
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympätistökeskus KUULUTUS Dnro LAPELY/1356/2014 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman 
vuosille 2016-2021 osittaisesta hyväksymättä jättämisestä ja palauttamisesta val
misteluun 

Tausta 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 

vuosille 2016-2021 lukuun ottamatta suunnitelman luvuissa 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien 

hallinnan tavoitetasoksi oli asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän 

tavoitetason saavuttamiseksi oli tulvavesien pidättäminen vesistöalueella Kemihaaran uudella säännöstelyal

taalla. Ministeriö siirsi asian ratkaistavaksi edellä sanotuilta osin sen jälkeen, kun Kemihaaran altaan alueva

raus tuolloin vireillä olleen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen yhteydessä olisi ratkaistu. Valtio

neuvosto hylkäsi 1.2.2018 antamallaan päätöksellä (nro VM4/577/2016) Lapin liiton hakemuksen Kemihaaran 

alueen osalta. 

Maa- ja metsätalousministeriö jättää 12.11.2019 antamallaan päätöksellä Kemijoen tulvariskien hallintasuun

nitelman vuosille 2016-2021 hyväksymättä ja palauttaa suunnitelman Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö

keskukselle uudelleen valmisteltavaksi siltä osin, kuin suunnitelmaehdotuksen luvuissa 8.2, 9.3, 10.2 ja 11 .1 

tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi on asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpi

teenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyal

taalla. 

Ministeriön päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.11.2019. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lain

vastainen. Päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Päätös on julkipantu maa- ja 

metsätalousministeriön verkkosivulla 8.11.2019 ja se pidetään nähtävänä 12.12.2019 asti. 

Nähtävillä olevat asiakirjat 

Maa-ja metsätalousministeriön päätös on nähtävillä 13.11.2019-13.12.2019 Kemijoen vesistöalueen kun

nissa (liite 1) kunnanvirastojen aukioloaikoina ja Lapin EL V-keskuksen kirjaamossa, Hallituskatu 3 B, Rova

niemi. Maa- ja metsätalousministeriön päätös on luettavissa sähköisesti osoitteessa: www.ympa

risto.fi/trhs/kemiioki. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemi

sesta. 

Lisätiedot 

Lisätietoja antavat Lapin EL V-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 

Rovani.emellä 12. marraskuuta 2019 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Liitteet 

Liite 1. Kemijoen vesistöalueen kunnat 



Liite 1 

Kemijoen vesistöalueen kunnat 

Kunta Kunnanvirasto 

Enontekiö Enontekiön kunta, Ounastie 165 
Kemijärvi Kemijärven kaupunki, Palvelupiste Sortteeri, Vapaudenkatu 8 
Kemin maa Keminmaan kunta, Kunnantie 3 

Kittilä Kittilän kunta, Valtatie 15 

Pelkosenniemi Pelkosenniemen kunta, Sodankyläntie 1 A 

Posio Posion kunta, Kirkkotie 1 

Rovaniemi 
Rovaniemen kaupunki, Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen 
Olkkari, Hyvinvointi- ja palveluoiste, Koskikatu 25, 2. kerros 

Salla Sallan kunta, Postipolku 3 

Savukoski Savukosken kunta, Kauppakuja 2 A 1 

Sodankylä Sodankylän kunta, Jäämerentie 1 

Tervola Tervolan kunta, Keskustie 81 
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Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus GULAHUS Dnr LAPELY/1356/2014 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrådus Giemajoga dulveriskkaid hålddasan
plåna jagiide 2016-2021 muhtin muddui dohkkekeahttå guoddimis ja måhcaheamis 
vålmmastallamii 

Duogås 

Eana- ja meahccedoalloministeriija dohkkehii 18.12.2015 Giemajoga cåzådaga dulveriskkaid hålddasanplåna 
jagiide 2016-2021, earret plåna cuoggåin 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 daid osiin, gos dulveriskkaid hålddaseami 

ulbmildåssin lei åsahuvvon gaskamearålaccat oktii 250 jagis boahtti dulvi ja doaibmabidjun dån ulbmildåsi 
juksama vårås lei dulvecåziid doallan cåzådagas Kemihaara odda dulvadanåldåin. Ministeriija sirddii åssi 

coavdima ovdalis namuhuvvon osiin das mal')l')å, go Kemihaara åldåsa guovlovårrejumi livcce covdojuvvon 
Roavvenjårgga ja Nuorta-Lappi eanagoddelåvvaråhkadeami oktavuodas, mii dalle lei jodus. Ståhtaråddi 

hilggui 1.2.2018 addin mearrådusain (nrYM4/577/2016) Lappi lihtu ohcamusa Kemihaara guovllu oasil. 

Eana- ja meahccedoalloministeriija guoddå 12.11 .2019 addin mearrådusain Giemajoga dulveriskkaid 
hålddasanplåna jagiide 2016-2021 dohkkekeahttå ja måhcaha plåna Lappi ealåhus-, johtalus- ja biras

guovddåzii oddasit vålmmastallama vårås daid osiin, gos plånaevttohusa cuoggåin 8.2, 9.3, 10.2 ja 11 .1 dul
veriskkaid hålddaseami ulbmildåssin lei åsahuvvon gaskamearålaccat oktii 250 jagis boahtti dulvi ja doaibma

bidjun dån ulbmildåsi juksama vårås lei dulvecåziid doallan cåzådagas Kemihaara odda dulvadanåldåin. 

Ministeriija mearrådus lea addon albmosii bidjama mal')l')å 12.11.2019. Mearrådussii såhttå ohcat nuppåstusa 

våidalemiin Davvi-Suoma hålddahusriektåi 30 beaivve åigge. Våidalusa oazzu bargat dainna vuodustusain, 
ahte mearrådus lea lågavuoståsas. Mearrådus gehcco leat boahtån åsSåiosolaccaid dihtui, go dat lea ad
dojuvvon. Mearrådus lea albmosii biddjon eana- ja meahccedoalloministeriija neahttasiidduin 8.11 . 2019 ja dat 

dollojuvvo oaidnin låhkai 12.12.2019 rådjai. 

Åssebåhpårat oaidnin låhkai 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrådus lea oaidnin låhkai 13.11.2019-13.12.2019 Giemajoga 

Cåzådaga gielddain (mielddus 1) gielddadåluid rabasåiggiid ja Lappi EJB-guovddåza girjenkantuvrras, Halli
tuskatu 3 B, Roawenjårga. Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrådusa såhttå lohkat elektrovnnalas 

cujuhusas: www.ymparisto.fi/trhs/kemiioki . Diehtunoazzun gehccojuvvo leat dåhpåhuvvan cihccet beaivve 

almmuhusa olggosaddimis. 

Lassidiedut 

Lassidieduid addiba Lappi EJB-guovddåzis: 
Niina Karjalainen, tel. +358 295 037 354, niina.karjalainen(at)ely-keskus.fi 

Anna Kurkela, tel. +358 295 037 398, anna.kurkela(at)ely-keskus.fi 

Roavvenjårggas skåbmamånu 12. beaivve 2019 
Lappi ealåhus-, johtalus- ja birasguovddås 

Mildosat 

Mielddus 1. Giemajoga cåzådaga gielddat 

Giemajoga cäzädaga gielddat 



Mielddus 1 

Gielda Gielddadällu 

Eanodat EanodaQa Qielda, Ounastie 165 
Giemajåvri Giemajåvrri gavpot, Bålvalanbåiki Sortteeri, Vapaudenkatu 8 

Keminmaa Keminmaa gielda, Kunnantie 3 

Gihttel Gihttela gielda, Valtatie 15 

Pelkosenniemi Pelkosenniemi gielda, Sodankyläntie 1 A 

Posio Posio gielda, Kirkkotie 1 

Roavvenjårgga gåvpot, Osviitta åssehasbålvalus, Roavven-
Roavvenjårga jårgga Olkkari, Buresveadjin- ja bålvalanbåiki, Koskikatu 25, 2. 

geardi 
Salla Salla gielda, Postipolku 3 

Suovvaguoika Suovvaguoikka gielda, Kauppakuja 2 A 1 

Soadegilli Soadegili gielda, Jäämerentie 1 

Tervola Tervola gielda, Keskustie 81 
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