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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Jari Huotari avasi kokouksen klo 11:57.
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat. Poissaolijat on yliviivattu alla olevasta listasta.
Organisaatio
Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Lapin pelastuslaitos
Inarin kunta

Varsinainen jäsen
Jari Huotari
Juha-Petri Kämäräinen
Jukka Harmanen
Arto Leppälä

Muut
Lapin ELY-keskus

Anna Kurkela

Varajäsen
Anne Tuovila
Niina Karjalainen
Mika Neitola
Kari Aalto

3§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Ivalojoen tulvaryhmän 1. kokous pidettiin 5.6.2019. Kokouksen pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja se on nähtävillä tulvaryhmän internetsivuilla.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5§ Ivalon tulvariskikohteiden esittely
Tulvalain (620/2010) mukaisesti merkittävien tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikarttojen tulee olla valmiit 22.12.2019. Lapin ELY-keskus on tarkistanut Ivalojoen tulvakarttojen tilanteen ja päivittänyt tulvariskikartat Ivalon osalta. Riskikohteiden tarkistamista ja tulvakartoitusraporttia tehdään vielä vuoden vaihteeseen
asti. Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulvariskikohteet esitetään luvussa 7.
Tulvavaara- ja tulvariskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa www.ymparisto.fi/tulvakartat.
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Esitys:

Lapin ELY-keskus esittelee Ivalon tulvariskikohteet. Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös:

Anna Kurkela esitteli Ivalon tulvariskikohteet (esitys on pöytäkirjan liitteessä 1).
Esityksen yhteydessä keskusteltiin Ivalon 1/250a tulvakartan tulvasuojeltavasta alueesta. Päätettiin selvittää tulvan leviäminen sillan alapuolella.
Kunta toimittaa ELY-keskukselle penkereiden mittaustulokset ja ELYkeskus päivittää 1/250a tulvakartan penkereiden korkeudet huomioiden.
Mikäli tulva-alueisiin tulee muutoksia, päivitetään myös riskikohteet uusien tietojen mukaan.
Todettiin, että Tahkotörmän alueella asuinrakennusten sokkelien korkeudet on mitattu ja mittausten perusteella on todettu, että Tahkotörmässä
tulvavahingot asuinrakennuksille jäävät huomattavasti pienemmäksi kuin
tulvakartta osoittaa. Kunta toimittaa ELY-keskukselle sokkelien korot,
jotka otetaan huomioon riskikartoituksessa.
Muilta osin merkittiin esitys tiedoksi.

6§ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan tavoitteiden tarkistaminen
Tulvariskien hallinnan suunnittelun lähtökohta on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet esitetään osana tulvariskien hallintasuunnitelmaa (hallintasuunnitelman luku 8)
ja ne ovat perustana toimenpiteiden asettamiselle. Tavoitteiden muodostaminen on
monivaiheinen ja hallintasuunnitelman laadinnan aikana tarkentuva prosessi. Tavoitteet tulee asettaa siten, että ne huomioivat tulvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset ja ovat mahdollisimman realistisia.
Yleisinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla hallintasuunnitelmien kohteina olevilla vesistö- ja merialueilla on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Lisäksi vesistötulvien vahinkojen tulisi vesistöalueella jäädä mahdollisimman
vähäisiksi. (Laki tulvariskien hallinnasta 11§.)
Ensimmäisellä suunnittelukaudella Ivalon merkittävälle tulvariskialueelle ja Ivalojoen vesistöalueelle on asetettu tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteet on esitetty tulvariskien hallintasuunnitelman luvussa 8.
Esitys:

Lapin ELY-keskus alustaa tavoitteiden asettelua. Luonnos tavoitteiden
asettelusta on esityslistan liitteessä 1.
Päätetään 2. suunnittelukauden alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet.
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Niina Karjainen alusti tavoitteiden asettelua (esitys liitteessä 2).
Todettiin, että 1. kauden yksittäisten tavoitteiden toteutumista ei ole selkeästi seurattu, vaan tavoitteiden toteutuminen edistyy toimenpiteiden toteutumisen kautta. 2. kaudella tavoitteiden toteutumista ja kytkeytymistä
toimenpiteisiin pyritään selkeyttämään.
Käytiin läpi esityslistan liitteenä ollut tavoiteasiakirja ja hyväksyttiin liitteessä esitetty tavoitteiden muotoilu ja esitystapa 2. kauden tulvariskien
hallintasuunnitelmaan. Päätettiin asettaa tavoitteille samat tavoitetasot
kuin ensimmäisellä kaudella. Jätevesien osalta tavoitetaso (tavoite 3) laskettiin alustavasti 1/100a tulvaan ja selvitetään paikallisilta vesihuollon
asiantuntijoilta näkemystä vesihuollon tavoitetasosta. Lisäksi tarkennetaan tavoitteen 6 määritelmään, että tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristölle.
Alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet on pöytäkirjan liitteessä 3.

7§ Katsaus hallintasuunnitelman toimenpiteisiin
Tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteet. Hallintasuunnitelman toimenpiteet tulee arvioida ja niiden hyväksyttävyyttä tulee kartoittaa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi valitut toimenpiteet tulee asettaa tärkeysjärjestykseen
ja niiden toteuttamisen ajanjaksoa tulee arvioida. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa toimenpiteitä esitetään luvuissa 9 ja 10 ja niiden priorisointi on luvussa 11.
2. kauden hallintasuunnitelmaan toimenpidevalikoimaa voidaan tarpeen mukaan
täydentää.
Ivalojoen 1-kauden hallintasuunnitelmassa on esitetty seuraavat toimenpiteet:
Taulukko. 1-kauden hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet (ensisijaiset sävytetty)
Toimenpide

Tarkempi toimenpide

Tulvakarttojen laadinta ja
päivittäminen

Ivalojoen virtausmallin päivittäminen
Tulvavaarakartoitettavan alueen laajentamistarpeen selvittäminen
Tulvakarttojen ajan tasalla pitäminen

Tulvatietojärjestelmän kehittäminen

Ivalon tulvariskikohteiden ajan tasalla pitäminen
Tulvariskikohteiden tietojen tarkentaminen
Tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen

Maankäytön suunnittelu

Tulvien huomioiminen kaavoissa ja alueiden käytön suunnittelussa
Yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen ohjaaminen pois tulvavaara-alueilta
Alimpien rakentamiskorkeuksien ja rakentamismääräysten ajan tasalla pitäminen
Tulvien huomioiminen teiden perusparannushankkeissa
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Varautumisen nykytilan selvittäminen
Omatoimisen varautumisen ohjeistuksen parantaminen
Asuinaluekohtaisien suojaussuunnitelmien laatiminen
Kohteiden suojaaminen omatoimisesti etukäteen
Tulvaturvan tarkistaminen omasta kiinteistön vakuutuksista

Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottaminen
Lisäpenkereiden rakentaminen Ivaloon

Ivalon nykyisten penkereiden korkeuksien mittaaminen
Penkereiden korottaminen kestämään tavoitteiden mukaiset tulvatilanteet
Uusien penkereiden tarpeen selvittäminen
Penkereiden maisemointisuunnittelu
Tulvapengersuunnitelmien laatiminen ja toteutus

Teiden ja katujen korottaminen Ivalossa

Teiden korkeuksien mittaaminen ja korotustarpeen selvittäminen
Teiden korottaminen kestämään 1/250a tulvatilanne
Tiepenkereiden luiskien vahvistaminen kestämään tulvavesiä

Jäänsahauksien käyttö ja
kehittäminen
Tulvaennusteiden ja tulvavaroitusjärjestelmien kehittäminen
Tulvaviestinnän kehittäminen

Jäänsahauksien suorittaminen tarvittaessa
Jäänsahauksen kehittäminen
Osallistuminen tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmien kehittämiseen
Tehokkaimpien viestintäkanavien selvittäminen Ivalossa
Yhteistyön lisääminen asukkaiden ja viranomaisten välillä
Osallistuminen tulvaviestinnän kehittämiseen
Erilaisten tulvatiedotuskanavien käyttäminen
Tulvaviestintäsuunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen

Pelastus- ja evakuointisuunnitelmien laatiminen

Tulvat huomioivien pelastussuunnitelmien laatiminen kaikille riskikohteille ja
suunnitelmien päivittäminen
Alueellisen pelastussuunnitelman laatiminen vahinkoalueille (esim. Ivalon terveyskeskuksen alue)

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen ja kehittäminen
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttö ja kehittäminen

Tulvantorjunnan harjoituksien järjestäminen riskialueilla säännöllisin väliajoin
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden saatavuuden varmistaminen
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden varastointi riskialueelle
Tilapäisten tulvasuojausmenetelmien kehittäminen ja testaaminen
Tilapäisten tulvasuojelurakenteiden käyttäminen

Toimintojen uudelleen sijoittaminen

Vahinkokohteiden uudelleensijoitustarpeen selvittäminen

Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen

Järjestetään kriisiapua tulvatilanteiden jälkeen

Puhdistamis- ja ennallistamistoimenpiteiden suunnittelu

Laaditaan suunnitelma, miten riskialueilla hoidetaan ennallistaminen tulvan jälkeen

Vahinkokohteiden väliaikainen tai pysyvä uudelleen sijoittaminen

Kehitetään tulvan jälkeistä toipumista edistäviä apuja

Opastetaan ja koulutetaan tulva-alueen asukkaita, toimijoita ja vapaaehtoisjärjestöjä
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Esitys:

Keskustellaan Ivalojoen hallintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä ja niiden toteutumisesta. Pohditaan täyttävätkö ne asetetut tavoitteet. Lapin ELY-keskus alustaa keskustelua.

Päätös:

Käytiin läpi hallintasuunnitelman toimenpiteiden tilanne ELY-keskuksen
johdolla. Todettiin, että 2. kauden suunnitelmaan toimenpiteitä on tarvetta päivittää osittain. Seuraavassa kokouksessa perehdytään toimenpiteisiin tarkemmin. Sovittiin, että tulvaoppaita toimitetaan kuntaan, jotta
niitä voidaan jakaa asukkaille tarpeen mukaan.

8§

Tiedottaminen tulvariskien hallinnan suunnittelusta

Tiedottamisen tavoitteena on lisätä toimijoiden ja kansalaisten tietoa tulvaryhmän
toiminnasta ja tulvariskien hallinnan suunnittelusta. Lisäksi tiedottamisella on pyritty
lisäämän ihmisten tietoa eri mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa hallintasuunnitelmien valmisteluun mm. kuulemisen ja muun palautteen antamisen avulla. Tiedottamisen ja kuulemisen keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessin ja
eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää alueella.
Tulvalain 16 §:n mukaisesti tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus viranomaisten ja elinkeinonharjoittajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen
kanssa. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tiedottaminen ja kuuleminen esitetään
luvussa 3. Viime kaudella laadittiin 6 tiedotetta, 4 yleisötilaisuutta ja 3 sidosryhmätilaisuutta kuulemisten lisäksi.
Esitys:

Keskustellaan, miten Ivalojoen tulvariskien hallinnan suunnittelusta tiedotetaan ja missä vaiheessa suunnittelua tiedotteita, mahdollisia yleisötilaisuuksia tai sidosryhmätilaisuuksia pyrittäisiin järjestämään. Lapin
ELY-keskus alustaa keskustelua.

Päätös:

Keskusteltiin tulvariskien hallinnan tiedottamisesta Ivalossa. ELY-keskus
laittaa tiedotteet ainakin alkuvuodesta 2020 tulvakarttojen valmistumisen
jälkeen ja kuulemisen alkaessa syksyllä 2020. Päätettiin alustavasti, että
keväällä ennen tulvaa pidetään yleisötilaisuus, joka pyritään yhdistämään
esimerkiksi LUKEn järjestämään Inarijärven kalatalousvelvoitteen yleisötilaisuuteen. Myös sidosryhmätilaisuus pidetään ennen kuulemista. Kevään yleisötilaisuuden jälkeen avataan Webropol-kysely, jolla voidaan
kartoittaa yleisön mielipidettä yleisötilaisuutta laajemmin.
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9§ Muut asiat
Muissa asioissa Juha-Petri Kämäräinen mainitsi valtion avustusten hakuajan päättyvän marraskuun loppuun mennessä. Kunta voi hakea avustusta, jos on sopivia
hankkeita suunniteltavana tai toteutettavana. ELY-keskuksesta tulee infoa avustusten hakemisesta lähiaikoina.
10§ Seuraava kokous
Esitys:

Sovitaan seuraava kokous alkuvuoteen 2020.

Päätös:

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 18.2.2020 klo 12:00
Ivalossa.

11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Huotari

Anna Kurkela

puheenjohtaja

sihteeri

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET
Liite 1: Esitys Ivalon tulvariskikohteista
Liite 2: Esitys tavoitteiden asettamisesta
Liite 3: Ivalon tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet

Pöytäkirjan liite 1

Ivalon
tulvariskikohteet
Ivalojoen tulvaryhmän 2.kokous
1.10.2019

Lapin ELY-keskus, Anna Kurkela
30.9.2019

1

©

Tulvakartta 1/250a

©

Asukkaiden ja rakennusten määrät
Tulvan
toistuvuus

Asukkaiden
määrä

Asuinrakennusten
määrä

Rakennusten
määrä yht.

1/20

25

19

72

1/50

36

25

94

1/100

88

53

149

1/250

2 039

813

1 566

1/1 000

2 479

959

1 812

*Rakennus- ja huoneistorekisteri 2018

4

Huuhkaja:
• ~13 asuinrakennusta
• ~22 asukasta
Tahkotörmä:
• ~27 asuinrakennusta
• ~44 asukasta

©

5

Vaikeasti evakuoitavat kohteet
1/250a tulvalla:






Ivalon terveyskeskus
Palvelutalot:
–
–
–
–
–

Palvelukeskus Koivikko
Attendo Auroran hoivakoti
Ryhmäkoti Kaamosranta
Kehitysvammaisten rivitalo
Toimintakeskus kehitysvammaisille

1/1000 tulvalla:
–
–

Ivalon päiväkodin vuorohoitoyksikkö
Ivalon ala-aste

Tulvan saartamana:
–
–

Männikön palvelukoti (1/1000a)
Hoivakoti Anna ja Aapeli (1/250a)

Päiväkodit:
–
–
–
–

Ivalon päiväkoti
Varahoitopaikka Päivänsini
Ryhmäperhepäiväkoti Pe´sser
Ryhmäperhepäiväkoti Kuáti

Lapin ELY-keskus, Anna Kurkela

6

©

7

Sähkön- ja lämmönjakelu

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

Tulva
1/1000a

Maastotietokannan muuntajat

9

10

10

27

28

Puistomuuntamot

0

0

0

25

25

RHR yhdyskuntatekniikan
rakennukset

1

1

1

4

5

RHR voimalaitosrakennukset

0

0

0

11

11

Ivalon sähköasema

-

-

-

K

K

Ivalon kaukolämpökeskus

-

-

-

K

K

Riskikohde

Lapin ELY-keskus, Anna Kurkela

8

9

Jätevedenpumppaamot

10

11

Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet
Tulvan
toistuvuus

Kohteet

1/20-1/100a

Ei kohteita
Huoltoasema

St1, Ivalontie 21

Korjaamo

Tarvike Center Ivalo Oy

Ivalon lämpökeskus, Inergia Lämpö Oy
Energialaitos

1/250
Polttonesteen
jakelu

Inarin kunta, Virastotalo, lämpökeskus,
Ivalontie 10
Neste Markkinointi Oy, Truck D-asema.
Rovaniementie 305
Oy Teboil Ab automaattiasema, Ivalontie 19
ABC automaattiasema, Petsamontie 2
Varikkohalli, Kaamostie 6

Varikko

1/1000

Huoltoasema

Gold Line Oy linja-autovarikko, Nellimintie
349
Seo, Kerttuojantie 1
12

13

Pöytäkirjan liite 2

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden
tarkistaminen
Ivalojoen tulvaryhmän kokous
1.10.2019

Kurkela Anna ja Karjalainen Niina
3.9.2019

Tavoitteiden kehittäminen II-kaudelle
•

SMART laatukriteerit

Tavoitetasot tulvariskin
mukaan

Tavoitteiden laatu

•

Esim. vähimmäistavoitteet
ja kunnianhimoisemmat
tavoitteet

•

Kytkeytyminen tulvariskilain
620/2010 8 §:n vahingolliseen
seuraukseen

•

Huomioidaan alueelliset ja
paikalliset olosuhteet

•

Kytkeytyminen esiintyneen tulvan
vahinkoihin

•

2

Tavoitetasojen
tarkistaminen

Millä toimenpiteellä edistetään
mitäkin tavoitetta

Tavoitteiden
kytkeytyminen
toimenpiteisiin

Kytkeytyminen
tulvariskiin

•

Osa- tai keinotavoitteet tai lyhyen ja
pitkän aikavälin tavoitteet

Tavoitteiden
•
pilkkominen osiin ja •
aikatauluttaminen

Tavoitteen toteutumiselle määräaika
Toteutumiselle mittarit

SMART -laatukriteerit

3

Tavoitteiden nykytilanne









4

Tavoitteet merkittävälle tulvariskialueelle (korkeampi taso) ja muualle vesistöalueelle
(matalampi taso)
Tavoitteet yhdistetty tulvariskiin ja jaoteltu vahingollisten seurausten mukaan
Tavoitetaso määritetty vahingon laadun mukaan (esim. erityiskohteet 1/250a,
asuinrakennukset 1/100a ym.)
Tavoitteet on kytketty toimenpiteisiin (toimenpideluku ja hallintasuunnitelman liite)
Kehittämistä:
– Tavoitteiden toteutuminen (mahdolliset mittarit ja aikataulutus)
– Vahvempi kytkeminen toimenpiteisiin
Tulvaryhmän päätettävissä myös:
– Halutaanko uudistaa tavoitetasoja?
– Halutaanko lisätä/poistaa tavoitteita?

Pöytäkirjan liite 3
Ivalon tulvariskien hallinnan alustavat tavoitteet ja tavoitetasot
Tavoite nro

Tavoitteen nimi

Tavoitetaso

Tavoite 1

Alueen väestö on turvassa tulvilla

1/100a

Tavoite 2

Vaikeasti evakuoitavien kohteiden toiminta on turvattu tulvatilanteissa

1/250a

Tavoite 3

Vesi- ja jätevesihuolto toimivat tulvatilanteissa

1/100a (jätevesi) ja
1/250a (puhdas vesi)

Tavoite 4

Tulvat eivät aiheuta merkittävää haittaa sähkön- ja lämmönjakelulle

1/250a

Tavoite 5

Yleiset tiet ja tärkeimmät kadut ovat liikennöitävissä tulvien aikana

1/250a

Tavoite 6

Tulvat eivät aiheuta pitkäkestoista tai laaja-alaista haittaa ympäristölle

1/250a

