Kuulutus
Ehdotus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tulvariskialueiksi sekä tulvariskien
hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen laatimiseksi.
Tausta
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen
ja merenpinnan noususta aiheutuvia tulvariskejä Kaakkois-Suomen alueella tulvariskien hallintaa
koskevan lain (620/2010) mukaisesti. Lain mukaan arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.
Viimeksi arviointi tehtiin vuonna 2011.
Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotukset Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
maakuntien tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutoksia merkittäviin
tulvariskialueisiin Kaakkois-Suomessa.
Maa- ja metsätalousministeriö nimeää loppuvuodesta 2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella
merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten
perusteella. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019
loppuun mennessä sekä laaditaan suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden
2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä olevat ehdotukset koskevat vain vesistötulvia ja
merenpinnan nousua. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat vuoden 2018 aikana
hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä, aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotusten 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 200/2005).

Nähtävillä olevat asiakirjat
Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa koskevat ehdotukset tulvariskialueiksi sekä asiakirjat tulvariskien
hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja niiden laatimisen aikaisesta
osallistumisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnissa
sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (https://bit.ly/2uInH8x)

Lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävinä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
(https://bit.ly/2uInH8x) ja ELY-keskuksessa (Salpausselänkatu 22, Kouvola ja Villimiehenkatu 2
B, 53100 LAPPEENRANTA)

- Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit
- Vesistöalueiden sijoittuminen Kaakkois-Suomen kuntien alueille
- Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2015-2021
- Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 20152021.
- Yhteinen suomalais-venäläinen riskienhallintatoimenpideohjelma epäsuotuisten
hydrologisten olosuhteiden varalta Vuoksen vesistöalueelle

Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä
tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta
(ympäristövaikutusten arvioinnista) kirjallisesti tai sähköisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle
9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 KOUVOLA.
Sähköpostiosoite on kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Mielipiteen voi esittää myös
lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.
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?
.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö puh.0295029235 , s-posti
jukka.hoytamo@ely-keskus.fi ja vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi puh. 0295029260, s-posti
visa.niittyniemi@ely-keskus.fi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Kouvolassa 3. huhtikuuta 2018

Liitteet
1. Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä.

LIITE 1

Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat
nähtävinä.:
Haminan kaupunki, Puistokatu 2, 49400 HAMINA
Iitin kunta, Rautatienkatu 20, 47401 KAUSALA
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 IMATRA
Kotkan kaupunki, Kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 KOTKA
Kouvolan kaupunki, Torikatu 10, 45100 KOUVOLA
Lappeenrannan kaupunki, Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA
Lemin kunta, Toukkalantie 2, 54710 LEMI
Luumäen kunta, Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI
Miehikkälän kunta, Keskustie 4, 49700 MIEHIKKÄLÄ
Parikkalan kunta, Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA
Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 SILTAKYLÄ
Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE
Ruokolahden kunta, Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI
Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 SAVITAIPALE
Suomenniemen kunta, Kirkonkyläntie 14, 52830 SUOMENNIEMI
Taipalsaaren kunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI
Virolahden kunta, Opintie 4, 49900 VIROLAHTI

