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KUULUTUS 
 
Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi 

sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu 

 

1  Tausta 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut 
vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan alueilla. ELY-keskus ehdottaa alueelle viittä merkittävää tulvariskialuetta: 
Lapua (Lapuanjoki), Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Lai-
hia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki).  ELY-keskusten eh-
dotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 
ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialu-
eille laaditaan tai tarkistetaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset 
suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus 
koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli 
sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. 
 
Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on 
kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuk-
sen valmisteluun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen". 
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu 
perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä la-
kiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. 
SOVA-laki 200/2005). 
 

2  Nähtävillä olevat asiakirjat 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueita koskeva ehdotus tulva-
riskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja 
kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan kunnissa. 
 
Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa 
(Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki; Korsholmanpuistikko 44, 65100 Vaasa ja Pit-
känsillankatu 15, 67100 Kokkola):  
- Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tul-

variskialueiksi 
- Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistumi-

nen, tiedottaminen ja kuuleminen 
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3  Mielipiteiden esittäminen 

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueiden nimeämisestä kirjalli-
sesti tai sähköisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Posti-
osoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Sähköpostiosoite 
on kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. 
 
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 
 
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötul-

vista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia? 
- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arvi-

ointitekijöistä?  
- Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadin-

nassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?  
 

4  Lisätiedot 

Lisätietoja antavat 
 
ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,  
p. 0295 027 962 ja  
 
vesitalousasiantuntija Erika Raitalampi,  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,  
p. 0295 028 027 
 

 

 

Seinäjoella 9. huhtikuuta 2018 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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