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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Eugen Parviainen avaa kokouksen klo 10:06
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat:
jäsen (pj)
sihteeri
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

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

pysyvä asiantuntija
pysyvä asiantuntija
asiantuntija/sihteeri
asiantuntija

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

Eugen Parviainen
Niina Karjalainen
Timo Alaraudanjoki
Juha-Petri Kämäräinen
Jaakko Muotka
Kari Vikeväinen
Kullervo Lauri
Markus Kannala
Pekka Tuomas
Kalevi Keskitalo
Teija Kannala
Camilla Ahlstrand
Lenna Koivumaa
Anna Kurkela
Mikko Suni

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä 1.
Esitys: Hyväksytään 19.9.2014 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tornionjoen tulvaryhmän sihteerin valitseminen
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta on toiminut Tornionjoen tulvaryhmän sihteerinä, mutta Niina on jäänyt virkavapaalle joulukuussa 2014. Niinan poissa ollessa Anna Kurkela ja Mikko Suni tekevät tulvariskien hallinnan tehtäviä ELY-keskuksessa.
Esitys:

Päätös:

Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta hoitaa Tornionjoen tulvaryhmän
sihteerin tehtäviä siihen asti kunnes Niina Karjalainen palaa virkavapaalta.
Hyväksyttiin esitys.

6§ Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman
kuulemispalautteet ja vastine palautteisiin
Tulvariskien hallintasuunnitelmien kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015.
Samaan aikaan pyydettiin lausunnot Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta.
Lausunnot ja palautteet osoitettiin Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon ja ELY-keskus on laatinut lausunnoista ja palautteista koonnin, joka lähetetään tulvaryhmän
jäsenille tutustuttavaksi kutsun mukana (esityslistan liite 2).
Saaduista palautteista laaditaan yhteenveto ja vastineet. Yhteenveto ja vastineen
laatiminen on työn alla ELY-keskuksessa. Kuulemispalautteen vastine on saatava
valmiiksi mahdollisimman pian. Sen jälkeen vastine lähetään kaikille palautteiden
antaneille henkilöille ja tahoille.
Esitys:

Päätös:

Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta esittelee saadut palautteet ja
alustavan yhteenvedon, jonka jälkeen keskustellaan mahdollisista
haasteista vastineen osalta. Vastine valmistellaan Lapin ELY-keskuksessa toukokuun aikana ja se lähetetään sähköpostitse kommenteille
tulvaryhmälle ennen kuin vastine lähetetään palautteen antaneille tahoille.
Hyväksyttiin esitys. (Anna Kurkela esitys kuulemispalautteista pöytäkirjan liitteessä 1). Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa täydennetään tarvittavin osin lausuntojen tietojen perusteella ja
vastineluonnos lähetetään sähköpostitse kommenteille tulvaryhmälle
ennen kuin se lähetetään lausunnon lähettäjille.

7§ Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa
Laissa tulvariskien hallinnasta 14 §:ssä määritellään tulvariskien hallinnan suunnittelusta rajat ylittävillä vesistöalueilla. Lain mukaan tulvariskien hallintasuunnitelma
on pyrittävä sovittamaan yhteen vesistöalueen toiseen valtioon kuuluvaa osaa koskevien suunnitelmien kanssa. Hallintasuunnitelmaan ei myöskään saa sisällyttää

toimenpiteitä, jotka laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi lisäävät merkittävästi tulvariskiä vesistöalueen toiseen valtioon kuuluvassa osassa.
Lapin ELY-keskus on kokoontunut Ruotsin tulvariskien hallinnan suunnittelijoiden
kanssa rajajokikomissiossa ja keskustellut Tornionjoen-Muonionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamisesta. Molemmissa hallintasuunnitelmissa on esitetty samankaltaisia tulvariskien hallinnan tavoitteita ja toimenpiteitä ja hallintasuunnitelmien yhteensovittaminen on parhaillaan käynnissä.
Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kuuleminen on käynnissä 16.3.16.5.2015. Aineistot Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmiin löytyvät netistä
osoitteesta:http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/aktuell-information/Pages/default.aspx
Ruotsalaiset ovat pyytäneet Lapin ELY-keskukselta ja Rajajokikomissiolta lausuntoa Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Rajajokikomissio antaa lausuntonsa yhtä aikaa Torniojoen-Muonionjoen hallintasuunnitelmasta että Haaparannan hallintasuunnitelmasta. Vastaavasti Suomen viranomaiset ovat pyytäneet
lausuntoa Norrbottenin lääninhallitukselta ja MSB:ltä ja lausunnot on saatu määräaikaan mennessä.
Esitys:

Päätös:

Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta esittelee Tornionjoen-Muonionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamista.
Hyväksyttiin esitys. Tietoja yhteensovittamisesta lisätään hallintasuunnitelmaan esityksen mukaisesti. (Anna Kurkelan esitys pöytäkirjan liitteessä 2).

8 § Tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen
Tulvariskien hallinnan suunnittelu etenee siten, että palautteiden yhteenvedot työstetään loppuun ja laaditaan vastine palautteisiin. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta ja sen ympäristöselostusta päivitetään tarvittavin osin.
12.5 on SYKE:n ja ELY-keskusten välinen palaveri, jossa keskustellaan valtakunnallisista linjauksista ja haasteista tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusten
osalta. Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta osallistuu palaveriin ja jos siellä tulee
esille Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskevia asioita,
niin Anna esittelee asiat seuraavassa kokouksessa tulvaryhmälle.
EU:lle raportointia varten hallintasuunnitelmaehdotus tavoitteineen ja toimenpiteineen tallennetaan tulvatietojärjestelmään. Tietojen tallentaminen tietojärjestelmään tehdään kesän ja syksyn aikana.

Esitys:

Anna Kurkela esittelee tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulua ja
mitä tehtäviä on vielä jäljellä. Keskustellaan mahdollisista hallintasuunnitelmaehdotuksen päivittämistarpeista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys jatkotoimista.
Seuraavaksi laaditaan vastineet palautteisiin ja kesän aikana Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa ja ympäristöselostusta täydennetään tarvittavin osin. Tulvaryhmä hyväksyy suunnitelman
syyskuussa ennen kuin se lähetetään ministeriöön. Ministeriö hyväksyy
Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman joulukuussa 2015. Hallintasuunnitelmasta tehdään sähköinen julkaisu ja tarvittaessa painettu
julkaisu. Hallintasuunnitelma tavoitteineen ja toimenpiteineen tallennetaan tulvatietojärjestelmään.

9 § Muut asiat
Yhteistyöpalavereissa Norrbottenin lääninhallituksen kanssa sekä Ruotsista saaduista lausunnoissa on tullut esille, että ruotsalaiset haluaisivat osallistua Tornionjoen tulvaryhmän kokouksiin. Päätettiin, että tulvaryhmään kutsutaan mukaan ruotsalainen edustaja, joka voisi osallistua kokouksiin omin kustannuksin.
Anna Kurkela esitteli Lapin ELY-keskuksen lähettämän lausunnon Haaparannan
tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Lausunnossaan ELY-keskus on todennut, että
Haaparannan ja Tornion kuntien pitäisi sopia yhdessä mille korkeudelle Suensaaren tulvapenger pitäisi korottaa, nyt Tornionjoen ja Haaparannan suunnitelmissa
penkereen korottamiseksi on esitetty erilaiset korkeudet. Haaparannan tulvariskien
hallintasuunnitelmassa on useita toimenpiteitä, joita voitaisiin edistää ja toteuttaa
yhteistyössä Suomen ja Ruotsin kanssa (Suensaaren tulvapenkereen lisäsi mm.
tulvakartoitukseen, tulvatiedotukseen ja viemäriverkoston kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet). Lisäksi Lapin ELY-keskus on esittänyt Norrbottenin läänin hallitukselle, että myös jääpatotilanteet tulisi huomioida Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmassa.
Markus Kannala kertoi Tornion kaupungin lausunnosta Haaparannan tulvariskien
hallintasuunnitelmasta. Tätä lausuntoa voidaan hyödyntää myös Suomen puolella
Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman viimeistelytyössä. Markus Kannala
kertoi, että valtion viranomaisten (ELY-keskuksen ja MSB:n) tulisi ottaa aktiivisempi rooli Suensaaren tulvapenkereen korottamiseen liittyvässä suunnittelussa ja
rahoituksessa. Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmissa on
tulvariskien hallinnan tavoitteissa erilaiset lähtökohdat (Tornio 1/250a tulva ja Haaparanta 1/100a tulva), mikä vaikeuttaa toimenpiteiden yhteensovittamista Suomen
ja Ruotsin puolella.
Kullervo Lauri esitti, että Muonionjoen varteen tulisi kuntien ja valtion yhteistyöhankkeena asentaa viralliset vedenkorkeuden mittarit esimerkiksi siltapilareihin
(5kpl). Vedenkorkeusseurannasta olisi hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi vapaa-

ajan ja pysyvän asutuksen suunnittelussa ja tiestön kunnossapidon suunnittelussa. Muonionjoella on jo olemassaan havaintoasemia, mutta lisätietoa vedenkorkeuksista tarvittaisiin erityisesti asutuksen läheisyydessä. Päätettiin, että lisätään
tämä Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan ”Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien kehittäminen” toimenpiteen yhteyteen ja esitys viedään ELY-keskukseen, jos sitä kautta asiaa voitaisiin edistää.
10 § Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

Sovitaan seuraava kokous syyskuulle 2015.
Seuraava kokous 15.9. klo 10 Pellossa

11 § Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11:03

Eugen Parviainen

Anna Kurkela

puheenjohtaja

sihteeri

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:
Liite 1. Esitys kuulemispalautteista
Liite 2. Esitys Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamisesta

Tornionjoen-Muonionjoen
tulvariskien
hallintasuunnitelmaehdotuksen
kuulemisen palautteet
Tornionjoen tulvaryhmän kokous
19.5.2015
Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Hallintasuunnitelmasivujen tilastoa
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Palautemääriä
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Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien
hallintasuunnitelmaehdotuksen palautteet





Lausuntoja yhteensä 8 kpl
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kolarin kunta
Lapin ELY-keskus (vastuualueet+ SOVA-viranomainen)
Lapin luonnonsuojelupiiri
Lapin pelastuslaitos
Liikennevirasto
Norrbottenin lääninhallitus
MSB
Paliskuntainyhdistys
RKTL
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

Kansalaispalautteita 0 kpl

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Kolarin kunta





Suunnitelma on huolellisesti laadittu ja toteuttamiskelpoinen
Tärkeitä toimenpiteitä Kolarin kunnan näkökulmasta
– Muonionjoen tulvavaarakartan laadinta
– Maankäytön suunnittelun ja valmiustoimien kehittäminen
Tulvariskiä vähentävien toimenpiteiden priorisointi on hyvin
perusteltu

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus (L-, E- ja Y-vastuualueet)
L-vastuualue:
 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.
 Tornionjoen tulvat eivät normaalisti haittaa maanteiden liikennöitävyyttä.
Ongelmia maantieverkolle aiheuttaa lähinnä jääpatojen aiheuttamat tulvat
 Jääpatojen syntymiskohdat ovat Tornionjoella niin vaikeita ennustaa, että
laajempi varautuminen jääpatojen aiheuttaman tulvan muodostamaan uhkaan
maanteiden liikennöitävyydelle esimerkiksi maanteiden penkereitä korottamalla
ei ole järkevää.
 Suensaaren penkereen korottaminen on perusteltua, koska Suensaaren
penkereen mahdollisesti pettäessä kaupunginlahteen tulevat tulvavedet
saattavat vaarantaa Ruotsiin johtavan valtatieyhteyden käytettävyyden. Lähin
kiertotieyhteys on Aavasaksalla 70 km päässä.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus (L-, E- ja Y-vastuualueet)
Y-vastuualue:
 Hallintasuunnitelmassa tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet on
sovitettu yhteen, eikä hallintasuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä, joilla
käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi kielteinen vaikutus vesienhoidon
ympäristötavoitteisiin.
 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.
 Valittujen toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia Torniojoen-Muonionjoen
Natura-alueeseen tai muihin valuma-alueella sijaitseviin Natura-alueisiin tai
luonnonsuojelualueisiin ei ole suunnitelmassa tai siihen liittyvässä
ympäristöselostuksissa arvioitu. Suunnittelun edetessä vaikutukset tulee
selvittää ja on oltava yhteydessä myös Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin.
Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus (L-, E- ja Y-vastuualueet)
Y-vastuualue:








Kaupunginlahti kuuluu Tornion linnustonsuojelualueeseen (YSA 120030), joka
on huomioitava suunnittelussa (Suensaaren tulvapenkereen korotus)
Lisäksi on huomioitava, että Ruotsin puolella Kalixjoen ja Tornionjoen vesistöjen
Natura-alue (SE 0820430) sijaitsee suunnittelualueen läheisyydessä, mikä
edellyttää yhteydenpitoa Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin (Suensaaren
tulvapenkereen korotus)
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden jatkosuunnittelussa on huomioitava Tornio-Muonionjoen Naturaalueen suojeluperusteena oleva Fennoskandian luonnontilainen jokireitti (100 %)
ja liitteen II mukaiset lajit.
Suunnittelualueella sijaitsevien Ruotsin Natura-alueiden suojeluperusteet on
selvitettävä ja toimittava Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisten ohjeiden mukaan.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus (L-, E- ja Y-vastuualueet)
Y-vastuualue:






Suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää arvio suunnitelman
toteuttamisen suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (miten
edistetään).
Kohdassa 7.2 on tuotu esiin erityiskohteita, jotka sijaitsevat tulvariskialueella
jääpatotilanteessa. Mainittujen kohteiden lisäksi kuvan 7.1. perusteella
tulvariskialueella sijaitsee myös Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen
sekä Rantakadun ja Keskikadun puutalokortteli, joka on luokiteltu
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristökohteeksi (RKY
2009, Museovirasto). Tulvauhka kyseiselle VAT-kohteelle tulee tarkistaa ja
mahdollisesti ottaa huomioon taulukossa 8.3.
Hallintasuunnitelmassa tulisi esittää erikseen rajajokisopimuksen tulvariskien
hallintaan liittyvää sisältöä, sekä miten yhteistyötä Ruotsin kanssa toteutetaan ja
suunnitellaan toteutettavaksi.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen






Ympäristöselostuksessa on esitetty kansainvälisiä, Euroopan Unionin yhteisiä ja
kansallisia ympäristönsuojelutavoitteita. Tässä yhteydessä voitaisiin Natura 2000
–verkoston lisäksi mainita myös maailmanlaajuinen kosteikkoja suojeleva
Ramsar-sopimus sekä eurooppalainen maisemayleissopimus. Lisäksi voitaisiin
mainita myös esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja
perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeät
lintualueet.
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.
Toimenpiteiden täsmentyessä niiden ympäristövaikutukset on syytä arvioida
asianmukaisesti.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen





Suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000-alueilla tai näiden
välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tämä koskee myös
Ruotsin puolella sijaitsevia Natura-alueita, jolloin on oltava yhteydessä Ruotsin
luonnonsuojeluviranomaisiin.
Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamisen vaikutusten arvioinnissa on
syytä ottaa huomioon, että Tornion kaupunginlahti on kansainvälisesti arvokas
lintuvesi.
SOVA-lain 12 §:n mukaista kuvausta merkittävien ympäristövaikutusten
seurannasta ei ole varsinaisesti esitetty ympäristöselostuksessa. Vuonna 2021
tehtävässä tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleen arvioinnissa tulee
arvioida uudelleen myös ympäristön nykytila ja onko suunnitelman
toteuttamisesta aiheutunut ympäristövaikutuksia, jotka pitäisi mahdollisesti
huomioida päivitettävässä suunnitelmassa.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen




Lapin ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikön käsityksen mukaan
ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitetty SOVA-asetuksen 4
§:ssä määritelty sisältö ottaen huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman
tarkkuustaso.
SOVA-lain 11 §:n mukaan suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä koskevasta
päätöksestä taikka suunnitelmasta tai ohjelmasta on käytävä ilmi perusteltu
kannanotto siitä, miten ympäristöselostus, 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut mielipiteet ja
lausunnot on otettu huomioon, sekä selvitys siitä, millä tavoin nämä sekä
ympäristönäkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman tai ohjelman sisältöön ja
vaihtoehtojen valintaan.

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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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

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Lapin pelastuslaitos

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
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Liikennevirasto



Liikennevirasto tulee 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 pitäisi olla tiiviitä ja kertoa oleellisimmat asiat. Käydyn
prosessin kuvaukset kuuluisivat taustaraporttiin tai muuhun taustamateriaaliin.
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Norrbottenin lääninhallitus






Toivotaan selvennystä tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteydestä. Nyt on vaikea
ymmärtää mitkä toimenpiteet vastaavat mitäkin tavoitetta.
ELY-keskuksella ja Lääninhallituksella on erilaiset käsitykset mille korkeudelle
Suensaaren pohjoinen tulvapenger pitäisi korottaa. Pitäisi keskustella tarkemmin
korotuksesta, jotta lopullisessa suunnitelmassa olisi yhtenäiset tiedot.
Lääninhallitus voisi olla mukana tulevaisuudessa Tornionjoen tulvaryhmässä,
jolloin edistetään yhteistyötä tulvadirektiivin tehtävissä seuraavilla
suunnittelukausilla.
Muutama kommentti toimenpiteiden vaikutuksista vesienhoidon
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen: ks. seuraava dia
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Norrbottenin lääninhallitus






Rakentamalla uusia tulvapenkereitä tai korottamalla olemassa olevia penkereitä
joen varrella voi olla vaikutusta sekä vedenkulkeutumiseen tulva-alueille että
vesimuodostuman morfologiaan. Joissakin tapauksissa ne voivat
myötävaikuttaa, että vesimuodostuman ekologinen tilaluokka muuttuu
negatiiviseksi.
Toimenpiteillä viemäriverkostojen kehittäminen tulvakestäväksi,
luonnonmukainen vesienpidättäminen valuma-alueella sekä alimpien
rakentamiskorkeuksien ja rakentamismääräysten ajan tasalla pitämisellä on
positiivista vaikutusta vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen,
koska päästöt vesistöön vähenevät.
Kosteikkojen palauttamisella on positiivista vaikutusta hydrologiaan,
morfologiaan ja ravintoaineiden ja ympäristömyrkkyjen kulkeutumiseen.
Luonnollisesti toimiva ennallistettu kosteikko saa aikaa tasaisen luonnollisen
virtaaman, vähentää lumensulamista vesistöön sekä vähentää ravinteiden ja
ympäristömyrkkyjen kulkeutumista vesistöön ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti
vesienhoidon ympäristötavoitteisiin.
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Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)





Jäänsahaus vähentää tulvariskejä myös Ruotsin puolella
Suomen ja Ruotsin yhteisessä tulvakartoitushankkeessa suoritettiin jo
valmiusharjoitusta sekä paikkatieto(GIS)-opettelun ja kartoituksen osalta
MSB suhtautuu positiivisesti, että tulvakartoitusta tehdään yhteistyössä Suomen
kanssa
Jos mahdollista ruotsalainen edustaja tulisi mukaan Tornionjoen tulvaryhmään.
Tällöin tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteet ja toimenpiteet voidaan
tarkistaa aikaisessa vaiheessa. Tällöin ei tulisi ei-toivottuja seurauksia Ruotsin tai
Suomen puolelle Tornionjoella. Sellaisessa ryhmässä on myös hyvä
mahdollisuus luoda yhteinen käsitys, mitkä ilmastonmuutokseen sopeutumisen
toimenpiteet olisi sopivia ottaa suunnitelmaan.
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Paliskuntain yhdistys


Ivalojoen ja Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien
hallintasuunnitelmat ovat laadittu asiallisesti ja tavoitteisiin
tähtäävät toimenpiteet on realistisessa suhteessa tavoitteisiin ja
toimenpiteet ovat taloudellisesti ja ajallisesti toteuttavissa olevia.
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RKTL


Hyvä kokonaisuus, josta on jätetty pois sellaiset vaihtoehdot, jotka voisivat olla
merkittävissä määrin haitallisia kala-, riista- ja porotaloudelle.



Uusien tulvapenkereiden rakentaminen, jonka kartoitustarvetta suunnitelmassa
esitetään, voi joissain tapauksissa vaikuttaa vaeltamattomiin kevätkutuisiin
kalalajeihin, joille alavat tulva-alueet ovat lisääntymisaluetta.



Vedenpidätyskyvyn palauttaminen/lisääminen hyödyttäisi meritaimenkantoja.
Tämän seikan voisi tuoda esille hallintasuunnitelmassa ko.
tulvasuojelutoimenpiteen positiivisena luontovaikutuksena, vaikkei siinä
tarkastella yksityiskohtaisesti nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden
vaikutuksia. Seikalla on oma merkityksensä käytössä olevien ja uusien
toimenpiteiden kokonaisetujen ja -haittojen arvioinnissa.



Suunnitelmassa todetaan, että jääpatojen räjäytyksellä voi olla haitallisia
vaikutuksia ympäristön räjäytyspaikalla. Räjäytykset tappavat tai vahingoittavat
räjäytyspaikan läheisyydessä olevia kaloja. Räjäytyksen aiheuttama paineaalto
voi myös tappaa joen pohjasoraikkoon kudussa laskettua kalanmätiä.
Räjäytyksiä tulisi käyttää tulvasuojelussa ainoastaan pakottavissa tilanteissa.
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Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio





Yhteistyö suomalaisten ja ruotsalaisten alueellisten viranomaisten kanssa on
toiminut kohtuullisen hyvin.
Tornionjoen suunnitelmassa on mainittu Tornionjoen säännöstely (s. 56)
toimenpiteenä, jolla on kuitenkin suuria toteuttamisen esteitä. Tämän
toimenpiteen toteutettavuus-kohtaan on syytä lisätä, että Ruotsissa Tornionjoki
on ympäristökaaren 4. luvun 6§:n mukaan suojeltu kaikelta vesivoiman
rakentamiselta. Joki on nimetty kansallisjoeksi (Prop. 1992/93:80) osana Ruotsin
kansallista perintöä ja nimetty erityisenä kohteena suojeltujen jokien joukossa.
Rajajokisopimusta tai sen merkitystä tulvariskien hallintasuunnitelmien
yhteensovittamisessa ei ole kuvattu Tornionjoen suunnitelmassa. Lisäksi sekä
Haaparannan että Tornionjoen suunnitelmiin tulee lisätä rajajokisopimuksessa
kansallisten viranomaisten tehtäviä ja yhteistyötä kuvaava osuus
(rajajokisopimus 4§).
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Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio




Rajanylittäviä kysymyksiä ovat mm.
– Suensaaren pohjoisen tulvavallin korotus (toimenpide sekä Haaparannan,
että Tornion suunnitelmassa)
– Mahdollisuuksien kartoittaminen juomaveden toimittamiseksi Haaparannalle
Tornion verkostosta (Haaparannan suunnitelmassa), jotta voidaan turvata
puhtaan juomaveden saanti Haaparannalla pintavesilähteen
tulvatilanteessa.
– On syytä myös yhteistyössä käydä läpi valvontatoimet
jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamiseksi tulvatilanteessa.
Haaparannan puhdistamossa käsitellään sekä Haaparannan että Tornion
yhdyskuntajätevedet.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio hyväksyy näillä huomioilla ehdotukset
Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmiksi.
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Vastineen pohdintaa






Lausunnot asiallisia
– Ne otetaan huomioon suunnitelmassa
– Tarvittavin osin suunnitelman tietoja täydennetään lausuntojen tietojen
pohjalta
– Ruotsalainen edustaja pyydetään mukaan tulvaryhmään?

Vaikutuksista:
– Suunnittelun edetessä toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tarkemmin
– Suunnitelmaa ja ympäristöselostusta täydennetään lausunnoista saaduilla
vaikutustiedoilla

Rajajokiyhteistyö:
– Suunnitelmaan lisätään oma luku, jossa on kerrottu rajajokiyhteistyöstä ja
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmien
yhteensovittamisesta

Suunnitelman rakenne:
– Saadaan valtakunnallista tekstiä vastineeseen
– Seuraavalla kierroksella pyritään suunnitelman päivittämisessä
keventämään suunnitelmaa ja parantamaan sen luettavuutta
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Kysymyksiä?
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Tornionjoen-Muonionjoen ja
Haaparannan tulvariskien
hallintasuunnitelmien
yhteensovittaminen
Tornionjoen tulvaryhmän kokous 19.5

Lapin ELY-keskus, Vesivarayksikkö, Anna Kurkela
20.5.2015

Yhteistyö ruotsalaisten kanssa






Kokoonnuttu keväällä 2 kertaa (17.3 ja 8.5)
Paikalla kokouksissa
–
–
–
–
–
–

Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio
Norrbottenin lääninhallitus
Lapin ELY-keskus
Haaparannan kunta
Tornion kaupunki
Lapin pelastuslaitos

Hallintasuunnitelman laadinnassa on molemmissa maissa
käytetty omia kansallisia ohjeita, pieniä eroja on, mutta
suunnitelmat eivät ole ristiriidassa keskenään
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Tulvariskien hallinnan tavoitteet







Kaikista neljästä kategoriasta löytyy samanlaisia tavoitteita (7 samaa)
Suomi on asettanut tiukemmat tavoitteet merkittävälle tulvariskialueelle Tornioon
ja väljemmät tavoitteet tulvariskialueen ulkopuolelle koskien koko TornionjoenMuonionjoen vesistöaluetta. Ruotsissa tavoitteet on asetettu vain Haaparannan
alueelle.
Haaparannalla on pääosin tavoiteltavana suojaustasona harvinainen (1/100a)
tulva kun taas Tornion alueella tavoitetasona on pääosin erittäin harvinainen
(1/250a) tulva (erityiskohteet, välttämättömyyspalvelut, ympäristö ja
kulttuuriperintö) ja asuinrakennusten suojaamisen tavoitetasona harvinainen
(1/100a) tulva. Lisäksi Suomessa tavoitetasona tulvariskialueen ulkopuolisilla
alueilla Tornionjoen vesistöalueella asuinrakennusten suojaamisen osalta on
1/50a tulvan taso.
Rakentamisen osalta Haaparannalla tavoitteena on tulvien huomioiminen
uudisrakentamisessa. Torniossa on tavoitteeksi asetettu suojata jo olemassa
oleviakin asuinrakennuksia sekä erityiskohteita.
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Tulvariskien hallinnan toimenpiteet





Suurimmaksi osaksi samanlaisia tai samankaltaisia
On mahdollista toteuttaa yhteistyössä Suomen ja Ruotsin
viranomaisten kanssa
Toimenpiteet
– kaikkiaan 17 eri toimenpidettä Tornionjoen trhs
– kaikkiaan 22 eri toimenpidettä Haaparannan trhs

Toimenpiteiden luokittelu
–
–
–
–
–

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet/ Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Tulvasuojelun toimenpiteet
Valmiustoimenpiteet
Jälkitoimenpiteet/ Entisöintitoimenpiteet
Toiminta tulvatilanteessa (vain Suomessa)
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Eroja toimenpiteissä




Haaparannan suunnitelmassa on 3 toimenpidettä, joita ei ole
Tornionjoen suunnitelmassa:
– Puhtaan juomaveden saamisen varmistaminen (ei tarvetta)
– Sähkön toimitus keskeisiin toimintoihin tulee varmistaa (ei tarvetta)
– Tulvasuojelua suunniteltaessa tulee arvioida, miten toimenpiteiden
toteuttaminen vaikuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen
(tavoitteena)

Tornionjoen suunnitelmassa on 5 toimenpidettä, joita ei ole
Haaparannan suunnitelmassa:
–
–
–
–
–

Luonnonmukainen vedenpidättäminen valuma-alueella (VHS:ssä)
Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen (ei ole tehty)
Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen (lisätään)
Jääpatojen purku (ei ole tehty)
Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen (lisätään)
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Miten yhteensovittaminen jatkuu







Molempiin suunnitelmiin päivitetään rajajokiyhteistyön tietoja ja
rajajokikomission tehtävät
Suunnitelmiin lisättäisiin luku yhteensovittamisesta
– Tekstiä (perustelut suunnitelmien eroista)
– Vertailutaulukot

Yhteistyöryhmä kokoontuu lokakuussa 2015
Lapin ELY, Norrbottenin lääninhallitus ja rajajokikomissio
kokoontuvat ja muokkaavat yhteistyössä yhteiset tekstit kesän
aikana
Tulvaryhmä voi hyväksyä muutokset suunnitelmaan syyskuussa
2015
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