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1 Yleistä kuulemisesta
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimista niille vesistöalueille,
joille on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Lapista on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi Kemijoen vesistöalueelta Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä, TornionMuonionjoen vesistöalueella Tornio ja Ivalojoen vesistöalueella Ivalo. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus) on tulvaryhmien ohjauksessa valmistellut Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016–2021.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä
arviot tulvavahingoista. Suunnitelmissa käydään lisäksi läpi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi, suunnittelun aikainen sidostahojen ja kansalaisten osallistuminen ja
kuuleminen sekä suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut viranomaisten yhteistyötä varten Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille tulvaryhmät. Tulvaryhmät asettavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelevät tarvittavat selvitykset ja hyväksyvät ehdotukset hallintasuunnitelmiksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi.
Kaikille annettiin mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi sekä hallintasuunnitelmien osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 1.10.2014–31.3.2015 välisenä aikana. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä sähköisesti internetissä sekä paperiversioina kaikissa ko. vesistöalueen kunnissa ja
Lapin ELY-keskuksessa. Lisäksi jokaisesta suunnitelmasta pyydettiin lausuntoja asiaan liittyviltä viranomaisilta.
Palautteenantoa helpottamaan käytössä oli myös sähköinen palautelomake, joka ohjautui suoraan ELY-keskuksen
kirjaamoon. Lisäksi palautetta pystyi lähettämään myös sähköpostilla tai kirjepostilla. Otakantaa.fi sivuille luotiin kullekin tulvariskien hallintasuunnitelmalle oma sivu, jossa aiheesta pystyi myös keskustelemaan.
Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä ehdotuksen liitteenä esitystä ympäristöselostuksesta lähetettiin lausuntopyynnöt kaikille vesistöalueiden kunnille sekä asiaan liittyville viranomaisille. Lausunnoissa
oli vastausaikaa lokakuusta 2014 maaliskuun 2015 loppuun asti. Määräaikaan mennessä Tornionjoen-Muonionjoen
tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen liittyen saatiin yhteensä yksitoista lausuntoa. Yhtään kansalaispalautetta ei saatu.
Lausunnot ja palautteet on koottu yhdeksi tiedostoksi, joka on yhteenvedon liitteessä 1. Tähän asiakirjaan on koottu
lausunnoista ja palautteista keskeisimmät tiedot tiivistäen ja niihin on kirjoitettu vastine aihealueittain.
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2 Lausuntojen koonti ja vastineet niihin
2.1 Palautteet, joissa ei ollut huomautettavaa
Seuraavilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta:






Kolarin kunta piti suunnitelmaa huolellisesti laadittuna ja toteuttamiskelpoisena. Kolarille tärkeitä toimenpiteitä ovat Muonionjoen tulvavaarakartan laadinta ja maankäytön suunnittelu ja valmiustoimien kehittäminen.
Lapin luonnonsuojelupiiri kiittää lausuntopyynnöstä, mutta valitettavasti he eivät ehtineet perehtyä Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen, joten he eivät anna lausuntoa.
Lapin pelastuslaitos ilmoitti lausunnossaan, että pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta.
Paliskuntain yhdistyksen lausunnon mukaan Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma
on laadittu asiallisesti ja tavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet on realistisessa suhteessa tavoitteisiin ja toimenpiteet ovat taloudellisesti ja ajallisesti toteuttavissa olevia.

2.2 Toimenpiteet ja niiden arviointi
2.2.1 Toimenpiteisiin liittyvät palautteet
Tulvariskien hallinnan suunnittelussa toimenpiteiden vaikutuksia ja toteutettavuutta arvioitiin Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Toimenpiteiden arviointi on esitetty Tornionjoen-Muonionjoen
tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen luvussa 9. Suunnitelmaan toteuttaviksi toimenpiteiksi on esitetty yhteensä 17 toimenpidettä, jotka on kuvattu hallintasuunnitelman luvussa 10.
Lisäksi kaikista tulvariskien hallintasuunnitelmista on laadittu SOVA- lain (200/2005) ja -asetuksen (347/2005)
mukaiset ympäristöselostukset. Ympäristöselostus on esitetty hallintasuunnitelmien liitteessä 1.
Toimenpiteisiin ja toimenpiteiden arviointiin liittyen tuli palautetta useasta lausunnosta. Aiheeseen liittyvät palautteet olivat seuraavat:


Lapin ELY-keskuksen L-vastuualueen lausunnon mukaan tulvariskien hallinnan suunnittelussa on huomioitava, että ilman tienpidon rahoituksen lisäksi saatavaa ulkopuolista rahoitusta korotustoimia tai penkereen vahvistamistoimia ei voida toteuttaa erillisinä hankkeina. Lisäksi lausunnossa todettiin, että maanteiden liikennöitävyyden turvaaminen esimerkiksi tiepenkereitä korottamalla ei ole järkevää jääpatotulviin varautumisessa, koska jääpatojen syntymiskohdat on vaikeita ennustaa. Lisäksi L-vastuualueen lausunnossa
Suensaaren tulvapenkereen korottamista pidettiin perusteltuna, koska Suensaaren penkereen mahdollisesti pettäessä kaupunginlahteen tulevat tulvavedet saattavat vaarantaa Ruotsiin johtavan valtatieyhteyden käytettävyyden ja lähin kiertotieyhteys on Aavasaksalla 70 km päässä.



Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen lausunnossa todetaan, 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. Myös YVA-menettelyn tarveharkinta voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa sitä ei suoraan
lain hankeluettelon perusteella edellytetä.



Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen ja SOVA-viranomaisen lausunnoissa todettiin, että suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000-alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä, on hank-
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keesta vastaavan arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tämä koskee myös Ruotsin puolella sijaitsevia Naturaalueita, jolloin on oltava yhteydessä Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin. ELY-keskuksen Y-vastuualueen
lausunnossa toimenpiteiden arvioinnin osalta todettiin, että 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.


Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen lausunnossa todettiin, että Suensaaren tulvapenkereen korotuksessa on huomioitava Tornion linnustonsuojelualue (YSA 120030), johon Tornio Kaupunginlahti kuuluu.
Koska alue sijaitsee Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Natura-alueen (FI 1301912) välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava lisäksi luonnonsuojelulain 65§:n mukaisesti vaikutukset Natura 2000-alueen valinnan perusteina oleviin luonnonarvoihin (luontodirektiivin liitteen I luontotyypit, liitteen
II lajit ja niiden elinympäristöt). Lisäksi on huomioitava että Ruotsin puolella Kalixjoen ja Tornionjoen vesistöjen Natura-alue (SE 0820430) sijaitsee suunnittelualueen läheisyydessä, mikä edellyttää yhteydenpitoa
Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin. Lisäksi suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jatkosuunnittelussa on huomioitava Tornio-Muoniojoen Natura-alueen suojeluperusteena oleva Fennoskandian luonnontilainen jokireitti (100 %) ja liitteen II mukaiset lajit.



Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että Kaupunginlahden tulvapenkereen korottamisen vaikutusten arvioinnissa on syytä ottaa huomioon, että Tornion kaupunginlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi.



Norrbottenin lääninhallituksen lausunnossa esitetään, että tavoitteiden ja toimenpiteiden välinen yhteys
on suunnitelmassa epäselvä. On vaikea ymmärtää millä toimenpiteillä päästään asetettuihin tavoitteisiin.
Lisäksi lääninhallitus toivoisi selvennystä mitä suunnittelukaudet (1 ja 2) tarkoittavat. Lisäksi on epäselvää
mitkä toimenpiteet aiotaan toteuttaa ja mitkä pitäisi toteuttaa.



Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) lausunnossa todetaan, että Tornion-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on hyvä kokonaisuus tulvasuojelun ja vesiluonnon kannalta. Niistä on päädytty jättämään pois sellaiset vaihtoehdot, jotka voisivat olla merkittävässä määrin haitallisia kala-, riistaja porotaloudelle. Lausunnossa esitetään, että Tornionjoen-Muonionjoen tapauksessa arvokkaista vaelluskalakannoista lohi ja siika lisääntyvät Tornion kaupungin alueella korotettaviksi ehdotettujen tulvapenkereiden läheisillä jokialueilla. Penkereiden muutostyöt eivät kuitenkaan vaikuta näiden lajien lisääntymiseen.
Uusien tulvapenkereiden rakentaminen, jonka kartoitustarvetta suunnitelmassa esitetään, voi joissain tapauksissa vaikuttaa vaeltamattomiin kevätkutuisiin kalalajeihin, joille alavat tulva-alueet ovat lisääntymisaluetta.



Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) lausunnossa todetaan, että äärimmäisen uhanalaiseksi
luokiteltu meritaimen nousee kudulle Tornion-Muonionjoen sivuvesistöihin. Niiden luontaista vedenpidätyskykyä vähentäneet maankäyttömuodot ovat olleet haitallisia erityisesti meritaimenen luontaiselle lisääntymiselle. Vedenpidätyskyvyn palauttaminen/lisääminen hyödyttäisi siten 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.



Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) lausunnossa esitetään, että jääpatojen räjäytyksiä tulisi
käyttää tulvasuojelussa ainoastaan pakottavissa tilanteissa, koska räjäytykset tappavat tai vahingoittavat
räjäytyspaikan läheisyydessä olevia kaloja ja räjäytyksen aiheuttama paineaalto voi myös tappaa joen pohjasoraikkoon kudussa laskettua kalanmätiä.



Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission lausunnossa todetaan, että 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.
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2.2.2 Vastine palautteeseen
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa huomioidaan saadut lausunnot. Toimenpiteiden
tarkempi suunnittelu alkaa tulvariskien hallintasuunnitelman valmistumisen jälkeen. Toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan tarkemmin toimenpiteiden suunnittelun edetessä ja tarvittaessa arvioidaan myös vaikutukset Natura 2000
-verkoston alueisiin sekä Suomen että Ruotsin puolella. Jos toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia Ruotsin luonnonsuojelualueille, kuullaan myös Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisia. Yleisesti haitallisia vaikutuksia pyritään lieventämään ja toimenpiteet toteuttamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
Jääpatojen räjäytyksiä tehdään jo nykyisin äärimmäisen harvoin. Jääpatojen purkaminen räjäyttämällä on kuitenkin kirjattu suunnitelmaan, koska voi tulla tilanteita, jolloin muuta vaihtoehtoa ei ole jääpadon purkamiseksi, mutta
vahinkojen pienentämiseksi jääpato on purettava. Toimenpiteen tietojen yhteyteen lisätään haitalliset vaikutukset
kalastolle ja painotetaan, että toimenpide tulisi tehdä vain pakottavissa tilanteissa.
Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden välinen yhteys on esitetty jokaisen toimenpiteen kuvauksen
yhteydessä hallintasuunnitelman luvussa 10. Jokaisen toimenpiteen kuvauksen jälkeen on taulukko, jossa on tiivistetysti esitetty toimenpiteen tietoja sekä lueteltu tavoitteet, joihin toimenpide vastaa.
Toimenpiteiden toteuttaminen ja etusijajärjestys on esitetty tulvariskien hallintasuunnitelman luvussa 11 taulukossa 11.1a, b ja c. Kaikki taulukossa esitetyt toimenpiteet esitetään toteutettavan. Ensisijaisia toimenpiteitä esitetään toteutettavan mahdollisimman pian. Osa toimenpiteistä on nykyisin käytössä olevia toimenpiteitä, joita edistetään kokoa ajan. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen on ”jatkuvaa”. Uusien ja rakenteellisten toimenpiteiden kohdalla on esitetty toimenpiteen toteuttamisen aika (1-3 suunnittelukautta). Yhden suunnittelukauden pituus on 6
vuotta, eli tulvariskien hallintasuunnitelman päivittämisen välinen aika.
Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa täydennetään seuraavasti:


Lukuun 9.2 (Toimenpiteiden vaikutusten arviointi) lisätään Tornionjoen säännöstely toimenpiteen toteutettavuuteen ympäristökaaren 4. luvun 6 §:n mukaisesti Tornionjoen suojelu vesivoimarakentamiselta.



Lukuun 10.2.1 (Luonnonmukainen veden pidättäminen valuma-alueella) positiivisiin luontovaikutuksiin
lisätään toimenpiteen vaikutukset meritaimenkannoille Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunnon mukaisesti.



Lukuun 10.2.3 (Tulvapenkereet) lisätään Tornion linnustonsuojelualue (YSA 120030), Tornionjoen ja
Muoniojoen vesistön Natura-alue (FI 1301912) ja Ruotsin puolella sijaitseva Kalixjoen ja Tornionjoen
vesistöjen Natura-alue (SE 0820430). Lisäksi toimenpiteen kuvaukseen lisätään tieto, että suunnittelun
edetessä vaikutukset Natura 2000 -alueisiin tulee arvioida.



Lukuun 10.4.2 (Jääpatojen purku) lisätään jääpatojen räjäytyksien aiheuttamat kalastovaikutukset.



Luvun 11. teksteihin ja tiivistelmään selkeytetään toimenpiteiden toteuttamista ja priorisointia.

2.3 Ympäristöselostus
2.3.1 Ympäristöselostukseen liittyvät palautteet
Tulvariskien hallinnan suunnittelussa noudatetaan lakia (620/2010) ja valtioneuvoston asetusta (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Lain 13 §:n mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman osana esitetään ympäristöselostus. Ympäristöselostuksesta säädetään erikseen laissa viranomaisten ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi
(200/2005).
Ympäristöselostukseen liittyviä palautteista saatiin Lapin ELY-keskukselta ja Lapin ELY-keskuksen SOVAviranomaiselta. Palautteet olivat seuraavat:


Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todettiin, että ympäristöselostuksessa on
esitetty kansainvälisiä, Euroopan Unionin yhteisiä ja kansallisia ympäristönsuojelutavoitteita. Tässä yhteydessä voitaisiin Natura 2000 -verkoston lisäksi mainita myös maailmanlaajuinen kosteikkoja suoje-
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leva Ramsar-sopimus sekä eurooppalainen maisemayleissopimus. Lisäksi voitaisiin mainita myös esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja
kansallisesti (FINIBA) tärkeät lintualueet.


Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että 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. Lisäksi lausunnossa todetaan, että 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-keskuksen Y-vastuualueen ja SOVA-viranomaisen lausunnoissa todettiin, että suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000-alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä,
on hankkeesta vastaavan arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura
2000-alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tämä koskee myös Ruotsin puolella sijaitsevia Natura-alueita, jolloin on oltava yhteydessä Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin.



Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa todetaan, että alueidenkäyttöyksikön käsityksen mukaan ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitetty SOVA-asetuksen 4 §:ssä
määritelty sisältö ottaen huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman tarkkuustaso .

2.3.2 Vastine ympäristöselostukseen liittyviin palautteisiin
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on huomioitu ympäristönäkökohdat siten, että toimenpiteiden ympäristövaikutuksia on arvioitu saatavilla olevien tietojen perusteella ja sellaiset toimenpiteet, joiden
ympäristövaikutukset ja kustannukset ovat suuret tulvasuojeluhyötyihin nähden, on jätetty pois suunnittelusta. Jatkosuunnittelusta on jätetty pois (esim. Tornionjoen säännöstely, tekoaltaat, ohitusuomat) (ks. hallintasuunnitelmaehdotuksen luku 9.3).
SOVA-lain 11§ edellyttää suunnitelmasta ja päätöksestä tiedottamista. SOVA-lain vaatimukset ovat sisäänrakennettu jo hallintasuunnitelmaprosessiin, jossa edellytetään suunnittelun tiedottamista ja kuulemista (ks. laki tulvariskien hallinnasta). Tulvariskien hallinnan suunnittelun kuulemisessa saadut mielipiteet ja lausunnot on tarkastettu
ja niihin vastataan. Tarvittaessa hallintasuunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella.
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden ei arvioida
aiheuttavan haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin. Natura-arviointi tehdään toimenpiteiden jatkosuunnittelussa, mikäli toimenpiteitä toteutetaan Natura 2000 -alueiden läheisyydessä. Luonnonsuojelulain 65 §:n vaatimukset
Natura-arvioinnista lisätään suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen.
Ympäristöselostusta täydennetään seuraavasti palautteiden perusteella:


Kansainvälisiin, EU:n yhteisiin ja kansallisiin ympäristösuojelutavoitteisiin lisätään ELY-keskuksen
SOVA-viranomaisen lausunnon mukaisesti maailman laajuinen kosteikkoja suojeleva Ramsar-sopimus
ja eurooppalainen maisemayleissopimus, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit sekä kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) arvokkaat lintualueet.



Ympäristöselostukseen ja hallintasuunnitelmaehdotukseen lisätään toimenpiteiden seurantaan ELYkeskuksen SOVA-viranomaisen lausunnossa esitetyn mukaisesti ympäristövaikutuksien seuranta.



Ympäristöselostukseen lukuun 8.2 lisätään luonnonsuojelulain 65 §:n vaatimukset Natura-arvioinnista,
mikäli toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia Natura 2000 -verkoston suojelualueille.
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2.4 Rajavesiyhteistyö
2.4.1 Palautteet rajavesiyhteistyöstä
Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) 16 §:ssä määritetään tulvaryhmän tehtäväksi järjestää valmistelun eri
vaiheissa riittävä vuorovaikutus vesistöalueen ja merenrannikon tulvariskialueen viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.
Tulvalain 14 §:n mukaan tulvariskien hallintasuunnitelma on pyrittävä sovittamaan yhteen valtakunnanrajat ylittävällä vesistöalueella toisen valtioon kuuluvaa osaa koskevien vastaavien suunnitelmien kanssa. Lisäksi tulvariskien hallintasuunnitelmaan ei saa sisällyttää toimenpiteitä, jotka laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi lisäävät merkittävästi tulvariskiä vesistöalueen toisen valtioon kuuluvassa osassa, ellei toimenpiteitä ole sovitettu yhteen koko
vesistöalueella.
Rajavesiyhteistyöhön liittyen palautetta saatiin Lapin ELY-keskuksen sekä Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission lausunnoissa. Palautteet olivat seuraavat:


Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa on tarpeen kehittää ja vahvistaa. Tämä on välttämätöntä tulvariskien kokonaishallinnan varmistamiseksi siten, että molemmissa maissa tehdyt pitkän tähtäimen toimenpiteet valuma-alueella tukisivat ja täydentäisivät toisiaan ja toisaalta akuutissa tilanteessa toiminta olisi tehokasta ja tuloksellista. Tämän yhteistyön kehittämistä edellyttää myös Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus. Hallintasuunnitelmassa
tulisi esittää erikseen rajajokisopimuksen tulvariskien hallintaan liittyvää sisältöä, sekä miten yhteistyötä
Ruotsin kanssa toteutetaan ja suunnitellaan toteutettavaksi.



Norrbottenin lääninhallituksen lausunnossa todetaan, että ELY-keskuksella ja Lääninhallituksella on
erilaiset käsitykset mille korkeudelle Suensaaren pohjoinen tulvapenger pitäisi korottaa. Pitäisi keskustella tarkemmin korotuksesta, jotta lopullisessa suunnitelmassa olisi yhtenäiset tiedot.



Norrbottenin lääninhallitus esittää lausunnossaan, että he olisivat kiinnostuneita osallistumaan Tornionjoen tulvaryhmän toimintaan, jolloin edistetään yhteistyötä tulvadirektiivin tehtävissä seuraavilla
suunnittelukausilla.



MSB esittää lausunnoissaan, että Tornionjoen tulvaryhmään olisi hyvä saada ruotsalainen edustaja.
MSB:n näkemyksen mukaan tällöin tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteet ja toimenpiteet voidaan
tarkistaa aikaisessa vaiheessa, eikä tulisi ei-toivottuja seurauksia Ruotsin tai Suomen puolelle Tornionjoella. Tällä ryhmällä on myös mahdollisuudet edistää yhteistyötä miten toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta voisi ottaa suunnitelmaan.



Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toteaa lausunnossaan, että rajajokisopimusta tai sen merkitystä tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamisessa ei ole kuvattu Tornionjoen suunnitelmassa. Suunnitelmaan tulee lisätä rajajokisopimuksessa kansallisten viranomaisten tehtäviä ja yhteistyötä kuvaava osuus (rajajokisopimus 4§). Rajajokikomissio haluaa painottaa, että viranomaisten hallinnon eri tasoilla, paikallisesti ja alueellisesti tulee parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa Suomen
ja Ruotsin välillä solmitun sopimuksen toteutuminen sovittaen yhteen tulvariskien hallintasuunnitelmia
ja suunniteltuja toimenpiteitä yhteistyössä. Rajanylittäviä kysymyksiä ovat mm. pohjoisen tulvavallin
korotus (mukana sekä Haaparannan että Tornionjoen suunnitelmassa) ja esim. 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.

7

2.4.2 Vastine rajavesiyhteistyöhön liittyviin palautteisiin
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Rajavesiyhteistyötä on tehty suunnittelun aikana Ruotsin viranomaisten ja Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission
kanssa. Yhteistyöhön liittyvät kokoukset on esitelty tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen luvussa 3.1.2.
Suomen ja Ruotsin tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittaminen on tarkemmalla tasolla alkanut pääosin vasta keväällä 2015 kun Ruotsissa alkoi tulvariskien hallintasuunnitelman kuuleminen. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen lisätään rajajokisopimus sekä kuvaus rajavesiyhteistyöstä. Lisäksi
suunnitelmassa kerrotaan tarkemmin miten Tornionjoen-Muonionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmia on sovitettu yhteen. Suunnittelun edetessä Suomen ja Ruotsin viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä yhteisten
toimenpiteiden edistämisessä.
Tulvaryhmän nimeämisessä on noudatettu lakia tulvariskien hallinnasta (620/2010). Lain (620/2010) 15 §:n mukaan tulvaryhmän muodostavat edustajat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, maakunnan liitosta, vesistöalueen kunnista ja alueen pelastustoimesta. Tulvaryhmät saavat halutessaan pyytää mukaan haluamiaan asiantuntijatahoja ja Tornionjoen tulvaryhmä päätti kokouksessaan 19.5.2015, että saatujen palautteiden perusteella Tornionjoen tulvaryhmään kutsutaan mukaan ruotsalainen edustaja.

2.5 Vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioon ottaminen
2.5.1 Palautteet vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioon ottamisesta
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.
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa on asetettu koko vesistöalueita koskevaksi tavoitteeksi, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.
Toimenpiteiden alustavassa arvioinnissa toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutusten perusteella vesienhoidon tavoitteiden kannalta myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Kaikki Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitetyt toimenpiteet ovat neutraaleja tai lievästi myönteisiä vesienhoidon tavoitteiden kannalta.
Lapin ELY-keskuksen ja Norrbottenin lääninhallituksen lausunnoissa esitettiin kommentteja vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioonottamisesta. Lausunnot olivat seuraavat:


Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että Tornionjoen vesistön Natura 2000 -alueista pääosa
kuuluu vesienhoidon ns. erityisalueisiin. Natura-alueen nimeäminen erityiseksi alueeksi ei tuo näille
alueille uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita, mutta korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon
ottamista suunnittelu- ja lupaprosesseissa. Alueiden suojelutavoitteet on otettava huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteita asetettaessa ja niihin vaikuttavia toimenpiteitä arvioitaessa.



Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet on sovitettu yhteen, eikä hallintasuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä, joilla käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi kielteinen vaikutus
vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Pääosa toimenpiteistä on neutraaleja vesienhoidon tavoitteiden
suhteen ja osa edistää vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista, esim. luonnonmukainen vesien pidättäminen valuma-alueilla. Toimenpidevaihtoehtojen joukosta on jätetty pois jokiympäristön luonnontilaa
merkittävästi muuttavat toimenpiteet kuten vesistöjen säännöstely, voimalaitosten rakentaminen, kuivatekoaltaiden ja ohitusuomien rakentaminen sekä Tornionjoen jääpatojen kasautumispaikkojen ruoppaus muualla kuin Tornionjoen suualueella.
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Norrbottenin lääninhallituksen lausunnossa todetaan, että tulvapenger-toimenpiteellä voi olla negatiivisia vaikutuksia vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. 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. Hallintasuunnitelmassa on
esitetty, että toimenpiteellä on positiivinen tai neutraali vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin.



Norrbottenin lääninhallituksen lausunnossa todetaan, että 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.



Norrbottenin lääninhallituksen lausunnossa todetaan, että 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.

2.5.2 Vastine palautteeseen
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa huomioidaan saadut palautteet. Suunnitelmaan
lisätään lukuun 4.1.2 (Luonnonsuojelualueet ja kulttuuriperintö) tietoa Tornionjoen Natura 2000 -alueen erityispiirteistä. Suunnittelun edetessä toteutettavien toimenpiteiden ympäristövaikutukset arvioidaan tarkemmin ja jos toimenpiteiden todetaan aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vesienhoidolle tai luonnonsuojelulle, vaikutuksia pyritään
lieventämään ja toimenpide toteuttamaan siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty, että tulvapenger toimenpiteellä on
neutraali/myönteinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin, koska toimenpiteen vaikutus vesistöön on kokonaisuuteen nähden hyvin vähäinen ja penkereellä voidaan estää haitallisten aineiden leviäminen laajemmalle. Tornionjoki on hyvin laaja vesimuodostuma, jolloin korotettava tulvapenger ja mahdolliset uudet tulvapenkereet ovat
pienellä alueella vesimuodostumaan nähden, joten toimenpiteen ei arvioida aiheuttavan niin suuria muutoksia, että
Tornionjoen vesimuodostuman ekologinen tilaluokka muuttuisi.

2.6 Muut palautteet ja vastine niihin
Lisäksi Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta saatiin Lapin ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta muutama kommentti muihin asioihin. Palautteet olivat seuraavat:


Lapin ELY-keskus mainitsee lausunnossaan, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on
tunnistettu ja todettu, että tavoitteet on otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa. Suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää arvio suunnitelman toteuttamisen suhteesta valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin (miten edistetään). Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi tunnistaa myös muut kuin suoraan tulvien ehkäisyä koskevat tavoitteet, joihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta.
Vastine: Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman ympäristöselostukseen lisätään
arvio miten Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma vaikuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämiseen. Lisäksi tarkistetaan, onko kaikki ne tavoitteet tunnistettu, joihin
suunnitelmalla voi olla vaikutusta.



Lapin ELY-keskus mainitsee lausunnossaan, että luvussa 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 kulttuuriympäristö-
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kohteeksi (RKY 2009, Museovirasto). Tulvauhka kyseiselle VAT-kohteelle tulee tarkistaa ja mahdollisesti ottaa huomioon taulukossa 8.3. Lisäksi muun muassa taulukossa 10.1 ja edelleen sivulla 68 todetaan, että ”Tornionjoen vesistöalueella puuttuu Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueilta lainvoimainen yleiskaava Muonionjokivarren alueelle.” Kolarin kuntaan on kuitenkin kunnanvaltuusto
24.6.2013 hyväksynyt Tornion-Muonionjoen osayleiskaavan, joka on valtaosin voimassa (pois lukien
valitukset neljän tilan osalta). Kyseisen kaavan tulvamääräykset on kuitenkin esitetty suunnitelmassa
asianmukaisesti.
Vastine: Tornion tulvariskikohteita (sis. kulttuuriperintökohteet kuten Tornion kirkko ym.) on tarkasteltu
tulvariskikartoituksessa. Ajantasaisia tulvariskikarttoja voi tarkastella internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulvariskikohteet on esitetty tiivistetysti, eikä
kulttuuriperinnön kohteita ole tarkasteltu. Kohteet on kuitenkin huomioitu tavoitteiden asettelussa taulukossa 8.3, jossa Tornioon on asetettu tavoitteeksi ”Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a)”. Tulvariskikartoitusraportista tarkistetaan, että Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaiset kohteet on huomioitu ja hallintasuunnitelmaan lisätään viittaus ko. kohdassa tulvariskikartoitusraporttiin, josta löytyy lisätietoa kohteista.


Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että yleishuomiona Suomen alueelle laadituista tulvariskien
hallintaohjelmista mainittakoon, että ne ovat rakenteeltaan raskaita, osittain hieman ristiriitaisia. Lausunnon mukaan suunnitelmien pitäisi olla tiiviitä ja kertoa oleellisimmat asiat. Käydyn prosessin kuvaukset kuuluisivat taustaraporttiin tai muuhun taustamateriaaliin. Lisäksi lausunnossa mainitaan, että
maanteihin liittyvistä tulviin varautumisista, toimenpiteistä ja varareittisuunnitelmista vastaa Lapin ELYkeskuksen L-vastuualue.
Vastine: Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti, siten, että siitä löytyy kaikki tulvariskilain (620/2010) ja asetuksessa (675/2010) määritetyt tiedot ja siten, että se palvelisi myös EU:lle raportointia. Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta on laadittu lisäksi tiivistelmä sekä suomeksi että ruotsiksi. Tulvariskien hallintasuunnitelma päivitetään vuoteen 2021 mennessä. Tällöin päivitettyä hallintasuunnitelman raporttia muokataan kevyemmäksi ja nykyistä luettavammaksi.
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1. Kolarin kunta

2. Lapin ELY-keskus L-, E- ja Y-vastuualueet
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.
Tornionjoen – Muonionjoen vesistöalue
Tornionjoen tulvat eivät normaalisti haittaa maanteiden liikennöitävyyttä. Ongelmia maantieverkolle on aiheutunut lähinnä jääpatojen aiheuttamien tulvien yhteydessä. Jääpatojen syntymiskohdat ovat Tornionjoellakin
niin vaikeita ennustaa, että laajempi varautuminen jääpatojen aiheuttaman tulvan muodostamaan uhkaan
maanteiden liikennöitävyydelle esimerkiksi maanteiden penkereitä korottamalla ei ole järkevää.
Kerran 250 vuodessa tapahtuva tulva nostaisi veden maantielle 921 ja Ruohokarintielle 19522. Näiden teiden
tilapäisellä sulkemisella olisi lähinnä paikallinen merkitys.
Tornion kaupungissa Suensaaren penkereen mahdollisesti pettäessä kaupunginlahteen tulevat tulvavedet
saattavat vaarantaa Ruotsiin johtavan valtatieyhteyden käytettävyyden. Lähin kiertotieyhteys on Aavasaksalla
70 km päässä. Suensaaren penkereen korottaminen vaikuttaa tästä näkökulmasta perustellulta.
Suunnitelmassa mainitaan myös Pello, Vojakkala ja Kauliranta paikkoina, joissa tulva saattaa katkaista tieyhteydet. Ylitornion Kainuunkylän Rantatien 19618 katkeaminen ajoittain tulvan vuoksi aiheuttaa raportin mukaan paikallista haittaa. Niukan rahoituksen vuoksi näitä paikallista liikennettä palvelevia teitä ei voida korjata
ainakaan lähivuosina.
Ympäristö- ja luonnonvarat – vastuualueen lausunto
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.
Tornionjoen vesistön Natura 2000 – alueista pääosa kuuluu vesienhoidon ns. erityisalueisiin. Natura-alueen
nimeäminen erityiseksi alueeksi ei tuo näille alueille uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita mutta korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista suunnittelu- ja lupaprosesseissa. Alueiden suojelutavoitteet
on otettava huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteita asetettaessa ja niihin vaikuttavia toimenpiteitä arvioitaessa.
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Hallintasuunnitelmassa tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteet on sovitettu yhteen, eikä hallintasuunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä, joilla käytettävissä olevien tietojen perusteella olisi kielteinen vaikutus
vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Pääosa toimenpiteistä on neutraaleja vesienhoidon tavoitteiden suhteen
ja osa edistää vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista, esim. luonnonmukainen vesien pidättäminen valumaalueilla. Toimenpidevaihtoehtojen joukosta on jätetty pois jokiympäristön luonnontilaa merkittävästi muuttavat
toimenpiteet kuten vesistöjen säännöstely, voimalaitosten rakentaminen, kuivatekoaltaiden ja ohitusuomien
rakentaminen sekä Tornionjoen jääpatojen kasautumispaikkojen ruoppaus muualla kuin Tornionjoen suualueella.
Toimenpiteet tulvasuojelutavoitteiden saavuttamiseksi
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueelle vuosina
2016–2021 on jaettu viiteen pääryhmään: tulvariskiä vähentäviin toimenpiteisiin, tulvasuojelutoimenpiteisiin,
valmiustoimiin, toimintaan tulvatilanteessa ja jälkitoimiin.
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. Myös YVA-menettelyn tarveharkinta voi tulla kyseeseen tapauksissa,
joissa sitä ei suoraan lain hankeluettelon perusteella edellytetä.
Kaudelle 2016–2021 ehdotetuista toimenpiteistä suurin osa on jo nykyisin käytössä olevia. Valuma-alueen
luontoarvoihin mahdollisesti vaikuttavista toimenpiteistä uusia ovat Tornion Kaupunginlahden nykyisen tulvapenkereen korottaminen, lisäpenkereiden tarvekartoitus, luonnonmukaisten vedenpidätysmahdollisuuksien
selvittäminen sekä viemäriverkostojen kehittäminen tulvan kestäviksi. Toimenpiteet ovat luonnonsuojelun näkökulmasta järkeviä tulvasuojelutoimenpiteitä.
Ympäristövaikutusten arviointi
Kuten tulvariskien hallintasuunnitelmassa todetaan, epävarmuutta em. toimenpiteiden ympäristö- ja luontovaikutusten arviointiin aiheuttaa suunnitelmien epätarkkuus. Mahdollisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, kasvillisuuteen, eläimistöön, kalastoon ja suojelualueisiin on arvioitu varsin yleisellä tasolla luvussa 10 ja
suunnitelmaan liittyvässä ympäristöselostuksessa..
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 tulee tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden vaikutukset suojelualueisiin ja muihin luontoarvoihin asianmukaisesti selvittää ja on oltava yhteydessä myös Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin. Suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura
2000- alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue kuuluu Natura 2000 -verkostoon myös Ruotsin puolella.
Konkreettisista toimenpiteistä ensisijaisesti toteuttavaksi on esitetty Tornion Kaupunginlahden tulvapenkereen
korotusta, jonka avulla on tavoitteena suojata Suensaaren aluetta 1/250a tulvilta. Kuten ympäristöselvityksessä todetaan, tulee pengeralueiden luontoarvot ja mahdolliset harvinaiset kasvi- ja eläinlajit selvittää ennen
penkereen rakentamista. Kaupunginlahti kuuluu Tornion linnustonsuojelualueeseen (YSA 120030), joka on
huomioitava suunnittelussa. Koska alue sijaitsee Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Natura-alueen (FI
1301912) välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava lisäksi luonnonsuojelulain 65§:n
mukaisesti vaikutukset Natura 2000-alueen valinnan perusteina oleviin luonnonarvoihin (luontodirektiivin liitteen I luontotyypit, liitteen II lajit ja niiden elinympäristöt). Lisäksi on huomioitava että Ruotsin puolella Kalixjoen
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ja Tornionjoen vesistöjen Natura-alue (SE 0820430) sijaitsee suunnittelualueen läheisyydessä, mikä edellyttää
yhteydenpitoa Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisiin.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on ehdotettu ensisijaisena toimenpiteenä uusien tulvapenkereiden tarpeen kartoitusta. Suunnitelmassa viitataan Maveplanin (2013) selvitykseen, joka ei ollut kuitenkaan mukana
lausuttavassa aineistossa. Tulvariskien hallintasuunnitelman mukaan Maveplanin selvityksessä on tarkastelu
kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan alueella sijaitsevien rakennusten suojaamista. Selvityksessä on arvioitu,
että noin 52 kiinteistölle tulvapengertä tulisi rakentaa yhteensä noin 5-8 kilometriä. Mukana tarkastelualueessa
on koko Tornionjoen alaosan tulvavaarakartoitettu alue. Lisäksi tieosuuksia tulisi selvityksen mukaan korottaa
yhteensä noin 1,9 kilometrin matkalta. Kuten hallintasuunnitelmassa todetaan, mahdollisten uusien tulvapenkereiden tarkempaa määrää, sijoittumista, korkeutta ja toimintatapaa ei ole vielä tiedossa, eikä vaikutusten
arviointia luontoarvoihin voida näin ollen vielä tehdä. Suunnitelmassa todetaan edelleen asianmukaisesti, että
tulvapenkereiden korottamisesta ja uusien rakentamisesta voi aiheutua sekä virkistyskäyttö- että maisemahaittoja, joita kuitenkin voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Em. mahdolliset vaikutukset sekä vaikutuksia
lieventävät toimenpiteet tulee selvittää suunnittelun yhteydessä.
Eniten positiivisia ympäristövaikutuksia syntyy tulvariskiä vähentävistä toimenpiteistä. Hyvä maankäytön suunnittelu, alimpien rakentamiskorkeuksien määrittely ja rakentamismääräysten ajan tasalla pitäminen ja yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen ohjaaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle on myös luontoarvojen säilyttämisen näkökulmasta järkevin vaihtoehto tulvariskien hallinnassa.
Tulvariskien hallintasuunnitelman mukaan täydentävillä toimenpiteillä edistetään jo käytössä olevia toimenpiteitä, joilla edistetään tulvariskien hallintaa alueella. Näistä kaudelle 2016–2021 esitetään luonnonmukaisen
vedenpidätysmahdollisuuden selvittämistä valuma-alueella ja ko. asian ohjeistamista maankäytössä. Tulvavesien pidättämiseen soveltuviksi menetelmiksi esitetään suo- ja metsäojitusalueiden ennallistamista, käytöstä
poistettujen turvetuotantoalueiden vesittämistä, laskettujen järvien vesittämistä, kosteikkoja ja laskeutusaltaita,
pintavalutuskenttiä sekä suo- ja metsäalueiden valunnan säätelyä.
Suunnitelmassa todetaan, että luonnonmukaiset vesiä valuma-alueella pidättävät toiminnat, kuten kosteikot
tasaavat virtaamia, pidättävät kiintoainesta ja ravinteita, parantavat veden laatua sekä kalaston ja eliöstön
elinmahdollisuuksia ja voivat monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia ja maisemaa lähialueella. Parhaimmillaan luonnonmukaisesta kosteikosta voi olla selvityksessä lueteltuja positiivisia vaikutuksia. Mutta koska
mahdollisten kosteikkojen ja luonnonmukaisten pidätysaltaiden määrästä, sijainnista tai toimintaperiaatteista
ei ole vielä tietoa, ei todellisia vaikutuksia luontoarvoihin, maisemaan tai virkistyskäyttöön ole mahdollista arvioida. Uuden kosteikon sijainnin suunnittelu, umpeutuneen kunnostus ja rakenteiden suunnittelu vedenpidätystarkoitukseen edellyttää erityisasiantuntemusta. Selvitettäessä vedenpidätysmahdollisuuksia tulee vaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset luontoarvoihin, maisemaan ja virkistyskäyttöön selvittää. Mikäli toimenpiteitä
suunnitellaan Natura 2000 -alueille tai näiden läheisyyteen, tulee hankkeesta vastaavan/suunnitelman laatijan
lisäksi arvioida hankkeen vaikutukset luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti ja vastaavasti huomioida Ruotsin
Natura 2000 – alueet edellä mainitulla tavalla.
Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jatkosuunnittelussa
on huomioitava Tornio-Muonionjoen Natura-alueen suojeluperusteena oleva Fennoskandian luonnontilainen
jokireitti (100 %) ja liitteen II mukaiset lajit. Kuten suunnitelmassa todetaan, useat ko. vesistöalueen arvokkaista luontotyypeistä ja uhanalaisesta lajistosta hyötyvät tai ovat riippuvaisia luonnonmukaisista tulvista. Tornionjoen Kainuunkylän saarilla sijaitsevat maan laajimmat tulvaniityt ja alue kuuluu kokonaisuudessaan Natura
2000 -verkostoon (FI 1302105) ja on Ramsar -sopimuksella suojeltu kansainvälisesti arvokas lintuvesi
(3F1020). Tornionjoki on lisäksi arvokas vaelluskalajoki ja Suomessa on Tornionjoen lisäksi enää Simojoessa
luonnonvaraisesti lisääntyvä Itämeren lohikanta. Suunnittelualueella sijaitsevien Ruotsin Natura-alueiden suojeluperusteet on selvitettävä ja toimittava Ruotsin luonnonsuojeluviranomaisten ohjeiden mukaan.
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-
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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 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.
Muun muassa taulukossa 10.1 ja edelleen sivulla 68 todetaan, että ”Tornionjoen vesistöalueella puuttuu Kolarin, Muonion ja Enontekiön kuntien alueilta lainvoimainen yleiskaava Muonionjokivarren alueelle.” Kolarin
kuntaan on kuitenkin kunnanvaltuusto 24.6.2013 hyväksynyt Tornion-Muonionjoen osayleiskaavan, joka on
valtaosin voimassa (pois lukien valitukset neljän tilan osalta). Kyseisen kaavan tulvamääräykset on kuitenkin
esitetty suunnitelmassa asianmukaisesti.
Yhteistyö Ruotsin viranomaisten kanssa
Yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa on tarpeen kehittää ja vahvistaa. Tämä on välttämätöntä tulvariskien kokonaishallinnan varmistamiseksi siten, että molemmissa maissa tehdyt pitkän tähtäimen toimenpiteet
valuma-alueella tukisivat ja täydentäisivät toisiaan ja toisaalta akuutissa tilanteessa toiminta olisi tehokasta ja
tuloksellista. Tämän yhteistyön kehittämistä edellyttää myös Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus.
Alueella tehdään yhteistyötä Ruotsin puolen viranomaisten kanssa (tästä esimerkkinä yhteiset tulvantorjunnan
harjoitukset) ja asiakirjoista on myös kuultu Ruotsin puolen eri tahoja, lisäksi rajat ylittäviä vaikutuksia on arvioitu yleisellä tasolla. Molemmissa maissa lakina voimaan saatetun rajajokisopimuksen 4 artikla kuitenkin edellyttää, että viranomaiset ovat keskenään yhteistyössä pyrkien siihen, että laaditaan yhteisiä ohjelmia ja suunnitelmia 2 artiklan 1 kappaleen tarkoituksen toteuttamiseksi. Näihin sopimuksessa erikseen nimettyihin tarkoituksiin kuuluu mm tulva- ja ympäristövahinkojen torjunta. Tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yhteistyön aktiivista kehittämistä. Hallintasuunnitelmassa tulisi esittää erikseen rajajokisopimuksen tulvariskien hallintaan
liittyvää sisältöä, sekä miten yhteistyötä Ruotsin kanssa toteutetaan ja suunnitellaan toteutettavaksi.

3. Lapin ELY-keskus SOVA-viranomainen
Tornio-Muonionjoen 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.
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Tornionjoen-Muonionjoen 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.
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.
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueelle on laadittu vuosina 2012–2014 ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021. Tornionjoen-Muonionjoen tulvaryhmän vesistöalueella on alustavien tavoitteiden
tavoitetasoksi asetettu kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan taso taajama-alueella. Yhteiskunnan kannalta
kriittisten kohteiden kuten terveyskeskuksen, muuntamon ja kaukolämpölaitoksen osalta suojauksen taso on
kerran 250 vuodessa toistuva tulva. Asetetut tavoitteet vastaavat valtakunnallisesti muilla merkittävillä tulvariskialueilla asetettuja tavoitetasoja.
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. Tornionjoki kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen. 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.
Laki tulvariskien hallinnasta velvoittaa yhteen sovittamaan tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon. Ympäristöselostuksessa on kuvattu tulvasuojeluun liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kohdassa 2.5.1.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on sovittaa yhteen valtionhallinnon eri sektoreiden keskeisimmät alueidenkäyttöön liittyvät tavoitteet ja tarpeet yhteiseksi valtakunnalliseksi näkemykseksi. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt tavoitteet on mainittu erikseen ympäristöselostuksessa kohdassa 2.5.3. Suunnitelma-asiakirjassa on esitetty tulvariskinhallintasuunnitelman toimenpiteiden
yhteensopivuus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin (s. 61). Esitetyn arvion mukaan tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteet ovat yhteen sovitettavissa vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja vaikuttavat osittain jopa
positiivisesti niihin.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi ympäristöselostuksessa on kuvattu maakunnallisia tavoitteita, jotka on esitetty maakuntaohjelmassa ja -suunnitelmassa sekä tulvantorjuntaan liittyviä aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia Tornionjoen-Muonionjoen alueella.
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
Torniossa, Pellossa, Vojakkalassa ja Kaulinrannassa sijaitsee kiinteistöjä ja asutusta harvinaisella tulvariskialueella. Tornion tulvariskialueella on myös vaikeasti evakuoitavia kohteita. Tulvariskialueella sijaitsee myös
jätevedenpumppaamoita, mistä voisi aiheutua ongelmia jätevesihuollolle. Tornion kaupungin tulvariskialueella
tulva vaikeuttaisi useiden teiden liikennöintiä. Myös Pellossa, Vojakkalassa ja Kaulinrannassa kulkuyhteyksiin
voisi kohdistua haittoja.
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Vaihtoehtotarkastelu
Tulvariskien hallinnan keinot jakautuvat viiteen pääryhmään: tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, tulvasuojelutoimenpiteet, valmiustoimet, toiminta tulvatilanteessa ja jälkitoimenpiteet. Näistä erityisesti tulvasuojelun toimenpiteet 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. Arvioitavaan vaihtoehtoon VE1 sisältyviä toimenpiteitä ovat
muun muassa kiinteiden tulvapenkereiden rakentaminen Tornion alueella.
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.
Vaikutusten arviointi
Ympäristöselostuksessa on arvioitu yleisellä tasolla Tornionjoen-Muonionjoen 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. Kaiken kaikkiaan Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien
hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteiden on arvioitu olevan pääsääntöisesti ympäristövaikutuksiltaan
myönteisiä tai neutraaleja.
Ympäristöselostuksessa on tunnistettu vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijänä suunnitelman yleisluonteisuus. Toimenpiteiden täsmentyessä niiden ympäristövaikutukset on syytä arvioida asianmukaisesti. Suunniteltaessa luontoa muuttavia toimenpiteitä Natura 2000-alueilla tai näiden välittömässä läheisyydessä, on hankkeesta vastaavan arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti hankkeen vaikutukset Natura 2000-alueiden
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.
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
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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. 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.
Lausunnon laatimiseen on osallistunut luonnonsuojeluyksiköstä ylitarkastaja Marjut Kokko.

4. 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.

5. Lapin pelastuslaitos
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6. Liikennevirasto
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,
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.

7. Norrbottenin lääninhallitus (Länsstyrelsen i Norrbotten)
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8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

9. Paliskuntain yhdistys
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 hallintasuunni-
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telmat. 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.

10.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

11.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA TORNIONJOEN JA HAAPARANNAN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIKSI
Suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen (91/2010) 2§:n mukaan sopimuksen tarkoitus on sovittaa yhteen
vesienhoitoalueella ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen vesien tilalle ja kestävälle käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ottaen huomioon osapuolia sitovat kansainväliset velvoitteet ja
yhteisön oikeus. Tulva- ja ympäristövahinkojen torjunta sisältyy samaan sopimuksen artiklaan. Sopimuksen
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4§:n mukaan sopimuspuolten viranomaiset ovat keskenään yhteistyössä pyrkien siihen, että laaditaan yhteisiä
ohjelmia ja suunnitelmia sopimuksen 2§ 1 kappaleessa määrätyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi sopimuksen 10§:n mukaan rajajokikomission tulee vahvistaa tai hylätä ehdotukset vesienhoitoaluetta koskeviksi
ohjelmiksi tai suunnitelmiksi.
Tulvariskien hallintasuunnittelun vastuuviranomainen Suomen puolella on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Rovaniemellä (ELY-keskus). Ruotsissa yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen (Myndighet
för samhällskydd och beredskap, MSB) vastaa suunnitelmista yhteistyössä Norrbottenin lääninhallituksen
kanssa.
Tornio ja Haaparanta ovat merkittäviä tulvariskialueita. Molemmille kunnille on laadittu erilliset tulvariskien hallintasuunnitelmat. Valmistelu ja kuuleminen suunnitelmista on tapahtunut eriaikaisesti, mikä on vaikeuttanut
yhteensovittamista jossain määrin. Tehokas rajanylittävä yhteistyö ei ole ollut mahdollista koko valmisteluajan
osalta johtuen tulvariskien hallintasuunnitelmaa valmistelevan henkilöresurssin väliaikaisesta puuttumisesta
lääninhallituksesta. Haaparannan suunnitelma on ollut saatavissa ruotsiksi, tiivistelmä myös suomeksi. Tornionjoen suunnitelma on ollut saatavilla suomeksi, tiivistelmä ruotsiksi sekä pohjoissaameksi.
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus, MSB, Lapin pelastuslaitos, Haaparannan kunta, Tornion kaupunki ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat järjestäneet yhteisiä kokouksia tietojen vaihtamiseksi ja
suunnittelun yhteensovittamiseksi 2013–2015 aikana. Suomen ja Ruotsin suunnitelmien laatijoiden ja komission välillä on välitetty tietoa valmistelun aikana. Yhteistyö suomalaisten ja ruotsalaisten alueellisten viranomaisten kanssa on toiminut kohtuullisen hyvin.
Paikallisella tasolla osallistuminen rajan ylittäviin tulvariskien hallintaa koskeviin kokouksiin ja – kuulemismenettelyihin on ollut ajoittain heikompaa.
Suunnitelmissa näkyy kansallisia eroja tavoitteiden tai tulvaskenaarioiden osalta, sekä pienempiä eroja painopistealueiden määrittelyssä, joskin nämä kattavat jokseenkin samat aihealueet. Toimenpiteiden luokittelut vastaavat toisiaan. 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.
Suunnitelmien ja ohjelmien yhteensovittaminen valuma-alueella sekä tulva- ja ympäristöonnettomuuksien ehkäiseminen ovat vuoden 2010 rajajokisopimuksen keskeisenä tarkoituksena. Komissio toteaa, että 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§).
Rajajokikomissio haluaa painottaa, että viranomaisten hallinnon eri tasoilla, paikallisesti ja alueellisesti tulee
parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa Suomen ja Ruotsin välillä solmitun sopimuksen toteutuminen yhteen sovittaen tulvariskien hallintasuunnitelmia ja suunniteltuja toimenpiteitä yhteistyössä. Rajanylittäviä kysymyksiä ovat mm. pohjoisen tulvavallin korotus (mukana sekä Haaparannan että Tornionjoen suunnitelmassa)
ja esim. 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.
Tornionjoen vesienhoitoaluetta koskettaa erilaisten alueellisten haasteiden ohella pohjoisilla alueilla ennusteiden mukaan voimakkaasti vaikuttava ilmastonmuutos. Näihin haasteisiin tulee erilaisilla tulvasuojelun ja varautumisen toimenpiteillä rajan molemmin puolin pystyä vastaamaan ihmisten terveyden, infrastruktuurin,
luonnon ja ympäristön suojelemiseksi.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio hyväksyy näillä huomioilla ehdotukset Tornion ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmiksi.
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