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Tornionjoen vesistöaluekyselyn tulokset apuna
rajavesistön vesienhoidossa ja tulvariskien hallinnassa
Vuonna 2017 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Norrbottenin
lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toteuttivat yhteistyössä
kansalaiskyselyn Tornionjoen vesistöalueella vesienhoidon ja tulvariskien
hallinnan suunnittelun taustatiedoiksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Kysely
suoritettiin avoimena internet-kyselynä. Vastauksia saatiin yhteensä 136.
Huomenna 22.3. YK:n Maailman Vesipäivänä (World Water Day) kyselyn tulokset
julkaistaan raportissa, joka löytyy tämän tiedotteen liitteenä sekä suomen- ja
ruotsinkielisenä osoitteessa www.fsgk.se/Ajankohtaista ja
http://www.fsgk.se/Aktuellt.htm

Tiedonsaantia vesienhoidosta ja vaikutusmahdollisuuksia pitää
parantaa
Kyselyn mukaan valtaosa Tornionjoen vesistön vesiluonnosta koetaan
luonnontilaiseksi tai vähän muuttuneeksi. Vastaajilla on kiinnostus säilyttää alueen
luonnonarvot. Asutus, maankäyttö ja muu ihmistoiminta nähdään vesistöjen
kuormituksen lähteinä. Kyselyssä saadut vesistöjen tilaa koskevat vastaustulokset
vastaavat hyvin ympäristöviranomaisten käsityksiä Tornionjoen vesistön tilasta.
Kyselyn tulokset osoittavat myös, että vaikka vesien tilasta ja kuormituksesta on
olemassa tietoa, on sitä vaikea löytää. Vastaajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa
päätöksenteossa heikoiksi.

Tulviin varautumisesta halutaan lisää tietoa
Vastaajat olivat hyvin tietoisia tulvavaarasta alueella. Tulvista ei ollut aiheutunut
merkittäviä haittoja. Suurimmalla osalla vastaajista ei ole ollut tarvetta suojata
omaisuuttaan. Kulkuyhteyksien katkeaminen oli yleisin tulvista aiheutunut haitta.
Tulvasuojelun toimenpiteistä ennalta varautumista ja riskien huomioimista alueiden
käytön suunnittelussa pidettiin tärkeimpinä. Osa vastaajista toivoi lisää ohjeita tulviin
varautumiseen. Vastauksista kävi myös ilmi, että monet ovat epätietoisia korvaako
kotivakauutus tulvan aiheuttamia vahinkoja.
”Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaukset antavat evästyksiä Tornionjoen
vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan käytännön toimenpiteisiin. Pidämme mielessä
myös sen, että tiedon saatavuutta pitää parantaa yhdessä vastuuviranomaisten
kanssa”, kertoo Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission sihteeri Virve Sallisalmi.
”Myös kuulemismenettelyjä pitää kehittää siihen suuntaan, että paikalliset asukkaat
ovat tietoisia mahdollisuudesta ottaa kantaa ja saada vastauksia.
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Rajajokikomission tehtävänä on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä ja
muutenkin yhteistyötäTornionjoen vesistöalueella.

Vaikuta vesiin ja ota kantaa tulvasuojeluun ennen heinäkuuta
Vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on
käynnistynyt. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä,
mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota.
Mielipiteitä vesienhoidosta toivotaan seuraavista: vesienhoitoon liittyvät keskeiset
kysymykset vesienhoitoalueilla, vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä
osallistumismenettelyt sekä vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan
ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö.
Myös arviot vesistö- ja meritulvariskeistä tarkistetaan vuoden 2018 aikana. ELYkeskusten ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat nähtävillä 9.4.-9.7.2018.
Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja asukkailla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista

Vesienhoidon kuuleminen, Tornionjoen vesienhoitoalue 8.1.-9.7.2018:
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalue
et/Tornionjoki/Osallistuminen_vesienhoitoon
Vesien tila: http://www.ymparisto.fi/pintavesientila
Tulvariskien hallinta, kuuleminen 9.4.-9.7.2018:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta
Tornionjokea koskevat alustavat tiedot: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suu
nnittelu/Tulvariskien_alustava_arviointi_vesisto_ja_meritulvat?f=Lapin_ELYkes
kus
Rajajokikomission sivulta löytyvät linkit sekä Suomen että Ruotsin puolen
kuulemisaineistoihiin: http://www.srrjk.fi
World Water Day http://worldwaterday.org/
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