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Tulvariskien hallinnan suunnittelu
Maa- ja metsätalous-ministeriö on
nimennyt Lapin alueelta viisi
merkittävää tulvariskialuetta
vuonna 2011.
 Rovaniemi
 Kemijärvi
 Kittilä
 Ivalo
 Tornio
Kaikille merkittäville
tulvariskialueille on laadittu
tulvavaara- ja tulvariskikartat
vuoteen 2013 mennessä sekä
laaditaan koko vesistöalueen
kattava tulvariskien
hallintasuunnitelma vuoteen 2015
mennessä.

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma valmistuu vuoteen 2015 mennessä.
Kuuleminen järjestetään lokakuu 2014 – maaliskuu 2015 aikana. Tällöin jokainen voi ottaa kantaa
hallintasuunnitelman sisältöön.
Tulvariskien hallintasuunnitelma sisältää vesistöalueelle ja tulvariskialueelle asetetut tulvariskien
hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tornionjoen-Muonionjoen
tulvariskien hallintasuunnitelma kattaa koko vesistöalueen Suomen puoleisen osan.
Hallintasuunnitelman laatimisvaiheessa tehdään yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa.
Hallintasuunnitelmat tulee sovittaa yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa.
Valtakunnallista tietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta löytyy ymparisto.fi –nettisivuilta:
www.ymparisto.fi/tulvat
Tietoa Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelusta löytyy Kemijoen tulvaryhmän nettisivuilta:
www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja voi kuka tahansa katsoa tulvakarttapalvelussa:
www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Pello 1968 © E. Ylitalo
Koko vesistöaluetta koskevat tulvariskien hallinnan tavoitteet:
Ihmisten terveys ja turvallisuus
Melko harvinainen tulva (1/50a) ei aiheuta vahinkoja asuinrakennuksille
Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua
tulvatilanteeseen omatoimisesti
Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille
Ympäristö
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät ole ristiriidassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden
kanssa

Tulvariskialuekohtaiset tulvariskien hallinnan tavoitteet:
Ihmisten terveys ja turvallisuus
Harvinaisen tulvan (1/100a) peittämällä alueella ei sijaitse asuinrakennuksia (tai rakennukset on
suojattu niin, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu).
Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse vaikeasti evakuoitavia kohteita
tai kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu.
Välttämättömyyspalvelut
Lämmön ja sähkön jakelu toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a).
Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a).
Ympäristö
Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi
aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle.
Kulttuuriperintö
Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa
tulvatilanteessa (1/250a).
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Alustavasti Tornionjoen-Muonionjoen hallintasuunnitelmaan ehdotettavia toimenpiteitä tulvariskien
vähentämiseksi:
Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Mahdolliset vastuutahot

Tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen

Lapin ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, tulvakeskus

Tulvatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Lapin ELY-keskus, vesistöalueen kunnat, Suomen
ympäristökeskus, tulvakeskus

Maankäytön suunnittelu

Vesistöalueen kunnat, Lapin ELY-keskus, Lapinliitto

Viemäriverkoston kehittäminen tulvakestäväksi

Vesistöalueen kunnat ja Lapin ELY-keskus

Omatoimisen varautumisen edistäminen

Kiinteistöjen omistajat, vesistöalueen kunnat ja Lapin ELYkeskus

Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen

Lapin ELY-keskus, vesistöalueen kunnat, maa- ja
metsätalouden toimijat

Tulvasuojelun toimenpiteet

Mahdolliset vastuutahot

Tengeliönjoen säännöstely

Tornionlaakson Voima Oy

Tulvapenkereet

Tornion ja Haaparannan kaupungit, valtio

Torniojokisuun ruoppaus

Tornion ja Haaparannan kaupungit, valtio

Valmiustoimenpiteet

Mahdolliset vastuutahot

Tulvaennusteiden ja varoitusjärjestelmien kehittäminen

Tulvakeskus

Tulvaviestinnän kehittäminen

Vesistöalueen kunnat, Lapin ELY-keskus, Lapin pelastuslaitos,
Suomen ympäristökeskus, asukasyhdistykset

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmat

Kiinteistöjen omistajat, tulvariskialueiden kunnat, Lapin
pelastuslaitos

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen

Lapin ELY-keskus, riskialueiden kunnat, Lapin pelastuslaitos,
asukasyhdistykset

Jäänsahauksien käyttö ja kehittäminen

Lapin ELY-keskus, vesistöalueen kunnat

Toimenpiteet tulvatilanteessa

Mahdolliset vastuutahot

Tilapäisien tulvasuojelutoimenpiteiden käyttö

Lapin ELY-keskus, Lapin kunnat, Lapin pelastuslaitos,
kiinteistöjen omistajat

Viranomaisten toiminta tulvatilanteessa

valtion ja kuntien viranomaiset

Jälkitoimenpiteet

Mahdolliset vastuutahot

Toimintojen uudelleen sijoittaminen

Riskialueiden kunnat

Puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu
ja järjestäminen

Riskialueiden kunnat, Lapin ELY-keskus,
Seurakunta, asukasyhdistykset

