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1. Sammandrag över planeringen av hanteringen av översvämningsrisker 

 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg den 20 december i enlighet med lagen om hantering av översväm-

ningsrisker (620/2010, lagen om översvämningsrisker) i Finland 21 områden med betydande risk för över-

svämning från vattendrag eller havet och tillsatte för beredningen av planer för hantering av översvämnings-

risker på dessa områden översvämningsgrupper bestående av representanter för närings-, trafik- och miljö-

centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsväsendet.  Kartor över översvämningshotade 

områden och kartor över översvämningsrisker för dessa områden blev färdiga 22.12.2013. NTM-centralerna 

lämnade 30.9.2015 förslag till planer för hanteringen av översvämningsrisker som godkänts av översväm-

ningsgrupperna till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet svarar för godkännandet av planerna och för 

rapportering enligt översvämningsdirektivet till EU-kommissionen. 

  

I planerna för hanteringen av översvämningsrisker anges mål för hanteringen av översvämningsrisker, åtgär-

der för att målen ska uppnås samt en prioritetsordning för dessa. Översvämningsgrupperna har ställt upp mål 

och bearbetat förslaget till plan samt till åtgärder för att målen ska kunna uppnås. I arbetet har principen varit 

att regionala och lokala förhållanden ska beaktas. Åtgärderna har granskats ur ett mångsidigt perspektiv med 

beaktande av olika metoder, till exempel planering av markanvändningen, konstruktioner för översvämnings-

skydd, räddningsverksamhet, varningssystem samt en ökad medvetenheten om översvämningar och en ökad 

beredskap. I planerna har med samma noggrannhet som varit nödvändig för att identifiera kostnadseffektiva 

åtgärder och bestämma prioritetsordningen gjorts en bedömning av vilka fördelar, kostnader och eventuella 

skadliga effekter åtgärderna skulle ha.  

 

Åtgärdsalternativens miljökonsekvenser har granskats i miljörapporten i planen. Bland de åtgärder som inne-

bär ett omfattande byggande beskrivs även vilka tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar ett ge-

nomförande kräver, miljökonsekvenser samt eventuella aktörer med intresse och beredskap att svara för pla-

neringen och genomförandet av åtgärderna, inbegripet att skaffa nödvändiga tillstånd och finansiering. Pla-

nerna har utarbetats i bred samverkan med invånarna och verksamhetsutövare och andra intressenter i områ-

det. Översvämningsgrupperna har godkänt planförslagen och åtgärderna i dem. Grupperna har strävat efter 

enighet i arbetet med planerna. Om enighet inte har kunnat nås, har en redogörelse för orsakerna till oenig-

heten och för ställningstagandena bland de medlemmar som varit oeniga i översvämningsgruppen kunnat 

fogas till planen. 

 

Det har varit möjligt att framföra sina åsikter om planeringen i tre olika skeden:  

 Hörande 1.4 - 30.6.2011 om den preliminära bedömningen av översvämningsrisker och förslagen till 

områden med betydande översvämningsrisk.   

 Hörande 2.5 – 2.8.2013 om innehållet i planerna och om utgångspunkterna i den anknytande miljörap-

porten, målen och beredningen.  

 Hörande 1.10.2014–31.3.2015, där man kunde framföra sina åsikter om planförslagen, målen för han-

teringen av översvämningsrisker, åtgärderna, miljörapporten och genomförandet. 

 

I planerna och i bilagorna till planerna anges hur miljörapporten och responsen på den samt på beredningen 

av planen och planutkastet har beaktats. I planerna eller i bilagorna till planerna beskrivs vidare hur genomfö-

randet av planen och eventuella betydande miljökonsekvenser av genomförandet följs upp. 

 

Samtidigt med planeringen av hanteringen av översvämningsrisker har även planeringen av vattenvården och 

havsvården pågått. Statsrådet godkände 3.12.2015 förvaltningsplaner och havsförvaltningsplanens åtgärds-

program fram till 2021. I arbetet med planer för hanteringen av översvämningsrisker har använts samma 

uppgifter som i planeringen av vattenvården. Målet har varit att åtgärderna för hanteringen av översväm-
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ningsrisker ska anpassas till miljömålen för vattenvården bland annat så, att man har sökt åtgärder som främ-

jar målen för såväl hanteringen av översvämningsrisker som vattenvården.  

 

 

2. Mål och åtgärder 

 

I målen för hanteringen av översvämningsrisker på alla betydande områden prioriteras att förebygga skador 

för människors hälsa och säkerhet samt avbrott i nödvändighetstjänster (t.ex. energi- och vattenförsörjningen, 

trafiken). Huvudregeln är att nödvändighetstjänster, sjukhus, daghem och andra objekt som är svåra att eva-

kuera ska skyddas mot mycket sällsynta översvämningar, dvs. översvämningar med en årlig sannolikhet på 

0,4 %, dvs. utifrån de översvämningar som hittills förekommit en översvämning som återkommer en gång på 

250 år, och att den permanenta bosättningen skyddas åtminstone mot sällsynta översvämningar, dvs. då den 

årliga sannolikheten för översvämning är 1 procent (1/100 år). Sammanlagt 157 allmänna mål för hantering-

en av översvämningsrisker har ställts med beaktande av de regionala och lokala behoven. 

 

I riskhanteringsplanerna har föreslagits sammanlagt 410 åtgärder som förbättrar hanteringen av översväm-

ningsrisker. De har grupperats i minskning av översvämningsrisker, beredskapsåtgärder, översvämnings-

skydd, agerande i översvämningssituationer och uppföljningsåtgärder. I enlighet med målen i lagen om över-

svämningsrisker har huvudvikten varit lagd på andra åtgärder än sådana som förutsätter egentligt byggande. 

Bland åtgärderna framträder till exempel åtgärder för att utveckla områdesanvändningen och regleringsförfa-

randena samt åtgärder för att öka medvetenheten om översvämningsrisker samt räddningsplaneringen. Endast 

34 skyddsåtgärder kräver storskaligt byggande, bland de största är en regleringsbassäng i Kemi älv (uppskat-

tade kostnader 370 miljoner euro), vallar i Kyro älv och Lappo å (20 miljoner euro) samt den uträtade kana-

len i Säpilä (9 miljoner euro) i Kumo älv. Samordningen med planeringen av vattenvården har varit fram-

gångsrik, eftersom 84 åtgärder har haft positiva verkningar för målen för vattenvården och endast 18 åtgärder 

negativa.  

 

För ungefär en fjärdedel av åtgärderna presenteras en kostnadskalkyl. De totala kostnaderna för genomföran-

det av dessa åtgärder uppgår till uppskattningsvis 450 miljoner euro. Vidare kommer det uppskattningsvis att 

uppstå årliga underhållskostnader på fem miljoner euro. Totalt uppgår kostnadskalkylerna för 22 åtgärder till 

över en miljon euro. En stor del av åtgärderna skulle vara de behöriga myndigheternas normala arbete, som 

inte leder till betydande merkostnader, eller så har eventuella merkostnader inte uppskattats. 

 

 

 
Bild 1. Exempel på målnivåer för hanteringen av översvämningsrisker med olika sannolikheter.  

 

Åtgärderna genomförs till stor del av kommuner och statliga organisationer. Även fastighetsägare samt ener-

gibolag och andra företag och sammanslutningar föreslås genomföra åtgärder. De ekonomiska och juridiska 

förutsättningarna för åtgärderna avgörs först på grundval av projektplaneringen innan själva genomförandet 

påbörjas. De juridiska förutsättningarna för projekt som kräver tillstånd avgörs i förfaranden enligt relevant 

lagstiftning, såsom vattenlagen och naturvårdslagen. 
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På fem betydande riskområden ska målen nås under den första sexårsperioden (2016 - 2021) och på övriga 

områden under den andra perioden (2022 – 2027) med undantag för Kemi älvs avrinningsområde, där målen 

ska uppnås under den tredje perioden (2028 – 2033). Vid hanteringen av översvämningsrisker finns dock 

inga lagstadgade tidsgränser för när målen ska uppnås. Det har inte heller föreskrivits sanktioner i nationell 

eller EU-lagstiftning för den händelse att målen inte uppnås eller åtgärderna inte genomförs. Det följs dock 

upp hur målen nås och åtgärderna genomförs, översvämningsriskerna bedöms och översvämningskartorna 

och planerna ses över i nödvändig omfattning en gång vart sjätte år.  

 

Sedan planförslagen blev färdiga 30.9.2015 har NTM-centralerna gjort mindre ändringar i planerna för att 

klargöra ansvaret vid uppföljningen av hur målen nås och åtgärderna genomförs. Vidare har översvämnings-

gruppen för Kemi älvs avrinningsområde justerat sitt förslag 25.11.2015. Översvämningsgruppen har som 

den viktigaste åtgärden för översvämningsskyddet angett att svämvatten ska hållas kvar på avrinningsområ-

det med en ny regleringsbassäng, vilket innebär att det finns beredskap för bekämpning av en översvämning 

på 250 år i Rovaniemi och Kemijärvi. Tidtabellen för byggandet av bassängen har uppskattats till minst tre 

planeringsperioder (18 år). Till stöd för åtgärden har föreslagits att permanenta översvämningsvallar och 

temporära konstruktioner byggs i Rovaniemi och att nödlagerkapaciteten i Kemijärvi används i en exception-

ell översvämningssituation Syftet med dessa åtgärder är att skydda byggnaderna i Rovaniemi mot översväm-

ningar som återkommer en gång på 100 år. 

  

3. Godkännande av planerna för hantering av översvämningsrisker 

 

Förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker har utarbetats i enlighet med lagen och förord-

ningen (659/2010) om översvämningsrisker. I ett riksomfattande perspektiv är de tillräckligt enhetliga och 

inbegriper motiverade förslag såväl till mål för hanteringen av översvämningsrisker som till åtgärder för att 

uppnå dessa mål.  

 

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande omfattar följande planer för hantering av över-

svämningsrisker 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 översvämningsriskerna har ställts till i genom-

snitt en översvämning på 250 år och åtgärden för att uppnå denna nivå är att hålla kvar svämvatten på avrin-

ningsområdet 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).  
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I samband med landskapsplanläggningen för Rovaniemi och Östra Lappland har det i enlighet med 65 § i 

naturvårdslagen uppgjorts en Natura-bedömning av en områdesreservering för en bassäng i Kemihaara date-

rad den 15 december 2015. Denna områdesreservering skulle gynna åtgärden i riskhanteringsplanen för Kemi 

älv enligt vilken svämvatten ska hållas kvar på avrinningsområdet med en ny regleringsbassäng. Enligt Na-

tura-bedömningen försämrar bassängen i Kemihaara avsevärt de naturvärden för vilkas skydd Naturaområdet 

Kemihaaramyrarna (FI1300907) har införlivats i nätverket Natura 2000. Att dessa skyddade naturvärden 

sannolikt försämras tas också upp i planen för hantering av översvämningsrisker på Kemi älvs avrinningsom-

råde och i den miljörapport som bifogats till planen. Det beslut som vid landskapsplanläggningen ska fattas 

om att tillåta områdesreserveringen kommer att avsevärt påverka möjligheterna för att bygga bassängen.  

 

Utifrån Natura-bedömningen och det anknytande utlåtandeförfarandet fattas i landskapsplanefrågan beslut 

enligt 66 § i naturvårdslagen om att godkännandet av planen kan tillåtas med avseende på skyddet av Natura-

området. I 66 § i naturvårdslagen föreskrivs även om en möjlighet att under vissa förutsättningar avvika från 

skyddet av Natura-området genom beslut av statsrådet. Eftersom landskapsplanläggningen pågår som bäst 

finns det skäl att vänta på att det i samband med den i enlighet med naturvårdslagen fattas beslut om områ-

desreserveringen för en bassäng i Kemihaara innan det fattas beslut om att godkänna planen för hantering av 

översvämningsrisker i Kemi älv i fråga om en regleringsbassäng. 

 

I planen för hantering av översvämningsrisker på Kemi älvs avrinningsområde föreslås inte att målnivån för 

ett skydd för översvämningar som återkommer i genomsnitt en gång på 250 år ska uppnås utan att det byggs 

en ny regleringsbassäng. Sålunda är det även när det gäller denna målnivå ändamålsenligt att skjuta upp be-

slutet om planen tills det i samband med den aktuella landskapsplanläggningen för Rovaniemi och Östra 

Lappland i enlighet med 66 § i naturvårdslagen har avgjorts om åtgärden kan tillåtas med avseende på skyd-

det av nätverket Natura 2000. 

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 översvämningsrisk 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  

Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

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

 

 


