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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 9:00.
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat:
Jäsen (pj)
Sihteeri
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

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

Janne Seurujärvi
Anna Kurkela
Alaraudanjoki Timo
Juha-Petri Kämäräinen
Jukka Harmanen
Arto Leppälä
Kari Aalto

Asiantuntija

Lapin ELY-keskus

Mikko Suni

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä hyväksymättömänä Ivalojoen tulvaryhmän internet-sivuilla, lisämaininnalla tarkastamaton.
Esitys:

Hyväksytään 11.6.2015 pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja, esityslistan liite 1.
Päätös: Hyväksyttiin 11.6. pidetyn kokouksen pöytäkirja.
5§ Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa
Laissa saamelaiskäräjistä 9 §:ssä määrätään viranomaisten neuvotteluvelvollisuudesta Saamelaiskäräjien kanssa. Viranomaisten tulee varata Saamelaiskäräjille
tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjiltä on pyydetty myös
lausunto ehdotuksesta Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Saamelaiskäräjät ovat olleet mukana myös Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelussa toimenpiteiden monitavoitearvioinnissa.
Lapin ELY-keskus järjestää Saamelaiskäräjille tilaisuuden, jossa he voivat esittää
näkemyksiään lopullisesta ministeriöön lähetettävästä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Neuvottelutilaisuus pidetään 10.9.2015 Inarissa. Tilaisuus on

yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa ja siellä käsitellään myös muut Lapin
alueen tulvariskien hallintasuunnitelmat.
Neuvottelusta laaditaan pöytäkirja ja se julkaistaan Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman internetsivuilla: www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki. Jos neuvottelussa tulee ilmi sellaisia asioita, jotka vaativat tulvaryhmän käsittelyä, tulvaryhmä kutsutaan koolle tai järjestetään tiedonvaihtoa sähköpostitse. Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan lisätään lukuun 3.1.2 selostus ko. kokouksesta ja Saamelaiskäräjien kommentit Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta.
Esitys: Merkitään asia tiedoksi.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
6§ Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen ja ympäristöselostukseen tehdyt muutokset ja ministeriöön lähetettävän suunnitelman hyväksyminen
Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta ja ympäristöselostusta on päivitetty lausunnoista saatujen kommenttien ja valtakunnallisten linjausten pohjalta.
Päivitetty Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja ympäristöselostus
on lähetetty tulvaryhmälle tutustuttavaksi esityslistan liitteissä 2 ja 3. Muuttuneet
kohdat ja lisäykset on merkitty punaisella tekstillä.
Käydään läpi muutokset ja sovitaan tarvittaessa lisämuotoiluista ja suunnitelman
viimeistelystä. Hyväksytään ministeriöön lähetettävä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus.
Esitys:

Anna Kurkela Lapin ELY-keskuksesta esittelee suunnitelmaan ja ympäristöselostukseen tehdyt muutokset. Keskustellaan ja tehdään tarvittaessa muutoksia viimeistelyyn. Hyväksytään ministeriöön lähetettävä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus.

Päätös:

Käytiin läpi hallintasuunnitelmaehdotukseen ja ympäristöselostukseen
tehdyt täydennykset. Keskusteltiin mm. suunnitelmaan lisättävistä toimenpiteiden kalatalousvaikutuksista. Hyväksyttiin ministeriöön lähetettävä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus sekä suunnitelman ympäristöselostus.

7§ Tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen
Tulvariskien hallinnan suunnittelu etenee siten, että ehdotus Ivalojoen tulvariskien
hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 ja sen ympäristöselostus ja muut liitteet
lähetetään maa- ja metsätalousministeriöön hyväksyttäväksi lokakuun alussa.

Tulvariskien hallintasuunnitelmasta tehdään sähköinen julkaisu, joka tulee nettiin
saataville. Tarvittaessa tehdään painettu julkaisu. Julkaisu on valmiina viimeistään
alkuvuodesta 2016.
EU:lle raportointia varten hallintasuunnitelmaehdotus tavoitteineen ja toimenpiteineen tallennetaan tulvatietojärjestelmään. Tietojen tallentamista on tehty kesän aikana ja tietoja päivitetään tarvittaessa. Tietojärjestelmää käytetään jatkossa apuna
tietojen tallentamisessa ja toimenpiteiden seurannassa.
Ivalojoen tulvaryhmän toimintakausi loppuu vuoden 2015 lopussa. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää uuden tulvaryhmän kausille 2016–2021 vuoden 2016
alussa. Nimeämiskirjeet lähetetään tulvaryhmään kutsuttaville tahoille vuoden
vaihteessa. Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee uuden tulvaryhmän keskeiset tehtävät.
Esitys:
Päätös:

Merkitään tulvariskien hallinnan suunnittelun eteneminen tiedoksi.
Merkittiin asia tiedoksi.

8§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
9§ Seuraava kokous
Esitys:

Tulvaryhmän toimintakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Ivalojoen tulvaryhmän ei tarvitse kokoontua enää, sillä ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on ministeriössä hyväksyttävänä. Tarvittaessa tulvaryhmä kutsutaan koolle, jos suunnitelma vaatii tulvaryhmän
käsittelyä ennen kuin suunnitelma voidaan hyväksyä.

Päätös:

Tulvaryhmän puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä yhteistyöstä. Tämän tulvaryhmän toimintakausi päättyi tähän kokoukseen.

10§ Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 10:25.

Janne Seurujärvi

Anna Kurkela

puheenjohtaja

sihteeri

