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1§

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 12:30.
2§

Läsnäolijoiden toteaminen

Todetaan läsnäolijat:

3§

jäsen (pj)
sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Inarin kunta
Inarin kunta

Janne Seurujärvi
Niina Karjalainen
Alaraudanjoki Timo
Jukka Harmanen
Arto Leppälä
Kari Aalto

asiantuntija

Lapin ELY-keskus

Anna Kurkela

Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

4§

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä hyväksymättömänä Ivalojoen tulvaryhmän internet-sivuilla, lisämaininnalla tarkastamaton.
(http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=141977&lan=fi)
Esitys:
Päätös:
5§

Hyväksytään 6.2.2013 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

SOVA-kuulemispalaute

SOVA-kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5-2.8.2013. Palautekooste tullaan lähettämään kaikille palautteen antajille sekä lisätään kooste tulvaryhmien nettisivuille. Ivalojoen tulvariskien hallinnan osalta ei tullut kovin montaa palautetta. Pääosin Lapin
alueella annetut palautteet koskivat Kemijoen vesistöaluetta.
Yhdessä palautteessa toivotaan asukasedustajaa Ivalojoen tulvaryhmään.
Tulvaryhmä voi vapaasti päättää tulvaryhmän asiantuntijatahoista. Asukkaiden edustajaa ei ole nimetty muissakaan Lapin tulvaryhmissä, sillä tulvaryhmä on pääasiassa viranomaisryhmä ja asukkaat voivat vaikuttaa tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuu-
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lemisissa ja yleisötilaisuuksissa. Tulvaryhmälle voi antaa palautetta myös muuna aikana. Lisäksi voidaan todeta, että Ivalon alueella ei ole toiminnassa asukasyhdistystä.
Niina Karjalainen esitteli kuulemispalautteen. Koonti kuulemispalautteesta on jaettu
tulvaryhmän jäsenille esityslistan yhteydessä
Keskusteltiin kuulemispalautteesta ja todettiin, että eri sidosryhmien näkemykset tulevat esille Ivalojoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnissa. Monitavoitearvioinnin
työryhmässä on mukana Ivalojoen tulvaryhmän edustajien lisäksi useita sidosryhmiä
mm. Lapin luonnonsuojelupiiri, Metsähallitus ja paliskuntien ja kalastusalueiden edustajia.
Esitys:
Päätös:
6§

Merkitään esittely tiedoksi ja päätetään, että ei pyydetä asukkaita nimeämään edustajaansa tulvaryhmään.
Ei katsottu tarpeelliseksi täydentää Ivalojoen tulvaryhmää pysyvillä asiantuntijoilla.

Ivalon tulvavaara- ja tulvariskikartat

Ivalon tulvavaarakartat on päivitetty toukokuussa 2013. Tulvavedenkorkeudet eivät
muuttuneet edellisestä kartoituksesta. Edellisestä kartoituksesta poiketen, kattavat uudet tulvavaarakartat hieman laajemman alueen. Uudet tulvavaarakartat on katsottavissa ympäristöhallinnon tulvakartta-palvelusta
(http://wwwi9.ymparisto.fi/i9/en/tulvakartat/)
Paikkatietoaineistona kartat on ladattavissa osoitteesta:
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/aineistolataus.htm tai WMS-palveluna
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/wmsrajapinta.htm
Tulvariskikartoitukset on aloitettu. Suomen ympäristökeskus on tehnyt tulvariskikartoitus-sovelluksen ELY-keskusten käytettäväksi. Niina Karjalainen Lapin ELYkeskuksesta esitteli Ivalon uudet tulvavaarakartat ja Ivalon tulvariskikohteet.
Esitys:
Päätös:
7§

Merkitään katsaus tiedoksi.
Merkittiin katsaus tiedoksi.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman runko

Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu runko tulvariskien hallintasuunnitelman laatimista varten. Hallintasuunnitelmarunko on esitetty esityslistan liitteenä.
Niina Karjalainen antaa kokouksessa tilannekatsauksen.
Esitys:
Päätös:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
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8§

Muut asiat

Keskusteltiin tulvaryhmän tiedottamisesta. Säännöllisesti tulee kyselyitä tulvaryhmän
toiminnasta. Päätettiin järjestää tiedottamisen edistämiseksi yleisötilaisuus tammikuussa tulvaryhmän ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 22.1.2014
klo 18:00 ja paikaksi kunnan valtuustosali.
9§

Seuraava kokous
Esitys:
Päätös:

10§

Sovitaan seuraava kokousajankohta keväälle 2014.
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 22.1.2014 klo 13:00 ja paikaksi Elinkeinoyhtiö.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

Janne Seurujärvi

Niina Karjalainen

puheenjohtaja

sihteeri

