Dnr EPOELY/75/07.02/2013

Kungörelse
Bakgrund
Jord- och skogsbruksministeriet har 20.12.2011 på basis av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbottens förslag utsett följande områden till områden med betydande översvämningsrisk i Södra
Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
· Kyro älv: Ilmola-Seinäjoki och Ylistaro-Lillkyro
· Lappo å: Lappo
· Toby-Laihela å: Laihela-Runsor
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt översvämningsgrupper för att koordinera planeringen av
hanteringen av översvämningsrisker i dessa områden.
I handlingen som nu är framlagd till påseende beskrivs skilt för varje område planen som görs upp för
hantering av översvämningsrisker samt miljörapporten som är en del av riskhanteringsplanen. Allmänheten har möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet.
Handlingar som är framlagda till påseende
Handlingen ”Planer och miljörapporter för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs och
Toby-Laihela ås avrinningsområden: utgångspunkter, mål och beredning” är framlagd till påseende
2.5.2013–2.8.2013 i kommunerna på Lappo ås, Kyro älvs och Toby-Laihela ås avrinningsområden (bilaga 1). Kungörelsen och handlingen är även elektroniskt till påseende på webbadressen
www.miljo.fi\oversvamningsgrupper > Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde/Översvämningsgruppen för Kyro älv avrinningsområde/Översvämningsgruppen för Laihela ås avrinningsområde samt på närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsställen i Seinäjoki (Alvar Aallon
katu 8), Vasa (Korsholmsesplanaden 44) och Karleby (Torggatan 44).
Framförande av åsikter
Alla har tillfälle att skriftligt eller elektroniskt framföra sin åsikt om utgångspunkterna och målen för samt
beredningen av riskhanteringsplanen och miljörapporten till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten senast 2.8.2013. Postadressen är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten,
PB 156, 60101 Seinäjoki och e-postadressen registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi.
Åsikter önskas särskilt om huruvida förfaringssättet som presenteras i kungörelsehandlingen och målen
för hanteringen av översvämningsriskerna är tillräckliga för att skapa en interaktiv planering och utarbeta
en täckande miljörapport. Åsikterna behandlas i översvämningsgrupperna och utifrån dem bedömer
grupperna om planens mål eller beredningsprocess behöver ändras.
Ytterligare information
Mer information ger Katja Haukilehto på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295
027 794, e-post katja.haukilehto@ely-keskus.fi.
Seinäjoki den 29 april 2013
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Bilagor
1.
2.

Platser, där kungörelsehandlingarna är framlagda till påseende
Planer och miljörapporter för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs och Laihela ås avrinningsområden:
utgångspunkter, mål och beredning

Författningar som gäller ärendet
Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010), särskilt 13, 15, 16, 17 §
Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005), särskilt 8 §
Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005), särskilt 4 §
Författningarna är tillgängliga på adressen www.finlex.fi.

Liite 1. Luettelo paikoista, missä kuulutus ja siihen liittyvä kuulemisasiakirja on nähtävillä
Bilaga 1. Förteckning över platser där kungörelse och bifogade handlingen är till påseende
Kunta/ Kommun
Alajärvi
Alavus
Ilmajoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Kauhajoki
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Laihia
Lapua
Korsholm-Mustasaari
Seinäjoki
Nykarleby-Uusikaarlepyy
Vaasa-Vasa
Virrat

Kunnanvirasto / Kommunala ämbetshuset
Kaupunginvirasto, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi
Kaupunginvirasto, Kuulantie 6, Alavus
Kunnanvirasto, Ilkantie 18, Ilmajoki
Kunnanvirasto, Pohjankyröntie 136, Isokyrö
Kunnanvirasto, Kirkkotie 4, Jalasjärvi
Kaupunginvirasto, Hallintoaukio, Kauhajoki
Kaupunginvirasto, Kirkkotie 10, Kauhava
Kunnanvirasto, Keskustie 52, Kuortane
Kurikan kaupunginvirasto, Asematie 8, Kurikka
Kunnanvirasto, Laihiantie 28, Laihia
Kaupunginvirasto, Valtuustontie 8, Lapua
Kommunala ämb.huset, Centrumv. 4, Smedsby
Kaupunginvirasto, Kirkkokatu 6, Seinäjoki
Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
Kaupungin virallinen ilmoitustaulu: Kaupunginkirjasto, Kirjastonkatu 13, Vaasa
Kaupunginvirasto, Virtaintie 26, Virrat

