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Hulevesitulvariskien alustava arviointi
Jokioisten kunnan tekninen lautakunta päättää kokouksessaan
28.11.2018 tulvariskilain mukaisesti hulevesitulvariskien alustavasta
arvioinnista kunnan alueella.
Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää asiasta
mielipiteensä. Mielipide on jätettävä viimeistään 27.11.2018 klo 16
mennessä, osoite: Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29
A, 31600 Jokioinen tai sähköisesti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi.
Lisätietoja asiasta sekä hulevesitulvakartoista antaa kunnaninsinööri Kari
Tasala, puhelin 050-5925 850 tai s-posti kari.tasala@jokioinen.fi.
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Hulevesitulvariskien alustava arviointi
Tela §
28.11.2018

Tulvariskilain (laki tulvariskien hallinnasta) mukaan kuntien tulee
tarkistaa tai tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään sekä lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistämään tulviin varautumista. Kesällä 2010 voimaan tulleet laki (620/2010) ja valtioneuvoston asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta koskevat
vesistö-, merenrannikko- ja hulevesitulvien hallinnan suunnittelua.
Vesistö- ja merenrannikkotulvien osalta suunnitteluvastuu on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja hulevesitulvien osalta kunnalla.
Mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki
kunnat tarkastavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna
2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin.
Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat
22.12.2021 mennessä. Tämä arviointiprosessi toistuu kuuden
vuoden välein, jotta hulevesitulvariskien hallinnassa hyödynnettäisiin tuoreinta saatavilla olevaa tietoa ja hallinta olisi mahdollisimman tehokasta.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan
todennäköisyys sekä tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä
kannalta katsoen vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja
turvallisuudelle, yhteiskunnan kannalta tärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.
Kunnan tehtävänä on:
- Laatia hulevesitulvariskien alustava arviointi aiemmin tehtyjen
arviointien pohjalta.
- Nimetä mahdolliset alustavan arvioinnin perusteella tunnistetut
merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta ettei kunnan alueella ole näitä merkittäviä alueita.
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Asettaa päätösehdotus julkisesti nähtäville ja tiedotettava asiasta. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa.
Toimittaa päätös ja tarvittavat tiedot oman alueen ELYkeskukseen 22.12.2018 mennessä.

Jokioisten kunta on lausunut vuonna 2011, että kunnan alueella ei
ole merkittävää hulevesitulvariskiä. Aiemman arvioinnin sekä nykyisten tietojen perusteella katsotaan, että merkittävää hulevesitulvariskiä Jokioisten kunnan alueella ei ole. Kunnan alueella
ei ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien
hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Kunnassa
ei myöskään tulevaisuudessa arvioida esiintyvän hulevesitulvariskejä, joista aiheutuisi edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia.
Tämä päätösehdotus on laitettu kunnan verkkosivuille 13.11. –
27.11.2018 väliseksi ajaksi julkisesti nähtäville. Mahdolliset mielipiteet pyydetään esittämään asiasta 27.11.2018 kello 16 mennessä osoitteella: Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen tai sähköisesti
jokioisten.kunta@jokioinen.fi.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laatinut alustavat hulevesitulvakartat taajama-alueille.
Ehdotus
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Tekninen lautakunta päättää, että Jokioisten kunnan alueella ei
ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita, sekä ilmoittaa asiasta
ELY-keskukselle.
Mahdolliset saapuneet mielipiteet esitellään kokouksessa.
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