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KUULUTUS
Ehdotus Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
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Tausta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen
tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Kainuun alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei
muuta vuoden 2011 ehdotustaan eikä siten ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen
ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Kainuun vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun
osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.
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Nähtävillä olevat asiakirjat
Kainuuta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueeksi sekä asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta sekä suunnittelun aikaisesta
osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018
Kainuun kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani):
- Ehdotus Kainuun tulvariskialueiksi
- Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit
- Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen
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Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
Kainuun ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Kainuun ELY-keskus, PL
115, 87101 Kajaani. Sähköpostiosoite on kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Lausunnon
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antaminen lausuntopalvelu.fi -sivun kautta edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöohjeet löytyvät linkistä avautuvan verkkosivun alareunasta.
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille
vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
- Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä
asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
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Lisätiedot
Lisätietoja antavat
vesitalousasiantuntija Jari Pesonen,
etunimi.K.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 861 ja
vesitalousasiantuntija Mika Pylvänäinen,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 023 876

Kajaanissa 9.huhtikuuta 2018
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liitteet
1
2

Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä
Luettelo vesistöalueita koskevista tulvariskien alustavan arvioinnin raporteista

LIITE 1

Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä

Hyrynsalmen kunta
Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
Kajaanin kaupunki
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani
Kuhmon kaupunki
Kainuuntie 82
88901 Kuhmo
Paltamon kunta
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
Puolangan kunta
Maaherrankatu 7
89200 Puolanka
Ristijärven kunta
Aholantie 25
88400 Ristijärvi
Sotkamon kunta
Markkinatie 1
88600 Sotkamo
Suomussalmen kunta,
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

LIITE 2
Luettelo vesistöalueita koskevista tulvariskien alustavan arvioinnin raporteista

Oulujoen vesistöalue
Iijoen vesistöalue
Kiiminkijoen vesistöalue
Siikajoen vesistöalue
Vuoksen vesistöalue

