
Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Kuulutus ESAELY/1050t2017

04.o4.2018 Julkinen

KUULUTUS

E hdotus Etelä-Savon merkittävi ksi tu lvaris kia I ueiksi sekä tu lvariskien
ha I I i ntas u u n n itelm ien ja ym päristöselostu ksen laati m iseks i

Tausta
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen
tulvariskejä Etelä-Savon alueella tulvariskien hallintaa koskevan lain mukaisesti. Lain mukaan
arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana. Viimeksi arviointi tehtiin vuonna 2011.

Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen Etelä-Savon maakunnan
tulvariskialueiksi. ELY-keskus ei ehdota nimettäväksivesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita
eikä siten esitä muutoksia vuoden 2011 päätökseen.

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät
tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksista. Merkittäville
tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä
vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun
mennesså.

Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee 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. SOVA-laki 20012005).

Nähtävillä olevat asiakirjat

Etelä-Savoa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjat tulvariskien hallinnan
suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja niiden laatimisen aikaisesta osallistumisesta
ovat nähtävillä 9.4.-9 .7 .2018 Etelä-Savon kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa
www. vm paristo.filvaikutavesi in.

Lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävinä osoitteessa www.vmparisto.fi/vaikutavesiin ja
Etelä-Savon ELY-keskuksessa (Jääkäri nkatu 1 4, 50 1 00 Mikkel i).

vesistöaluei I le vuonna 201 1 laaditut tulvariskien al ustavien arviointien raportit
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Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä
tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta
(ympäristövaikutusten arvioinnista) lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
Etelä-Savon ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Etelä-Savon ElY-keskus, PL
164,50101 MIKKELI. Sähköpostiosoite on kiriaamo.etela-savo@ely-keskus.fi. Lausunnon
antaminen lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä järjestelmän

käyttäjäksi. Käyttöohjeet löytyvät linkistä avautuvan verkkosivun alareunasta.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältäåkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi
tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia
seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko
ehdotusta merkittävi ksi tu lva riskia luei ksi tarvetta tarkistaa.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin

Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksitulvariskialueiksi 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?

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Etelä-Savon ELY-keskuksessa vesitalousasiantuntija Varpu
Rajala. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero:
0295 024 000.

Mikkelissä 4. huhtikuuta 201 I
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

LIITTEET

1. Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä
2. Taulukko tausta-asiakirjoista kunnittain
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Li ite 2. Tau I ukko tausta-asiaki rjoista ku n nittain

Enonkosken kunnanvirasto, Enonkoskentie 3 T, Enonkoski

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi

Hirvensalmen kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi

Joroisten kunnanvirasto, Mutalantie 2, Joroinen

Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, Juva

Kangasniemen kunnanvirasto, Otto Mannisentie 2, Kangasniemi

Mikkelin kaupungin yhteispalvelupiste, Maaherrankatu 9-1 1, Mikkeli

Mäntyharjun kunnanvirasto, Asematie 3, Mäntyharju

Pertunmaan kunnanvirasto, Pertuntie 14, Pertunmaa

Pieksämäen kaupunginvirasto, Pertinkuja 1, Pieksämäki

Puumalan kunnanvirasto, Keskustie 14, Puumala

Rantasalmen kunnanvirasto, Poikkitie 2, Rantasalmi

Savonlinnan kaupunginvirasto, Olavinkatu 27, Savonlinna

Sulkavan kunnanvirasto, Kauppatie 1, Sulkava
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Li ite 2. Ta u I u kko tausta-as iaki rjoista ku n n ittai n

KUNNAT
VESISTOALUE

Vuoksi Kymijoki Hiitolanjoki

Enonkosken kunta X

Heinäveden kunta X

Hirvensalmen kunta X

Joroisten kunta X

Juvan kunta X

Kangasniemen kunta X

Mikkelin kaupunki X X

Mäntyharjun kunta X X

Pertunmaan kunta X

Pieksämäen kaupunki X X

Puumalan kunta X

Rantasalmen kunta X

Savonlinnan kaupunki X X

Sulkavan kunta X


