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Yhteenveto tulvariskien alustavasta arvioinnista saadusta palautteesta ja palautteen
huomioiminen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Savon alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen alueista, joilla vesistöjen
noususta aiheutuva tulvariski voi olla merkittävä. Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät.
Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä suunnitelmat
tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseks.
Merkittävät tulvariskialueet
Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys
ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole ehdottanut nimettäväksi toimialueensa vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita.
Muut tulvariskialueet
ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut seuraavat tulvariskialueet, jotka eivät kuitenkaan täytä merkittävän tulvariskialueen kriteerejä. Näillä alueilla ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.
- Varkauden keskusta ympäristöineen: asutusta ja teollisuutta harvinaisen tulvan
peittämällä alueella
Kuopion keskusta ympäristöineen: asutusta ja yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita harvinaisen tulvan peittämällä alueella
Lapinlahden keskustaajama ympäristöineen: asutusta ja elintarviketeollisuutta
harvinaisen tulvan peittämällä alueella, tieyhteyksien katkeaminen harvinaisella
tulvalla
Iisalmen keskusta ympäristöineen: asutusta ja teollisuutta harvinaisen tulvan peittämällä alueella, tieyhteyksien katkeaminen harvinaisella tulvalla
Kiuruveden keskusta ympäristöineen: asutusta sekä vaikeasti evakuoitava kohde
ja jätevedenpuhdistamo harvinaisen tulvan peittämällä alueella, tieyhteyksien
mahdollinen katkeaminen harvinaisella tulvalla
- Siilinjärven keskusta ympäristöineen: asutusta harvinaisen tulvan peittämällä alueella, viemäriverkostojen toiminnalle aihetuvat ongelmat harvinaisella tulvalla
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Asiasta kuuleminen ja vireilläolosta tiedottaminen
Kuulutus
Ehdotus Pohjois-Savon merkittävistä tulvariskialueista on ollut julkisesti nähtävillä 1.4.30.6.2011 välisenä aikana ELY-keskuksen virallisella ilmoitustaululla sekä toimialueen
kunnissa. ELY-keskus on lisäksi postittanut ehdotuksen Vehmersalmen ja Riistaveden lähikirjastoihin sekä Karttulan ja Varpaisjärven yhteispalvelupisteisiin tutustumista varten.
Lehti-ilmoitukset
ELY-keskus on ilmoittanut asiakirjojen nähtävillä olosta Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa ja Warkauden Lehdessä 1.4.2011.

Muu asiasta tiedottaminen ja asiakirjojen esilläpito
Ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit
ovat olleet nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/tulvat sekä ELY-keskuksen Sepänkadun toimipaikassa (Sepänkatu 2 B, Kuopio).
Lausuntopyynnöt
Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt toimialueensa kunnista lausuntoa ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi 30.3.2011. Kuntien lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, Itä-Suomen aluehallintovirastolle sekä Pohjois-Savon liittoon.
Asiasta lausunnon antaneet

Määräaikaan 30.6.2011 mennessä lausunnon asiasta antoivat seuraavat tahot:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Savon Liitto
Iisalmen kaupunki
Juankosken kaupunki
Kaavin kunta
Kiuruveden kaupunki
Kuopion kaupunki
Lapinlahden kunta
Leppävirran kunta
Nilsiän kaupunki
Pielaveden kunta
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Siilinjärven kunta
Sonkajärven kunta
Tuusniemen kunta
Varkauden kaupunki
Lausunnonantajien lisäksi ehdotuksesta ei saatu muuta palautetta tai kommentteja.

3/3

Kommentit ehdotuksesta
Millään lausunnonantajataholla ei ollut huomautettavaa ehdotuksesta. Lausunnoissa
nousi esille seuraavia kommentteja:
Pohjois-Savon Liitto: Maakuntavaltuuston 8.11.2010 hyväksymässä, vahvistettavana olevassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa ei ole esitetty tulvariskialueita koskevia merkintöjä. Maakuntakaavassa on esitetty koko maakuntakaava-aluetta koskeva
suunnittelumääräys: Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja
asemakaavoissa joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa
suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Tulvariskialueet tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.
Kuopion kaupunki: Kaupunki toteaa, että ELY-keskuksen muuksi tulvariskialueeksi
mainittu Kuopion keskustan alue on vain pieneltä osin harvinaisen vesistötulvan vaarassa.
Leppävirran kunta: Leppävirran kunta yhtyy arvioon, ettei sen alueella ole merkittäviä tulvariskialueita. Kunta pitää kuitenkin tärkeänä pienempienkin tulvariskien huomioon ottamista mm. maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.
Nilsiän kaupunki: Nilsiän osalta tärkeintä on ottaa huomioon paikalliset tulvat järvi- ja
jokialueilla. Nämä asiat tulee käsitellä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan keinoin.
ELY-keskusten tulee jatkossakin antaa tietoa ja asiantuntija-apua alueella esiintyvistä
tulvista ja vedenkorkeuksista, vaikka Nilsiän aluetta ei olekaan luokiteltu tulvariskialueiksi. Asianmukainen ja luotettava tieto ja tiedottaminen tulvien esiintymisestä ja tulvakorkeuksista on turvallisen ja hyvän suunnittelun ja rakentamisen edellytys. Tulvariskien arvioinnit on syytä päivittää kuuden vuoden välein.
Siilinjärven kunta: Jatkosuunnittelua tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi tulee
kuitenkin huomioida Jälänniemen vedenottamon käyttö. Siilinjärven kunta on mukana
jatkovalmistelutyössä.
Varkauden kaupunki: Varkauden taajama-alueella on vuonna 2005 tehty Yleissuunnitelma tulvan aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Suunnitelman mukaan Varkauden tulvariskialue on huomattavasti suppeampi ja mahdollisesta tulvasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset pienemmät nyt tehtyyn selvitykseen verrattuna. Tämä on
otettu huomioon arvioinnissa, eikä Varkauden keskusta-aluetta ole esitetty merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Kuulemisesta saadun palautteen huomioon ottaminen
ELY-keskuksella ei palautteiden perusteella ole tarvetta muuttaa ehdotustaan merkittävistä ja muista tulvariskialueista. Palautteessa esitetyt kommentit otetaan huomioon
tulvariskien vähentämiseksi ja estämiseksi tehtävässä suunnittelussa.

