KUULUTUS

Dnro LAPELY/1356/2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä
Tausta
Lapista on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi
Kemijoen vesistöalueelta Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä, Tornion-Muonionjoen vesistöalueella Tornio ja Ivalojoen vesistöalueella Ivalo. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valmistellut vesistöalueille nimettyjen tulvaryhmien kanssa Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille
tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016–2021.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy
myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005)
mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Ivalojoen ja Tornionjoen-Muonionjoen
vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016–2021 ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset.
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä tarkemmin ilmi käyvällä tavalla.
Ministeriön päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Julkipano on ollut maa- ja
metsätalousministeriön ilmoitustaululla ajalla 18.12.2015 – 18.1.2016. Julkipanoon liittyvät asiakirjat löytyvät
maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta.

Nähtävillä olevat asiakirjat
Tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä 18.12.2015–
18.1.2016 vesistöalueiden kunnissa (liite 1) kunnanvirastojen aukioloaikoina ja Lapin ELY-keskuksen kirjaamossa, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on sähköisesti saatavilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat Lapin ELY-keskuksesta:
Niina Karjalainen, puh. +358 295 037 354, niina.karjalainen(at)ely-keskus.fi
Anna Kurkela, puh. +358 295 037 398, anna.kurkela(at)ely-keskus.fi
Rovaniemellä 18. joulukuuta 2015
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liitteet
1. Paikat, joissa asiakirjat ovat nähtävillä

Liite 1

Enontekiö
Inari

Enontekiön kunta, Ounastie 165
Inarin kunta, Piiskuntie 2
Kemijärven kaupunki, Palvelupiste SortteeKemijärvi
ri, Vapaudenkatu 8
Keminmaa
Keminmaan kunta, Kunnantie 3
Kittilä
Kittilän kunta, Valtatie 15
Kolari
Kolarin kunta, Isonpalontie 2
Muonio
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15
Pelkosenniemi Pelkosenniemen kunta, Sodankyläntie 1 A
Pello
Pellon kunta, Kunnantie 4
Posio
Posion kunta, Kirkkotie 1
Rovaniemi
Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7
Salla
Sallan kunta, Postipolku 3
Savukoski
Savukosken kunta, Kauppakuja 2 A 1
Sodankylä
Sodankylän kunta, Jäämerentie 1
Tervola
Tervolan kunta, Keskustie 81
Tornio
Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
Ylitornio
Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55
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Ivalojoen vesistöalue

Kunnanvirasto

Torniojoen-Muoniojoen
vesistöalue

Kunta

Kemijoen vesistöalue
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