidetään
edelleen vaihtoehtona, tulee sen toteuttaminen tutkia (jälleen kerran) perusteellisesti poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten osalta. Vaikutukset tulee arvioida Hirvasniemen ja ympäröivien paliskuntien osalta ja yhteistyössä näiden paliskuntien kanssa. Arvioon on ehdottoman tärkeää ottaa mukaan perusteelliset arviot myös
suorista ja pysyvistä taloudellisista menetyksistä. Niistä kompensaatioista, mitä paliskunnille on maksettava
osakkaiden elinkeinon menetyksestä. Lapin tekoallashankkeiden historiallisia virheitä ja oikeudellisia vääryyksiä ei saa päästää toistumaan Kemihaaran alueen yhteydessä.
Lisäksi, on kummallista, miksi yhtenä tulvahallinnan keinona ei olla tarkasteltu vaihtoehtoa, jolla pahin tulvahuippu tulvariskialueilla saataisiin laimennettua ja vaikutukset minimoitua: ennakoimalla tulvien suuruutta sekä
suurtulvan riskin ollessa todennäköinen tehostamalla olemassa olevien voimalaitosten ohijuoksutuksia ja sallimalla väliaikaisesti altaiden varastointitilavuuden ylityksiä, AVIn tai tarvittaessa muun viranomaisen tai valtionhallinnon antamalla poikkeusluvalla. Tällaisen tarvehan olisi hyvin harvinaista, ehkä kerran 250 vuodessa
tai vieläkin harvemmin tulevan suurtulvan kohdalla tarpeellista. Taloudellisia menetyksiä koituisi vesivoimayhtiöille, mutta olisihan se ihmisten terveyden, yleisen turvallisuuden, sekä julkisen että yksityisen omaisuuden
suojaamisen – eli lyhyesti sanoen yleisen edun kannalta järkevää.
On selvää, että tekoallashankkeen eteenpäinvieminen tulvasuojelun varjolla tulee johtamaan (jälleen kerran)
mittaviin yhteiskunnallisia resursseja tuhlaaviin selvityksiin ja oikeusprosesseihin, ei niinkään itse altaan toteutumiseen. Sen sijaan on varsin epäselvää, miten tällainen selvityksiin ja oikeusprosesseihin ajautuminen vastaa tulvariskien hallinnan tavoitteita, eli vähentää niitä todellisia noin kerran 50–100 tai jopa 250 vuodessa
tapahtuvia tulvariskejä, ehkäisee tai lieventää tällaisista tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia tai edistää
varautumista tulviin? Tulvariskien hallintasuunnitelma tässä nykymuodossaan ei siis ole edes tulvariskien hallintalain ja valtioneuvoston asetuksen tavoitteiden mukainen.
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Sen sijaan, että tuhlataan aikaa allasselvityksiin, voitaisiin aidosti varautua tulviin erilaisin toimenpitein. Hallintasuunnitelmassa kun kuitenkin on joukko käyttökelpoisia toimenpiteitä, joista osa on jo käytössä, mutta joiden
kehittäminen edelleen ja tehostaminen on taloudellisesti ja ekologisesti mielekästä, sekä muillakin tavoin varsin kannatettavaa ja toivottavaa. Jo aiemmin mainittujen Kemijärven ja Olkkajärven säännöstelyn tehostamisen sekä tulvapenkereiden rakentamisen lisäksi mainittakoon mm.:
-

18.

maankäytön suunnittelu
luonnonmukainen veden pidättäminen valuma-alueilla
jäiden sahaukset
tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien kehittäminen
viemäriverkoston kehittäminen
tilapäisten ja pysyvien tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Pelkosenniemen kunta

Pelkosenniemen kunnanhallitus esittää, että tulvasuojelussa pitäydytään kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan
torjuntaan. Pelkosenniemen kunta ei pidä tulvasuojelualtaan rakentamista tarpeellisena. VE 4 eli Kemihaaran
altaan rakentaminen ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä vaihtoehto. Vaihtoehto on ristiriidassa mm.
vesienhoidon keskeisten tavoitteiden kanssa ja vaihtoehdolla on merkittävät haitat mm. vesientilaan, alueen
sosiaalisiin ja luontoarvoihin. Lisäksi altaan rakentaminen on lainvastainen KHO:n päätöksellä Kemihaaran
alueella.

19.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
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20.

Rovaniemen kaupunki

1 KAUPUNGIN TOIMET TULVARISKIHALLINNASSA
1.1 KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
Kaupunki on tehnyt seuraavat tulvariskien hallintaa koskevat keskeiset päätökset:
• KH 10.9.2007 § 420: Aloite Kemijoen ja Ounasjoen kokonaissuunnitelman laatimisesta Lapin liitolle:
Kaupunginhallitus päättää esittää Lapin liitolle, että se käynnistää tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annettavan direktiivin mukaiset Kemi- ja Ounasjokien tulvan-suojelun, hoidon ja käytön kokonaissuunnitelman
valmistelut yhdessä alueen kuntien, Lapin TE-keskuksen/ kalatalousyksikön, Lapin ympäristökeskuksen, vesialueen omistajien ja – käyttäjien kanssa vuoden 2008 aikana siten, että hanke rahoitetaan valtion rahoituksella.
• KH 16.6.2008 § 251: Lausunto Kemi- Ounasjoen tulvaryhmän väliraportista:
Tekniset palvelut-osasto esittää kaupungin lausuntona Lapin liitolle Kemijoki-Ounasjoki työryhmän väliraportista, että Rovaniemen taajama-alueen tulvariskien hallinnan kannalta väliraportissa esitetty vaihtoehto B on
edullisin ja tehokkain vaihtoehto Rovaniemen tulvariskien vähentämiseksi. Raportissa esitetyt lisäselvitystarpeet vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi- Ounasjokeen, kalastonhoitomaksujen muuttaminen, Natura-alueiden vaihtaminen ja Kemihaaran alueelle toteutettavan monikäyttöaltaan selvitys- ja suunnittelutyöt ovat tarpeellisia Kemi-Ounasjoen vesistön moninaiskäytön kehittämiseksi.
• KH 7.10.2013 § 369: Kannanotot tulvatyöryhmälle:
Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että esityksen viimeinen lause muutetaan muotoon: ”Rovaniemen kohdalla Kemijoen päävirtaamaa tulee leikata ja muuttaa mahdollisuuksien mukaan säännöstelyä
ja/tai rakentaa rakenteet, joilla saavutetaan vastaavaa vaikutusta niin, että se turvaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen (sis. asuinrakennukset) a 1/250 tulvalta (5.500 m3/s, ko. arvosta on leikattava virtaamaa
4000m3/s tuhorajaan).”
• KH 12.5.2014 § 207: Kuntalaisaloite: Tulvapenkereiden rakentaminen Rovaniemen kaupungin alueelle:
Rovaniemen kaupunki vastauksenaan aloitteeseen ja kantanaan tulvaryhmälle esittää, että kaupunginhallituksen 16.6.2008 (§ 251) ja 7.3.2014 (§ 369) päätösten muuttamiseen ei ole tarvetta edellä esitetyistä syistä
johtuen. Lisäksi Rovaniemen kaupunki painottaa, että tulvaryhmän esittämä tavoite ja valitsemat keinot tulee
ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Tulvatorjunnan tulee perustua sulamisvesien pidättämiseen Kemijoen vesistöalueella rakentamalla alueelle allas. Altaan tulee turvata Rovaniemen tulvariskialue 1/250 tulvalta. Kaupunginhallitus tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän yhteydessä.
Perustelutekstit:
Vastauksenaan kansalaisaloitteeseen ja samalla kantanaan tulvaryhmälle Rovaniemen kaupunki toistaa
7.10.2013 päätöksen perustelumuistossa esitetyn ja toteaa edelleen seuraavaa:
Tulvaryhmän 7.10.2013 asettama tulvasuojelutavoite on oikea.
Tulvaryhmän 10.3.2014 hyväksymä vaihtoehto (tulvariskialueelle päävaihtoehtona allasvaihtoehto 1/250 vuoden tulvan torjuntaan ja 1/50 vuoden tulvaan varautuminen penkerein päävaihtoehtoa täydentävänä) on oikea,
mikäli pengerten osalla maisema-työluvan edellytykset ja virkistysalueiden omistus vapaaehtoisilla kaupoilla
toteutuvat.
Rovaniemen kaupungin näkemyksen mukaan tulvaryhmän kannanotot tulee ottaa lain tulvariskien hallinnan
suunnittelusta 23 §:n mukaisesti huomioon.
Yleis- ja asemakaavoitus ovat MRL:n säädösten mukaisesti kunnan päätösvaltaan kuuluvia kaavatasoja. Kaavojen laatimisessa noudatetaan MRL:n säädöksiä, kaava-hierarkiaa ja kaavoja arvioidaan niiden sisältövaati-
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musten toteutumisen näkökulmasta. Kaavoituksen perusteena ovat aina kaavan tarkoitus ja tavoite. Kaavoituksessa kunta käyttää tarkoitusmukaisuusharkintaa, kun taas kaavojen oikeudellinen arviointi esim. tuomioistuimissa tulee perustua laillisuusharkintaan.
Ympäristöministeriö voi antaa ns. kaavoituskehotuksia (MRL 177 §). Tällöinkin tulee noudattaa kaavoituksen
perusperiaatteita. Kunta edelleen käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaansa ja kaavoitusmonopoliaan kaavan laatimisessa (vrt. 19.12.2006/3479 KHO:2006:97). Ympäristöministeriö ei voi määrätä kuntaa laatimaan
tietyn sisältöisen kaavan tai edes hyväksymään kaavaa.
Kunnan tulee pitää kaavat ajan tasalla (MRL 36 § ja MRL 51 §). Asemakaavaan liittyy ajantasaisuuden arviointi
(MRL 60 §). Tämä arviointi edellyttää kuitenkin, että kaavat ovat merkittävältä osaltaan jääneet toteutumatta
ja ovat olleet voimassa yli 13 vuotta. Ajantasaisuuden arviointi on kunnan vastuulla ja tehty arviointipäätös ei
ole valituskelpoinen. Tulvariskialueella olevat asemakaavat ovat lähes täysin toteutuneet. ELY-keskuksen mukaan yleisesti 1/50 tulvamääräys lisäkorkeuksineen tuli käyttöön vuonna 1999 (Ylimmät vedenkorkeudet ja
sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa – Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista, Ympäristöopas 52).
Aikaisempi vesihallituksen ohje on ollut vuodelta 1984. 2000-luvun alussa tavoitteeksi otettiin 1/100 vuoden
tulva, joka on edelleen käytössä kaavoituksessa. Rovaniemen tulvariskialueella asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi ei ole perusteltua
a) koska kaavat ovat lähes täysin toteutuneet ja
b) koska kaavoissa on noudatettu vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomaisen ohjeita ja
c) koska ennen vuotta 2000 rakennuslain voimassa ollessa asemakaavat vahvistettiin ja valtion viranomainen
on siten vahvistaessaan kaavoja arvioinut myös tulvanäkökulman voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Asemakaavan muutos ei myöskään luo pakotetta maanomistajalle käynnistää hankkeita. Kaupunki voi kylläkin
antaa rakentamiskehotuksia (MRL 97 §), mutta vain tilanteessa, jossa kaavan rakennusoikeudesta on vähintään puolet jäänyt toteutumatta. Rovaniemellä ei ole tarpeen arvioida asemakaavan perustuvia rakentamiskehotuksia tulvariskialueella, koska lain säädös ei asemakaavojen osalta täyty. Asemakaavat ovat toteutuneet
kaavojen mukaisina.
Tulvaryhmän tavoite 1/250 vuodessa on perusteltu ja tavoitteeseen pääseminen edellyttää altaan rakentamista Kemijoen vesistöalueelle. Pengertäminen edellyttää maisematyölupaa (MRL 128 §). Maisematyölupaa
voi hakea maanomistaja- tai haltija tai muun syyn (valtakirja) vuoksi henkilö, joka hallitsee rakennuspaikkaa
(MRL 131§). Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei
toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140§). Tulvaryhmän tavoitetta ei voida saavuttaa ainoastaan pengerryksillä. Kemijärvellä
säännöstelyrajaa ja penkereitä tulisi nostaa lähes metri ja Rovaniemellä tulisi tehdä 1/50 tulvapenkereet (4
km) ja aiempien esitysten mukaisesti mahdollisesti 1/100 tulvapenkereet (yhteensä 13 km). Tulvapenkereet
olisivat 1/100 tilanteessa 0.5-2 m korkeita ja 1/50 tilanteessa noin. 0,5 m 1/100 penkereitä matalammat. Tulvariskialueella on merkittävä yksityinen maanomistus erityisesti Saarenkylässä. Kaavoitetut tontit rajoittuvat
ranta-penkkaan, joka on yleisesti osoitettu viheralueeksi. Maanomistus jatkuu yhtenäisenä rantaan asti ja virkistysalueet ovat siten vielä yksityisten omistuksessa. Penkereet ovat teknisesti ja juridisesti vaikeita, koska a)
puistoalueella asemakaava ei edellytä penkereen rakentamista, joten maisematyölupa ei toteuttaisi asemakaavaa, b) kaupungin tulisi hankkia viheralueet omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin tai MRL 99 §:n mukaisen lunastusluvan turvin. Rovaniemen kaupunki pitää epärealistisena vaihtoehtona sekä vapaaehtoista kauppaa että lunastusmenettelyä. c) Penger / tulvaseinä turmelee kaupunkikuvaa. Rantapuusto tulisi poistaa penkereen tai tulvaseinän kohdalta, jolloin myös rantaa eroosiolta suojaava kasvusto poistuisi. Maisematyölupa
olisi MRL 140 §:n säädösten kanssa ristiriidassa. d) Pengerrykset ja tulvaseinät heikentävät tonteilla hulevesien hallintaa patoamalla hulevedet pihalle. e) Pengerrykset laskevat kiinteistön arvoa ja aiheuttavat maisemahaittaa muille kiinteistöille. f) Pengerryksen ja tulvaseinän toteuttaja on ensisijaisesti maanomistaja. g) Penger voidaan lukea padoksi, jolloin patoturvallisuuslain mukaiset toimet siirtyisivät penkereen omistajalle. g)
Pengertäminen ja tulvaseinän rakentaminen edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua ja maaperäselvitystä rakennuspaikan vyörymä ja sortumavaaran selvittämiseksi. h) Tilaa penkereiden rakentamiseen jyrkän rannan
ja rakennusten välissä ei ole.
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Aineistot ovat nähtävillä sähköisesti kuntaselaimella.
1.2 ROVANIEMEN KAUPUNGIN MENETTELYT TULVARISKIEN HALLINNASSA
Ennakoivat toimenpiteet:
• Rakentaminen on tapahtunut kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja virnaomaisohjeiden määräysten mukaisesti (ennen 1.1.2000 laaditut kaavat alistettiin valtion viranomaisen vahvistettavaksi)
• Rovaniemen tulvavaarakartoitus on laadittu vuonna 2003
• Rovaniemellä ja Kemijärvellä toteutettiin laaja pato-onnettomuusharjoitus 20.-21.9.2006
• Kaupunki on esittänyt 10.9.2007 Lapin liitolle että se käynnistää tulvariskien kokonaishallintasuunnitelman
laatimisen
• Kaupunki on osallistunut kansainväliseen Clim-Atic hankkeeseen joka on tutkinut ilmastomuutoksen aiheuttamia vaikutuksia tulviin erityisesti pohjoisella alueella.
• Tulvantorjuntakortit on laadittu
• Rovaniemen keskustaajaman tulvien aiheuttamien vahinkojen rajoittamisen yleissuunnitelma on valmistunut 9.10.2009.
• Kaupunki on osallistunut aktiivisesti tulvatyöryhmän kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Tulvatorjuntatoimenpiteet:
• Seurataan aktiivisesti tulvakeskuksen ajankohtaisia vesitilannetiedotteita
• Keväisin osallistutaan viranomaisten ja Kemijoki Oy:n tilannearviointitilaisuuksiin
• Seurataan Suomen ympäristökeskuksen vesistöennusteita
• Nostetaan valmiutta ennusteiden perusteella
• Suoritetaan ennalta määritellyt tarvittavat tulvantorjuntatoimenpiteet
• Tarvittaessa ryhdytään tiedottamaan asukkaita, suojaamaan kaupungin kohteita, evakuoimaan jne.
2 TULVARISKIEN MÄÄRITTELY JA TULVAAN LIITTYVÄ TAUSTA-AINEISTO
Tulvan esiintyminen Rovaniemen seudulla:
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Saulin tulva vastaa 1/250 vuodessa esiintyvää tulvaa tai 1/300 vuoden tulvaa (hallintasuunnitelma s. 32 ja s.
41). Saulin tulvan korkeudeksi on arvioitu N60- järjestelmässä yllä olevan kuvan mukaisesti + 79,30 ja hallintasuunnitelmassa Lainaan kohdalla +79,0 (Hallintasuunnitelma s. 41).
Kemijoen vesistöalue on hyvin laaja ja vähäjärvinen
• Vesistöalue 51 127 km2
• Järvisyys 4,3 % tekojärvineen
• Suurin virtaama 4824 m3 pienin 62 m3
• Voimalaitoksia vesistöalueella 21 kpl
• Tekoaltaat Lokka ja Porttipahta
• Merkittävin säännöstelyjärvi on Kemijärvi
(Katso myös hallintasuunnitelma s. 11-19).
Rakentamiseen liittyvä valtion ohjeistus:
ELY-keskuksen mukaan yleisesti 1/50 tulvamääräys lisäkorkeuksineen tuli käyttöön vuonna 1999 (Ylimmät
vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa – Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista,
Ympäristöopas 52). Aikaisempi vesihallituksen ohje on ollut vuodelta 1984. 2000-luvun alussa tavoitteeksi
otettiin 1/100 vuoden tulva, joka on edelleen käytössä kaavoituksessa.
Uusin ohje on ilmestynyt vuonna 2014. Ympäristöopas 2014: Tulviin varautuminen rakentamisessa - opas
alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189
Uusimmassa oppaassa todetaan mm. seuraavia tulvan liittyviä periaatteita:
a) Vesistötulvat: Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä rankkasadetulvien sekä talven suurten virtaamien ja vedenkorkeuksien ennakoidaan lisääntyvän, kun taas lumen sulamisesta aiheutuvat kevättulvat voivat
joillakin alueille pienentyä. Yleisesti ottaen ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden kuten tulvien
arvioidaan kuitenkin lisääntyvän. (Opas s. 17)
b) Tulvalta suojautumisen alimpia tavoitetasoja toistuvuuksina ilmaistuna (Opas s. 27).

c) Vahinkojen korvaaminen vakuutuksista (Opas s. 32). Niillä vakuutusyhtiöillä, jotka ovat tuoneet markkinoille
tulvaturvan, on vakiintumassa korvausrajaksi toistuvuudeltaan keskimäärin kerran 50 vuodessa tai harvemmin
toistuva tulva (1/50a, todennäköisyys 2 %). Tätä yleisempien vesistö- ja meri-vesitulvien aiheuttamia
rakennusvahinkoja ei siis näistä vakuutuksista välttämättä korvattaisi. Vakuutusyhtiöt tekevät
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korvauspäätöksen voimassa olevien vakuutusehtojen perusteella hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen
(vesistötulvat) ja Ilmatieteen laitoksen (merivesi- ja rankkasadetulvat) antamia tulvan toistuvuuslausuntoja.
d) Tulvalta suojautumiseen liittyvä epävarmuus ja sen vaikutus tavoitetasoon Itämerellä (Opas s. 48).
Yhdyskuntasuunnittelun tarve ulottuu pidemmälle tulevaisuuteen kuin vuoteen 2100, johon asti tieteellisesti
perusteltuja laskelmia on tällä hetkellä mahdollista tehdä. Tämän takia suositusten perustaksi on otettu
vedenkorkeus, jonka ylittymisen todennäköisyys vuonna 2100 on 1/250 (0,4 %).
e) Alimmat kastuvat rakenteet sisävesillä (Opas s. 42-43). Mikäli tällä tavoin saatu korkeus on havaintojen
mukaan joskus ylitetty, tulee tämä ylin havaittu tulvakorkeus ottaa määrääväksi rakennuspaikkaa ja
perustamiskorkeutta hyväksyttäessä. (…)Joillakin alueilla tulviin varautuminen voi edellyttää
vesistösäännöstelyjen kehittämistä. Jotta rantarakentaminen ei näillä alueilla estäisi tulviin varautumista
vesistösäännöstelyjä kehittämällä, voi suositeltu lisäkorkeus olla suurempikin kuin 0,5 m. Lisäkorkeus antaisi
ratkaisulle joustavuutta ja ajallista kestävyyttä. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi tulvariskien
hallintasuunnitelmissa, säännöstelyjen kehittämishankkeissa tai muissa vastaavissa suunnitelmissa
tunnistetut vesistöt, joissa säännöstely ei toimi tai sen ei arvioida toimivan tulevaisuuden tulva- tai
kuivuustilanteissa. Lisäksi vesilain luvun 18 pykälän 3 a mukaan laaditun vesistöalueen padotus- ja
juoksutusselvitystarpeen tai itse selvityksen perusteella voidaan tunnistaa niitä vesistöjä, joissa lisäkorkeutta
tulisi harkita muita vesistöjä tarkemmin.
f) Sortuma – ja vyörymäriskin huomioon ottaminen (Opas s. 55-57). Jokitörmän maamassoilla on pyrkimys
hakeutua korkeuserosta ja painovoimasta johtuen tasapainotilaan joen pohjan suhteen. Mikäli maan sisäinen
lujuus ylitetään, tapahtuu sortuma. Vakavuutta voidaan arvioida maan sisäisen lujuuden ja sorruttavien
voimien suhteena. Myös vedenpinnan korkeus vaikuttaa tasapainotilaan. Matala vedenpinta suhteessa
korkeaan rantatörmään alentaa myös rannan vakavuutta. (…) Rakentamisesta aiheutuvaan sortumaan
vaikuttaa yleensä jo valmiiksi alhainen vakavuus ranta-alueella, jota heikennetään edelleen. Rantatörmän
päälle siirrettävät uudet maamassat aiheuttavat vakavuuden heikkenemisen. Samoin konekuormat ja tärinä
voivat edesauttaa sortumaa. Myös joen pohjan muuttaminen esim. ruoppaamalla voi heikentää vakavuutta.
Lisäksi jokitörmään johdettavat kuivatus- ja hulevedet tai valumavesien virtausmuutokset voivat aiheuttaa
eroosiota ja syöpymiä. (…) Uutta rakentamista ei tule sallia sortumaherkille alueille ilman riittäviä selvityksiä ja
tarvittavia maapohjan vahvistustoimenpiteitä. Yksityiskohtaisissa kaavoissa tulee ottaa huomioon
rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen ja mahdollinen sortumavaara. Mikäli lupaa haetaan
sortumaherkälle alueelle, tulee ennen luvan myöntämistä selvittää rakennuspaikan rakennuskelpoisuus
riittävän yksityiskohtaisilla pohjatutkimuksilla.
g) Valuma-alueet ja maisemavaikutukset (Opas s.60): Alueen maankäyttö tai tulvariskien hallinta voivat
muuttua uuden rakennuksen elinkaaren aikana. Tulvariskien hallinnalla pyritään pääsääntöisesti
vähentämään vesistöalueen tulvariskiä siten, että vahingot olisivat mahdollisimman pienet koko
valuma-alue huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa sitä, että tulvatilanteessa kokonaisvahinkojen
minimoimiseksi voi olla tarpeen juoksuttaa tai ohjata tulvavesiä siten, että niistä aiheutuu vahinkoja
yksittäisille rakennuksille, jos samalla saadaan välitettyä useampien kohteiden vahingoittuminen.
Tämä olisi hyvä ottaa huomioon jo rakennusta suunniteltaessa esimerkiksi miettimällä kohdekohtaisia
tulvasuojeluratkaisuja. Tulvavaaran torjuminen tulisi kuitenkin toteuttaa sellaisin toimenpitein, jotka eivät muuta
olennaisesti maisemaa.
Rovaniemen kaupunki toteaa yhteenvetona, että:






valtion tulvaa koskeva ohjeistus on tarkentunut useaan kertaan 1980-luvulta lähtien
asumiselle voidaan asettaa myös korkeampia tavoitetasoja eri puolella Suomea
asuinalueilla tavoitetaso painottuu 1/100- 1/250 tavoitteen välille, kuitenkin pääsääntöisesti 1/250
vuoden tavoitteeseen, ei 1/100 vuoden tavoitteen alapuolelle
vakuutuskäytännöt ovat vasta vakiintumassa, kokemusperäistä tietoa tai vakuutusoikeuden ratkaisuja
on vähän
annetuissa ohjeissa tulee aina ottaa kuitenkin huomioon mahdollisesti esiintynyt oletettua korkeampi
tulva
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tieteellinen epävarmuus voi olla syynä korkeamman tavoitetason asettamiselle
eri vesistöissä tavoitetasot voivat olla erilaisia
jokivarsien rannat tulee selvittää huolellisesti ennen rakentamistoimiin ryhtymistä (sis. myös
maarakentamisen)

3 LAUSUTTAVANA OLEVA TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSELOSTUS
Rovaniemen kaupunki on tulvariskien hallintasuunnitelmaa laativan tulvaryhmän jäsen. Tulvaryhmässä kaupunki on tuonut esille kaupunginhallituksen päätökset sekä niissä esitetyt.
Hallintasuunnitelma on laaja ja sen luettavuus kärsii yksityiskohtaisuudesta ja asioiden esittämistavasta. Liitteenä oleva tiivistelmä helpottaa muodostamaan käsityksen asiakokonaisuudesta, sillä varsinaisessa hallintasuunnitelmassa hallintasuunnitelman keskeiset osat esitetään suunnitelman lopussa.
Hallintasuunnitelman sivulla 30 kuvataan tulvariskityöryhmän v. 2009 asettamia tavoitteita maankäytön suunnittelulle. Rovaniemen kaupunki esittää, että vain voimassa olevassa lainsäädännössä esitetyt keinot osoitetaan hallintasuunnitelmissa. Kaavat laaditaan sisältövaatimusten mukaisesti ja hallintasuunnitelmaan tulee kirjata vain sellaiset tavoitteet, jotka näihin sisältövaatimuksiin kuuluvat.
Tavoitteen asettamista kuvaavassa kappaleessa (kappale 8.1) tulisi kuvata vain tulvaryhmässä tehdyt päätökset, ei kokouksen kulkua. Kokouksen kulku on nähtävissä muistiossa, joka on nähtävillä netissä.
Hallintasuunnitelmassa kappaleessa 8.2 kuvatut tavoitteet vastaavat Rovaniemen osalla kaupungin asettamia
tavoitteita. Rovaniemen kaupunki viittaa myös tämän lausunnon alussa esitettyyn selvitykseen ja korostaa,
että myös asuinrakennukset ja erityisesti asuinalueet tulisi suojata 1/250 vuodessa tulvalta. Valuma-alueen
suuruus, tulvahistoria, YM:n oppaassa esitetty ja kaupungin päätökset tukevat tätä tulvaryhmän hyväksymää
tavoitetta. Lisäksi edellä esitetty korostaa myös tarvetta torjua tulva valuma-alueella, jossa tulva syntyy. Tieteellinen epävarmuus on vakavasti otettava haaste tavoitteen asettamiselle.
Kappaleessa 9.1 kuvattu monitavoitearviointi korostuu ja aiheuttaa tulkinnallisuutta, koska monitavoitearviointi
on tehty prosessin alkuvaiheessa ja suunnitelmia on muutettu prosessin aikana. Tulvapenkereiden rakentamisesta Rovaniemelle todetaan, että penkereillä voidaan torjua 1/50 ja 1/100 vuodessa tulva, muttei muuta.
Penkereillä ei voida ratkaista asetetun tavoitteen (1/250) mukaista tulvanvaaraa. Rovaniemen kaupunki on
ohjausryhmässä ja tulvaryhmälle toimittamassaan aineistossa (vrt. GTK:n lausunto, yhdyskuntatekniikan lausunto) korostanut tarkemman maaperän rakennettavuusselvityksen tekemistä tulvapenkereistä rakennettavuuden ja kustannusvaikutusten arvioinnin pohjaksi. Hallintasuunnitelmassa ei mainita, mihin arviot kustannuksista tai penkereiden rakennettavuudesta perustuvat. Maveplanin tekemää selvitystä ei ole tulvaryhmässä
viime vuoden aikana arvioitu, vaikka hallintasuunnitelman keskeiset sisällöt on kirjoitettu tuona aikana. Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että ELY:n arviot penkereiden määrästä ja koosta ovat myös muuttuneet hallintasuunnitelman laatimisen aikana. Hallintasuunnitelmassa ei esitetä, mihin teknisiin tutkimuksiin ja tietoihin
viimeksi valitut arviot perustuvat. Rovaniemen kaupunki on toimittanut tulvaryhmälle GTK:n ja Rovaniemen
kaupungin yhdyskuntatekniikan lausunnot, joissa esitetään tarkemman selvityksen tekemistä maaperän rakennettavuudesta.
Kappaleessa 10.1.3 Todetaan, että ympäristöministeriö vastaa maankäytön ohjauksesta. MRL 17 §:n mukaisesti asianomaiselle ministeriölle kuuluu alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen
ja ohjaus. Asianomainen ministeriö edistää, ohjaa ja valvoo maakuntakaavoitusta, ei siis kaikkea maankäytön
suunnittelun ohjaamista. Maakuntakaavoja koskeva määräys tulvan huomioimisesta ei vastaa kyseistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sanamuotoa. Rovaniemen ja Itä- Lapin maakuntakaavaluonnoksessa
virhe on korjattu ja määräys on esitetty oikein ja VAT:n mukaisesti. Määräys on esitetty seuraavasti:
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara- alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perus-tuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.
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Kappaleen 10.2.3 kirjaus alueidenkäytön suunnittelusta tulee korjata vastaamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista kirjausta, joka on edellä esitetyn määräyksen mukaisen. Muutoin tässä kappaleessa esitetty toimenpide on kaupungin kannan mukainen ja riittää estämään Rovaniemellä 1/250 vuodessa
esiintyvän tulvan valuma-alueella, jossa tulva myös syntyy. Sama koskee myös kappaletta 10.1.3 Maankäytön
suunnittelu.
Rovaniemen kaupunki esittää, että hallintasuunnitelmassa esitetään selkeämmin hallintasuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelman välinen yhteys. Nyt asia on esitetty kappaleessa 9.3. Erityisesti kaupunki toivoo, että
hallintasuunnitelmassa kuvataan selkeämmin vesihoidon ja tulvariskien hallinnan yhteys valitun toimenpiteen
elinkaari ja elinkaaren aikainen kehitys huomioiden. Taulukossa 29 esitetyt vaikutusten arvioinnit toivotaan
avattavan ja vaikutuksen ennakoitu aikajänne tulisi kertoa. Kappaleeseen tulisi lisätä myös muut kuin sanalliset
perusteet arvioinneille. Arviointi jää muuten subjektiivisen arvioinnin varaan. Laki tulvariskien hallinnasta (12
§) edellyttää seuraavaa: Vesistöalueen ja merenrannikon tulvavaara- ja tulvariskikarttojen sekä tulvariskien
hallintasuunnitelmien laatiminen ja tarkistaminen sovitetaan vesienhoitoalueella yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien kanssa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että
tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun toimenpideohjelman ympäristötavoitteiden kanssa.
Kappale 11 on hallintasuunnitelman tärkein osa. Rovaniemen kaupunki pitäisi lukijan kannalta hyvänä asiana,
että kappaleen yhteenveto siirrettäisiin hallintasuunnitelman alkuun, jolloin johtopäätökset tulevat oikein esille.
Rovaniemen kaupunki toteaa:
a) Tavoitetaso 1/250 on tulvien esiintymisen tieteellinen epävarmuus, ohjeistuksessa historian
aikana tapahtuneet muutokset ja Suomessa vallalla oleva käytäntö (Ympäristöopas 2014) huomioiden ainoa oikea myös asuinrakennuksille ja asuinalueille. Valittu tavoite turvaa yhdyskuntarakenteen säilymisen tilanteessa, jossa alueella jo todettu tulva (Saulin tulva) mahdollisesti
toistuu ja jossa tieteellinen epävarmuus edellyttää suurempaa varovaisuutta kuin voimassa oleviin tavoitteisiin sisältyy.
b) Tavoitetaso 1/250 ja sen edellyttämät tulvatorjuntatoimet mahdollistavat, että tehdyt investoinnit eivät vanhene silloinkaan, kun oppaiden suositukset tai kaavoissa annetut määräykset
tarkentuvat ja suosituksia kiristetään, kuten tulvaa koskevan ohjeistuksen historiassa on myös
tapahtunut.
c) Kaupunki ostaa maita vain vapaaehtoisilla kaupoilla maita penkereitä varten.
d) Penkereiden rakentamisvastuuta ei voida hallintasuunnitelmalla siirtää kaupungille, vaan rakentamisen velvoitteet tulee perustua vallitsevaan lainsäädäntöön ja maanhallintaan.
e) Vesihoitosuunnitelman ja tulvariskien hallinnan välinen yhteys tulisi kuvata tarkemmin elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioiden.
f) Rovaniemen tulvat tulee voida hoitaa valuma-alueella, jossa vaikutukset myös syntyvät. Kaupunki ei voi omilla toimillaan vaikuttaa valuma-alueen tapahtumiin. Valuma-alueella tehtävillä
ratkaisuilla sen sijaan voidaan vaikuttaa Rovaniemen kaupungin tulvaan.
g) Rovaniemi esittää, että myös Rovaniemellä tulee voida turvata pitkän ajanjakson aikana kehittynyt yhdyskuntarakenne, joka on syntynyt vallitsevan lainsäädännön, viranomaisohjeiden
sekä oikeusvaikutusten saaneiden päätösten perusteella.
h) Rovaniemi huomauttaa, että valtio vaikuttanut yhdyskuntarakenteen kehittymiseen vahvistamalla (YM /valtioneuvosto) seutukaavan/ maakuntakaavan, ja vahvistamalla vuoteen 1.1.2000
asti yleis- ja asemakaavat. Lisäksi valtio on 30.11.2000 lähtien voimassa olleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta ohjannut maankäyttöä. Lisäksi valtio on vuodesta 1984
antanut alimpia rakennuskorkeuksia koskevien ohjeita.
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i) Rovaniemi pitää perusteltuna, että ensisijaiseksi vaihtoehdoksi hallintasuunnitelmaan valitaan
vain tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla/- altailla.
Rovaniemen kaupunki esittää, että hallintasuunnitelmaan lisätään ”Tulvasuojelun tavoitteet ja keinot Kemijoen
vesistössä” nimisen kyselyn loppuraportin tulokset (Marianne Silén ja Jaakko Ylitalo 15.12.2014).

21.

Saarenkylän ja Rantaviirin asukasyhdistykset
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22.

Sallan kunta
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23.

Savukosken kunta

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle annettavaksi lausunnon, että tulvariskien hallinnan riittäväksi suojaustasoksi riittää kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan torjunta. Tulvasuojelun toimenpiteet ja rakentaminen pitää mitoittaa sen mukaan.
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24.

Sodankylän kunta
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25.

Symbioosi ry

26.

Tervolan kunta

66

27.

Ympäristöministeriö
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28.

Kansalaispalautteet

28.1 Sähköisen palautejärjestelmän kautta tulleet palautteet
Kysymyskenttien vastaukset:
Ovatko valitut tavoitteet riittäviä ja hyvin perusteltuja?












Tavoitteet eivät palvele tasapuolisesti Kemijoen vesistöalueen asukkaita.
Ovat
Kohtalaiset
Tavoitteissa painottuu Rovaniemen etu muiden kustannuksella.
Ei. Kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä edes julkaistu.
Kyllä
Ylimitoitettuja. Varautuminen kerran 250 vuodessa tapahtuvaan tulvaan on epärealistista. Vertailuna
mukaan otettu 1800 -luvulla tapahtuneita tulvia. Silloin jokivarsi oli luonnontilassa. Nyt säännöstelyn
vuoksi pystytään vesimassoja hallitsemaan aivan eri tavalla. ELY-keskus on harkinnut tarpeelliseksi
varautua kerran 100 vuodessa tapahtuvaan tulvaan.
Ei
Eivät ole, voimatalouden edut hallitsevat suunnittelua liikaa
Kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan torjuminen Kittilässä ja Rovaniemellä on riittävä tavoite. Ilmastonmuutoksen myötä tulvariski pienenee, joten nykyilmastossa kerran 250 vuodessa tapahtuva
tulva on jokseenkin mahdoton tulevaisuuden ilmastossa. Suunnitelmassa oli siis turha asettaa 1/250a
tulvan torjumista tavoitteeksi.

Ovatko suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset riittäviä vähentämään ja ehkäisemään tulvariskejä?













Maasto-olosuhteet sallisivat oleellisesti suuremmatkin allastilavuudet, jolloin voitaisiin puhua todella tulvariskien ehkäisystä, suunnitelmassa esitetyt tilavuudet saattavat riskejä vähentää, mutta tuskin riittävästi.
Sierilän voimalaitoksen (mahdollisen) rakentamisen yhteydessä esitän siinä lisäpengerrystä ohjaamaan
tulvavedet alavalle alueelle missä vahingot ovat vähäiset
Suunnitelmat varmaan auttaisivat, mutta hyvin vähän on ollut keskustelua nykyisten valmiiden 21 altaan
käytöstä tulvasuojelussa. Johtuu siitä, että jokiyhtiö haluaa juoksuttaa kaiken mahdollisen veden turbiinien läpi. Siis raha ratkaisee. Tavallisilla ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta saada asioihin muutosta.
Kyllä
Ylimitoitettuja Kemihaaran ja Kemijoen yläjuoksun altaiden tarpeen sekä Neitilän padon avaamisen suhteen
Entisenlaisia tulvariskejä ei rakennetussa joessa ole.
Keinovalikoimaa on runsaasti. Euroopan laajuisesti tekoaltaita tulvariskien hallintaan esitetään vain
Suomessa johtuen takavuosikymmenten historiasta. Tästä käsityksestä olisi jo Suomessakin päästävä
eroon, koska keinovalikoimaa on riittävästi eikä altaille ole todellista tarvetta tulvasuojelussa, ilman että
ne aiheuttavat laajaa vahinkoa ja haittaa sekä asutukselle, ihmisille ja ympäristölle.
Tulvariskivaaraa ei pidä liioitella ja käyttää keppihevosena voimatalouden etujen ajamiseen
Ovat. Uuden tekoaltaan rakentaminen on riskeihin nähden jopa ylimitoitettu toimenpide -ehdotus.

Puuttuuko jokin toimenpide?



Liian iso uhraus Rovaniemen ulkopuolisille näillä toimenpiteillä. Kaavoittaminen on avainsana toimenpiteissä.
Allasratkaisua kannattaisi soveltaa myös Ounasjoen latvoilla.
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Sierilän voimalaitoksen (mahdollisen) rakentamisen yhteydessä esitän siinä lisäpengerrystä ohjaamaan
tulvavedet alavalle alueelle missä vahingot ovat vähäiset
Tyhmyyden vähentäminen, miksi rakennetaan edelleen alueille joilla tulvariski on suuri?
Kemijoen säännöstelykapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen ilman uusia altaita huomioiden tulvien ennustettavuus
Tulvien hallitseminen nykyisillä 21 padolla ja altaalla.
Ei
Laskelmat siitä, paljonko lisää vettä pystytään varastoimaan tulvan sattuessa nykyisiin tekoaltaisiin, Kemijärveen ja muihin säännösteltyihin sekä pieniin järviin. Soiden pidätyskyky?
Miksi annetaan lupia rakentaa asumuksia liian lähelle tulvivaa vesistöä? Ei haittaa jos liian lähelle rakennettujen asumusten näköaloja vesialueelle rajoitetaan tulvasuojelun vaatimilla korkeilla valleilla. Eli
kaavoittajalta selkeät ohjeet, joita valvotaan.
Lopullisesta vaihtoehtotarkastelusta on jätetty pois Kemijärven Neitilän kanavan avaaminen, Saarenputaan tilapäinen sulkeminen ja Rovaniemen tulvapenkereiden rakentaminen tasolle 1/100a.

Onko toimenpiteiden sisältö kuvattu riittävän hyvin? Onko vaikutusten ja toteutettavuuden arviointi
riittävän kattava?














Arviointi kokonaisuuteen nähden on ei kattava.
Sekä sisältö että vaikutusten ja toteutettavuuden arviointi on teknisestä näkökulmasta enemmän kuin
kattava, onhan niitä tutkittu vuosikymmenien ajan, mutta politiikka ja hallintobyrokratia ovat aina ongelma.
kohtuullisesti
Esim. tekoaltaan haittavaikutuksista ei ole kerrottu suurelle yleisölle riittävästi.
Ei. Tulvansuojelualtaan toteuttaminen voi enemmän haavetta kuin realismia. Tämän vuoksi vaihtoehtoisen tulvariskienhallintamallien syvällisempi tarkastelu olisi enemmän kuin tarpeen.
Toimenpiteitä on esitetty vain yksi, jota pyritään kaikin keinoin viemään eteenpäin uuden altaan rakentaminen. Pengerrysvaihtoehto on ollut mukana vain hämäystarkoituksessa.
Kyllä
Ei ole otettu huomioon Kemihaaran altaan kaikkia vaikutuksia. Muta pilaa vuosikymmeniksi alapuoliset
vesistöt. Jos keskimääräinen mudan (suoturpeen ym.) syvyys on 1 m, sitä lähtee liikkeelle 150 milj. m3
eli 150 000 000 m3.
Tekoaltaan vaikutusta on selvitetty laajasti Vuotos -oikeudenkäynnin aikana. Tämä ei tullut riittävästi
esiin luonnoksessa.
Voimatalouden intressit vaikuttavat suunnittelun taustalla liikaa. Luonnolle annettu liian vähän painoa(metsät, suot, kalat ja muu vesieliöstö jne...)
Uuden tekoaltaan hyötyjä on ehkäpä korostettu liikaa ja haittoja vähätelty. Todellisuudessa uuden tulvaaltaan tarjoama suoja ei ole ratkaisevasti muita vaihtoehtoja parempi, koska kerran 250 vuodessa toistuva tulva käy erittäin harvinaiseksi ilmaston lämmetessä. Vaikutusta sähköntuotantoon vesivoimalla on
kuvailtu erittäin suureksi hyödyksi, mutta todellisuudessa yksi voimala ei olisi kovin merkittävä lisä Suomen vesivoimaan. Tulvapenkereiden vaikutusta maisemaan on kuvailtu negatiiviseksi, mutta uusi tekoallas saa neutraalin maininnan "maisema muuttuu". Tasapuolisuus olisi paikallaan, molemmissa tapauksissa maisema muuttuu, jonkun mielestä huonommaksi ja toisen mielestä paremmaksi. Negatiivisia vaikutuksia virkistyskalastukseen olisi myös voinut ottaa paremmin esille. Merkittäviä jokikalastuskohteita menetettäisiin, eikä tekojärven uudet kalastusmahdollisuudet tätä korvaisi, koska järvistä ei ole
puutetta ollut ennenkään, hyvistä jokikalastuskohteista sen sijaan on.

Ovatko toimenpiteet asetettu oikeaan tärkeysjärjestykseen?




Ei, ongelma-alueen toimijoilla on suurimmat haasteet, eikä niitä saa vierittää ulkopuolisille.
Ovat, allastukset ovat ainoa todella vaikuttava toimenpide, muut esitetyt toimet ovat lähinnä kallista
kosmetiikkaa.
Ei, tekoallas ei ole nykyaikaa, kaikki muut toimenpiteet ok.
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Ei
Nykyisillä altailla tulvan säätämisestä ei ole kerrottu mitään.
Ei
Ei, paras on vaihtoehto 4
Eivät, uudet altaat ovat täysin tarpeettomia ja tarkoitukseen ylimitoitettuja, samoin Neitilän padon avaaminen
Tuottamattomien ojitusalueiden ennallistaminen ja metsäojitusalueiden putkipatomahdollisuuksia on
tarkasteltu kevyesti ja todettu että niitä pitäisi olla paljon. Niin on myös mahdollisuuksia ja VHS:ssa
putkipatojen on todettu vaikuttavan erittäin paljon tilapäiseen vedenpidätyskykyyn (Oulujoen-Iijoen
VHS). Näillä toimilla päästään paljon nopeammin laaja-alaiseen vaikuttavuuteen, joka vastaa myös vesienhoidon tilatavoitteisiin, kuin käynnistämällä tekoallashanke taas kerran uudelleen.
Eivät, luonnon omat keinot tulvan hillitsemiseksi pitäisi asettaa ensisijaisiksi(soiden tehtävähän on sitoa
ja pidättää vesiä eli jos ei riittävästi luonnontilaisia soita niin ennallistetaan kaivetut suot ja tukitaan kuivatusojat)
Ei. Uuden tekoaltaan rakentaminen pitäisi pudottaa tärkeysjärjestyksessä viimeiseksi tai kokonaan pois.

Ovatko jotkin esitetyt toimenpiteet ristiriitaisia vesienhoidon suunnittelun kanssa tai jonkin muun
tärkeän tavoitteen tai toiminnan kanssa?













Tekoallas on ristiriitainen kaiken mahdollisen kanssa.
uusi säännöstelyallas on täysin ristiriidassa itälappilaisten tavoitteiden kanssa saada Kemijärven yläpuolinen vesistö kalastoltaan luonnonkiertoon, lohijärvilohi, järvitaimen, purotaimen, perustuvaksi topone kalastuskohteeksi
Kemijoki on jatkuvassa tulvassa, mikä ainakin haittaa virkistyskalastajia.
Ei
Uudet esitetyt tekoaltaat ovat Korkeimman hallinto -oikeuden vuonna 2002 antamaa kielteistä Vuotoksen tekoaltaan rakentamispäätöstä vastaan, samoin Natura 2000 - päätöstä vastaan (lintu- ja luontodirektiivit) ja Koskiensuojelulain vastaisia. Pitkien prosessien jälkeen päätettyjä lakeja ja päätöksiä ei tule
purkaa, etenkään näin epätodennäköisen (1/250 a) haitan takia. Jos tulva joskus toteutuu, parempi on
kertaluonteinen vahinko kuin pysyvä merkittävä haitta, joka on siis todettu Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä Vesilain toisen…
Kyllä. Vesienhoidon ja tulvasuojelun yhteensovittamista on tarkasteltu pinnallisesti ja varastoaltaan ottaminen mukaan toimenpiteeksi on sekä vesienhoitolain tavoitteiden vastainen, Natura -säädösten että
vastoin korkeimman tuomioistuimen päätöstä. Laki tulvariskien hallinnasta ohjaa tulvien ennaltaehkäisyyn ja käyttämään muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja.
Uusi tekoallas tuhoaisi korvaamatonta luontoa, pilaisi alapuolisen vesistön vedenlaatua, haittaisi vaelluskalojen ja ihmisten liikkumista, tuhoaisi matkailuelinkeinoja(lohikalat vetonauloina), heikentäisi alueen vetovoimaa. Mitenköhän tähän asti on selvitty tulvista? Taitaapi voimatalous ja politiikka näytellä
jotain roolia.
Uuden tekoaltaan rakentaminen on ristiriidassa ainakin luonnonsuojelun, ympäristön viihtyisyyden, virkistyskalastuksen ja porotalouden tavoitteiden kanssa.

Millaiseksi olet kokenut osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutenne tulvariskien hallinnan suunnittelussa?




Mitättömät vaikuttamismahdollisuudet.
Tähän asti hyviksi, mutta lopputuloshan asian sitten ratkaisee.
Näissä asioissa päätäntävallan pitää olla Lapin asukkaiden käsissä koska vahingotkin ovat täällä. Lapin
ihmisinä meillä on paras tieto miten tulvariski hoidetaan. Lapissa on suojeltu mittavat alueet soita ja
kovia maita, joten monitoimialtaan alle jäävällä alueella on vain markinaalinen merkitys.
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Huonoksi, kansalaisen ääni ei näissä yleensä vaikuta, virkamiehet ajaa asiansa läpi kansalaisten mielipiteistä välittämättä.
Yksittäisen ihmisen mielipide vastaan Kemijoki Oy ja sen Vuotoslakeijat taitaa olla samaa kuin miekka
vastaan tuulimyllyt.
Mitään mahdollisuuksia vaikuttamiseen ei ole. Tuntuu kuin Kemijokiyhtiö vain odottaa varmaa lupaa
uusille VOIMALOILLE Ja altaille. Tuntuu myös siltä, että kaikki, jotka ovat informaatiota jakaneet, ovat
olleet Jokiyhtiön lobbareita, ja ovat ajaneet vain sähkön lisätuottoon tähtäävää ratkaisua.
Pieneksi
Sain tiedon aivan sattumalta.
Heikko
Pientähän se on yhden ihmisen mielipide byrokratian rattaissa.

Mitä kautta ja millaisessa muodossa toivoisit saavasi tulviin liittyvää tietoa?







Oman alueeni päättäjiltä ja kyselynä palautelomakkeella.
Mahdollisimman monella tavalla.
Tavallinen tallaaja joutuu etsimään tietoa, vanhempi väestö ei osaa etsiä tietoa netistä.
nykyinen tiedotus on hyvä
sähköpostilla suoraan yhdistyksen puheenjohtajalle, Kemijärven paikallislehdessä
valtakunnan ja paikkakunnan uutisista, nettisivuilta

Vapaamuotoiset pikapalautteet sähköisessä lomakkeessa:
10000164: (Rae Laura)
Ei tekoallasta, Rovaniemi suojatkoon itse kiinteistönsä ja alueensa, jotka on tietoisesti rakentanut tulvariskialueelle. Tulvariskialueet ovat "ikiaikaiset" ja olleet kyllä tiedossa aina, silti niille rakentamista on vain jatkettu.
Kemijärven ja yläpuolisten alueiden ei kuulu kärsiä toisten tyhmyyden takia. Penkereiden korottaminen on ok,
maisemavaikutukset ovat toissijaisia.
10000176: (Härkönen Kari)
Kaupungin verovaroja ei saisi käyttää tulvasuojeluun missään vaihtoehdossa.
10000821: (Saarinen Markku)
Pohtikaa tulvien estämisessä vaihtoehtoa missä käytetään jo valmiita altaita. Ne voidaan sopivaan aikaan
talvella ja keväällä laskea tyhjiksi ennen tulvien nousua, ja varastoida sitten tulvavesiä sopivasti tulevasta virtaamahuipusta.
10002411: (Norokorpi Yrjö)
Tulvariskien arviointi ei perustu päteviin tilastoihin, koska sellaisia ei ole olemassa kovinkaan pitkältä ajalta.
Rovaniemen yläpuoliselle Kemijoen vesistöalueelle on 1950-luvun lopulta alkaen rakennettu useita voimalaitoksia patoaltaineen, kaksi isoa tekojärveä ja otettu säännöstelyyn useita järviä. Säännöstelykapasiteetti on
huomattavan suuri, mikäli se käytettään tehokkaasti hyväksi hyödyntämällä valuma -alueen hydrologisia tietoja
ennakoivasti. Voimalaitosten säännöstelyn siirtyminen pois Kemijoki OY:ltä antaa siihen entistä paremmat
mahdollisuudet. Kemihaaran allasta ei tarvita. Sen kyseenalaisia hyötyjä arvioitaessa on otettava huomioon,
että samalla poistuisi huomattava määrä alueen aapasoiden luontaista tulvia ehkäisevää vaikutusta. Suoturve
itsessään pidättää tehokkaasti vettä ja kevättulvien aikaan aapasuot muuttuvat laajoiksi järviksi, joista vesi
purkautuu viipeellä alapuoliseen vesistöön. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulkitaan epätarkasti. Talvisateiden ennustetaan lisääntyvän, mutta niiden tulvavaikutuksia vähentää huomattavasti se, että pysyvän lumentulo viivästyy ja vastaavasti kevät aikaistuu. Siten lumiin varastoituu aikaisempaa vähemmän vettä ja tulvariski todellisuudessa vähenee.
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10002795: (Hyvönen Pirkko)
On hyvä, että tulviin varaudutaan. Esitetyt toimenpiteet ovat pääosin asiallisia, mutta Kemihaaran ja Kemijoen
yläjuoksun altaat ovat ylimitoitettuja. Myös Neitilän padon avaaminen on ylimitoitettu ehdotus.
1. Mahdollisen tulvan uhatessa on käytettävä hyväksi olemassa olevia altaita. Seuranta ja vuotuinen ennuste
käynnistävät toimenpiteet, jos tulva uhkaa. Altaat voidaan laskea alarajoihin ja kerätä tulvavedet ylärajoihin.
Mahdolliset ylärajojen nostot tulee voida toteuttaa nopeasti. Kemijoen patoaltaisiin voidaan myös kerätä tulvavettä. Sivujokien latvavesien vedenpidätyskykyä nostettava, samoin soiden ja metsien ojien täyttämistä, jolloin
sulamisvesien virtaus saadaan hidastumaan.
2. Kemijärvi on säännöstelty voimakkaasti. Kuluneiden vuosikymmenien aikana Kemijärven vedenlaatu on
parantunut tekoaltaista ja säännöstelystä huolimatta. Kemijärvestä saadaan jopa kuhaa ja lohikaloja. Veden
laatu on parantunut vuosi vuodelta. Vuosikymmenien epätietoisuus Vuotoksen tekoaltaasta on vaikuttanut Itä
-Lapin ihmisiin usean sukupolven ajan. KHO:n päätöksen olisi pitänyt kerta kaikkiaan lopettaa alueen käyttöön
kohdistuvat painostukset.
10002896: (Mikkola Kari)
Vuotoksen tekojärven kauppaaminen "tulvasuojelualtaana" on todella kömpelö sumutusyritys. Allastetussa
Kemijoessa kun ei enää esiinny jääpatotulvia joihin hankkeen puuhamiehet yrittävät vedota. Historiallinen Saulin tulvakin oli Pahtajan matalaan kapeikkoon pakkautuneiden jäiden aikaansaannos; nykyään paikalla on 5 10 metriä vettä.
10003788: (Raittila Jukka)
En kannata uuden tekoaltaan rakentamista, negatiivisista luontovaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista johtuen. Kannatan tulvapenkereiden rakentamista Rovaniemelle, sekä muita toimenpiteitä, joissa luontovaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset jäävät vähäisiksi.

28.2 Palautteet (sähköposti, pdf-tiedot, word-tiedostot, muut)
Aho Vesa
Emme hyväksy Kemihaaran altaan rakentamista.
Muistamme hyvin vuosikymmeniä kestäneet kamppailut ja niitä seuranneet oikeuskäsittelyt joiden tuloksena
kyseinen alue on suojeltu seuraavilla päätöksillä:
Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti 18/12/2002 Vaasan hallinto-oikeuden ehdottoman kielteisen
päätöksen altaan rakentamisesta. Pääperusteluina olivat alueen luontoarvot. Myös tulvasuojeluasiat
tutkittiin perusteellisesti jo silloin.
Vuonna 2005 KHO vahvisti myös ko. alueen Natura 2000-statuksen (hylkäsi valitukset Kemihaaran osalta).
Vuonna 2013 Natura 2000 -ohjelman toteutuskeinona Kemijoki Oy joutui taipumaan suojelusopimukseen: alueella pätee luonnonsuojelulaki. Kemijoki oy sai tästä myös miljoonakorvaukset.
Kemihaaran allas aiheuttaisi ekokatastofin vaikutusalueellaan, kuten jo nähtiin Lokalla ja Porttipahdalla. Kemijoen arvokkaat, puhtaat kosket menetettäisiin vaelluskalakantojen kutualueina. Ravinnekuormituksen valtava
lisäys aiheuttaisi suurimittaisen roskakalakantojen kasvun vesistössä. Kemijoella ja Kemijärvellä vedenlaatu
pilaantuisi taas. Muistamme myös elohopean ja raskasmetallien aiheuttamat ympäristöhaitat, kalojen kuolemat happikadon seurauksena Lokalla ja Porttipahdalla. Kemijärvelläkin petokalojen syöntirajoitukset olivat voimassa vuosikymmeniä.
Alueen hyötykäyttöarvot menetettäisiin: metsätalous, poronhoito, metsästys, kalastus ja marjastus.
Virkistyskäyttömahdollisuudet menetettäisiin myös: vesistömatkailu, mökkeily ja retkeily.
Kemijärven vesistön tila on parantunut merkittävästi mm. seuraavista seikoista johtuen:
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Lokan ja Porttipahdan altaitten pahimmat turvepäästöt ovat jo (toivottavasti) n. 50 vuodessa tulleet. Kitisen
voimalaitostenkin rakentamisesta on n. 20 vuotta ja humushaitat vähenevät edelleen.
Kemijärven Sellun
toiminta lopetettiin v.2008. Suomun alueelta on rakennuttu jätevesille paineviemäri Kemijärven keskuspuhdistamolle, viemäriin on liitetty myös Räisälän, Soppelan ja Isokylän alueet.
Veden kirkastumisen ja puhdistumisen ohella myös Kemijärven luontaiset kalakannat ovat elpyneet merkittävästi. Nykymuotoisen tarkkailuhistorian ajan paras tilastoitu kalansaalis saatiin v. 2013, yli 130 000 kg. (Pohjois-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen Kemijärven lopputarkastuksesta (no. 47/91/19.7.1991) jälkeen
), (Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2.12.2014; Ahma ympäristö oy).
Kemijärvessä elää geneettisesti erilaistunut erittäin arvokas kuhakanta joka on sopeutunut tänne pohjoisen
kylmiin olosuhteisiin. Kuhakantaa on elvytetty osana Kemijärven kalatalouden kehittämissuunnitelmaa ja kanta
on elpynyt, kuten osakaskunta on halunnut ja päätöksillään edesauttanut; kutualueitten rauhoituksilla eri aikoina ja alamitan nostolla 45 senttiin. Tämä kuhakanta menetettäisiin altaan humuskuormituksessa. Myös
muikkukanta on kasvanut merkittävästi.
Kemijoen vesistön saastuminen ja vaelluskalakantojen kutualueitten tuhoutuminen on estettävä Ylikemillä
asettamalla mahdolliselle Soklin kaivoksen avaamiselle tiukat lupaehdot. Myös Nuortijoen saastuminen estettävä. Alueella esiintyvä uraani vaatii vielä tarkemmat erityisvaatimukset mahdolliselle kaivokselle.
Vaadimme Kemijoen kalaportaitten rakentamista
Vaelluskalakannat ovat Kemijärvessä heikot istutuksista huolimatta. Ylikemiltä Keminmaalle kautta koko Lapinmaan on jälleen herännyt vaatimus kalaportaitten rakentamisesta kaikkiin Kemijoen voimalaitoksiin. Maailmalla on kalaportaita; mm. Norjassa, Kanadassa, Skotlannissa ja Isohaarassakin jo peräti 2 kappaletta.
Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenmaitaan, myös Suomea turvaamaan ja parantamaan sekä palauttamaan
vaelluskalakantojen luontaiset lisääntymismahdollisuudet. Valtiovaltakin on jo varannut kahdeksan miljoonaa
euroa näihin hankkeisiin. Lapin Ely-keskus voisi tehdä kalaportaista EU-hankesuunnitelman, jotta mekin saisimme vastinetta jäsenmaksuillemme tänne Lappiin.
Tulvapenkereitten rakentamista ja lisäkorotuksia ei tarvita eikä hyväksytä Kemijärvelle.
Ihmettelemme suuresti minkä takia Kemijärvelle esitetään penkereitten korottamista ja lupaa tilapäisen ylärajan nostolle peräti 180 sentillä! Tällainen uhkakuvien maalailu on edesvastuutonta kaikilta saati sitten viranomaistaholta. Onhan tämä nykyinen kaava täällä Kemijärvelläkin turvannut kaiken tarvittavan. Kriteeri ”kerran
250 vuodessa mahdollisesti tuleva tulva” menee jo yli hätävarjelustakin, sellaisia tulvia ei muista ”vanha erkkikään” eikä perimätietokaan. Palatkaamme maailmanlopun ennustuksista tähän aikaan. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisvelvollisuus on niitä EU:n direktiivejä. Em. suunnitelman perusteeksi EU esitti max. kerran 100 vuodessa mahdollisesti tulevaa tulvaa. Kun toimitaan vaaditulla maximikriteerillä, niin Kemijärvellä ei
tarvitse tehdä mitään erityistoimia. Kemijärven rakentamismääräyksissä alin rakennuskorkeus on 2 metriä
päälle nykyisen säännöstelyn ylärajan. Nykyisin asuinrakennusten elinkaaretkin mitoitetaan 50 vuodeksi, ei
edes 100 v. Kemijärven rantarakentaminen estyisi koska alinta rakennuskorkeutta täytyisi korottaa, myös kiinteistöjen arvot laskisivat sadoilla rantakilometreillä.
Kemijoki on rakennettu ja säännöstellään voimatalouden ehdoilla, jolloin voidaan luoda tulvauhkia jopa tarkoituksella. Tulvat ja jääpadot voidaan ennakoida ja ehkäistä nykytietämyksellä ja tekniikalla, sekä antamalla
viranomaisille tarvittava määräysvalta säännöstelyyn erityistapauksissa. Veden riittävyys on suurempi ongelma keväisin ja alkukesästä Kemijärvessäkin. Ylläesitetty lausunto on sama kuin Kemijärven Osakaskunnan
kanta. Varaamme mahdollisuuden täydentää lausuntoamme.

Annanpalo Heikki
Rantojen käyttö kestävällä tavalla edellyttää vesistön vaihtelun huomioon ottamista. Kemijoen tulvat kuuluvat
joen rytmiin, joka on aina ollut ja tulee jossakin määrin aina olemaan.
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Rovaniemen maalaiskunnan päättäjille, jotka rakensivat terveyskeskuksensa tulva-alueelle, tulvat eivät voineet olla tuntematon asia, vaan rakentamista tulva-alueelle on pidettävä tahallisena vastuuttomuutena, ilmeisenä selityksenä se, että valtion odotettiin maksavan päättäjien virheet. Sitä, että maalaiskunnan rakennusvalvonta on sallinut rakentaa kauppakeskuksen ja muita rakennuksia tulva-alueelle, voisi pitää vakavana virkavirheenä.
250 vuoden aikana mahdollisen suurtulvan ottaminen mitoitusperusteeksi ei ole asianmukaista. Yhtä hyvin
aikajänne voisi yltää maailman loppuun, sillä mitään perusteita edes 250 vuoden aikajänteen tarkasteluun ei
ole.
Kemijoen käyttäytyminen on säännöstelyn vuoksi muuttunut oleellisesti sadan vuoden takaisesta. Samoin tulvien ennakointimallit ovat nyt toiset kuin Ison Samperin aikana tai Sunkun lennellessä helikopterilla arvioimassa uittomahdollisuuksia.
Nykyiset rakennukset tehdään varsin lyhyeksi ajaksi, kiviset kerrostalot lasketaan 30 vuodeksi, korkeintaan
50:ksi. Jo paljon nuorempia rakennuksia puretaan alueilta, joilla ei ole tulva- tai muita uhkia. Mikäli maankäyttö
suunnitellaan siten, että uusia rakennuksia ei tehdä tulvavaara-alueille, aika hoitaa virheellisille paikoille tehdyt
varsin pian; ei edes puolta 250 vuoden todennäköisyysajasta tarvita.
Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tulvasuojelun vuoksi Vuotosta (tai mikä nimi sille joskus taas keksittäneenkin) ei tule rakentaa.
Lisäksi olen sitä mieltä, että tulvasuojelu ei ole asia, josta päättää kansantribunaali. “Kansanäänestyksen”
tulosta on jo liiaksi manipuloitu virheellisillä perusteilla.

Hietala Kimmo ja Kaisa-Maria
Asumme jokivarressa. Kannatamme altaan rakentamista ja vastustamme pengerryksiä.

Hulkko Erkki
Lapin Kansassa oli eilen 25.3.2015 tieto, että täkäläinen voi ottaa kantaa tulvasuojeluun. Ulkokemijärveläisenä
ja nykyisenä rovaniemeläisenä kannatan tulva-altaan rakentamista Pelkosenniemelle.

Hytönen Viljo
Esitän palautteena tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta seuraavaa:
1. Tulvaryhmän esittämästä ensisijaisesta vaihtoehdosta pitäisi poistaa tulvapenkereiden rakentaminen Rovaniemelle.
Esitystäni perustelen omakohtaisella kokemuksella Saarenkylässä. Omakotitaloni pihassa Sahatie 7:ssä
on maakellari vajaan 10 metrin päässä jokitörmästä. Kellarin lattia on noin 1,5 metriä maanpinnan alapuolella. Korkeimmat noin 35 vuoden aikana kokemani tulvat ovat käyneet korkeussuunnassa vajaan metrin
päässä rakennuksen kivijalasta. Tulvavesi on noussut kellariin rantatörmän läpi seuraten jokiveden pinnan
korkeutta. Toisin sanoen Saarenkylän maakerrokset ovat paikoin vettä hyvin läpäiseviä, kuten on laita
tonttini kohdalla. Noin metrin vahvuisen silttikerroksen alla on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Törmän
päälle rakennettava tulvapenger ei estä tulvaveden pääsyä padon alitse. Vaikka penger pitäisikin vettä,
pääsee tulvavesi kulkemaan padon alitse maan routakerroksen alla vettäläpäisevissä hiekkakerroksissa
ja nousee rakennusten kohdalla, missä routaa ei ole, ylös rakennukseen kastellen rakennusten alapohjat.
Kuulemistilaisuuksissa on kuultu monien saarenkyläläisten kertomuksia ja havaintoja samanlaisesta tilanteesta. Saarenkylä on vanhaa vesijättömaata, jossa on vaihtelevia maakerroksia. Maakerroksen vahvuus
on lähes 20 metriä (todettu maalämpökaivojen porauksissa), joten vettä läpäiseviä kerroksia on hyvinkin
syvällä. Jokitörmän rakentaminen pitäväksi on mahdoton tehtävä eikä esitetty kustannus 3 milj. euroa
vastaa millään tavalla todellisuutta.
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Toinen este on jo kuulemistilaisuuksissa monien asukkaiden ilmoittama kielteinen kannanotto penkereiden rakentamisluvan saamiseen tonttinsa kohdalle. Rahoituskin voi olla monen kiinteistönomistajan kohdalla ylivoimainen este puhumattakaan muista haitoista, mitä penger kiinteistölle aiheuttaa.
2. Ensisijaisena toimenpiteenä tulisi toteuttaa Kemijärven varastotilavuuden kasvattaminen patoja
korottamalla.
Tulvavesien pidättäminen Kemijoen yläjuoksulla vaihtoehto on niin paljon aikaa vaativa projekti, jos toteutuu koskaan, että mahdollisuus vesien pidättämiseen Kemijärvessä varastotilavuutta kasvattamalla pitäisi
nostaa ensisijaisten vaihtoehtojen joukkoon. Suurempaa varastotilavuutta käytettäisiin vain viimeisenä keinona poikkeusluvalla. Suojaisihan ko. vaihtoehto myös Kemijärven rakennuskantaa suurtulvassa. Tämänkin toimenpiteen toteutus vie aikaa vuosia - suurtulvahan voi toteutua milloin vain, joten tämän toimenpiteen käytännön toteutus tulisi käynnistää viipymättä.
3. Tulvaryhmän esittämä ensisijainen toimenpide tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella
säännöstelyaltaalla on kannatettavin vaihtoehto
Uuden säännöstelyaltaan toteuttaminen Kemijärven yläpuolelle on kestävä ratkaisu Kemijoen tulvaongelmiin. Vaihtoehdon toteuttaminen on kuitenkin pitkäkestoinen projekti eikä ehdi torjumaan lähitulevaisuudessa mahdollisesti tulevaa suurtulvaa. Säännöstelyaltaalla on kuitenkin merkittäviä kansantaloudellisia
hyötyjä lisääntyvän säätöenergian ja virkistyskäytön muodossa, eikä alueella tuhoudu sellaisia luontoarvoja, joita ei olisi Lapissa olemassa muualla. Pitkälle rakennetusta Kemijoesta tulee ottaa käyttöön kaikki
energiataloudellinen hyöty, mikä mahdollistaa myös paremmin vielä rakentamattomien vesistöjen suojelun.
Saarenkylän rakentaminen on tapahtunut alueen asemakaavan ja kunnan rakennusvalvonnan antamien
rakennuslupapäätösten mukaisesti. Kunnan viranomaisilla on ollut kaiken aikaa tiedossa aikaisemmin toteutuneet tulvakorkeudet. On tuntunut ikävältä kuulla eri kuulemistilaisuuksissa kaavoittajan pyrkimys
väistää vastuutaan liian alhaalle tapahtuneesta rakentamisesta voimassa oleviin rakentamismääräyksiin
vedoten. Mielestäni viranomaisen olisi pitänyt rakennusluvan myöntämisvaiheessa määrittää alin perustamistaso, mikä olisi turvassa suuriltakin tulvilta. Rakennusvaiheessa perustamistason nosto olisi ollut
pieni lisäkustannus verrattuna talon rakenteiden kastumisen aiheuttamiin korjauskustannuksiin.

Karjalainen Asko ja Paltto Seija
Emme hyväksy mitään tulvansuojelurakennelmia omistamallemme maalle Kemijoen rantatörmälle.

Keskipoikela Jorma ja Heta
1. Kannatan ehdottomastasi tulva-altaan rakentamista Kemijoen latvavesistöön.
2. Vastustan rantojen pengerrystä tulvasuojelun kannalta epävarmana, maisemaa pilaavana ja veronmaksajille kalliina ratkaisuna.

Keskipoikela Kari
Kannatamme Kemihaaran allasta ratkaisuksi Saarenkylän tulvaongelmaan. Penkereratkaisu on kestämätön
maapohjan ja ulkonäön takia. Allas on hyvä ja järkevä ratkaisu.

Kinisselkä Pekka
Esitän, että Kemijoen latvavesistöön rakennetaan tulva-allas koska siitä saadut hyödyt ovat tulvien estämisessä parhaat ja kustannus tehokkaimmat.

Kivinen Pertti
Kannatan Lapin liiton esittämää suunnitelmaa tulvasuojelualtaan rakentamiseksi.
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Korhonen Eija
Olen Kemihaaran altaiden rakentamisen puolella.

Korhonen Raimo
Kannatan Kemijoen latvavesiin rakennetavan tulva-altaan rakentamista

Kyrö Lea
Ainoa vaihtoehto on 1, eli allas.

Leitilä Erkki
Kannatan vaihtoehtoa 1. Rakennetaan Kemijoen latvavesistöön tulva-allas.

Luiro Kaarina
Vastustamme tulva-allasta.

Nimetön 1 (ei kirjattu)
Tervehdys täältä Rovaniemeltä, olen tuossa seuraillut keskustelua tuosta "tulva altaasta" Kemihaaraan. Haluavat näköjään tuhota loputkin tuosta Kemijoesta. Minusta olis parempi ajatus kaivaa tuo Kemijoki Rovaniemen alapuolelta auki eli kaikki vanhat koskipaikat joita on useita välillä Rovaniemi - Kemi niin pääsis vesi
kunnolla virtaamaan, samalla tulis jo rakennettujen voimalaitosten altaisiin kunnon vesivarastot niin kesää kuin
talvea varten. Tällä hetkellä kun koneita on uusittu voimalaitosten virtaamat vaihtelevat tosi paljon ja täällä
Jaatilan kohdallaki vanhat karikkopaikat käyvät kuivilla kesäisin. Tuntuu jotenkin hölmöltä että rakenneltas
jotain penkereitä maan päälle Saarenkylään kun jo pilattua jokea tarvis vain kaivaa syvemmäksi se pari metriä
ja veden pinnan vaihtelut olisivat pienemmät.

Nimetön 2 (ei kirjattu)
Altaan kannalla

Nissinen Maila
Kannatan ensimäistä vaihtoehtoa tulva-allas Kemijoen latvalle.

Nissinen Olavi
Vaihtoehto yksi rakennetaan Kemijoen latvavesistöön tulva-allas.

Nojonen Kari
Olen tulva-altaan kannalla(puolesta)

Metsä Tapio
Ensimmäinen vaihtoehto tulva-allas Kemijoen latvoille.

Miettinen Tuulikki
Toni Virtala, Elli Ämmälä, Veikko Leskelä, Pirkko Vänskä, Janne Laak
Kannanotto ehdotukseen Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016 –
2021
Näkemyksemme mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat ylimitoitettuja eikä
suunnitelmassa esitettyä Kemihaaran allasta tule toteuttaa mm. siitä aiheutuvien haitallisten vesistö- ja luontovaikutusten takia. Suunnitelma on myös ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa, sillä se vaarantaa
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen vesistöalueella.
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Tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteeksi on asetettu, että erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä
alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. Tavoite on ylimitoitettu suhteessa riskiin (0,4 %). Asuinrakennusten suojaamisessa tavoitteena pidetään yleensä niiden suojaamista harvinaisen tulvan (1/100) aiheuttamilta vahingoilta. Myös ELY-keskusten antamat suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista laaditaan
siten, että tavoitteena on asuinrakennusten sijoittaminen siten, että ne eivät vahingoitu keskimäärin kerran 100
vuodessa toistuvalla tulvalla. (vrt. Ympäristöopas / 2014. Tulviin varautuminen rakentamisessa - opas alimpien
rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla)
Muissa Suomeen laadituissa tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksissa asuinrakennusten suojaustasoksi
on valittu keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan taso. Esimerkiksi ehdotuksessa Kymijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tavoitteet on asetettu seuraavasti: Asuinrakennusten suojausta harvinaiselta tulvalta (1/100 a) edistetään siten, että tietoa kiinteistöjen omistajien omatoimista varautumista varten on riittävästi saatavilla ja että mahdollisimman moni kiinteistö olisi tulvalta suojattu. Maankäytön suunnittelussa ja
rakentamisen ohjauksessa huolehditaan siitä, ettei uusia riskikohteita muodostu. Erittäin harvinaisen tulvan
(1/250a) peittämällä alueella vakituisten asukkaiden turvallisuus taataan. Alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet on varmistettu. Vantaajoella vastaavat tavoitteet on
muotoiltu seuraavasti: Harvinaisen tulvan (1%;1/100 a) peittämällä alueella sijaitseva vakituinen asutus on
suojattu tulvilta tai tulviin on varauduttu siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu. Erittäin harvinaisen tulvan (0,4%; 1/250 a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita tai kohteet on suojattu
ja evakuointiyhteydet varmistettu.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa korkeampaa tavoitetasoa on perusteltu mm. sillä, että ilmastonmuutos lisää alueen tulvariskiä. Suomen ympäristökeskuksen tekemä tutkimus (Veijalainen 2010) ei kuitenkaan osoita, että Kemijoen tulvariski olisi kasvamassa ainakaan merkittävästi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tutkimuksen mukaan Kemijoen virtaamahuippu hieman aikaistuu sekä syksyn ja talven virtaamat kasvavat. Tulvavirtaamat eivät muutu merkittävästi, mutta tulvan ajankohta aikaistuu. Ainoastaan ns. viileän skenaarion mukaan tulvakorkeudet voivat hieman nousta. Kemijoen vesistöalueella suurimmat tulvat ovat kevään
lumen sulamistulvia, eikä tämä muutu ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
kesän ja syksyn vesisateiden sekä rankkasateiden arvioidaan lisääntyvän, mikä voi aiheuttaa tavanomaista
suurempia tulvia kesällä ja syksyllä. Nämä tulvat eivät kuitenkaan yllä yhtä suuriksi kuin kevättulvat.
Edellä olevan perusteella tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteeksi tulisi ottaa tulvariskialueilla olevien
asuinrakennusten suojaaminen harvinaiselta tulvalta (1/100) ja ainoastaan vaikeasti evakuoitavat kohteet ja sellaiset toiminnot, jotka voivat aiheuttaa laajoja vahingollisia seurauksia vesistöille ja ympäristölle, tulisi suojata erittäin harvinaiselta tulvalta (1/250).
Tulvariskien hallinnan tavoitteiden lisäksi myös valitut toimenpiteet ovat osin ylimitoitettuja. Suunnitelmassa
esitetään uuden pinta-alaltaan noin 155 km 2 tekoaltaan (ns. Kemihaaran allas) rakentamista Kemijärven yläpuoliselle valuma-alueelle. Altaan tarkoituksena olisi suunnitelman mukaan tulvavesien pidättäminen vesistöalueella, mutta todellisuudessa sen päätarkoitus olisi Kemijoen vesistöalueen vesivoimantuotannon lisääminen.
Tulvariskien hallintasuunnitelman monitavoitearviointiraportin mukaan Kemihaaran tekoallasalue on luontoarvoiltaan monipuolinen ja luonnonsuojelullisesti arvokas kokonaisuus, johon kuuluu monia harvinaiseksi tai
uhanalaiseksi luokiteltavaa lajia. Kemihaaran suot on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Suunnitellun altaan alle jäisi yhteensä 5155 ha Natura-aluetta, joiden luontoarvot menetettäisiin pysyvästi altaan rakentamisen seurauksena. Altaan alle jäisi myös luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia jokia ja puroja, jotka toimivat mm. vaelluskalojen kutupaikkoina. Allas heikentäisi Kemijärven ja sen yläpuolisen joen vaellussiika- ja
taimenkantaa ja altaan aiheuttama kuormitus vaikuttaisi kalakantoihin Perämerelle saakka.
Suunnitellun altaan vaikutukset alapuolisen vesistön tilaan ja vedenlaatuun olisivat negatiiviset ja sen rakentaminen on ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. Em. raportissa todetaan, että altaan rakentamisen
seurauksena alakanavan ja Kemijärven välinen Kemijoki tulisi rehevöitymään ja se vaikuttaisi myös Kemijärven veden laatuun mm. lisäämällä ravinnekuormitusta ja muita ainevirtaamia useiden vuosikymmenten ajan.
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Altaan vaikutus näkyisi koko alapuolisella vesistöalueella kohonneina veden humus-, rauta- fosfori ja typpipitoisuuksina useiden vuosien ajan rakentamisen jälkeen. Altaan rakentamisen seurauksena alapuolisessa vesistöissä petokaljojen elohopeapitoisuudet kohoaisivat, mikä vaikuttaisi kielteisesti alueen kalastukseen ja johtaisi todennäköisesti kalojen syöntirajoitukseen mm. alapuolisessa Kemijärvessä. Itse altaan veden laatu jäisi
pysyvästi muuta vesistöä huonommaksi ja sen petokalasto olisi syömäkelvotonta jopa 10 – 15 vuotta.
Altaan rakentamista on perusteltu tulvasuojeluhyötyjen lisäksi mm. sen työllisyysvaikutuksilla sekä uuden altaan virkistyskäyttömahdollisuuksilla. Työllisyysvaikutukset olisivat kuitenkin tilapäisiä ajoittuen altaan rakentamisaikaan ja toisaalta altaalla olisi myös negatiivisia työllisyysvaikutuksia mm. porotaloudelle aiheutuvien
haittojen takia. Altaan soveltuvuus virkistyskäyttöön on huono mm. suuresta vedenkorkeuden vaihtelusta (8
m) johtuen. Altaan pinta-ala alarajalla olisi vain 36 km 2 eli alle neljäsosa sen ylärajan mukaisesta pinta-alasta.
Altaan kalataloudellinen merkitys on myös melko vähäinen, sillä altaan kalakanta koostuisi lähinnä vähempiarvoisista kalalajeista kuten hauesta, ahvenesta ja särjestä. Toisaalta altaan rakentamisen seurauksena menetettäisiin mm. metsästys-, marjastus- ja sienestysalueita sekä paikallisille tärkeitä kalastuspaikkoja. Heikentyneellä vedenlaadulla olisi myös vaikutuksia alapuolisen vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja kalastukseen sekä matkailuun, joten kokonaisuutena työllisyys- ja virkistyskäyttövaikutukset voisivat olla negatiivisia.
Altaan ainoa todellinen hyötyjä olisikin energiatalous.
Altaan toteuttaminen on epävarmaa mm. pitkien lupaprosessien takia ja voi olla, ettei siihen vaadittavia lupia
edes myönnetä sen merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten takia. Hankkeen toteuttaminen edellyttää
vesilain mukaisen luvan lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), johon on myös liitettävä luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita koskee heikentämiskielto.
Sen mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeelle, joka todennäköisesti merkittävästi heikentää
alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Lupa hankkeelle voidaan kuitenkin myöntää, mikäli valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta
syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Natura-suojelusta poikkeamisesta on pyydettävä EU-komission lausunto ja menetettävät luontotyypit ja -lajit joudutaan kompensoimaan esim. osoittamalla suojeluun korvaavia
alueita.
Luontovaikutusten lisäksi hankkeella on vaikutuksia vesistön ekologiseen tilaan ja se voi estää vesienhoidon
ympäristötavoitteiden saavuttamisen. Vesienhoidon kannalta kielteisen toimenpiteen hankesuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja pyrkiä lieventämään vaikutuksia. Kielteistä toimenpidettä ei tulisi vesienhoitolain (luku 4, 23§) mukaan edistää, ellei
1) hanke ole yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten
terveyttä tai ihmisten turvallisuutta;
2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin;
3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta
merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.
Kemihaaran altaan tapauksessa edellytykset valtioneuvoston Natura- suojelusta poikkeamiseen ja vesienhoidon ympäristötavoitteesta poikkeamiseen eivät välttämättä täyty, sillä tulvasuojeluhyöty voidaan saavuttaa
myös muilla vaihtoehtoisilla ratkaisuilla, kuten suojaamalla Rovaniemen tulvariskialueet penkereillä ja tilapäisillä tulvasuojelurakenteilla sekä toteuttamalla muita tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä. Lupaa altaan rakentamiseen ei siten voitaisi myöntää.
Edellä olevan perusteella katsomme, että Kemihaaran allasta ei voida toteuttaa siitä vesistöille ja luonnolle aiheutuvien merkittävien haittavaikutusten takia, eikä sitä tulisi sisällyttää Kemijoen tulvariskien
hallintasuunnitelman toimenpiteisiin.
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelma päivitetään kuuden vuoden päästä, jolloin tarvetta tulvavesien pidättämisaltaan rakentamiseen voidaan tarkastella uudestaan seuraavalla suunnittelukierroksella. Siihen mennessä saadaan myös uutta tietoa tulvariskeistä mm. Kemijoen ja Ounasjoen virtausmallien päivittämisen
kautta. Myös tulvariskikohteiden tietoja voidaan tarkentaa mm. määrittämällä tulvavaara-alueilla olevien rakennusten sokkelikorkeudet, jolloin tulvan aiheuttamien vahinkojen suuruutta voidaan arvioida tarkemmin.
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Rovaniemen tulvariskejä voidaan vähentää riittävästi paikallisilla tulvasuojelutoimenpiteillä, kuten rakentamalla tulvapenkereitä sekä käyttämällä tulvan uhatessa tilapäisiä tulvasuojelurakenteita. Tulvariskiä voidaan
lisäksi vähentää varastoimalla tulvavesiä Kemijärveen nykyisten rakenteiden sallimissa rajoissa sekä tehostamalla Olkkajärven säännöstelyn käyttöä tulvavesien varastoinnissa. Tarvittaessa voidaan hakea aluehallintovirastolta poikkeuslupaa säännöstelymääräyksistä poikkeamiseen.
Sen sijaan Kemijärven hätä-HW:n nostamista metrillä ei tule sisällyttää tulvariskien hallinnan toimenpiteisiin, koska se edellyttää mm. nykyisten maapatojen korottamista vähintään metrillä. Maapatoja on yhteensä 33 km, joten niiden korottamisesta voi aiheutua merkittäviä maisemahaittoja Kemijärven alueella. Toimenpide edellyttää lisäselvityksiä, kuten maisemahaittojen tarkempaa arviointia sekä vedenpinnan tilapäisestä
nostamisesta rantarakenteille ja -rakennuksille aiheutuvien haittojen tarkempaa arviointia, ja siihen voidaan
palata seuraavalla suunnittelukierroksella.
Vesien luonnonmukaista pidättämistä valuma-alueella tulee myös edistää, vaikkakin toimenpiteen vaikutukset
tulvariskeihin ovat vähäiset. Näillä pienimuotoisilla toimenpiteillä voidaan kuitenkin pienentää valuma-alueelta
tulevaa kuormitusta ja siten tukea vesienhoidon tavoitteiden toteutumista sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.
Muut suunnitelmassa esitetyt tulvariskien hallinnan toimenpiteet ovat hyväksyttäviä. Erityisesti tulisi korostaa rakennusten omistajien omatoimista tulviin varautumista. Kunnalla tai yhteiskunnalla ei ole laissa
osoitettua velvollisuutta suojata asukkaiden kiinteistöjä, vaan kiinteistön omistaja ensisijaisesti vastaa kiinteistönsä suojauksesta. Tulvatietoisuuden lisääminen ja omistajan vastuun korostaminen voi myös muuttaa suhtautumista Rovaniemelle suunniteltuihin tulvapenkereisiin sekä lisätä omistajien kiinnostusta osallistua niiden
kustannuksiin. Myös Rovaniemen kaupungin tulisi osallistua penkereiden rakentamiskustannuksiin, koska se
on mm. rakennuslupamenettelyssä sallinut rakennusten sijoittamisen tulvien kannalta liian alaville paikoille.
Omatoimiseen varautumiseen liittyy myös tulvavakuutukset. Erityisesti riskialueella asuvien olisi hyvä tarkistaa
millaisia tulvavahinkoja oma kotivakuutus korvaa. Lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet koti- ja kiinteistövakuutustensa turvaa niin, että ne kattavat automaattisesti myös poikkeuksellisista vesistö-, merivesi- ja
rankkasadetulvista aiheutuvat vahingot. Yleensä tulvaturva sisältyy vähintään laajoihin vakuutuspaketteihin.
Koti- ja kiinteistövakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia eikä niiden ottaminen ole pakollista. Mikäli tulvaturvan sisältävää vakuutusta ei ole, kiinteistön tai irtaimiston omistaja vastaa itse poikkeuksellisista tulvista
aiheutuneista vahingoista. Vakuutuksissa poikkeuksellisuuden määritelmä voi vaihdella, mutta yleensä poikkeuksellisuus tarkoittaa vesistötulvaa, jonka todennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Ojanperä Anneli
Tulvia aiheuttavat kaivokset ja soiden kuivaaminen ja turpeennosto. Metsien käsittely aiheuttaa myös vesien
nopeaa karkaamista vesistöihin. Käsittely aiheuttaa myös happamoitumista metsissä, ravinteet karkaavat puiden ulottuvilta ja se että metsistä viedään kaikki roskat mikä irti lähtee, aiheuttaa myös metsien köyhtymistä ja
etenkin havumetsien happamoitumista. Eikä asiaa paranna se, että teollisuuden tuhkat tuodaan myös metsiimme.
Etelä-Suomen ja Keski-Suomen metsiin tuli erittäin suuret laskeumat Tsernobylin onnettomuudesta. Etenkin
oksissa on vielä erittäin suuret määrät cesiumia, Lappiin laskeuma ei onneksi ollut paha, n 2000 bequerelliä
kilossa haketta. Etelä ja Keski-Suomessa määrä oli jopa 50 000 bequerelliä kilossa eli noin monta hajoamista
sekunnissa. Cesium puoliintuu 30 vuodessa joten puolet on jäljellä.
Tuhkaan jää myös muut radioaktiiviset aineet, kuten uraani, radioaktiivinen kalium ja toorium, tritium ja cadmium... Tätä tuhkaa on alettu levittelemään jopa helikopterista. Uraanin ja tooriumin tytäraineita on polonium
ja radioaktiivinen lyijy, jonka puoliintumisaika on 23 v.STUK:n luvalla näitä tuhoja tehdään, niiltä oli jäänyt pois
tuo polonium siinä raportissa ja kerrottiin myös, että STUK:n virallinen kanta ei ole vättämättä tämä. Mutta
Stukin logo komeili sivulla. Tätä teollisuuden jätettä, mitä tulee hirveät määrät ,levitellään betoniin, laattoihin,
tiepohjiin viherrakentamisiin.
Kaivosteollisuus tuhoaa elinkeinomme ja lastemme tulevaisuuden.
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Ruotsissa tutkittiin kymmeniä lastenruokatuotteita, vain yksi tuote selvisi puhtain paperein. Muut sisälsivät arseenia, lyijyä ja cadmiumia, kaikki ovat tappavia myrkkyjä ja viimeksi mainittu ei poistu elimistöstä, vaan kertyy
sinne, samoin kuin elohopea. Kiinassa 10 % menee hukkaan kupari- ja nikkelikaivosten päästämien cadmiumin takia. Suomalaisten miesten siittiötuotanto oli heikentynyt huomattavasti lyhyessä ajassa.
Eikö nämä asiat ole huolestuttavia. Nämä myrkylliset aineet leviävät kaivoksista ja sulatoista ilman ja tulvavesien kautta myös pelloillemme. Energiaintensiivinen teollisuus, siis paljon sähköä käyttävä teollisuus tuottaa
paljon jätettä ja tuhkaa. ”Kadmiumia joutuu ympäristöön ja viljelymaahan teollisuuden, energian tuotannon,
jätteiden polton ja liikenteen päästöinä sekä lannoitteiden mukana. ”Teollisuuden tuhkaa on alettu levittämään
joka paikkaan, myös pelloille ja metsiin. Tuhkaan tiivistyvät radioaktiiviset aineet, myös ne jotka ovat peräisin
Tsernobylin ydinvoimaonnettomuudesta. Etelä-Suomen ja Ruotsin metsissä on vielä kymmeniätuhansia beguerellejä kilossa haketta ja turve sitoo myös raskasmetalleja ja ne jäävät myös tuhkaan. Tuhkaa käytetään
betonissa, laatoissa, tiepohjissa, viherrakentamiseen ja sitä kylvetään jopa helikopterista maahan. Suoraan
sanottuna ihmisiä tapetaan näillä pienhiukkasilla.
Tuhkaa on ruvettu levittämään myös metsiimme STUK:in siunauksella, kilossa saattaa olla kymmeniätuhansia
bequerelleja. ei kukaan tiedä kuinka paljon myrkkyjä ja radioaktiivisia aineita niissä on. Myös eläinten jätteitä
on alettu polttamaan energiaksi ja niistä tehdään lannoitteita. Evira on antanut suosituksen Tuhkalannoitteissa,
joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P 2O 5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd)
fosforikiloa (P) kohden. Teollisuuden pitää päästä tienaamaan jätteellä, muutenhan ne joutuisivat maksamaan
niistä, ei niitä tuhkakiloja kukaan edes pystyisi valvomaan. STUK ja Evirakin ovat näissä tuhotöissä mukana.
Puhtaat luonnontuotteemme, marjat, sienet ja puut saastutetaan energiaintensiivisen teollisuuden takia ja sitä
valtiomme tukee kaikin tavoin.
v. 2014 kehysriihessä päätettiin poistaa kaivoksilta louhintatyöstä tuki, muttei sitä ainakaan vuoden alussa
sieltä poistettu.. Muu tuki, kuten kaivosteollisuusprosessit olisivat olleet tukikelpoisia niin kuin ne ovat nytkin.
Energiavero teollisuudelle on 0,69 senttiä kilovattitunti ja 85 % tullilaitos maksaa tästä vielä takaisin, niin kuin
polttoaineistakin. Tämä arktinen strategia koskee Suomea, eli siis kaivoksia joka niemen notkoon ja saarelmaan ja joet valjastetaan niille halpaa sähköä tuottamaan. Tämä on sitä tulvasuojelua.
Valtio on sanoutunut irti tulvakorvauksista, mutta kaivoksia ne haluavat koko Suomen täyteen ja metsät ja suot
savuna ilmaan. Suhangossa on aloitettu kuivatukset, se maa on niin myrkyllistä siellä ja uraani- ja lyijypitoista,
puhumattakaan radioaktiivisesta kaliumista. Ruonajoessa oli jo v. 2014 YVA:ssa cadmium ja lyijyarvot kohonneet, niin myös Suhankojärvessä. Kaivosyhtiö aikoi päästää vedet louhosmontustaan 2 miljoonaa litraa Ruonajokeen. Eipä ely-keskuksella ollut siinä mitään moitittavaa. AVI:n pomoja on kourallinen ja ne hyppelevät
milloin kaivosyhtiön leivissä ja milloin ely:ssä ja AVI:ssa aina tarpeen mukaan. Tuho on vain varmaa. Yara sai
lahjustuomion keväällä 2014, 35 miljoonaa ja pomoille jopa 10 vuoden tuomiot. Pomot kyllä kiisti lahjonnan,
mutta todisteet puhuivat puolestaan ja yhtiö myönsi teot. Koskahan näitä asioita Suomessa aletaan tutkimaan.
On vain niin yhtä pataa nämä oman edun tavoittelijat, eduskuntaa myöten, että sitä saamme odotella. Suhangossa on kvartsia hirvittävät määrät malmissa, n 400 kg tonnissa. Se on pahempaa kuin asbesti keuhkoille,
Siilinjärvellä on asbestia ja aivan varmasti Kevitsassa. kuten myös Suhanagossa. amfiboli. serpentiini juonet
puhuvat puolestaan ja Uraania on myös Kevitsassa isäntäkivessä jopa uraanimalmiksi (1 kg/tonni), tukijansa
mukaan,uraani on myös tappava myrkky. Tämäpä tästä tulvasuojelusta, valtio vastuuseen, ei niitä vakuutusyhtöitä ihmisten tarvitse lihottaa. Valtio on tähän jamaan maan saattanut.

Postila Paavo
Olen vaihtoehto 1.kannalla, ei voi tulva ryhmän vaatia että Rovaniemi ja asukkaat joutuvat maksumiehiksi
tulvasuojelussa, koska kun annettiin rakennus luvat ja on rakennus on siinä paikassa mihin lupa annettu.

Puljula Eija
Kannatan ehdottomasti vaihtoehtoa 1. Rakennetaan Kemijoen latvavesistöön tulva-allas.
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Pulkkinen Eelis
vaikuttaa siltä, että tänä keväänä on lunta tavallista enemmän. Täällä lännempänä lumi on osittain jäähileistä
koostuvaa, joten sen vesipitoisuus on korkea. Onko teillä mittauksia tai arvioita lumipeitteen vesipitoisuudesta
esimerkiksi Kemijoen valuma-alueelta?
Näyttää siltä, että Savukoski ja Pelkosenniemi ovat kulkeneet onnensa ohi kielteisillä allaspäätöksillä. Ehkä
Salla tajuaa asian paremmin. Varmaan ne kunnat elävät valtion avuilla, mutta nyt hoetaan työllistämistä, niin
luulisi tavallisella rahalla, ei veromaksajien ainakaan suoraa, maksettavan työn maistuvan.

Pyykkönen Pentti
1. Tulvatyöryhmän puh. joht. Hannes Manninen on mielestäni esteellinen, hänet on nimitetty esteellisyyssäännöksistä piittaamatta työryhmän puheenjohtajaksi. Perusteluksi esitän seuraavaa:
-

Lapin Liitto aloittaa tulvasuojelusuunnittelun jo v. 2007 ja tuotos on tulvahallinnan suunnitelma ”VISIO
2015”, jossa määritellään rakennettavaksi Kemihaaran allas. Hannes Manninen on hallituksen puh.joht. ja
mukana on myös Maiju Hyry.

-

Lapin Liiton hallitus tekee esityksen 28.6.2010 Kemijoki Oy:lle selvittää tulvasuojelun nimissä altaiden rakentaminen Kemijärven yläpuoliseen vesistöön. Kemihaaran allas nousee esille. Hallitus on Mannisen
johdolla lähtenyt, viranomaistoimivaltaa käyttäen, vastoin voimassa olevia KHO:n Vuotos - , Natura- ja
Suojelupäätöksiä ajamaan Kemihaaran altaan käynnistämistä (viranomaisten pitää noudattaa ko. päätöksiä).

-

Lapin Liiton hallitus kokouksessaan 30.8.2010 päättää tulvatyöryhmän kokoonpanoperiaatteista, Manninen toimii puh.joht. ja mukana ovat myös Esko Lotvonen, maakuntakaavajohtaja Riitta Lönnström ja Maiju
Hyry. Hannes Mannisesta tulee tulvatyöryhmän puh. johtaja ja Maiju Hyrystä sihteeri.

-

Ennen kuin tulvatyöryhmä on kertaakaan kokoontunut on Lapin Liiton hallitus antanut ryhmälle tavoitteeksi
1/250 a :n tulvan edellyttämät toimenpiteet (Kemihaaran allas ykkösvaihtoehtona).

-

Tulvatyöryhmän ehdotus valmistuu 30.09.2014 mennessä. Työryhmän 10. kokouksessa hyväksytään
nähtäville asetettavan Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus jossa 1. –vaihtoehto on Kemihaaran allas. Kokouksessa pöytäkirjan mukaan oli tullut esille ettei kokoukselle ja työryhmän jäsenille oltu
toimitettu taustamuistiota ” Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnittelu oikeudellisesta näkökulmasta” (Maa- metsätalousministeriö 26.05.2014). Kyseinen muistio olisi antanut työryhmän jäsenille erittäin tärkeää tietoa päätöksenteon pohjaksi. Pyydän selvittämään kenen toimesta muistio ”pimitettiin” työryhmältä? Huom! viranomaisvastuu.

-

Edellä mainitsemaani esimerkkeihin vedoten katson, että Hannes Manninen ja Maiju Hyry ovat kytkennöillään ja toimillaan vaarantaneet Kemijoen tulvatyöryhmän objektivisuuden ja luotettavuuden.
Tulvatyöryhmän kokoonpanon ja päätösten suhteen on täten ryhdyttävä lakien edellyttämiin toimenpiteisiin.

2. Suurtulvan todennäköiseksi mahdollisuudeksi on otettava 1/100 a tapahtuva tulva.
-

ns. Saulin tulva on ollut silloin kun Kemijoen vesistö on ollut luonnontilaisena, jolloin jääpadot ovat aiheuttaneet veden nousun. Kemijoen rakentamisen jälkeen tulvavedet pystytään pysäyttämään ja varastoimaan
altaisiin (Lokka, Porttipahta ja Kemijärvi) sekä voimalaitosaltaisiin niin suuressa määrin ettei 1/250 a tulvaan tarvitse varautua.

-

Kemijärven valuma-alueen vesistä n. ½ on mahdollista pysäyttää Lokka, Porttipahta ja Kitisen jokialtaisiin,
jolloin Kemijärven kapasiteetti riittää nykyisellään tulvasuojeluun.

-

Kemihaaran allasta ei tarvita tulvasuojelun nimissä, ruoppaamalla ja tulvapenkereillä pystytään hoitamaan
Rovaniemen alue Ounasjoelta tulevilta tulvavesiltä. Ennakoidulla oikealla säännöstelyllä pystytään myös
estämään suurtulvaa.
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3.

Kemihaaran allas

-

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on sovitettava vesienhoitosuunnitelman kanssa. Allas on päinvastainen
ja vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytysten toteuttamisesta on vesienhoitolain 23§
:n mukaisesti esitettävä vesienhoitosuunnitelmassa. Näin ei ole esitetty ja viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien on vesienhoitolain 28§:n nojalla otettava vesienhoitosuunnitelma toiminnassaan huomioon (Lapin Liitto, Tulvatyöryhmä). Yli-Kemin vesistön vedet ovat vesienhoitolain 21§:n 2-mom. mukaisesti suojelun edellyttämällä tasolla ja suunniteltu Kemihaaran allas pilaisi Natura 2000 – ja suojelualueen
vesistöt.

-

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen on mahdollista kolmen edellytyksen täyttyessä: 1. Hankkeen on oltava yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja edistettävä merkittävästi kestävää
kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta. Kemihaaran allas ei ole erittäin tärkeä eikä edistä
kestävää kehitystä ja on ihmisten terveydelle haitallinen (elohopea, alumiini). Erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottavaa syytä ei ole ja vaihtoehtoisia ratkaisuja löytyy 2. Haittojen ehkäisemiksi on tullut ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, vaan Rovaniemen alueella
on kaavoitettu ja annettu rakentaa tietoisesti tulva- alttiille alueille. 3. Tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä
muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla
kuin allasrakentamisella. Tavoitteisiin päästään ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla ja teknisesti
onnistuvilla keinoilla (perkaukset, pengerrykset, säännöstely). Yksikään vesienhoitolain 23§:n / puitedirektiivin (2000/60/EY) 4,7 artiklan kolmesta edellytyksestä ei täyty.

-

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on sovitettava yhteen myös luonnonsuojelulain kanssa. Kemihaaran altaan kohdalta ei ole noudatettu luonnonsuojelulain 65 ja66§:n mukaisia vaatimuksia suunnitelman laatimisen aikana.

-

Vesilain mukainen lupamenettely: Vesilain mukaista lupaa ei saa myöntää, jos hanke vaarantaa yleistä
terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnoissa tai suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeinooloja (ehdoton luvanmyöntämiskielto). Kemihaaran allas sijoittuisi kokonaisuutenaan ns. Vuotoksen altaan alueelle hiukan pienempänä. Alue on pääosin Natura 2000 - ja suojelualueella. Vuotoksen altaan
rakentamislupaa ei myönnetty vesilain ehdottoman luvanmyöntämiskiellon perusteella. (katso päätökset)
(http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/20020339) Natura päätöksestä selviää alueen luontoarvot ja uhanalaiset lajit. http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2005/09/keminhaaransoidennatura-paatoslainmukainen 0.htm/. Kemihaaran altaan haitat ovat edelleen samansuuruiset kuin KHO:n
Vuotos päätöksessä todettiin, sekä Natura 2000 suojeluarvot edelleen erittäin merkittävät, KHO:n päätöksessä todettiin, ettei korvaavia alueita löydy.

4. Yhteenveto
Koska Kemijoen luonnonolosuhteita on vesistörakentamisella muutettu erittäin merkittävästi ja
säännöstelyllä sekä muilla toimenpiteillä pystytään varautumaan / estämään tulvavahinkoja, niin
varautuminen 1/100 a tulvaan riittää. Kemijärvessä olevat padot tulee kuulua patoturvallisuusluokkaan yksi (turvalliset 1/5000-1/10000 vuodessa toistuvissa tulvissa), jolloin Kemihaaran allas on
tulvasuojelun kannalta tarpeeton. Rovaniemen suojelemiseksi on Lapin ELY-keskus esittänyt Rovaniemen alueelle tehtävät suojelun kannalta riittävät toimenpiteet. (ruoppaukset, penkereet, ei
rakenneta tulva-alueelle, säännöstely ym.)
Kemihaaran allasta ei voi rakentaa vesilain, luonnonsuojelulain, Natura 2000, suojelupäätösten
ym. vastaisesti.
Kemihaaran allasvaihtoehto on poistettava Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmista.

Rahko Paavo
Lausunnonantaja yhtyy Lapin liiton 23.2.2015 antamaan lausuntoon.
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1. Paras vaihtoehto on säännöstelyaltaan rakentaminen Kemijärven yläpuolelle
2. Pengerten rakentamista Saarenkylään ei voi toteuttaa
-

maaperä

-

en hyväksy penkereitä, sillä ne pilaavat maisemaan

-

rakentamiselle ei löydy maksajaa

Ruonakoski Martti
Vaihtoehto 1, ilman muuta järkevin ja toimivin.

Ruuhonen Pentti
Aluksi totean, että Hannes Mannisen työryhmä on tehnyt laadukasta ja perusteellista työtä laatiessaan tulvantorjuntaraporttia.
Mielestäni tässä vaiheessa Kemijoen vesistöä tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa huomioidaan kaikki joen
roolit, tulvantorjunta, kalatiet ja sähköntuotanto yhdessä ratkaisumallissa. Samalla ratkaistaan kokonaisuuden
rahoitus sekä investoinneissa että käyttökustannuksissa.
Kalannousun tuloksia voidaan parhaiten parantaa kalateiden juoksutusta lisäämällä. Nykyinen 1,5 m3/s juoksutus ei riitä kalamäärien riittävään lisääntymiseen tai koko jokivarren hyödyntämiseen. Päämääränä tulee olla
15 - 25 m3/s juoksutus nousuaikana kesä-elokuussa sekä smolttien mereen vaelluksen aikana toukokuussa.
Tulos saavutetaan parhaiten rakentamalla allastilavuutta tarpeeksi yläjuoksulle sekä Kemi- että Ounasjokeen.
Samalla selvitetään myös muiden sivujokien allasvaihtoehdot esimerkiksi Raudan- ja Käsmänjoen vesistöihin.
Riittävillä altailla turvataan myös tulvien aiheuttamat vahingot. Samalla saadaan talvikaudeksi varastoitua vettä
säätöenergian tuotantoon. Säätöenergian hinnat tulevat nousemaan jyrkästi tuuli- ja aurinkoenergian lisääntyessä ja Keski-Eurooppaan rakennettavien siirtoyhteyksien parantuessa. Muutamina tunteina talviaikana säätöenergian hinta on ollut yli 1000 €/MWh, kun keskimääräinen hinta Nordpoolissa on ollut 35 – 40 €/MWh.
Kansantaloudessa tämä lisätuotto rahoittaa sekä kalateitä että tulvantorjuntaa. Se, että kuka rakentaa ja maksaa kustannukset, onkin sovittava erikseen.
Erikseen on tarkasteltava Ounasjoen tulvatorjuntaa ja kalannousumahdollisuutta. Luonnontilassa Ounaskosken virtaama on ollut kuivimpina kesäaikoina alle 40 m3/s. Pääosa virtaamasta on tullut Kemijoesta. Ounasjoki
luonnontilaisena on pahimmillaan lähes seisovaa vettä. Tulva-aikana Ounasjoki on hallitsematon nykyisellään
ja ilman tulvavirtaaman leikkausta vahinkovaara säilyy entisellään.
Lohella on viehtymyksenä tunkeutua suurimpaan virtaan eli Lainaalla kala hakeutuu mieluusti Kemijokeen, jos
Ounasjoen virtaama on pieni. Toisaalta hyvät kutupaikat Ounasjoella jäävät kuiville, vesi lämpenee liikaa ja
humuspitoisuus nousee.
Ratkaisuna on altaan rakentaminen Kittilän yläpuolelle. Tällöin torjutaan tulvat ja mahdollistetaan kalalle riittävä vesimäärä myös kuivana aikana. Samalla parannetaan joen viihtyisyyttä ja edistetään matkailukäyttöä.
Esitänkin, että ennen lopullista tulvatorjunnan toimenpiteiden päätöstä mukaan työhön otetaan myös kala- ja
energia-asiantuntijat. Kemijoen vesistön merkitys valtakunnallisesti ja paikallisesti on huomattava, tarjotaan
sekä harrastus- että turistikalastajille mahdollisuus. Turvataan alueen asukkaiden viihtyvyys turvallisessa ympäristössä ja tuotetaan puhdasta energiaa tukemaan kansantaloutta.

Rytilahti Mauri
Tämä on kannanottoni Kemijoen tulvansuojelun nimissä vaihtoehtona olevaa Kemihaaran allasta vastaan.
Perusteluina kannanottooni on seuraavaa:

86

Altaan vaikutuksesta Kemijärveen ja sen alapuolisen vesistön veden laatuun, kalakantoihin sekä järven egolokiseen tilaan tulee niin mittava kuormitus, että sen vettä ja kalakantoja ei voi hyödyntää ihmisravinnoksi
vuosikymmeniin.
Altaasta lähtevä maa-aines täyttää syvänteet, Elohopea ja muut raskasmetallit pilaavat vedenlaadun vuosiksi.
Joki pysyisi talvella jäättömänä pitkälle alajuoksulle ja näin hankaloittaisi joen perinteistä käyttöä kulkureittinä
talvisaikaan. Tutkimusten mukaan se myös päästäisi suuria määriä Hiilidiosidi- ja metaanikaasuja ilmakehään.

Saarinen Markku
Vielä yksi näkökanta tulvasuojeluun
Kävin kuulemassa tulvatyöryhmän mietteitä viime vuoden puolella ja tulin siihen tulokseen, johon on jo moni
muukin kirjoittaja tullut: allas Kemijoen yläjuoksulle. Pengerrysvaihtoehto esitettiin vain jotta jotain muutakin
olisi vakavissaan pohdittu. Kun esitin oman vaihtoehtoni, josta jäljempänä niin se sivuutettiin tylysti ilman minkäänlaista pohdintaa. Tosin joku tuli tilaisuuden jälkeen juttelemaan asiasta. Tulvatyöryhmän esittäjät eivät
reagoineet asiaan mitenkään.
Tässä ehdotukseni tulvasuojeluksi Rovaniemellä
Kemijoen valuma-alueella on 21 voimalaitosta ja siis 21 patoallasta. Niillä on pakko olla mahdollisuus estää
tulvien aiheuttamat vahingot. Näiden patojen tilavuuksista ei ollut tietoja netissä, joten niiden yhteistilavuutta
ei voinut laskea. Näiden voimalaitospatojen takia Kemijoki on jatkuvasti tulvassa. Joen pinnan korkeus vaihtelee niin kesällä kuin talvella pienen tulvan ja hieman suuremman tulvan välillä. Kun Lokka Porttipahta ja
Kemijärvi lasketaan minimikorkeuteen talven aikana ja voimalaitospadot tyhjennetään, lasketaan esimerkiksi
10m veden korkeutta jokaisella padolla ennen tulvan alkua, niin me pelastumme. Niin kyllä minä tiedän, että
jokiyhtiön intressi on ohjata jokainen tippa turbiinien läpi, jotta sen osakkaat saisivat mahdollisimman suuret
voitot sähkön kauppaamisesta. Se suurtulva on kuitenkin aika hyvin ennustettavissa, ja sehän tulee kerran
150 vuodessa. Silloin voisitte sääliä meitä. Voisitte varmaan laskea joen vaikka aivan tyhjäksi juuri tuona
vuonna, jotta me täällä Rovaniemellä emme hukkuisi, emmekä joutuisi kuivaamaan talojamme. Tehän ette
kuitenkaan sitä vettä omista, ja vaikka omistaisittekin, niin sitä suuremmalla syyllä te olette ainoa korvausvelvollinen jos tulvat aiheuttavat vahinkoja.
Tiedän kyllä, että säädetyt lait Kemijoesta asettavat jokiyhtiölle velvoitteita ja jopa sanktioita veden korkeudesta. Lakeja voidaan kuitenkin parannella ja sanktioita varsinkin veden ylimmästä mahdollisesta korkeudesta
nostaa niin että se kattaa tulvien aiheuttamat vahingot. nehän toistuvat kerran 150 vuodessa. Joku sanoi kerran tulva keskustelussa, että Pahtajan kohdalta ei mene vettä kuin määrätty määrä, ja että sen ruoppaaminen
ja leventäminen on kallista puuhaa. Niin varmasti on mutta on sitä louhittu tyhmempiäkin kallioita. Esimerkkejä
löytyy jos vähän miettii.

Suopanki Elina
lisäksi 14 muuta allekirjoittanut lausunnon
Emme hyväksy Kemihaaran altaan rakentamista.
Muistamme hyvin vuosikymmeniä kestäneet kamppailut ja niitä seuranneet oikeuskäsittelyt joiden tuloksena
kyseinen alue on suojeltu seuraavilla päätöksillä:
Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti 18/12/2002 Vaasan hallinto-oikeuden ehdottoman kielteisen päätöksen altaan rakentamisesta. Pääperusteluina olivat alueen luontoarvot. Myös tulvasuojeluasiat tutkittiin perusteellisesti jo silloin.
Vuonna 2005 KHO vahvisti myös ko. alueen Natura 2000-statuksen (hylkäsi valitukset Kemihaaran osalta).
Vuonna 2013 Natura 2000 -ohjelman toteutuskeinona Kemijoki Oy joutui taipumaan suojelusopimukseen:
alueella pätee luonnonsuojelulaki. Kemijoki oy sai tästä myös miljoonakorvaukset.
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Kemihaaran allas aiheuttaisi ekokatastofin vaikutusalueellaan, kuten jo nähtiin Lokalla ja Porttipahdalla. Kemijoen arvokkaat, puhtaat kosket menetettäisiin vaelluskalakantojen kutualueina. Ravinnekuormituksen valtava lisäys aiheuttaisi suurimittaisen roskakalakantojen kasvun vesistössä. Kemijoella ja Kemijärvellä vedenlaatu pilaantuisi taas. Muistamme myös elohopean ja raskasmetallien aiheuttamat ympäristöhaitat, kalojen kuolemat happikadon seurauksena Lokalla ja Porttipahdalla. Kemijärvelläkin petokalojen syöntirajoitukset olivat voimassa vuosikymmeniä.
Alueen hyötykäyttöarvot menetettäisiin: metsätalous, poronhoito, metsästys, kalastus ja marjastus.
Virkistyskäyttömahdollisuudet menetettäisiin myös: vesistömatkailu, mökkeily ja retkeily.
Kemijärven vesistön tila on parantunut merkittävästi mm. seuraavista seikoista johtuen:
Lokan ja Porttipahdan altaitten pahimmat turvepäästöt ovat jo (toivottavasti) n. 50 vuodessa tulleet. Kitisen
voimalaitostenkin rakentamisesta on n. 20 vuotta ja humushaitat vähenevät edelleen.
Kemijärven Sellun
toiminta lopetettiin v.2008. Suomun alueelta on rakennuttu jätevesille paineviemäri Kemijärven keskuspuhdistamolle, viemäriin on liitetty myös Räisälän, Soppelan ja Isokylän alueet.
Veden kirkastumisen ja puhdistumisen ohella myös Kemijärven luontaiset kalakannat ovat elpyneet merkittävästi. Nykymuotoisen tarkkailuhistorian ajan paras tilastoitu kalansaalis saatiin v. 2013, yli 130 000 kg.
(Pohjois-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen Kemijärven lopputarkastuksesta (no. 47/91/19.7.1991)
jälkeen ), (Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2.12.2014; Ahma ympäristö oy).
Kemijärvessä elää geneettisesti erilaistunut erittäin arvokas kuhakanta joka on sopeutunut tänne pohjoisen
kylmiin olosuhteisiin. Kuhakantaa on elvytetty osana Kemijärven kalatalouden kehittämissuunnitelmaa ja
kanta on elpynyt, kuten osakaskunta on halunnut ja päätöksillään edesauttanut; kutualueitten rauhoituksilla
eri aikoina ja alamitan nostolla 45 senttiin. Tämä kuhakanta menetettäisiin altaan humuskuormituksessa.
Myös muikkukanta on kasvanut merkittävästi.
Kemijoen vesistön saastuminen ja vaelluskalakantojen kutualueitten tuhoutuminen on estettävä Ylikemillä
asettamalla mahdolliselle Soklin kaivoksen avaamiselle tiukat lupaehdot. Myös Nuortijoen saastuminen estettävä. Alueella esiintyvä uraani vaatii vielä tarkemmat erityisvaatimukset mahdolliselle kaivokselle.
Vaadimme Kemijoen kalaportaitten rakentamista.
Vaelluskalakannat ovat Kemijärvessä heikot istutuksista huolimatta. Ylikemiltä Keminmaalle kautta koko
Lapinmaan on jälleen herännyt vaatimus kalaportaitten rakentamisesta kaikkiin Kemijoen voimalaitoksiin.
Maailmalla on kalaportaita; mm. Norjassa, Kanadassa, Skotlannissa ja Isohaarassakin jo peräti 2 kappaletta.
Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenmaitaan, myös Suomea turvaamaan ja parantamaan sekä
palauttamaan vaelluskalakantojen luontaiset lisääntymismahdollisuudet. Valtiovaltakin on jo varannut kahdeksan miljoonaa euroa näihin hankkeisiin. Lapin Ely-keskus voisi tehdä kalaportaista EU-hankesuunnitelman, jotta mekin saisimme vastinetta jäsenmaksuillemme tänne Lappiin.
Tulvapenkereitten rakentamista ja lisäkorotuksia ei tarvita eikä hyväksytä Kemijärvelle.
Ihmettelemme suuresti minkä takia Kemijärvelle esitetään penkereitten korottamista ja lupaa tilapäisen ylärajan nostolle peräti 180 sentillä! Tälläinen uhkakuvien maalailu on edesvastuutonta kaikilta saati sitten
viranomaistaholta. Onhan tämä nykyinen kaava täällä Kemijärvelläkin turvannut kaiken tarvittavan. Kriteeri
”kerran 250 vuodessa mahdollisesti tuleva tulva” menee jo yli hätävarjelustakin, sellaisia tulvia ei muista
”vanha erkkikään” eikä perimätietokaan. Palatkaamme maailmanlopun ennustuksista tähän aikaan. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisvelvollisuus on niitä EU:n direktiivejä. Em. suunnitelman perusteeksi
EU esitti max. kerran 100 vuodessa mahdollisesti tulevaa tulvaa. Kun toimitaan vaaditulla maximikriteerillä,
niin Kemijärvellä ei tarvitse tehdä mitään erityistoimia. Kemijärven rakentamismääräyksissä alin rakennuskorkeus on 2 metriä päälle nykyisen säännöstelyn ylärajan. Nykyisin asuinrakennusten elinkaaretkin mitoitetaan 50 vuodeksi, ei edes 100 v. Kemijärven rantarakentaminen estyisi koska alinta rakennuskorkeutta
täytyisi korottaa, myös kiinteistöjen arvot laskisivat sadoilla rantakilometreillä.
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Kemijoki on rakennettu ja säännöstellään voimatalouden ehdoilla, jolloin voidaan luoda tulvauhkia jopa tarkoituksella. Tulvat ja jääpadot voidaan ennakoida ja ehkäistä nykytietämyksellä ja tekniikalla, sekä antamalla viranomaisille tarvittava määräysvalta säännöstelyyn erityistapauksissa. Veden riittävyys on suurempi
ongelma keväisin ja alkukesästä Kemijärvessäkin. Ylläesitetty lausunto on sama kuin Kemijärven Osakaskunnan kanta. Varaamme mahdollisuuden täydentää lausuntoamme.

Taavettila Jarmo ja Kaija
Viitaten maakuntaneuvos Timo Hannulan kirjoitukseen Lapin Kansassa 25.3.2015 kannatamme Kemijoen tulvasuojeluvaihtoehdoksi allasvaihtoehtoa.

Viiri Hannes
Olen ehdottomasti vaihtoehto 1:n kannalla. Se on ehdottomasta paras. Tulva-allasta tarvitaan suojaamaan
mahdollinen tulva ja samalla turvataan sähkön lisätuotto. Myös Pelkosenniemen kunnan talous kohentuu.

Viiri Rauha
Tulvavahinkojen estämiseksi tulisi rakentaa Kemihaaran allas. Siis vaihtoehto 1. on vaihtoehdoista paras.

Virrankoski Mikko
Viittaan Timo Hannulan kirjoitukseen Lapin Kansassa 25.3.2015 ja vastaan kannattavani vaihtoehtoa n:o 1.

Vornanen Eero
Uuden altaan rakentaminen on ainoa toteuttamiskelpoinen tulvasuojelun keino Kemijoen pääuoman alueella.
Yhdyn Lapin liiton 23.2.2015 antamaan lausuntoon.

Vuolio Timo
Kannatan Kemijoen latvavesille rakennettavaa allasta, sillä tulvan suojelu valleilla on vaikeampi toteuttaa ja
estää mm rantojen virkistyskäyttöä.
Tulevaisuuden ennusteissa mainitaan, että sademäärät Pohjoisessa Suomessa kasvavat voimakkaasti. Latvavesille rakennettavalla altaalla voidaan hoitaa Kevät, syksy ja jopa mahdolliset talvitulvat.

Välitalo Tauno
Ounasjoen tulvariskien hallinta tapahtuu parhaiten tekemällä tulva- altaat kolmeen jokeen: Loukinen, Syvätepasto ja Enontekiölle. Niissä tulvavettä pidätetään tulvan ohi ja sitten lasketaan vedet padon takaa hallitusti
Ounasjokeen. Tällöin koko jokivarsi säästyy tulvavahingoilta, myös Rovaniemi. Pengertäminen suojaa vain
pienet alueet ja pahentaa vahinkoja muilla alueilla.
Tulva- altaissa kasvava metsä ei vahingoitu parin viikon vedessä olosta ja lisäksi jokiuomissa on paljon joutoja kitumaasoita.

Tiihonen Helena

MUISTUTUS LAPIN ELY-KESKUKSELLE KEMIJOEN TULVARISKIEN
HALLINTASUUNNITELMASTA
Viittaan aikaisempaan muistutukseeni ja pyydän ottamaan siinä olevat asiat huomioon! Koko menettely on hallintomenettelylain vastainen ja tarkoitushakuinen. Tarkoitushakuisuuteen ovat
syyllistyneet verorahoilla ylläpidetyt Lapin liitto ja maa- ja metsätalousministeriö, nk. valtion yhtiö
Kemijoki Oy, Rovaniemen kaupunki ja muut tahot, jotka ovat myös rahoittaneet entisen Lapin liiton edunvalvontapäällikön Jaakko Ylitalon firman Koskikara- konsultointi ky:n "mielipidetiedustelua". Mm. tätä asiaa tullaan tutkimaan laillisuusmenettelyssä.
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Yksityishenkilö, Jukka Vaarala on tehnyt intensiivistä ja raskasta selvitystyötä erilaisista pöyristyttävistä menettelyistä ja kytkennöistä Kemihaaran allassuunnitelmaan liittyen - ja tehnyt kantelun
eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tämän kantelun perustelut kasvavat päivä päivältä ja uusia täysin
käsittämättömiä väärinkäytöksiä ilmenee. Viittaan huomioon otettavaksi Jukka Vaaralan tekemän
Kemijärven kalastuskunnan muistutuksen. Allekirjoittanut on jo aiemmin (5/11/2008) tehnyt tutkimuspyynnön koskien Lapin liiton tulvasuojelusuunnittelua verovaroin Kemijoen vesistössä. Valmisteilla olevaan asiaan ei puututtu (asiakirja toimitettu aiemmin).

VAATIMUKSET
I Prosessi tässä muodossaan on keskeytettävä välittömästi
II Lakeja on noudatettava
III Tulvaryhmän kokoonpano on uudistettava ennen esitystä maa- ja metsätalousministeriölle!
- Tulvaryhmän puheenjohtajan tulee olla vastuullinen asiantuntijavirkamies.
Kepu:n entinen ministeri, ei edes Kemijoen varrelta kotoisin oleva, torniolainen poliitikko Hannes
Manninen on jäävi entisen Vuotos-altaan jyräämishistoriansa vuoksi. Ks. aikaisempi muistutus. Hän
ei ole myöskään enää aikoihin ollut Lapin liiton "leivissä".
- Tasa-arvolakia on noudatettava (eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus Aulikki Imporannan kanteluun).

- Kemijoki Oy:n asema tulee olla lausunnonantajataho, ei pysyvä asiantuntijajäsen!
-Kuntien edustajat tulee valita tietoisina siitä, mikä on tulvaryhmän tarkoitus.
- Kalastuskuntien edustus täytyy ryhmässä myös olla.
-Asianosaisten (maa- ja vesialueiden omistajat) edustus täytyy olla.
IV Tulvasuojelusuunnitelmat kuuluu laatia ELY-keskuksen virkatyönä:
Laki tulvariskien hallintasuunnitelmasta
4§
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

4) valmistella ehdotukset vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallintasuunnitelmiksi;
Lapin Ely-keskuksen edustaja on jättänyt eriävän mielipiteen tulvatyöryhmän
10.10.2013 §8 päätöksestä: ”Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat
asuinrakennukset eivät vahingoitu” (pj Mannisen esitys). Tällä päätöksellä tulvaryhmä on ”sitonut
Ely-keskuksen kädet” objektiivisen tulvariskien hallintasuunnitelman aikaansaamiseksi ja ottanut
tämän pykälän Ely-keskukselle kuuluvan tehtävän itselleen.
Tulvaryhmän toiminta on tämän pykälän vastainen. Vrt. Kemijärven kalastusalueen lausunto koskien Rovaniemen kaupungin kaavoitusta.
Tulvatyöryhmä määrittelee kaavoituksen tulvariskirajan vastoin voimassa olevaa Rovaniemen kaupungin kaavoitusmääräystä.
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Myös Lapin ELY-keskuksen asiantuntija Timo Alaraudanjoki pitää tekoaltaan rakentamista tulvasuojelullisin perustein ylimitoitettuna toimenpiteenä, ks.
http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_tekoaltaalle_ei_ole_tulvasuojelullisia_perusteita/7213575
16 §
Tulvaryhmän tehtävät

3) hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi.
Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa
riittävä vuorovaikutus vesistöalueen ja merenrannikon merkittävän tulvariskialueen
viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien
käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.
Vrt. Tulvatyöryhmän kokoonpano
Tulvatyöryhmä on kantelu liitten'toiminut tämän pykälän vastaisesti laiminlyödessään mm. maa- ja
vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien (lukuun ottamatta Kemijoki Oy:tä) ja elinkeinon
harjoittajien riittävän vuorovaikutuksen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri
vaiheissa.

V Kemihaaran säännöstelyallas on poistettava monien lakien vastaisena tulvasuojelusuunnitelmista
Perustelut:
1. Yli 10-vuotisen vesioikeusprosessin päätteeksi korkein hallinto-oikeus = KHO
18/12/2002 hylkäsi Vuotos- hankkeen vesilain vastaisena vuosikirjapäätöksellä.
ks. http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203339
Hanke täytti ehdottomat rakentamiskiellot (VL 2. luku 5 §).
Kaikki kotimaiset oikeusasteet käytiin läpi eli kyse on historiallisesta päätöksestä.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi vesioikeuden päätöksen ja hylkäsi lupahakemuksen, koska kokonaisuutena arvioiden hankkeen vaikutukset olivat sellaisia vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuja huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa, jotka estivät luvan myöntämisen. Korkein hallinto-oikeus pysytti
hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden lausuma: ”Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen vaikutuksia, kun otettiin huomioon niiden laaja-alaisuus sekä erityisesti niiden syvällekäyvyys ja pysyvyys
allasalueella ja allasalueella olevat luontoarvot, oli pidettävä vesilain 2 luvun 5 §:ssä (467/1987) tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.” korostaa nykyhetkeen sijoitettuna vesienhoitolain, terveydensuojelulain ja ympäristöselostuksen merkitystä vesistöhankkeiden suunnittelussa. Tulvariskien hallintasuunnitelma on valmisteleva suunnitelma, jossa esitettävien toimenpiteiden osalta on
tarkasti ja laajalti huomioitava edellä mainittu KHO:n päätös.
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Suunniteltu Kemihaaran tekoallas on olennaisilta osin sama kuin oli suunniteltu Vuotoksen
allas.
Nyt Kemihaaran altaaksi nimetty olisi kolmanneksen Vuotoksen suunniteltua allasta suppeampi,
mutta hukuttaisi saman osan Kemihaaran suot-nimisestä Natura-alueesta Keminsaaria lukuunottamatta, minkä Vuotoksen allaskin olisi hukuttanut. Keminsaarten luontoarvot tuhoutuisivat luonnollisesti siinäkin tapauksessa, jos Ylikemi(joe)n sulkeva pato rakennettaisiin sen yläpuolelle. Suomen
ensimmäisestä suurjoen alajuoksualtaan suunnittelemisesta on edelleenkin kyse. Eli juuri samat
luonnonarvot menetettäisiin.
Tällä hetkellä Kemijärven tila on parantunut huomattavasti Vuotos-prosessin aikaisesta ajasta: vanhojen yläpuolisten tekoaltaiden ja Kemijärven oman säännöstelyn aiheuttamat humuspäästöt ovat
vähentyneet tasannevaiheen saavuttamisen johdosta. Myös Kitisen Kohkonen ja pienemmät patoaltaat lähestyvät tasannevaiheen puoliväliä eli on odotettavissa Kemijärven vedenlaadun ja kalaston
tilan paraneminen edelleen.
KHO piti mahdollisen altaan terveysvaikutuksia isona riskinä, joita valistus ei poista:
altaan alapuolisen vesistön terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttavat metyylielohopean, raskasmetallien, sulfidiyhdisteiden ja alumiinin saostuminen altaaseen ja Kemijärveen - ja rikastuminen ravintoketjuun ja lopulta kalaa syöviin ihmisiin.
Allekirjoittanut jätti Vuotoksen vesioikeusprosessissa oikeudelle kaksi sairauskertomuskopiota potilaiden luvalla luonnollisesti. Porttipahdan kalastajien elohopea-arvot olivat hyvin korkeat. Metyylielohopea lienee yksi pahimpia virtsaelinsyöpää aiheuttavista ympäristömyrkyistä.
Ote KHO:n päätöksestä: ”Koska ihmisen elimistöön kertyvä elohopea on pääosin peräisin
ruoasta ja tältä osin lähes kokonaan kalasta, hallinto-oikeus on katsonut, että tekojärven
rakentamisesta aiheutuva kalojen elohopeapitoisuuden nousu saattaisi ainakin osassa kaloja ravintonaan käyttäviä ihmisiä lisätä terveysriskejä. Näiden riskien arvioiminen ennalta
on kuitenkin vaikeaa, koska vaikutukset riippuvat siitä, paljonko kalaa syödään. Lisäksi
edellä mainitut asiakirjoissa esitetyt arviot elohopeapitoisuuksista ovat ainakin jossain
määrin epävarmoja eikä elohopean kertymistä elimistöön ja sen vaikutuksia terveydelle
varmuudella tunneta. Kalojen elohopeapitoisuuksien tarkkailuvelvoite ja viranomaisten
käyttörajoitustiedotteet eivät poista ainakaan kokonaan elohopeasta aiheutuvaa terveysriskiä.”
Suunnitellun altaan vahingolliset vaikutukset alapuolisen joen ja Kemijärven kalastoon (ja sen syömäkelvottomaksi saattamiseen) ja virkistys-ym. käyttöön olisivat moninkertaisia entiseen verrattuna. Myös terveysriski on entistä suurempi.
Viittaan mukaellen Jukka Vaaralan laatimaan muistutukseen.

Kemihaaran altaan toteuttaminen merkitsisi huomattavasti suurempia terveysriskejä kuin Lokan ja
Porttipahtaan tekoaltaiden aiheuttamat. Tämä johtuu sitä, että suunniteltu allas olisi välittömästi
Kemijärven yläpuolella, jolloin huuhtoutuvien aineiden, metyylielohopean, raskasmetallien, sulfidiyhdisteiden, kenties Tsernobyl-cesiumin kasaumat ja pitoisuudet olisivat merkittävästi suuremmat. Metyylielohopean rikastuminen petokaloihin ja lopulta ihmisiin johtaisi vastuukysymykseen.
Kuka vastaisi mahdollisista sikiövaurioista, Minimata-syndrooman seurauksista ja muista mahdollisista metyylielohopean ravintoketjuun rikastumisesta aiheutuviin sairauksiin.
Kemijärven mateita vaivaa tällä hetkellä vakava sairaus. Kalojen sukuelimet ovat surkastuneet, joka
indikoi vahvasti järven pohjasedimentissä olevista ympäristömyrkyistä. Syyksi epäillään sedimenttiin kertyneitä selluloosan mikrokuitujen, klooriligniinien, mukana kulkeutuneita kloorifenoliyhdis-
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teitä. Tietoa myrkkyjen koostumuksesta ei ole, ei myöskään yläpuolisten säännöstelyaltaiden tuottamien metyylielohopea-, raskasmetalli- ym. pohjasedimenttirikastumien ja kloorifenoliyhdisteiden
yhteisvaikutuksesta ravintoketjuun ja sitä kautta Kemijärven asukkaisiin.
Yksiselitteistä aineistoa Kemijärven syöpätilastoista, puhumattakaan tutkimustietoa syy- ja seuraussuhteesta on vaikea saada suhteellisen pienen populaation vuoksi, mutta ”näppituntumana” syöpätapausten kanssa tekemisiin joutuvien tahojen mielestä tilanne on todella huolestuttava. Kemihaaran
allashankkeen uhkaaman terveysriskin pitäisi jo yksistään olla riittävän merkitsevä sen sulkemiseksi
pois tulvariskien hallintasuunnitelmasta.

2. 15/9/2005 KHO vahvisti ko. alueen Natura2000-statuksen (valtioneuvosto liitti
kohteen Naturaan v. 2004), kun se hylkäsi mm. Kemijoki Oy:n tekemän valituksen.
Ks. http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2005/09/kemihaaransoidennatura-paatoslainmukainen_0.html

A. Naturan toteuttaminen luonnonsuojelulailla yksityisten suojelualueitten perustamisen
myötä vuoden 2005 jälkeen useiden yksityisten maanomistajien sekä lopulta määräajan uhatessa
loppua pitkien "neuvottelujen" jälkeen myös Kemijoki Oy:n osalta v. 2013. Kemijoki Oy sai 3,2
miljoonan euron korvauksen, jonka se halusi salata.
Ks. http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kemihaaran-soiden-natura-alueen-suojelu-etenee-lapin-elykeskus-#.VMuUNmccQeE
Seuraavassa tiedotustilaisuudessa Kemijoki Oy jo suunnitteli pitävänsä "allasoption" voimassa suojelualueellaan. Täydellistä piittaamattomuutta KHO:n ennakkopäätöksestä ja monista muista laeista.
Allas tuhoaisi alueen luontoarvot. Tämän johdosta asiaan vaikuttaa Suomen kansallisen lainsäädännön lisäksi myös Natura 2000-verkostoa säätelevä EU-lainsäädäntö, eli

B. EU:n luontodirektiivi
C. EU:n lintudirektiivi
Viittaan lainauksin 23/1/2015 Satu Hassin, Heidi Hautalan, Pekka Haaviston, Sirpa Pietikäisen ja
Pertti Salolaisen Lapin liitolle jättämästä maakuntakaavaluonnosmielipiteestä Naturan merkityksestä koskien Kemihaaran soita:
"Viranomaisilla on velvollisuus estää niiden lajien ja luontotyyppien heikentyminen ja häiritseminen, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000-verkostoon.
Viranomaisilla on velvollisuus valvoa ennakolta hankkeita ja suunnitelmia...
... Päätösvalta poikkeusmenettelyn käyttämisestä kuuluu Suomessa valtioneuvoston yleisistunnolle. Tämän harkintavallan käytön on täytettävä sille säädetyt oikeudelliset edellytykset.
... Direktiivin mukaiset edellytykset heikentää Kemihaaran soiden luontoarvoja hukuttamalla
ne tekoaltaan alle eivät täyty.
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Ensinnäkään kyse ei ole tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta hankkeesta, jolle ei olisi
vaihtoehtoja. Sähköntuotannolle - myös niin sanotun nopean säätötehon tuotannolle - on lukuisia vaihtoehtoja. Myös tulvasuojelulle on olemassa vaihtoehtoja.... Toiseksi ei ole mahdollista löytää toista Natura 2000 -aluetta, joka kompensoisi Kemihaaran soiden hukuttamisen
aiheuttamat luontoarvojen menetykset".

3. EU-direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta v. 2007
ks. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
Viittaan lainauksin 23/1/2015 Satu Hassin, Heidi Hautalan, Pekka Haaviston, Sirpa Pietikäisen ja
Pertti Salolaisen Lapin liitolle jättämästä maakuntakaavaluonnosmielipiteestä Kemihaaran altaan
lainvastaisuudesta tulvasuojelukeinona ja vesipuitedirektiivin kannalta:
"...Erityisesti korostetaan koko vesistöaluetta koskevaa yhteistyötä, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö silloin kun valuma-alue ulottuu useamman valtion alueelle. Direktiivi velvoittaa tekemään kartat tulvavaarasta ja -riskeistä.
Johtolauseessa 14 todetaan: "Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi keskityttävä ehkäisyyn,
suojeluun ja valmiustoimiin. Suunnitelmissa olisi joille annettavan tilan lisäämistä silmällä pitäen harkittava mahdollisuuksien mukaan tulvatasanteiden ylläpitoa ja/tai kunnostamista ...
....Julkisessa keskustelussa esitetty väite, että EU-direktiivi jopa velvoittaisi rakentamaan tekoaltaita tulvasuojelun vuoksi, on perätön.
Koko direktiivissä ei ole mainittu tekoallas-sanaa. Ainoa tulvasuojelun keino, joka direktiivissä mainitaan, ja useassa kohdassa, ovat tulvatasanteet, toisin sanoen alueet, joihin luonnontilaisten vesistöjen tulvavedet ovat suurelta osin ohjautuneet, niiden ylläpito ja kunnostaminen.
Kemijoen ja sen sivujokien varrella tulvasuojelun tärkein asia on välttää rakentamista paikkoihin, jotka ovat tulville alttiina. Siltä osin kuin tässä asiassa on jo tehty virheitä, tulvasuojelu voidaan toteuttaa mm penkereiden avulla. Myös EU-direktiivissä mainittu Kemijoen
luonnollisten tulvatasanteiden kunnostaminen tulisi selvittää..."
Vrt. lehtileikeliite 2. Rovaniemellä vuosien ajan käytössä ollut malli kaavoittaa tulvariskialueille.
Myös tätä asiaa tullaan tutkimaan laillisuusmenettelyssä.

4. EU:n vesipuitedirektiivi v. 2000
... Nyt myös se on lainsäädäntöä, jota pitää noudattaa vesistöihin kohdistuvia ja niihin vaikuttavia suunnitelmia laadittaessa.
Vesipuitedirektiivin 1. artiklan ensimmäisessä pykälässä todetaan sen tarkoitukseksi "estää vesiekosysteemien sekä vedentarpeen kannalta vesiekosysteemeistä suoraan riippuvaisten maaekosysteemien ja kosteikkojen edelleen huononeminen sekä suojella ja parantaa niiden tilaa".
Direktiivin 4. artiklan 1. pykälässä todetaan jäsenvaltioiden velvollisuus ehkäistä kaikkien pintavesimuodostumien tilan huononeminen. Esitetty Kemihaaran tekoallas olisi siis myös vesipuitedirektiivin vastainen."
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5. Kanava alimitoitettu
Seitakorvan yläpuolelle rakennettu kanava ilmeisesti muodostaa tulpan mahdollisessa suurtulvassa, ei suinkaan Seitakorvan koneistot tai tulvaluukut. Rovaniemi on vaarassa omista rakennusvirheistään johtuen, eikä tulpan "korjaaminen" sitä pelasta, päin vastoin. Kemijärven itsensä
kannalta tulpasta voisi olla haittaa.

6. Säännöstely ylimitoitettu: Ohijuoksutus erittäin harvinaista
Seitakorvan padolla ei ole ollut lainkaan ohijuoksutuksia - tai ne ovat olleet vähäisiä vv. 19902014. Tämä Kitisen rakentamisen (patoaltaat ja Kohkosen allas) ja uiton lopettamisen jälkeen, jolloin Lokkaa ja Porttipahtaa on säännöstelty eri tavalla kuin aiemmin.
Lisäksi Seitakorvassa on suoritettu rakennusvirtaaman huomattavan suurenemisen mahdollistava koneistoremontti. Niitäkin remontteja niin Seitakorvassa kuin useassa alisen Kemijoen voimalaitoksessa Kemijoki Oy viivästytti vuosikausia kiristääkseen Vuotoksen altaan rakentamista.
Niiden remontointi kuulemma olisi kannattavampaa Vuotoksen rakentamisen jälkeen. Näin yhtiö
aiheutti huomattavia taloudellisia menetyksiä osakkailleen (sähkömäärän kasvu remontin
myötä).
Siis koneistojen kautta on voitu juoksuttaa enemmän vettä, jolloin ohijuoksutustarve luonnollisesti
vähenee tulvan aikanakin. Seitakorvan rakennusvirtaama on ollut alun perin 500 m3/s. Sitten se on
ollut 640 m3/s vuonna 2004 ensimmäisen koneiston remontin jälkeen ja vuodesta 2014 toisen koneiston remontin jälkeen se on ollut 700 m3/s. Tehonnousut ovat vastaavasti 30 MW, 24 MW eli
nykyisellään 144 MW ja rakennusvirtaama siis 700 m3/s.
Jo -90-luvulla Kitisen rakentamisen jälkeen ja uiton lopettamisen jälkeen koettiin Kemijärvellä masentava vesijättömaiden paljastuminen keväisin, ks. kannokkosaunarantakuva.

Kuvateksti tässä:

7 metriä säännöstellyn luonnonjärven Kemijärven saunarantaa 21/5/2014 - kuten useimpina vuosina
Kitisen rakentamisen jälkeen. Vuotoksen (Kemihaaran) altaan rakentaminen olisi viivyttänyt Kemijärven täyttymistä viikolla Kemijoki Oy:n antamien tietojen mukaan. Limnologi Hans Vogt laski
aikoinaan, että Vuotoksen altaaseen ei olisi juuri koskaan riittänyt vesi. Koko kesäajan ehdoton alaraja Vuotoksen allassuunnitelman säännöstelyehdotuksessa olikin vain 163,0 metriä eli 3,5 metriä
alle ylärajan - niin nopeasti kuin se on saavutettavissa. Tällöin olisi ollut vesijättömaita näkyvissä
karkeasti 40 % altaan pinta-alasta laillisesti vaikka koko kesän...
Kotisivuilla http://www.vapaavuotos.fi/videoita/kemijarvivideo.php on video tästä luonnottomasta
tilanteesta niin ilmasta kuin maajalkasestakin. Nykyisellä rakennusvirtaamalla
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1990-luvunkin ohijuoksutetut määrät olisivat olleet vielä pienempiä - ja kannokkorannat näkyvissä
vielä pidempään.
Tilanne on jopa pahentunut tässä suhteessa rakennusvirtaaman noston jälkeen. Ohijuoksutuksia ei ole ollut useimpina vuosina lainkaan tai ne ovat olleet hyvin vähäisiä. Huomattavia
ohijuoksutuksia oli vain vv. 2000, 2005, 2010 ja 2012.
Seuraavassa vanhoilla kotisivuilla (linkki uusilta sivuilta www.vapaavuotos.fi) on myös
1990-luvun käyrät ja pylväät Seitakorvan ohijuoksutuksista ja järven täyttymisaikataulusta.

Edelleen täysin ajankohtaista tekstiä. Yli 50 vuotta vanhaa "innovaatiota" ajetaan kuin käärmettä pyssyyn laeista ja totuudesta välittämättä. Ei todellakaan mitään high techiä.
SEITAKORVAN KÄSITELLYT VESIMÄÄRÄT VV. 1980-2000

Kemijärven alapuolisessa Seitakorvan voimalaitoksessa kevättulvien aikana vv. - 80 - -00 käsitellyt vesimäärät.
Seitakorvan "hyötyvesimäärä" on melko tasainen vuodesta toiseen, ohijuoksutuksia tarvitaan
vain parhaimpina vesivuosina - oikeina tulvavuosina.

SEITAKORVAN OHIJUOKSUTETUT VESIMÄÄRÄT VV. 1980-2000
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Samoina tulva-aikoina Seitakorvasta ohijuoksutetut vesimäärät: -88, -90, -91, -94 ja -99 ei
lainkaan ohijuoksutuksia ja muulloinkin suhteellisen vähäisiä määriä. Kemijoki Oy pyrkii tätäkin luonnottomampaan tilanteeseen niin, että perusjuoksutuksistakin voitaisiin luopua.

Seuraavalla sivulla isompana
SEITAKORVAN KÄSITELLYT VESIMÄÄRÄT VV. 1980-2000

Kemijärven alapuolisessa Seitakorvan voimalaitoksessa kevättulvien aikana vv. - 80 - -00 käsitellyt vesimäärät. Tätä kautta menevät kaikki Lokan, Porttipahdan, Kitisen, Luiron, Kemihaaran, Suolijärvien ja pienempien jokien vesimäärät Rovaniemeä kohti.

SEITAKORVAN OHIJUOKSUTETUT VESIMÄÄRÄT VV. 1980-2000
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Kevättulva-aikoina Seitakorvasta ohijuoksutetut vesimäärät: -88, -90, -91, -94 ja -99 ei lainkaan ohijuoksutuksia ja muulloinkin suhteellisen vähäisiä määriä. Kemijoki Oy pyrkii tätäkin
luonnottomampaan tilanteeseen niin, että perusjuoksutuksistakin voitaisiin luopua.

KEMIJÄRVEN TÄYTTYMISAIKATAULU VV. 1980-2000
Kemijärven täyttyminen on hidastunut oheisen pylväikön mukaisesti käyttäen pinnankorkeutena 148 metriä meren pinnan yläpuolella.
Vielä tuossa korkeudessa ylärajaan on yksi metri, joka tarkoittaa laajoja vesijättömaaalueita paljaana.

Kemijoki Oy on rakentanut Kitisen voimalaitoksia ja patoaltaita 1980-1990-luvuilla. Kohkosen
allas on näistä suurin ja täytettiin ensi kertaa 1989. Seuraavana keväänä Kemijärven rannat
näkyivät alkukesään saakka kannokkorantoina, kuten sen jälkeen useimpina keväinä. Vettä ei
ole riittänyt säännöstellyn luonnonjärven, Kemijärven, täyttymiseen kohtuullisessa ajassa vaan
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vesiraja on noussut luvattoman hitaasti avovesikauden "vakioiseen" korkeuteensa. Ilmiö seurasi Kitisen rakentamista ja toisen merkittävän tekijän, uiton, lopettamista, kun Lokkaa ja
Porttipahtaa voitiin tyhjentää keväällä entistä enemmän - alkukesän uittojuoksutuksia varten
ei tarvinnut säästää näihin altaisiin vettä.
Kemijärveen tulevat vedet on siis säännöstelty Lokan ja Porttipahdan altailla sekä Kitisen patoaltailla jo niin tehokkaasti, että useimpina rakentamisen ja uiton loppumisen jälkeisinä vuosina
on vältytty kokonaan kevättulvavesien ohijuoksutuksilta Kemijärven alapuolisella Seitakorvan
voimalaitoksella - Kemijärven täyttymisen hidastumisen lisäksi.
Niinpä on kyseenalaista, saataisiko edes Kemijärveä täytetyksi Vuotoksen altaan rakentamisen
jälkeen läheskään joka kevät ainakaan ilman Lokan ja Porttipahdan säännöstelyaltaiden entistä
rajumpia kevätjuoksutuksia, puhumattakaan itse suunnitellun altaan täyttymisestä. Kemijärven täyttäminen kun on etusijalla Vuotokseen nähden.
Kemijoki Oy:n tilastojen mukaan neljänä kesänä 90-luvulla on vältytty ohijuoksutuksilta Kemijärven alapuolisessa Seitakorvassa kokonaan ja muutenkin ohijuoksutusmäärät ovat olleet kokonaiskäsittelyyn nähden vähäiset.
Silti MMM perustelee Vuotoksen allasta yleisen tarpeen vaatimana hankkeena tulvasuojelun
vuoksi. Lapin ympäristökeskuksen mukaan Rovaniemi muodostaa tulpan kevättulvissa. Eikö
Rovaniemen tulvat pitäisi estää ruoppauksilla siellä?
Kosteikkojen ennallistaminen koko Kemijoen vesistön varrella kuuluu tehdä. Ounasjoki tuottaa
suurimman osan Rovaniemen läpi juoksevista vesistä - ja tulvasuojelun varjolla senkin rakentamista puolustellaan edelleen. Kierre tämän perustelun tiimoilla on katkeamaton, vaikka on
konkreettisia kokemuksia rakennettujen vesistöjen ongelmista kevättulvissakin, puhumattakaan kesätulvista.
MMM:n mukaan Kemijärven padot ja penkereet ovat uhan alla jo 50 - 75:n sentin ylärajan ylityksillä. Tällaista ylityslupaahan on haettu muutamana keväänä, mutta lupaa ei ole tarvittu...
Kemijoki Oy:n erikoisasiantuntija Olli Nenonen oli laskenut, että Kemijärven patoja pitäisi korottaa 3,5 metriä nykyistä korkeammiksi, että pärjättäis ilman Vuotoksen allasta tulvien
kanssa. "Vuotoksellinen vettä pitäisi mahtua nykyisen päälle."
Mistähän se Vuotoksellinen tulee? Oikeuden istunnossa melkoisia sammakoita...
Patoturvallisuusriski Kemijärven 30 kilometrin pato-ja pengerrakennelmilla jo alle 75 senttimetrin ylityksellä on pelottavan tuntuista. Lisääntyvä kesätulvauhka on olemassa myös Suomessa - ja on ollutkin uhkana esimerkiksi vuonna 1992, jolloin Isohaaran patotyömaan työpato
murtui. Ilmaston lämpenemisen seurauksena kesätulvauhka ja sen aiheuttamat vahingot etenkin rakennetuissa vesistöissä kasvavat, kuten Ruotsissa on jo nähty.
Rovaniemellä ja monissa muissa kunnissa on rakennettu aivan liian matalalle ja näin aiheutettu tulvavaara.
Aikaisemman vesivoimarakentamisen aikoihin oli itsestään selvää, että tulvaluukut tehdään
sitä varten, että "ylimääräiset" kevättulvavedet ohijuoksutetaan. Se oli luonnollista.
Nyt Kemijoki Oy pyrkii pääsemään kokonaan eroon perusjuoksutuksista eli väkivalloin muuttamaan koko Kemijoen vain voimatalouden tarpeisiin.

Edellä oleva teksti siis yli 20 vuoden takaa - ja pitää paikkansa edelleen!
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Tilanne on jopa pahentunut tässä suhteessa rakennusvirtaaman noston jälkeen.
Ohijuoksutuksia ei ole ollut useimpina vuosina lainkaan tai ne ovat olleet hyvin vähäisiä. Huomattavia ohijuoksutuksia oli vain vv. 2000, 2005, 2010 ja 2012.
Siis ennemminkin Kemijärvellä on kyse veden riittämättömyydestä täyttämään
järvi säällisessä ajassa kuin tulvauhasta.
7. Eriarvoisuus: Tulvariskistandardi eri kuin muualla
Muualla Suomessa ja Euroopassa varaudutaan kerran sadassa vuodessa mahdolliseen tulvaan. Kemijoki Oy:n ilmeisen vaikutuksen johdosta tämä varautuminen on nostettu perusteettomasti 1/250-arvoon - tarkoituksena siis perustella Kemihaaran allasta, kun muka muutoin ei tulvalta
voisi suojautua...

8. Kemijoki Oy ei ole noudattanut patoturvallisuuslakiasetusta vuodelta 2010 ja
yrittää välttää Kemijärven penkereiden vahvistamisen - ja kustannukset.
Nyt on selvinnyt Kemijoki Oy:n laiminlyöneen patoturvallisuusasetuksen (voimaan 2010) vaatimat penkereiden lujittamiset ja osin korottamiset Kemijärven säännöstellyllä luonnonjärvellä. Ko. rakennelmat ovat osoittautuneet alimitoitetuiksi. Tätä asiaa sivuttiin jo Vuotoksen vesioikeusprosessissa 1990-luvulla, mutta säännöstelyn aiheuttamien haittojen ja vahinkojen korjaamisethan pakkaavat jäämään tekemättä tai vajaiksi, ainakin ne viivästyvät jopa vuosikymmeniä.
Vanhoilta kotisivuilta jo edellä mainittu kertauksena patoturvallisuuskohtaan:
MMM:n mukaan Kemijärven padot ja penkereet ovat uhan alla jo 50 - 75:n sentin ylärajan ylityksillä. Tällaista ylityslupaahan on haettu muutamana keväänä, mutta lupaa ei ole tarvittu...
Kemijoki Oy:n erikoisasiantuntija Olli Nenonen oli laskenut, että Kemijärven patoja pitäisi korottaa 3,5 metriä nykyistä korkeammiksi, että pärjättäis ilman Vuotoksen allasta tulvien
kanssa. "Vuotoksellinen vettä pitäisi mahtua nykyisen päälle."
Mistähän se Vuotoksellinen tulee? Oikeuden istunnossa melkoisia sammakoita...
Patoturvallisuusriski Kemijärven 30 kilometrin pato-ja pengerrakennelmilla jo alle 75 senttimetrin ylityksellä on pelottavan tuntuista. Lisääntyvä kesätulvauhka on olemassa myös Suomessa - ja on ollutkin uhkana esimerkiksi vuonna 1992, jolloin Isohaaran patotyömaan työpato
murtui. Ilmaston lämpenemisen seurauksena kesätulvauhka ja sen aiheuttamat vahingot etenkin rakennetuissa vesistöissä kasvavat, kuten Ruotsissa on jo nähty.

***************
Siis: Kemijoki Oy:n velvoite on patoturvallisuusasetuksen mukaan OMALLA KUSTANNUKSELLAAN vahvistaa ja osin korottaa Kemijärven patopenkereitä. On mitä suurinta harhautusta pelotella alueen asukkaita tulvasuojelukustannuksista.
Nämä toimenpiteet jo aiemmin esitettyjen tulvasuojelutoimien lisäksi yhdistettynä vahvasti säännöstellyn joen käytön optimointiin estäisivät jopa Rovaniemenkin tulvavahingot - vaikka siellä on
rakennettu ja rakennetaan ilmeisesti luvallisesti, tietämättöminä omasta vastuusta edelleenkin tulvariskirajan alapuolelle.
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Onkin aiheellista ulottaa laillisuusvalvonta Kemijoki Oy:n toimiin tässäkin asiassa ja myös
Rovaniemen rakennusvalvonnan toimintaan menneinä aikoina ja myös tällä hetkellä.
Myös Lapin ELY-keskuksen asiantuntija Timo Alaraudanjoki pitää tekoaltaan rakentamista tulvasuojelullisin perustein ylimitoitettuna toimenpiteenä, ks.
http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_tekoaltaalle_ei_ole_tulvasuojelullisia_perusteita/7213575

Suunniteltu allas on siis kaikkien edellä lueteltujen lakien vastainen.
9. Lisäksi tämä jatkuva allasjyrääminen on vaikutusalueen asukkaiden ihmisoikeuksien ja
10. perusoikeuksien polkemista. Näitä tultanee prosessoimaan EU-tasolla.
11. Lapin liitto näyttäytyy suurena verorahojen kuluttajana ja
12. Kemijoki Oy:n edunvalvojana, edistäen alueen näivettämistä, ei suinkaan
kehittämistä.
Jaakko Ylitalo on toiminut aiemmin Lapin maakuntaliiton palveluksessa vuoden 1974 alusta lähtien, ja vuonna 1982 hän kiristi Pelkosenniemellä Vuotoksen allasta uhkaamalla, että Lapin
aluealennus poistuu, jos ei saa rakentaa. Eri vakansseilla Ylitalo on toiminut maakunnallisessa liitossa siis vuosikymmeniä, viime ajat Lapin liiton edunvalvontapäällikkönä, joista tehtävistä jäi
eläkkeelle 2011.
Kemijärven kaupunginhallitus (myöhemmin vielä -valtuustokin) yksimielisesti ja Pelkosenniemen
kunnanhallitus (yksi jätti eriävän mielipiteen) päätyivät 1/100a-tulvaperusteisiin toimenpideratkaisujen käyttämiseen tulvariskien hallinnassa. Savukoskella lausunto käsiteltiin vielä kunnanvaltuustossa. Tähän liittyen Ylitalo on kirjein, sähköpostitse ja puhelimen välityksellä lähestynyt valtuutettuja.
Ohessa tietoa lähestymisten sisällöstä:
Date: Sat, 21 Feb 2015 08:51:03 +0200 Subject: Re: Esitys Lapin liitolle From: kari.kilpimaa ja sploppuosa To: luotettu henkilö lauantai 21. helmikuuta 2015 Jaakko Ylitalo Ylitalo <sp-osoite> kirjoitti:
Hyvä kysymys Kari, mutta
-Kemijoki Oy ei ole pörssiyhtiö. Kemijoki OY:ssä on kahdenlaisia osakkeita. Toisilla tehdään päätöksiä (A-osakkeet), ja niistä valtio omistaa yli puolet. Toisilla (B-osakkeet) jaetaan osakkaiden kesken yhtiön tuottama energia ( Mankala-periaate). Valtion edustaja eli omistajavaltaa valtionyhtiöissä käyttävä ministeri sanelee yhtiökokouksessa Kemijoki-yhtiön päätökset. Näin se menee.
- Jos siis valtioneuvosto katsoo, että säännöstelytilavuuden lisääminen Kemijoessa on välttämätön
Rovaniemen ( ja Kemijärven) pelastamiseksi suurtulvan tuhoilta (yli 100 milj. euroa), niin silloin on
mahdollista, että valtioneuvosto ottaa päätöksessään huomioon alueen kuntien ja maakunnan liiton
näkemykset hankkeen toteuttamisessa.
- Valtioneuvoston myönteisen rakentamisratkaisun jälkeen on turhaa kuntien kuvitella, että ne saavat enempää kuin "lakiosan" eli verotulot ja haittojen korvaukset (jotka lupaprosessissa päätetään).
Mutta jos nyt ennen kun valtioneuvostotasolla on mitään päätetty, altaan rakentamiseen liitetään
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"paketti" tai tehdään peräti sopimus altaan hyödyn ohjaamisesta alueelle, niin allasalueelle on mahdollista saada ( jos ei kaikki niin huomattavan suuri) hyöty ( 10 - 15 milj.) potista alueelle.
Jaakko
********
20. helmikuuta 2015 20.20 Kari Kilpimaa <sp-osoite> kirjoitti:
Hei
Kuinka on mahdollista, että pörssiyhtiö voisi ohjata saamansa tulon vahingonkärsijöille. En usko?
Osakkeen omistajat on etelästä ja niitä ei kiinnosta millä vahingoilla heidän lompsansa lihoo. Ei sitä
tullut Savukoski- Martti kompensaatio tietäkään. Vaikka pyhästi Mauri Pekkarinen lupasi. Hallitus
vaihtui ja uutta hallitusta ei kuulemma sitonut vanhan hallituksen lupaukset.
Kuhan ei ole saman suuntaista uunotusta. Kari Kilpimaa ja puh no
***************
perjantai 20. helmikuuta 2015 Jaakko Ylitalo Ylitalo <jaakko.ylitalo@gmail.com> kirjoitti:
"KIRJE VALTUUTETUILLE (LAPIN LIITON JA KUNNANVALTUUSTOJEN)
Hyvät valtuutetut
Liitteessä on esitys Lapin liiton valtuustolle. Teksti on hieman muuttunut, mutta allekirjoittaneen
mielestä se on samalla parantunut.
Esa Kangas on vaatinut, että Kemijärven säännöstelyn pienentäminen pitää ottaa esitykseen mukaan. Sain kiinni Kemijoki Oy:n asiantuntijan, joka totesi, että se on mahdollista, jos yläpuolelle tulee lisää säännöstelytilavuutta. Tavanomaista säännöstelyä siis voidaan pienentää, mutta hätävesiylärajan muuttaminen ei hänen mielestä ole mahdollista.
Maiju Hyry esittelee Lapin liiton lausunnon Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta liiton hallituksen kokouksessa maanantaina 23.2. Hän on luvannut ottaa esille myös tämän viestin liitteenä
olevan asian.
Lapin liiton Kemijoki Oy on kaikissa tulvariskien hallintaan liittyneissä tilaisuuksissa ilmoittanut,
että yhtiöllä ei ole mitään suunnitelmia lisätä säännöstelytilavuutta Kemijoen vesistössä, mutta jos
yhteiskunnalliset syyt niin vaativat, niin yhtiö voi toteuttaa allashankkeen. Yhtiö ei rakenna allasta
voitontavoittelumielessä, vaan toteuttaa hankkeen yhteiskunnan, ja tässä tapauksessa valtioneuvoston, päätöksen johdosta kustannusneutraalisti. Yhtiön pitää luonnollisesti saada altaasta rakennuskustannukset kattava hyöty, mutta ei välttämättä sen enempää.
Edellä todetun johdosta rakennuskustannusten yli menevä hyöty, joko kokonaan tai suurimmaksi
osaksi, on mahdollista kanavoida allasalueelle haittojen kompensaationa ja altaan hyväksyttävyyden
lisäämiseksi.
Alustavien arvioiden mukaan tuo hyöty huomattava (ehkä noin 10 - 15 milj. euroa/vuosi).
Jotta altaan hyödyn kanavoiminen allasalueelle olisi realismia, niin Lapin liiton tulisi ryhtyä viivyttelemättä toimimaan sen puolesta. Valtioneuvosto joutuu ottamaan kantaa itse suunnitelmaan todennäköisesti jo ennen syksyä. Ennen sitä on päättäjille tehtävä selväksi, että allasratkaisuun pitää liittyä altaasta koituvan hyödyn ohjaaminen allasalueelle. Ja se tehtävä kuuluu luontevasti Lapin liitolle.
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Menen huomenna lauantaina 21.2. Kemijärven kautta Sodankylään. Tervetuloa Kemijärvellä Mestarin Kievariin kahville klo 10.30. Jaakko Ylitalo
ja puh.no
P.S. Kuten aikaisemmin olen kertonut Maiju Hyrylle (maiju.hyry@lapinliitto.fi) riittää se, että lähetätte hänelle sähköpostiviestin, jossa kerrotte mielipiteenne esityksestä, joka on tämän viestin liitteenä. Laita esitys liitteeksi Maijulle viestiisikin. jy"
Oheinen sähköpostiviesteily tulvatyöryhmän jäsenelle ja Savukosken kunnanvaltuutetulle ja muille
luottamusmiehille on selkeästi luottamushenkilöön kohdistuvaa kiristystä, jonka tavoitteena on riittävän kansallisen tahtotilan ja laajan yhteiskunnallisen tuen saavuttaminen Kemihaaran altaalle.
Ylitalon viesti kytkee Kemijoki Oy:n kiistatta po. prosessiin ja sen ensisijaiseen tavoitteeseen, joka
on energiahyöty, välittämättä tulvasuojelusta tai ympäristöstä.
Muuten ei ole selitettävissä, että Ylitalo pystyy lupaamaan muutoksia jopa oikeuden päätökseen perustuvaan Kemijärven säännöstelyyn. Viesti osoittaa myös sen, että Lapin liitto/Maiju Hyry on kytketty tiiviisti prosessin läpiviemiseen.
Jälleen herää kysymys. Kenen toimeksiannosta Jaakko Ylitalo ja hänen firmansa Koskikara-konsultointi ky toimii?
No, nyt on selvinnyt, että rahoittajatahoja ko. konsultointifirman propagandaselvitykselle (mielipidetutkimus kahdesta tulvasuojeluvaihtoehdosta) ovat Lapin liitto, Rovaniemen kaupunki, Ympäristöpooli, johon kuuluu mm. Kemijoki Oy... Kytkyt ovat aikamoiset!
Kemijoki Oy:n edunvalvonta jatkuu kuumeisena...

Mitä rahaa kunnat saisivatkaan?
Kemijoki Oy on keskinäinen yhtiö, joka jakaa tuotantonsa osakkailleen alennetulla hinnalla ja jonka
koko voitto on rajattu, 1990-luvulla muistaakseni 10 miljoonaan markkaan/vuosi.
Altaan rakentamislupaahan ei koskaan tule, koska hanke on monen lain vastainen, mutta teoreettisesti voimme kuvitella tilanteen:
Aika kauan saisivat kunnat odottaa voittosummia tileillensä altaan rakentamisen jälkeen...Allas olisi
ensiksikin valmis aikaisintaan 15-20 vuoden kuluttua. Eli teoreettinenkin tuotto alkaisi aikaisintaan
silloin.
Rakennuskustannukset olisivat niin suuret, että kuntien osuus Kemijoki Oy:n koko voitosta (rakennuskustannukset vähennettynä) olisi puhdas 0 euroa kymmeniä vuosia. Kun miinusmerkkistä ei kai
kuitenkaan tarvitsisi ottaa vastaan... ?
Kaiken Ylitalon touhun tarkoituksena on, että Kemijoki Oy yrittää rimpuilla patoturvallisuuslain
velvoitteista Kemijärven säännöstelyyn liittyen. Ko. laki vaatii penkereiden lujittamista ja pientä
korottamista tietyissä paikoissa tämän hetken tilanteessa - HUOM!!! Kemijoki Oy:n kustannuksella! Kemijärven padot ja penkereet ovat alimitoitetut ja korjaushanke on jo vireillä.

13. Se on aiheuttanut terveiden kehittämistoimien joutumisen paitsioon keskittyen yhden käyttökelvottoman hankkeen runnomiseen.
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14. Rambollin tekemä ympäristöselostus on äärimmäisen puutteellinen, ks.
Jukka Vaaralan muistutus.
13 §
Ympäristöselostus

Tulvariskien hallintasuunnitelman osana esitetään ympäristöselostus. Ympäristöselostuksesta
säädetään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005).
Ympäristöselostukseksi ei voi olla kelvollinen raportti, jossa ylimalkaisesti käsitellään hyötyjä ja
haittoja, vaikka ohjaavana pitäisi olla laki ja asetus ympäristöselostuksesta ja KHO:n päätös
18/12/2002.
Tulvaryhmä on toiminut po. asiaa koskevan lain ja asetuksen vastaisesti.
Puutun lisäksi hyvin merkittävään asiaan: Ruotsin ympäristökeskuksen edustajia osallistui paikan
päällä Vuotoksen vesioikeusprosessiin Vaasan hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä:
Ruotsi vastusti allasta Perämereen ulottuvien vahingollisten vaikutusten vuoksi!
Onko pykälää 7 noudatettu?
7§
Toiselle valtiolle ilmoittaminen
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista annetun lain 10 §:n 3
momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä:
1. Suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus sekä tiedot mahdollisista
valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista, mukaan lukien terveysvaikutukset; sekä
2) tiedot päätöksentekomenettelystä ja kohtuullisesta määräajasta huomautusten
esittämiselle.

15. Oikeat tulvasuojelukeinot käyttöön
Viite: aiemmat ja uudet muistutukset - ja eri tilaisuuksissa esiintuodut ruohonjuuritason, siis maalaisjärkisetkin keinot.
Pidätän itselläni oikeuden täydentää kannanottoani.
Muistutuksen liitteet:
1. Kuva: Kemijärven saunarantaa 21/5/2014 (myös tekstin lomassa kuvateksteineen)
2. Lehtileike Lapin Kansa 17/12/2014: Rovaniemi ei tulvaa pelkää (Anita Lallo)
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