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Planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022 – 2027 

 

Planer för hantering av översvämningsrisker i avrinningsområden 

 

Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kymmene älvs avrinningsområde —

https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-kymmene-alvs-avrinningsomrade/  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Vanda ås avrinningsområde 

 

Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kumo älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Toby-Laihela ås avrinningsområde — 

https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsriskerna-i-toby-laihela-as-avrinningsomrade/  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Lappfjärds ås avrinningsområde — https://www.vesi.fi/sv/plan-

for-hantering-av-oversvamningsriskerna-i-lappfjards-as-avrinningsomrade/  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kyro älvs avrinningsområde — https://www.vesi.fi/sv/plan-for-

hantering-av-oversvamningsriskerna-i-kyro-alvs-avrinningsomrade/  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Lappo ås avrinningsområde — https://www.vesi.fi/sv/plan-for-

hantering-av-oversvamningsriskerna-i-lappo-avrinningsomrade/  

 

Ule älvs - Ijo älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kalajokis avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Ijo älvs avrinningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Pyhäjoki älvs avrinningsområde 

 

Kemi älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kemi älvs avrinningsområde 

 

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 
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Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Fredrikshamn och Kotka kustområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Lovisa kustområde—  https://www.vesi.fi/sv/plan-for-

hantering-av-oversvamningsrisker-i-lovisa-kustomrade/  

Plan för hantering av översvämningsrisker på Helsingfors och Esbo kustområde — 

https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-helsingfors-och-esbo-kustomrade/  

 

Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Åbo kustområde — https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-

av-oversvamningsrisker-i-abo-kustomrade/  

 

Kemi älvs vattenförvaltningsområde 

Plan för hantering av översvämningsrisker på Kemi kustområde 
 

  
 

 Vastaanottajat 
  

         
 

https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-lovisa-kustomrade/
https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-lovisa-kustomrade/
https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-helsingfors-och-esbo-kustomrade/
https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-abo-kustomrade/
https://www.vesi.fi/sv/plan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-abo-kustomrade/

