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Godkännande av planer för 
hantering av översvämningsrisker 
för åren 2022–2027 

 

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

åren 20222027: 

Områden med betydande översvämningsrisk inom avrinningsområden 
 

Kymmene älvs – Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Vanda ås avrinningsområde 

 

Kumo älvs – Skärgårdshavets – Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kumo älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds ås – Storås avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo ås avrinningsområde 

 

Ule älvs – Ijo älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kalajoki älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Ijo älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Pyhäjoki älvs avrinningsområde 

 

Kemi älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Torne älvs – Muonio älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kemi älvs avrinningsområde 

 

Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Ivalojoki älvs avrinningsområde 

 

Områden med betydande översvämningsrisk vid havskusten 

Kymmene älvs – Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Fredrikshamn och Kotka kustområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde 

 

Kumo älvs – Skärgårdshavets – Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Åbo kustområde 
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Kemi älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Kemi kustområde 

Framläggning av beslutet 

 
Informationen om detta beslut översänds till närings-, trafik- och miljöcentralen för det 
avrinningsområde och den havskust som avses i planen, som kungör godkännandet i kommunerna 
inom sitt område och informerar om godkännandet. Den godkända planen för hantering av 
översvämningsrisker i avrinningsområdet och vid havskusten som gäller kommunens område hålls 
framlagd i kommunen. 
 

Tillämpade bestämmelser 

 
Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 18 och 22 §  
 
Ändringssökande 
 
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningen 
finns bifogad. Beslutet kan oavsett ändringssökande verkställas med stöd av 22 § i lagen om hantering 
av översvämningsrisker. 
 
Ytterligare information 
 
Ytterligare information om beslutet ges av konsultativ tjänsteman Lauri Ahopelto, tel. 0295 516 2094,  
e-postadress lauri.ahopelto@gov.fi. 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 

Konsultativ tjänsteman Lauri Ahopelto 

Bilagor Promemoria 
Besvärsanvisning 
Planer för hantering av översvämningsrisker  
 

   
 

   
 


