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KUNGÖRELSE 2.11.2020–14.5.2021 

Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Vanda å 
avrinningsområden för åren 2022–2027 
 

Bakgrund 

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland (NTM-centralen) område finns ett område som angivit 
som områden med betydande översvämningsrisk: Riihimäki i Vanda å avrinningsområde. För att 
minska och förebygga översvämningsriskerna har NTM-centralen i Tavastland uppdaterat de år 2015 
utarbetade plan för hanteringen av översvämningsrisker på ovan nämnda områd. I plan behandlas bl.a. 
målen och åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker enligt förslag av översvämningsgruppen, 
som utnämnts till samarbetsorgan för områden med översvämningsrisk. 
 
Utarbetandet av plan för hanteringen av översvämningsrisker och översvämningskartor över områden 
med betydande översvämningsrisk baserar sig på lagen (620/2010) och (269/2020) samt förordningen 
(659/2010) om hanteringen av översvämningsrisker.  
 
 

Handlingar som är framlagda till påseende 

Förslagen till plan för hanteringen av översvämningsrisker i Vanda å avrinningsområd finns framlagda 
till påseende 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.miljo.fi/paverkavatten och på följande kommu-
ners webbplatser: Hausjärvi, Riihimäki, Loppi, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Mäntsälä, Sipoo, Helsinki, 
Vantaa, Espoo, Järvenpää, Tuusula, Kerava. 

 
Framförande av åsikter 

Alla har möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och 
miljörapporten som ingår som en del i planen till NTM-centralen i Tavastland senast 14.5.2021.  
 
Åsikterna kan lämnas in via tjänsten www.utlåtande.fi eller till NTM-centralen i Tavastland registratur (i 
första hand per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller vid behov PB 29, 15141 
LAHTI).  
 
Särskilt önskas att åsikter framförs om huruvida det med de föreslagna åtgärderna är möjligt att uppnå 
de valda målen för hanteringen av översvämningsrisker och om prioriteringen av åtgärderna, genom-
förbarheten och verkningarna med tanke på målen inom vattenvården har bedömts i tillräcklig omfatt-
ning. Åsikterna behandlas hos NTM-centralen och på basis av dem bedöms om det finns behov för att 
revidera förslaget till plan för hanteringen av översvämningsrisker. 
 

http://www.miljo.fi/paverkavatten
http://www.utlåtande.fi/
mailto:registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
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På samma gång pågår även samrådet som gäller vattenvårdens förvaltningsplaner och dessutom in-
leds 1.2.2021 samrådet om havsvårdens åtgärdsprogram. Mer information om planering och samråd 
kring vattenfrågor finns på www.miljo.fi/paverkavatten.  
 

 
Mer information 
 
Mer information ges av Milla Torkkel, 0295 025 225, milla.torkkel@ely-keskus.fi och Merja 
Suomalainen, 0295 025 161, merja.suomalainen@ely-keskus.fi. 

 
Hämeenlinna 30.10.2020 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland 
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