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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen klo 12:09
2§ Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen
Todettiin kokouksen läsnäolijat (poissa olevat yliviivattu).
Organisaatio
Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Enontekiön kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Pellon kunta
Tornion kaupunki
Ylitornion kunta

Varsinainen jäsen
Pekka Pelttari
Timo Alaraudanjoki
Heikki Laitinen
Kimmo Lämsä
Kullervo Lauri
Jussi-Pekka Tammilehto
Esa Kassinen
Markus Kannala
Jari Angeria

Muut
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus

Anna Kurkela
Niina Karjalainen

Varajäsen
Esa Nordberg
Juha-Petri Kämäräinen
Kari Vikeväinen
Arto Kantola
Tapani Ruokojärvi
Jaakko Muotka
Pekka Tuomas
Janne Malila
Reeta Laitinen

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (20.12.2018) mukaan Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Lapin liitto on nimennyt edustajakseen
Pekka Pelttarin ja varaedustajaksi Esa Nordbergin (Lapin liiton hallituksen kokous
3.12.2018). Tulvaryhmän sihteeri päätetään aloituskokouksessa.
Esitys:

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Pelttari ja varapuheenjohtajana Esa Nordberg.
Päätetään Tornionjoen tulvaryhmän sihteeri tulvaryhmän toimintakaudelle.
Päätetään kokouksen pöytäkirjan hyväksymismenettelystä.
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Päätettiin tulvaryhmän sihteeriksi Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta.
Päätettiin pöytäkirjan hyväksymismenettelystä. Puheenjohtajan jälkeen
kussakin kokouksessa erikseen valittavat pöytäkirjantarkastajat tarkastavat ja hyväksyvät pöytäkirjan, minkä jälkeen toimitetaan pöytäkirja jäsenille sähköisesti. Hyväksytty pöytäkirja lisätään tulvaryhmän internetsivuille.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Vikeväinen ja Kullervo Lauri

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Tulvaryhmän tehtävät ja tavoitteet
Tulvaryhmän lakisääteiset tehtävät on esitetty tulvariskien hallinnasta annetun lain
(620/2010) 16 §:ssä. Tulvaryhmien tarkoituksena on mm. viranomaisyhteistyön järjestäminen ja näkemysten yhteensovittaminen vesistöalueella. Tulvaryhmän jäsenet myös antavat merkittävää alueellista asiantuntemusta hallintasuunnitelmien valmisteluun.
Esitys:

Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös:

Anna Kurkela esitteli tulvaryhmän tehtäviä ja tavoitteita liitteen 1 esityksen mukaisesti. Keskusteltiin aiheesta ja merkittiin esitys tiedoksi.

6§ Tornionjoen tulvaryhmän toimintatavoista sopiminen
Tulvaryhmä päättää itse toimintansa järjestämisestä ja kokouskäytännöistä ryhmälle parhaaksi katsomallaan tavalla. Asioiden valmistelu on mahdollista toteuttaa
tarvittaessa myös pienemmissä työryhmissä. Jäsenten lisäksi asioiden käsittelyyn
voi osallistua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Tulvaryhmän toimintatavat on kuvattu esityslistan liitteessä 1.
Esitys:

Päätetään kokouspöytäkirjojen hyväksymismenettelystä, joka täydennetään liitteen 1 mukaiseen tulvaryhmän toimintatavat asiakirjan lukuun
7. Asiakirjan lukuun 4 lisätään myös tiedot tässä kokouksessa päätettävistä tulvaryhmän sihteeristä ja pysyvistä asiantuntijajäsenistä.
Tulvaryhmä hyväksyy liitteen 1 mukaiset tulvaryhmän toimintatavat
edellä mainituilla ja mahdollisilla muilla kokouksessa esille tulevilla täydennyksillä.
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Anna Kurkela esitteli tulvaryhmän toimintatavat - asiakirjaa.
Hyväksyttiin tulvaryhmän toimintatavat - asiakirja seuraavilla lisäyksillä.
Kokouskäytäntö ja sihteeri sovittu tässä kokouksessa kohdassa 2 §.
Todettiin, että kokousrytmi (2 kokousta/vuosi) on sopiva ja tarvittaessa
kokous voidaan kutsua koolle tiheämminkin. Kokouskutsu ja aineisto
toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Päätettiin, että lähtökohtaisesti kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet. Varajäsen osallistuu, jos varsinainen jäsen on estynyt. Tarvittaessa
jäsen voi tuoda varajäsenen mukanansa kokoukseen.
Päätettiin, että kokouspaikka on vaihtuva (tulvaryhmän kuntien kokoustiloissa). Tarvittaessa voidaan järjestää myös skype-yhteys.

7§ Pysyvien asiantuntijoiden nimeäminen tulvaryhmään
Tulvariskien hallinnassa pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys tulvariskien hallinnasta, jolloin asiantuntijoiden kuuleminen on tärkeä osa
suunnitteluprosessia. Tulvaryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa avustamaan tulvariskien hallinnan suunnittelua ja tuomaan laajempaa näkemystä käsiteltävään asiaan.
Tulvaryhmä voi kutsua kokouksiin pysyviä asiantuntijoita, jotka kutsutaan kaikkiin
kokouksiin. Lisäksi tulvaryhmän kokouksiin voi pyytää tarvittaessa muita asiantuntijajäseniä kulloinkin käsiteltävän aihepiirin mukaan. Asiantuntijajäsenillä ei ole esitys- eikä äänioikeutta.
Ensimmäisellä kaudella Tornionjoen tulvaryhmässä oli pysyvinä asiantuntijajäseninä suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Lapin luonnonsuojelupiiri.
Esitys:

Päätetään tulvaryhmään kutsuttavat pysyvät asiantuntijajäsenet

Päätös:

Päätettiin kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Lapin luonnonsuojelupiiri.
Kokouskohtaisena asiantuntijana voisi olla esimerkiksi Haaparannan
kaupunki, Norrbottenin lääninhallitus. Kokouskohtaiset asiantuntijat
pyydetään kokouksiin tarvittaessa käsiteltävistä asioista riippuen.

8§ Katsaus I kauden Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan ja sen toimenpiteisiin sekä EU palaute I kaudelta
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2016-2021 on laadittu vuonna 2015 Tornionjoen I-kauden tulvaryhmän johdolla.
Hallintasuunnitelmassa on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallintasuunnitelmaan liittyvät materiaalit on koottu internetsivuille: www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki.
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Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esittelee Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman pääkohdat ja suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tilanteen, sekä EU:sta saadun palautteen koskien Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa.
Esitys:

Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös:

Niina Karjalainen esitteli katsauksen 1. kauden hallintasuunnitelmaan ja
EU palautteen liitteen 2 esityksen mukaisesti.
Merkittiin esitys tiedoksi.

9§ Tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset Tornionjoella
Lapin ELY-keskus on tarkistanut viime vuonna Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien alustavan arvioinnin ja maa- ja metsätalousministeriö on arvioinnin perusteella nimennyt Tornionjoen vesistöalueelta Tornion merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esittelee katsauksen Tornionjoen tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistamiseen.
Esitys:

Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös:

Niina Karjalainen esitteli tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset Tornionjoella liitteen 3 esityksen mukaisesti.
Merkittiin esitys tiedoksi.

10§ Tulvakartoituksen tilannekatsaus
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tornion merkittävälle tulvariskialueelle on
laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat vuonna 2013. Tulvariskien hallinnasta annetun
lain 20 §:n mukaisesti tulvakartat tulee tarkistaa kuuden vuoden välein, joten karttojen tarkistaminen on ajankohtaista vuoden 2019 loppuun mennessä.
Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta esittelee tilannekatsauksen Tornionjoen
vesistöalueen tulvakartoitukseen.
Esitys:

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös:

Niina Karjalainen esitteli tulvakartoituksen tilannekatsauksen liitteen 3
esityksen mukaisesti.
Merkittiin katsaus tiedoksi.
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11§ Katsaus kevään 2019 tulvatilanteeseen Tornionjoella ja Muonionjoella
Timo Alaraudanjoki ELY-keskuksesta esittelee katsauksen tämän kevään tulvatilanteeseen Tornionjoella ja Muonionjoella.
Esitys:

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös:

Timo Alaraudanjoki kertoi kuluneen kevään tulvatilanteesta Tornionjoella ja Muonionjoella. Tänä keväänä oli kaksihuippuinen tulva, jossa ensimmäinen huippu vapun tienoilla ja toinen pari viikkoa myöhemmin.
Tulva oli keskimääräistä pienempi, mutta jääpadoista aiheutui jonkin
verran ongelmia. Jään sahauksia ei voitu tänä keväänä suorittaa, koska
teräsjäätä oli liian vähän. Jääpatoja pääsi muodostumaan, koska jäät
purkautuivat joen pohjoisosasta ennen kuin eteläosan jäät olivat lähteneet. Kolarinsaaren molemmille puolille muodostui pato ja yhtä rakennusta suojattiin. Rakennus ei kuitenkaan kastunut.
Merkittiin katsaus tiedoksi.

12§ Muut asiat
Käsitellään muut asiat, mikäli niitä on.
Todettiin, että ei ollut muita asioita.
13§ Seuraava kokous
Esitys:

Sovitaan seuraava kokous syksylle 2019.

Päätös:

17.9.2019 klo 13:00, Ylitornio
29.1.2020 klo 12:00, Tornio

14§ Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 14:02.
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Vakuudeksi:

Pekka Pelttari

Niina Karjalainen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kari Vikeväinen

Kullervo Lauri

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:
Liite 1: Anna Kurkelan esitys tulvaryhmän tehtävistä ja tavoitteista
Liite 2: Niina Karjalaisen esitys katsaus Tornionjoen I kauden tulvariskien hallintasuunnitelmaan ja EU-palautteeseen.
Liite 3: Niina Karjalaisen esitys tulvariskien alustavasta arvioinnista ja tulvakartoista

Tulvariskien hallinnan
suunnittelu ja
tulvaryhmien toiminta
Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokous
24.5.2019
Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö, Anna Kurkela
12.6.2019

Tulvariskien hallinnan taustalla




EU:n tulvadirektiivi (2007/60/EY)
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja Valtioneuvoston asetus
tulvariskien hallinnasta (659/2010)
– Yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia
menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin



Laki (200/2005) ja asetus (347/2005) viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
– Tavoitteena:
 edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä,
 parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä
 edistää kestävää kehitystä

Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö
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Tulvariskialueiden
tunnistaminen ja
nimeäminen

TRHS prosessi
EU

Tulvariskien
alustava
arviointi

Kuuleminen
1.10.202031.3.2021

Toimenpiteet

1. Tarkistus
22.12.2018
Arviointi
1. kerran v. 2011

Riskialueista ja
suunnittelun
lähtökohdista
kuuleminen
9.4-9.7.2018
MMM
nimeämispäätös

Tulvariskien
hallintasuunnitelma

tavoitteiden
saavuttamiseksi

1. Tarkistus
22.12.2021
Suunnitelmat tehty
v. 2015

EU

Tulvaryhmät
aloittavat
toimintansa
keväällä 2019

Tavoitteiden
asettaminen

•

Prosessi toistuu 6. vuoden välein

Toimivaltaiset viranomaiset
Maa- ja metsätalousministeriö

Sisäasiainministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö ja ympäristöministeriö

ELY-keskukset

Suomen ympäristökeskus ja
Ilmatieteenlaitos

• Ohjaa ja seuraa lain täytäntöönpanoa ja huolehtii raportoinnista komissiolle
• Nimeää merkittävät tulvariskialueet ja hyväksyy hallintasuunnitelmat, asettaa tulvaryhmän

• Osallistuvat yhteistyössä MMM:n kanssa tulvariskien hallinnasta annettavan lain toimeenpanon
ohjaukseen ja seurantaan

• Vastaavat pääasiallisesti tulvariskien hallinnan suunnittelusta valtion viranomaisena
• Osallistuu tulvaryhmään

• Asiantuntija-avun antaminen ELY-keskuksille
• EU-raportointi (SYKE)
• Muut MMM:n määräämät tehtävät tulvariskien hallinnassa

Maakuntien liitot

• Tulvaryhmän kokoaminen ja tulvaryhmän toimintaan osallistuminen

Kunnat

• Vastaa hulevesitulviin liittyvästä tulvariskien hallinnan suunnittelusta
• Osallistuu tulvaryhmään

Alueen pelastustoimi

• Osallistuu tulvaryhmään

4
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Lapin
liitto

Tulvaryhmät




MMM päätös 20.12.2018 tulvaryhmien
asettamisesta
Tulvaryhmien toimintakausi päättyy
31.5.2022



Lapissa 4 tulvaryhmää
–
–
–
–



Asiantuntijat

Lapin
ELYkeskus

Lapin
pelastuslaitos

Kunnat

Tulvaryhmien tarkoitus:

Kemijoen tulvaryhmä
Tornionjoen tulvaryhmä
Ivalojoen tulvaryhmä
Kemin tulvaryhmä

 Viranomaisten yhteistyön
järjestäminen
 Näkemysten yhteen
sovittaminen
 Asiantuntemus

Suomessa yhteensä 17 tulvaryhmää

Tulvaryhmien internet-sivut:

 Muiden viranomaisten ja
etutahojen kytkeminen
suunnitteluun

www.ymparisto.fi/tulvaryhmät

 Yhteisen tahtotilan luominen
5

Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö

Tornionjoen tulvaryhmän
kokoonpano
Organisaatio

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Lapin liitto

Pekka Pelttari

Esa Nordberg

Lapin ELY-keskus

Timo Alaraudanjoki

Juha-Petri
Kämäräinen

Lapin pelastuslaitos

Heikki Laitinen

Kari Vikeväinen

Enontekiön kunta

Kimmo Lämsä

Arto Kantola

Kolarin kunta

Kullervo Lauri

Tapani Ruokojärvi

Muonion kunta

Jussi-Pekka
Tammilehto

Jaakko Muotka

Pellon kunta

Esa Kassinen

Pekka Tuomas

Tornion kaupunki

Markus Kannala

Janne Malila

Ylitornion kunta

Jari Angeria

Reeta Laitinen

Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö

Mahdollisia asiantuntijajäseniä
•

Suomalaisruotsalainen
rajajokikomissio?

•

Lapin luonnonsuojelupiiri?

•

Ruotsin edustaja?
6
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Tulvaryhmän tehtävät
(620/2010, 16 §)






Käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
Hyväksyy ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja siihen
sisältyviksi toimenpiteiksi
Järjestää riittävän vuorovaikutuksen suunnittelun aikana

”Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri
vaiheissa riittävä vuorovaikutus vesistöalueen ja merenrannikon merkittävän
tulvariskialueen viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden
omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.”

Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö
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Tulvaryhmän toiminta





Tulvaryhmä päättää itse toimintansa
järjestämisestä
Jäsenet antavat toiminnalle kasvot
 tiedottaminen, vuorovaikutus suunnittelussa

Jos tulvaryhmä on vesistöalueen olosuhteiden vuoksi poikkeuksellisen suuri,
osa asioista voi olla perusteltua valmistella pienemmällä kokoonpanolla
jaostoissa
Jäsenten lisäksi käsittelyyn voi osallistua myös muita edustajia
 Ulkopuoliset asiantuntijat kokouskohtaisia tai pysyviä
 Asiantuntijoilla ei ole esitys- eikä äänioikeutta

 Tulvaryhmä pyrkii ehdotuksen laatimisessa yksimielisyyteen, jos yksimielisyyttä
ei joltain osin saavuteta
 Selostus erimielisyyden aiheuttaneista seikoista ja tulvaryhmän jäsenten
kannanotot

 MMM ratkaisee hyväksymispäätöksessään
8
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Tulvaryhmien kokouksien alustava sisältö
Kokous

Sisältö

Aloituskokous
Toukokuu 2019

•
•
•
•

Järjestäytyminen
Ryhmän tehtävät ja toimintatavoista sopiminen
Tulvariskien alustavan arvioinnin tulokset
Tulvariskien hallinnan nykytila vesistöalueella

2. kokous

•
•

Tulvariskikartoituksen esittely
Tulvariskien hallinnan tavoitteet (MMM suositukset, edellisen
kauden tavoitteiden tarkastelu)
Alustavista tavoitteista päättäminen
Katsaus toimenpiteisiin ja niiden arviointiin

Syys-lokakuu 2019

•
•
•

3. kokous
Tammikuu 2020

•
•

Päätös tulvariskien hallinnan tavoitteista ja tavoitteiden
saavuttamisen aikataulut
Alustus tulvariskien hallintasuunnitelmaan ja toimenpiteisiin
Tarkasteltavien toimenpiteiden tunnistaminen ja tarkempaan
arviointiin valittavat toimenpiteet
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Tulvaryhmien kokouksien alustava sisältö
Kokous

Sisältö

4. kokous

•
•
•

Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin tulokset
Tulvaryhmän näkemykset toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista
Sidosryhmien suhtautuminen vaikutusarvioihin ja toimenpiteisiin?

•

Yhteenveto toimenpiteiden vaikutuksista ja eri osapuolten
suhtautumisesta
Päätös tavoitteista, suunnitelmassa ehdotettavista toimenpiteistä ja
niiden priorisoinnista
Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
Kuuleminen alkaa 1.10.2020

Touko-kesäkuu 2020

5. Kokous
Elo-syyskuu 2020

6. Kokous
Touko-kesäkuu tai
elo-syyskuu 2021

7. Kokous

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuulemispalaute
Päätös tavoitteista, suunnitelmassa ehdotettavista toimenpiteistä ja
niiden priorisoinnista
Suunnitelman täytäntöönpano ja seuranta
Lopullisen suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen (tässä tai
seuraavassa kokouksessa, riippuu kuulemispalautteesta)
Lopullisen suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
Jatkotoimenpiteistä sopiminen (esim. seuranta)

Syyskuu 2021

5

Mitä seuraavaksi?






Tulvaryhmän toimintatavoista sopiminen ja ko. asiakirja
tulvaryhmän nettisivuille
Tulvaryhmän nettisivun päivittäminen
Asiantuntijajäsenten kutsuminen tulvaryhmään
Syksyn kokouksessa tulvariskien hallinnan tavoitteiden
asettaminen
–
–
–
–

Mitä tavoitteita asetettiin edelliseen suunnitelmaan?
Ovatko tavoitteet ja tavoitetasot sopivia?
Tarvitaanko nykyisiin tavoitteisiin muutoksia?
Tavoitteiden kytkeminen toimenpiteisiin (myöhemmin toimenpiteiden
käsittelyn yhteydessä)
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Kolari 3.5.2019

© Niina Karjalainen

Lapin ELY-keskus, Vesitalousyksikkö
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12.6.2019

Katsaus 1.
suunnittelukauden
hallintasuunnitelmaan
Tornionjoen tulvaryhmän kokous 24.5.2019

Lapin ELY-keskus, vesitalousyksikkö, Karjalainen Niina
24.5.2019

Tulvariskien hallinnan suunnittelun aineistot



Tornionjoen hallintasuunnitelma
– www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki

www.vaikutavesiin.fi > Tulvariskien hallinta > Lappi
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Hallintasuunnitelmien sisältö
Esipuhe
1.

Johdanto

2.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

3.

Yhteenveto osallistumisesta, kuulemisesta ja
tiedottamisesta

4.

Alueen kuvaus

5.

Tulvariskien ja niiden hallinnan
huomioonottaminen säädösten mukaisissa
menettelyissä

6.

Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista

7.

Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä
vahinkoarviot

8.

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

9.

Kuvaus toimenpiteiden arviointimenetelmästä

10. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja
niiden vaikutukset
11. Yhteenveto ja hallintasuunnitelman
täytäntöönpano
12. Tietolähteet
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13. Liitteet

Tulvariskien
hallinnan tavoitteet
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Tulvariskien hallinnan tavoitteet





Yleiset tulvariskien hallinnan tavoitteet (Laki tulvariskien
hallinnasta 620/2010, 1§)
– Tulvariskien vähentäminen
– Tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy
ja lieventäminen
– Tulviin varautumisen edistäminen
Lisäksi pyrittävä siihen, että vesistötulvista aiheutuvat
vahingolliset seuraukset vesistöalueella jäävät
kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi.
(620/2010, 11§)
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Koko vesistöaluetta koskevat 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
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Tulvariskialuekohtaiset 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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Tulvariskiä
vähentävät
toimenpiteet

Jälkitoimenpiteet

Tulvasuojelutoimenpiteet

Tulvariskien
hallinnan
toimenpiteet

Toiminta
tulvatilanteessa
9

Valmiustoimet
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LAPELY = Lapin ELY-keskus
LAPELA = Lapin pelastuslaitos

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet
LAPELY

LAPELY

Tulvakarttojen laadinta
ja päivittäminen

Tulvatietojärjestelmän
kehittäminen

LAPELY, kunnat, Lapin liitto

LAPELY, kunnat, LAPELA,
Kiinteistöjen omistajat

Maankäytön
suunnittelu

Omatoiminen
varautuminen
kunnat

Viemäriverkoston
kehittäminen
tulvakestäväksi
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Tulvasuojelutoimenpiteet
LAPELY, kunnat,
maa- ja metsätalouden toimijat

Luonnonmukainen
vedenpidättäminen
valuma-alueella (vain
Tornionjoki)

LAPELY

Jäänsahauksien käyttö ja
kehittäminen

Tulvapenkereet
• Tornion Suensaaren penkereen
korottaminen
• Uusien penkereiden tarpeen kartoitus
Torniojoen vesistöalueella
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Tornion kaupunki
Haaparannan kaupunki
kunnat

Valmiustoimet

LAPELY

Tulvaviestinnän
kehittäminen

Pelastus- ja
evakuointisuunnitelmien
laatiminen

Tulvantorjunnan
harjoituksien järjestäminen
ja kehittäminen

Kiinteistöjen omistajat,
Kunnat, LAPELA
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LAPELY, kunnat, LAPELA

Tulvaennusteiden ja
tulvavaroitusjärjestelmien
kehittäminen

LAPELY, kunnat, LAPELA

Karjalainen Niina

6

12.6.2019

Toiminta tulvatilanteessa

LAPELY

Tilapäisten
tulvasuojelurakenteiden
käyttö ja kehittäminen

Jääpatojen purku

Kiinteistöjen omistajat,
kunnat, LAPELA, LAPELY
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Jälkitoimenpiteet
Kunnat,
kiinteistöjen omistajat
Toimintojen uudelleen
sijoittaminen

Kunnat, LAPELA,
seurakunta
Kriisiapu ja
vapaaehtoistoiminnan
edistäminen

Puhdistamis- ja
ennallistamistoimenpiteiden
suunnittelu
Kunnat, LAPELA
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Rajavesiyhteistyö tulvariskien hallinnan
suunnittelussa
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Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta 11§
– Yhteistyöviranomainen kansainvälisessä hallintayksikössä Lapin
ELY-keskus
Laki tulvariskien hallinnasta 14§ ja Rajajokisopimus Suomen ja
Ruotsin välillä
– Pyrkimys yhteen sovittaa tulvariskien hallintasuunnitelmia
Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelma
– Vastuuviranomainen Norrbottenin lääninhallitus
Yhteisiä toimenpiteitä
– Suensaaren penkereen korottaminen
– Jätevesien leviämisen ehkäiseminen tulvatilanteessa
– Puhtaan juomaveden turvaaminen Haaparannalle tulvatilanteessa
Karjalainen Niina

EU palaute

http://ec.europa.eu/environment/water/
water-framework/impl_reports.htm
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Yleinen palaute kaikkien maiden suunnitelmista (1/3)
 Tavoitteet ja toimenpiteet
– Tarvitaan selvä yhteys toimenpiteiden toteuttamisen ja tavoitteiden
saavuttamisen välille
 Kaikki tavoitteet eivät tarpeeksi seikkaperäisiä -> seuranta haastavaa
 Kaikki toimenpiteet eivät liity selvästi tavoitteisiin -> edistymisen arviointi
haastavaa

– Yksilöitävä rahoituslähteet toimenpiteiden toteuttamisen
varmistamiseksi
Järjestyksessä toisia tulvariskin hallintasuunnitelmia varten jäsenvaltioiden
on luotava selvä yhteys toimenpiteiden toteuttamisen ja tavoitteiden
saavuttamisen välille, jotta edistymistä voidaan arvioida toiselta
raportointijaksolta eteenpäin yksilöitävä rahoituslähteet toimenpiteiden
toteuttamisen varmistamiseksi.
17
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Yleinen palaute kaikkien maiden suunnitelmista (2/3)
 Ilmastonmuutos
– Otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin ja
toimenpiteiden arvioinnissa
– Otettava huomioon kansalliset ilmastonmuutosstrategiat ja
niiden toimenpiteet
Järjestyksessä toisia tulvariskin hallintasuunnitelmia varten jäsenvaltioiden on
otettava tulvadirektiivin 14 artiklan mukaisesti huomioon ilmastonmuutoksen
todennäköinen vaikutus tulvien esiintymiseen ja mukautettava toimenpiteitä
sen mukaisesti hyödyntämällä asianmukaisesti EU:n mallintamistyökaluja,
esimerkiksi niitä, jotka ovat saatavilla Copernicuksen ilmastonmuutosta
koskevien palvelujen kautta.
Otettava huomioon kansalliset ilmastonmuutosta koskevat strategiat ja
sovitettava tulvariskeihin liittyvät toimenpiteet yhteen näihin strategioihin
sisältyvien toimenpiteiden kanssa.
18
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Yleinen palaute kaikkien maiden suunnitelmista (3/3)
 Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö
– Jatkettava rajavesiyhteistyön ja kansainvälisten kuulemisten
kehittämistä
Toisella raportointijaksolla jäsenvaltioiden, joilla on valtioiden rajat ylittäviä
vesistöalueita, on jatkettava yhteisten lähestymistapojen kehittämistä ottaen
huomioon vesistön laajuudelta niiden tulvariskin vähentämiseen tähtäävien
toimenpiteiden vaikutukset ylä- ja alajuoksulla, jotka eivät sijaitse kansallisten
rajojen läheisyydessä, ja laajennettava kansainvälisten kuulemisten käytäntöä.
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Valtiokohtainen palaute (Suomi)

Perustuu 5
suunnitelmaan:
Hamina-Kotka rannikko,
Kokemäenjoki, Kalajoki,
Kemijoki, Tornionjoki

”Ensimmäisistä tulvariskien hallintasuunnitelmista tehtyjen havaintojen perusteella
Suomea kehotetaan etenkin…

 asettamaan tavoitteiden saavuttamiselle selkeä määräaika.
 kytkemään tavoitteet ja toimenpiteet vahvemmin toisiinsa ja
esittämään selkeästi, ovatko suunnitellut toimenpiteet riittäviä
tavoitteiden saavuttamiseksi.
 varmistamaan koordinointi ilmastonmuutokseen
sopeutumista koskevan kansallisen strategian kanssa.
 Laajempi joukko sidosryhmiä mukaan tulvariskien hallinnan
suunnitteluun
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/PDF/?uri=SWD:2019:70:FIN&qid=1551266741727&from=EN (s.14)
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Kiitos!
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Tulvariskien alustava
arviointi Tornionjoen
vesistöalueella
Tornionjoen tulvaryhmän 1.kokous
24.5.2019

Lapin ELY-keskus, Niina Karjalainen

Suomen
merkittävät
tulvariskialueet

1
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Merkittävän tulvariskialueen kriteerit
 500-1000 vakituista asukasta
 useita terveydenhuoltorakennuksia tai
huoltolaitosrakennuksia, joissa on useita
pysyviä vuodepaikkoja sekä lasten
päiväkoteja
 jätevedenpuhdistamon
toiminnan häiriintyminen

 maakuntamuseot
 valtion asetuksella
suojellut kohteet

 merkittävä voimalaitos tai
useita sähköasemia
 useita maanteitä, katuja,
rautatieosuuksia tai
vesiliikennereittejä katkeaa

 useita ympäristölupavelvollisia
kohteita

 ydinvoimalat
 elintarvike- ja
lääketeollisuus

Tornion merkittävä tulvariskialue,
nimeämisen perusteet
+ alueelliset ja
paikalliset olosuhteet

 2000 asukasta
 mm. vanhainkoti ja päiväkoti

 aiemmat tulvat
 tulvapenkereiden ylittyminen

 Aineen taidemuseo

 merkittävien
tieyhteyksien katkeaminen
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Arviointitekijät tulvariskien tunnistamiseksi

Tornionjoen-Muonionjoen
vesistöalue



Tarkasteltu 15 aluetta
–




Uudet tarkastelualueet: PekanpääKainuunkylä-Poikkilahti, Sieppijärvi,
Äkäslompolo, Äkäsjokisuu ja
Kilpisjärvi

Tulvakartta saatavilla:
Tornionjoen alaosa
Muualla tulvakorkeus
arvioitu/havainto-asemalta saatu
korkeus

3

12.6.2019

Arvioinnin yhteenveto
Tornionjoen vesistöalue

Tornio
Tornio jääpato
Vojakkala
Karunki
Pekanpää-KainuunkyläPoikkipää
Ylitornio
Kaulinranta
Juoksenki
Turtola
Pello
Kolari*
Sieppijärvi*
Äkäslompolo*
Äkäsjokisuu*
Muonio*

450
(60)
1715
<10
(0)
0

Alueelliset ja
paikalliset tekijät

Vesistörakenteet

Muut tulvariskit
Aiemmat tulvat

Yhteiskunnan talous

Ympäristö

Kulttuuriperintö

Muut

Vesihuolto

Liikenneyhteydet

Välttämättömyyspalvelut
Lämmön ja
sähkön jakelu

Asukkaat

Tulvariskin
arvioinnin
kategoria

Erityiskohteet

Ihmisten
terveys ja
turvallisuus

Alue

4

20
(<10)
15
(<10)
20
(0)
<10
(0)
<10
(0)
80
(<10)
120

3

0
20
0
35

* Alueella arvioon tulvakorkeudesta sisältyy epävarmuutta.

Vertailu Ruotsin tulvariskien
alustavaan arviointiin
• Tornion osalta käytetty alla olevassa taulukossa taajamarajausta
• Haaparanta nimettiin merkittäväksi, vaikka kansalliset raja-arvot
eivät täyttyneet mm. jääpatojen aiheuttaman tulvariskin vuoksi
Asukkaat
Työntekijät
Asukkaat BHF- Työntekijät BHF1/100a tulva- 1/100a tulvatulva-alueella
tulva-alueella
alueella
alueella

Vahinkoluokkien*
lkm 1/100a tulvalla

Haaparannan
taajama

0

10

768

619

3

Tornion taajama

60

-

6200

-

3

Merkittävyyden
raja-arvo
Ruotsissa

50

90

120

140

4

* Ruotsalainen vahinkoluokkajaottelu
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Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella (suomeksi, tiivistelmä ruotsiksi):
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9616234B-1EDF-44BE-A4979A384DD6A615%7D/136589
Ruotsin merkittävien tulvariskialueiden tarkistaminen:
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/oversvamning/Oversvamningsdirektivet
/Rapporter/%c3%96versyn%20av%20omr%c3%a5den%20-%20Slutrapport.pdf
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Arvioinnin yhteenveto ehdotetuilla Lapin
alueen merkittävillä tulvariskialueilla

4

900

2

Kemi

Vesistörakenteet

8

1700

Alueelliset ja
paikalliset tekijät

2500

Tornio

Yhteiskunnan talous

Ivalo

Ympäristö

2

Kulttuuriperintö

500

Muut tulvariskit

Muut

7

Kemijärvi

Liikenneyhteydet

13

900

Vesihuolto

Erityiskohteet

6000

Kittilä

Lämmön ja
sähkön jakelu

Asukkaat (1/1000a)

Rovaniemi

Tulvariskin
arvioinnin
kategoria

Välttämättömyyspalvelut

Aiemmat tulvat

Ihmisten
terveys ja
turvallisuus

Alue

Tornionjoen-Muonionjoen
vesistöalueen
tulvakartoituksen
tilannekatsaus
Tornionjoen tulvaryhmän 1.kokous
24.5.2019
Lapin ELY-keskus, Niina Karjalainen ja Anna Kurkela
24.5.2019
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Tulvakartat Lappi



Uusimmat kartat katseltavissa
www.ymparisto.fi/tulvakartat
Saatavilla pääosin 5 toistuvuudella
– Torniojoen alaosan
tulvavaarakartat



Erikoisskenaariot
– Tornion alueen
jääpatotulvakartta
– 1/10000a tulvakartta

Lapin ELY-keskus

Pohjana laserkeilattu tarkka korkeusmalli

Lapin ELY-keskus

14
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Vedenkorkeudet poikkileikkauksina infoviivoissa

15

Lapin ELY-keskus

Tulvakarttapalvelu
www.ymparisto.fi/tulvakartat

Ote Tornion tulvavaarakartasta
(jääpatotulvaskenaario)

Lapin ELY-keskus
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Tulvakarttapalvelu
www.ymparisto.fi/tulvakartat

Ote Tornion tulvariskikartasta
(jääpatotulvaskenaario)

Lapin ELY-keskus
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Tulvakarttapalvelu

Lapin ELY-keskus, Anna Kurkela
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