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Diaarinro: 451-11318-2021, attn. Henrik Larsson
LAUSUNTO HAAPARANNAN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMASTA JA SEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELOSTUKSESTA
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio kiittää lausuntopyynnöstä. Komissio on lausunut
asiassa aiemmin tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteista ja ympäristövaikutusten
rajauksesta 17.12.2020:
https://fsgk.se/webLausunto_Tulvariskienhallintosuunnitelma_Haparanda.pdf
Suunnitelmien yhteensovittaminen rajalla
Suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen mukaan (§10) komission tehtävänä on kehittää
sopimuspuolten yhteistyötä vesienhoitoalueella. Komission tulee edistää sopimuspuolten
viranomaisten ja kuntien suunnittelutyön yhteensovittamista tulva- ja ympäristövahinkojen
torjumiseksi rajajoissa.
Tämän lausunnon valmistelussa on ruotsinkielinen kuulemisaineisto ollut kuulutettuna ja
käytettävissä. Asian kuuluttaminen Suomen puolella odottaa kuulemisaineiston kääntämistä
suomeksi (tilanne vko 37).
Kappaleen 3.1 ensimmäiseen virkkeeseen komissio ehdottaa lisättäväksi lain
rajajokisopimuksesta (Lag 2010:897, §2 tulva- ja ympäristövahinkojen torjuminen) Ruotsin ja
Suomen välillä sektorilainsäädännön (SFS 2009:956) ohella. Rajajokisopimus on kuvattu
riittävässä laajuudessa myöhemmin suunnitelman kappaleessa 11.3.1. Lääninhallitusta
vastaava viranomainen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Lappland, tai NTM-centralen ruotsiksi).
Kappaleessa 4.3.2 ympäristölle vaarallisista toiminnoista/pilaantuneista alueista on esitetty
kaksi kiinteistöä. Lista inventoiduista ympäristövaarallisista kohteista on liitteessä 4 ja kartta
liitteessä 5 vuoden 2013 selvityksestä. Kappaletta voisi täydentää lyhyellä kuvauksella
kyseisten toimintojen ja kiinteistöjen merkityksestä tulvariskien hallinnan näkökulmasta sekä
tieto siitä, onko tietoja päivitetty inventoinnin jälkeen. Liitteet 4 ja 5 voisi varustaa vuosiluvulla
ja tietolähteellä/projektitiedoilla.
Kappaleen 4.3 otsikko Vesi tulisi jakaa kahteen kategoriaan, Talousvesi ja Vesi selvyyden
vuoksi. Nyt vesi-teema on Ympäristö-otsikon (4.3) alla. Talousvesi liittyy myös ihmisten
terveyteen ja taloudellisesti ydintoimintoihin kunnassa, veden laatu vesienhoidon
ympäristölaatunormeihin ja siten ympäristöön.
Ensimmäisen suunnittelukierroksen tavoitteista (13.1) toteuttamatta ovat jääneet lämmön ja
veden jakelun varmistaminen sekä jätevedenkäsittelyn toimivuus. Komissio yhtyy
suunnitelman liitteessä 2 esitettyihin toimenpiteisiin (Toimenpide-ehdotukset) näihin liittyen. Ne
ovat osa yhteiskunnan tärkeintä infrastruktuuria.
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Liiteessä 6 kuvataan Tornion-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelun
yhteistyötä ja yhteensovittamista Suomen ja Ruotsin välillä, jota rajajokisopimus edellyttää.
Komissio voi todeta, että suunnitelmien yhteensovittamista on vaikeuttanut se, että Ruotsin
puolella kuuleminen on viivästynyt joillakin kuukausilla.
Komissio antoi lausunnon Suomen puolen Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta
21.5.2021:https://fsgk.se/webSRRJK_Tulvariskienhallintasuunnitelma_lausunto.pdf
Kyseisessä lausunnossaan Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle komissio totesi
kuulemisaikojen erojen vaikeuttavan yhteensovittamista.
Lausunnon valmisteluun on osallistunut vesi- ja ympäristöinsinööri Simja Lempinen.
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Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Haaparannan kaupunki
Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen MSB
Ruotsin luonnonsuojeluvirasto Naturvårdsverket
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