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 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 

▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki) 

▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202 
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Ö V E R S Ä T T N I N G  

GODKÄNNANDE AV PLANER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER FÖR ÅREN 

2016–2021  

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner följande planer för hantering av översvämningsris-

ker för åren 2016–2021: 

 

Områden med betydande översvämningsrisk i avrinningsområden 

Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kymmene älvs avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Vanda ås avrinningsområde  

Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Uskelanjokis avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kumo älvs avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Laihela ås avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kyro älvs avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Lappo ås avrinningsområde  

Ule älvs-Ijo älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kalajokis avrinningsområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Ijo älvs avrinningsområde  

Kemi älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kemi älvs avrinningsområde, med undantag för 

avsnitt 8.2, 9.3, 10.2 och 11.1 i planen till de delar den målsatta nivån för översvämningsrisker-

na har ställts till i genomsnitt en översvämning på 250 år och åtgärden för att uppnå denna nivå 

är att hålla kvar svämvatten på avrinningsområdet genom en ny regleringsbassäng. Till denna 

del ska ministeriet bestämma om planen sedan det i enlighet med 66 § i naturvårdslagen 

(1096/1996) i samband med den pågående landskapsplaneringen för Rovaniemi och Östra 

Lappland har avgjorts om områdesreserveringen för Kemihaara bassängen kan tillåtas med 

tanke på skyddet av Naturaområdet Kemihaaramyrarna (FI1300907).  

Torne älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Torne älvs-Muonio älvs avrinningsområde  

Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Ivalo älvs avrinningsområde   

 

Områden med betydande översvämningsrisker i kustområden 

Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Fredrikshamn och Kotka kustområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Lovisa kustområde  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Helsingfors och Esbo kustområde  
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Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Åbo, Reso, Nådendal och Raumo kustområde 

 

Framläggande av beslutet  

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i en 

riskhanteringsplan ska informeras om detta beslut. Centralen ska kungöra godkännandet i 

kommunerna inom sitt verksamhetsområde och informera om godkännandet i tidningarna i till-

räcklig omfattning. En godkänd riskhanteringsplan för ett avrinningsområde eller kustområde 

ska finnas framlagda i de kommuner vars område planen gäller. 

 

Tillämpade bestämmelser 

 

18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 

 

Ändringssökande 

 

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsanvisning 

ingår som bilaga. Beslutet kan med stöd av 22 § i lagen om hantering av översvämningsrisker 

verkställas trots att det överklagas. 

 

Ytterligare information 
 

Ytterligare information om beslutet ges av vattenöverinspektör Ville Keskisarja, tfn  

0295 162 390, e-post ville.keskisarja@mmm.fi. 

 

 

     
Jordbruks- och miljöminister   Kimmo Tiilikainen 
 
 
     
Vattenöverinspektör  Ville Keskisarja  
   

 

 

 

 

BILAG 1 promemoria 

BILAGA 2 besvärsanvisning 

BILAGA 3 planförslag 


