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KUULUTUS
Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
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Tausta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut
vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: AlavieskaYlivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki). Näistä
Pyhäjoen alaosa on vuoden 2011 jälkeen uusi ehdotettava merkittävä tulvariskialue.
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 Pohjois-Pohjanmaan vesistötulvia sekä merenrannikon tulvia. 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.
Ehdotettavien merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut muita tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta ei kuitenkaan
arvioida aiheutuvan edellä mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia.
Alueiden ei ole katsottu olevan merkittäviä tulvariskialueita. Näillä alueilla ELY-keskus
huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.
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Nähtävillä olevat asiakirjat
Pohjois-Pohjanmaata koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta sekä suunnittelun
aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 –
9.7.2018 Pohjois-Pohjanmaan kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Tulvariskien hallinta > Merkittävät tulvariskialueet ja tulvariskien alustavan arvioinnin raportit > alueellista tietoa, valitse ELY-keskus.

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 038 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 86, 90101 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu):
- Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueiksi
- Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen,
tiedottaminen ja kuuleminen
Kuulutuksesta julkaistaan ilmoitus seuraavissa lehdissä: Iijokiseutu, Kalajokilaakso, Kaleva, Koillissanomat, Pyhäjokiseutu, Raahen seutu, Rantapohja ja Siikajokilaakso.
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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
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu. Sähköpostiosoite on
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnon 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 Heli Harjula,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 038 434
vesitalousasiantuntija Velipekka Latvala,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 038 365 ja
johtava vesitalousasiantuntija Olli Utriainen,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 038 430

Oulussa 4. huhtikuuta 2018
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liitteet

1
2

Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä
Luettelo vesistöalueita koskevista tulvariskien alustavan arvioinnin raporteista ja
tulvariskien hallintasuunnitelmista
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Liite 1. Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä:
Kunta / asiointipiste
Alavieskan kunta
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
Hailuodon kunta
Iin kunta
Kalajoen kaupunki
Kempeleen kunta
Kuusamon kaupunki
Kärsämäen kunta
Limingan kunta
Lumijoen kunta
Merijärven kunta
Muhoksen kunta
Nivalan kaupunki
Oulaisten kaupunki
Oulun kaupunki
- Haukiputaan asiointipiste
- Kiimingin asiointipiste
- Oulunsalon asiointipiste
- Ylikiimingin asiointipiste
- Yli-Iin asiointipiste
Pudasjärven kaupunki
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Pyhännän kunta
Raahen kaupunki
Reisjärven kaupunki
Sievin kunta
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Taivalkosken kunta
Tyrnävän kunta
Utajärven kunta
Vaalan kunta
Ylivieskan kaupunki

Osoite
Pappilantie 1
Kirkkokatu 2
Tähtelänkuja 1
Luovontie 176
Jokisuuntie 2
Kalajoentie 5
Asemantie 1
Keskuskuja 6
Haapajärventie 1
Iivarinpolku 6
Kunnankuja 1
Kunnantie 1
Asematie 14
Kalliontie 15
Oulaistenkatu 12
Asiakaspalvelu Oulu10, Torikatu 10, Oulu
Haukiputaan aluekirjasto, Jokelantie 1, Haukipudas
Kiimingin ent. kunnanvirasto, Lempiniementie 2, Kiiminki
Kauppakeskus Kapteeni, Karhuojantie 2, Oulunsalo
Ylikiimingin ent. kunnantalo, Harjutie 18, Ylikiiminki
Yli-Iin hyvinvointipiste, Kirkkokuja 2, Yli-Ii
Varsitie 7
Kuntatie 1
Ollintie 26
Manuntie 2
Rantakatu 50
Reisjärventie 8
Haikolantie 16
Siikasavontie 1 a
Pulkkilantie 4, Pulkkila
Kirkkotie 6
Kunnankuja 4
Laitilantie 5
Vaalantie 14
Kyöstintie 4
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Liite 2:
Pohjois-Pohjanmaan aluetta koskevat seuraavat tulvariskien alustavat arvioinnit:









Tulvariskien alustava arviointi Lestijoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Temmesjoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Oulujoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Kuivajoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Koutajoen ja Vienan Kemin latvavesistöalueilla
Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella
Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikon pienillä valuma-alueilla

Vähäisessä määrin Pohjois-Pohjanmaan aluetta koskevat lisäksi seuraavat tulvariskien alustavat
arvioinnit:




Tulvariskien alustava arviointi Vuoksen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Kymijoen vesistöalueella
Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella

Tulvariskien alustavaa arviointia tarkempaa tietoa löytyy tulvariskien hallintasuunnitelmista. PohjoisPohjanmaan aluetta koskevat seuraavat tulvariskien hallintasuunnitelmat:






Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Siikajoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma
Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

