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KUNGÖRELSE 
 
Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och 
Mellersta Österbotten samt beredning av planer och miljörapport för hantering av 
översvämningsrisker  

1  Bakgrund 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har bedömt 
de översvämningsrisker i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten 
som kan följa av förhöjt vattenstånd i vattendrag. NTM-centralen föreslår fem områden 
med betydande översvämningsrisk i dessa landskap: Lappo (Lappo å), Ilmajoki – Sei-
näjoki (Kyro älv), Ylistaro – Kvevlax (Kyro älv), Laihela – Toby – Runsor (Toby – Laihela 
å) och Lappfjärd (Lappfjärds å). På basis av NTM-centralernas förslag anger Jord- och 
skogsbruksministeriet områdena med betydande översvämningsrisk och tillsätter på 
förslag av landskapsförbundet översvämningsgrupper för områdena. Kartor över över-
svämningshotade områden och översvämningsrisker för områdena med betydande 
översvämningsrisk samt planer för att förhindra och minska översvämningsrisker ska 
antingen utarbetas eller revideras. Det förslag som nu finns framlagt gäller översväm-
ningar från vattendrag. Dessutom bedömer kommunerna de översvämningsrisker som 
orsakas av dagvatten, dvs. av regn- och smältvatten i tätorter. 
 
Utöver förslaget presenteras deltagandet, informationen och hörandet under plane-
ringstiden i en separat handling ”Beredning av planen för hantering av översvämnings-
risker och miljörapporten: deltagande, information och hörande”. 
  
Angivandet av områden med betydande översvämningsrisk och den övriga riskhante-
ringsplaneringen grundar sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om 
hantering av översvämningsrisker samt på lagen om bedömning av miljökonsekven-
serna av myndigheters planer och program (s.k. SMB-lagen 200/2005). 
 

2  Handlingar som är framlagda till påseende 

Förslaget till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och 
Mellersta Österbotten samt handlingen om deltagande, information och hörande under 
planeringstiden är framlagda till påseende 9.4.– 9.7.2018 i Österbottens, Södra Öster-
bottens och Mellersta Österbottens kommuner. 
 
Denna kungörelse och medföljande handlingar finns till påseende på webbadressen 
www.miljo.fi/paverkavatten samt på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhets-
ställen i Seinäjoki (Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki; Korsholmsesplanaden 44, 
65100 Vasa och Långbrogatan 15, 67100 Karleby):  
- Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten 

och Mellersta Österbotten 
- Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: del-

tagande, information och hörande  

http://www.miljo.fi/paverkavatten
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3  Framförande av åsikter 

Alla har möjlighet att skriftligt eller elektroniskt framföra åsikter om angivandet av om-
råden med översvämningsrisk till NTM-centralen i Södra Österbotten senast 9.7.2018. 
Postadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. E-post-
adressen är registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. 
 
Särskilt önskas att medborgare och intressegrupper svarar på följande frågor: 
 
- Innefattar NTM-centralens förslag till områden med översvämningsrisk de områ-

den där följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt kan uppkomma vid över-
svämningar från vattendrag?   

- Hurdan uppfattning har ni om målsättningar för hanteringen av översvämningsris-
ker och om bedömningskriterier för åtgärder?   

- Vilka synpunkter borde iakttas vid utarbetandet av planer för hantering av över-
svämningsrisker? Vad borde absolut behandlas?   

 

4  Ytterligare information 

Ytterligare information ger 
 
gruppchef Sari Yli-Mannila  
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi,  
tfn 0295 027 962 och 
 
vattenhushållningsexpert Erika Raitalampi,  
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi,  
tfn 0295 028 027 
 

 

 

Seinäjoki den 9 april 2018 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
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