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Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi

YHTEENVETO EHDOTUKSESTA KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI SAADUISTA LAUSUNNOISTA

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen
vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen alueista, joilla vesistöjen
noususta aiheutuva tulvariski voi olla merkittävä.
Asiasta kuuleminen ja vireilläolosta tiedottaminen
Kuulutus
Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittävistä tulvariskialueista on ollut julkisesti
nähtävillä 9.4.- 9.7.2018 välisenä aikana ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla
sekä toimialueen kunnissa.
Muu asiasta tiedottaminen ja asiakirjojen esilläpito
Ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit
ovat olleet nähtävillä sähköisesti ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa
www.ymparisto./fi/vaikutavesiin sekä ELY-keskuksen Hämeenlinnan ja Lahden toimipaikoissa.
Lehti-ilmoitukset
ELY-keskus on ilmoittanut asiakirjojen nähtävillä olosta Aamupostissa 9.4.2018.

Lausuntopyynnöt
Hämeen ELY-keskus on pyytänyt toimialueensa kunnista lausuntoa ehdotuksesta
merkittäviksi tulvariskialueiksi 2.3.2011. Kuntien lisäksi lausuntopyyntö on lähetetty
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sekä Hämeen- ja Päijät-Hämeen liittoon.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kirjaamo: PL 29, 15141 LAHTI
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Käyntiosoitteet: Kirkkokatu 12, Lahti
Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna

Puhelinkeskus: 0295 025 000
www.ely-keskus.fi/hame

Lausunnot ehdotuksesta
Hämeen ELY-keskus sai ehdotuksesta 7 lausuntoa. Yksityisiltä henkilöiltä ei saatu
lausuntoja tai kommentteja kirjaamon tai lausuntopalvelun kautta.
Seuraavassa on esitetty saadut lausunnot sekä Hämeen ELY-keskuksen vastineet
niihin lausuntoihin, joihin ELY-keskus on katsonut tarpeelliseksi vastata.
Hämeen liitto
-

Hämeen liitto kiittää mahdollisuudesta tutustua ehdotukseen Kanta-ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi. Kanta-Hämeen osalta muutosta tulvariskialueisiin ei ole ehdotettu. Hämeen liitolla ei ole erityistä lausuttavaa ehdotuksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
-

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tulvariski- ja tulvavaarakarttojen laatimista
sekä tulvariskien estämisen ja vähentämisen suunnittelua tärkeänä asiana myös
terveyshaittojen ehkäisemisen ja turvallisuuden kannalta.

Riihimäen keskusta, merkittävä tulvariskialue
-

Lausunnolla olevien asiakirjojen mukaan Vantaanjoelle laadittiin tulvariskien hallintasuunnitelma 2015. Riihimäen keskustan osalta hallintasuunnitelmassa ehdotettuja toimenpiteitä on toteutettu useita. Yhteistyötä on tehty useiden eri viranomaisten kanssa. Epäselväksi jäi, onko terveydensuojeluviranomainen ollut mukana tulvariskien estämisen ja vähentämisen suunnittelussa.
Herajoen vedenottamo sijaitsee tulvien kannalta herkällä alueella. Talousveden
laadun valvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen, joka hoitaa
laadun valvontaa myös tulvan aikana. Aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että tulvariskien estämisen tarkemmassa suunnittelussa ovat mukana myös kuntien terveydensuojeluviranomaiset, koska heillä tietämys mm. alueen talousvesiasioista.

Yhteistyö, tiedonvaihto ja tietojen löytyminen
-

Aluehallintovirasto korostaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Yhteistyö on oleellista, jotta saadaan eri alojen asiantuntijuus hyödynnettyä. Hyvä
yhteistyö, tiedonvaihto ja tietojen helppo löytyminen parantavat tietoisuutta asioista ja vaikuttavat tätä kautta myös tulviin liittyvien asioiden huomioimiseen eri
yhteyksissä.

Hämeen ELY-keskus toteaa Etelä-Suomen AVI:n lausunnosta seuraavaa:
-

Terveydensuojeluviranomainen ei suoranaisesti ole ollut mukana tulvariskien estämisen ja vähentämisen suunnittelussa. Tulvaryhmiin kaupunki esitti omilta toimialoiltaan henkilöt. Jokaisella toimialalla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa suunnittelun eri vaiheissa. Vuonna 2004 tulvan aiheuttaman Herajoen vedenottamon
saastumisen jälkeen vesihuoltolaitos on tehnyt paljon toimia, jotta vastaavaa ei
tapahtuisi tulevaisuudessa. Syksyllä 2017 pidetyn tulvaharjoituksen tehtävänä oli
tarkistaa valmiussuunnitelmien tila, ja tehdä niihin tarvittavat korjaukset. Lisäksi
harjoiteltiin viranomaisten yhteistyön sujuvuutta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
-

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa ehdotukseen ja sen
tausta-asiakirjoihin.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
-

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa ehdotuksesta Päijät-Hämeen maakunnan tulvariskialueiksi.

Patoturvallisuusviranomainen
-

Ei huomautettavaa esityksistä merkittäviksi tulvariskialueiksi.

Asikkala
-

Ympäristölautakunta katsoo, että ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäväksi tulvariskialueeksi on kattava, eikä sillä ole huomauttamista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

-

Esitykset ovat hyviä ja perusteltuja.
Jatkotyössä piiri korostaa luonnonmukaisia tulvantorjuntakeinoja, kaavoitusta
(rakennuskorkeudet, vapaiden rantojen säästäminen, hulevesiratkaisut, luonnonsoiden ja imevien pintojen säilyttäminen jne.) sekä ilmastonmuutoksen hillintää.
Maamassojen siirtoon, ruoppauksiin ja uomien siirtoihin liittyy usein ympäristöongelmia.

Jatkotoimenpiteet
Lausuntojen perusteella ei ole tarpeen muuttaa ehdotusta Kanta- ja Päijät-Hämeen
merkittäviksi tulvariskialueiksi.
Maa- ja metsätalousministeriö nimeää loppuvuodesta 2018 ELY-keskusten ehdotuksesta merkittävät tulvariskialueet, ja asettaa niille tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

