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Pohjois-Savo

TARKISTETTU EHDOTUS POHJOIS-SAVON MERKITTÄVIKSI
TULVARISKIALUEIKSI
Tausta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen
noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Savon alueella. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen
vesistöt, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu
mahdollisia tulvia ja tulvariskejä. Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen
alueista, joilla vesistöjen noususta aiheutuva tulvariski voi olla merkittävä.
Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 1.4.2011 – 30.6.2011 toimialueen kunnissa. Ehdotus sekä
ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit ovat lisäksi
olleet nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.elykeskus.fi/pohjois-savo/tulvat sekä ELYkeskuksen Sepänkadun toimipaikassa (Sepänkatu 2 B,
Kuopio). Ehdotuksesta on pyydetty lausuntoa toimialueen kunnista sekä Pohjois-Savon
pelastuslaitokselta, Itä-Suomen aluehallintovirastolta ja Pohjois-Savon liitolta.
Pohjois-Savon ELY-keskukseen saapui määräaikaan mennessä 17 lausuntoa. Lausuntojen lisäksi
ehdotuksesta ei saatu muuta palautetta tai kommentteja. Lausunnonantajilla ei ollut
huomautettavaa ehdotukseen, joten ELY-keskuksella ei palautteiden perusteella ole ollut tarvetta
muuttaa ehdotustaan merkittävistä tai muista tulvariskialueista. Lausuntoja on käsitelty tarkemmin
liitteessä 1.
Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja
asettaa niille tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä
suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Merkittävät tulvariskialueet
Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä
aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta.
Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia:
 vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
 välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai
muun vastaavan toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
 yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen
keskeytyminen;
 pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
 korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
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Pohjois-Savon ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi näillä perusteilla toimialueensa vesistöalueilta
merkittäviä tulvariskialueita.

Muut tulvariskialueet
ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut seuraavat tulvariskialueet, joilla
vesistötulvasta ei 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.
 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

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialue
Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueeseen tulva-asioissa kuuluu Pohjois-Savon maakunta.
Toimialue kuuluu pääosin Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueisiin. Vähäisiä
reuna-alueita kuuluu myös Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Asiaa koskevat säädökset
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010), erityisesti 7, 8 ja 17 §
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010), erityisesti 1 ja 7 §
Säädökset ovat ladattavissa osoitteesta www.finlex.fi.
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Liitteet
1. Yhteenveto tulvariskien alustavasta arvioinnista annetuista kommenteista

