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Närings-, trafik- och miljöcentralerna

ANGIVANDE AV OMRÅDEN MED BETYDANDE ÖVERSVÄMNINGSRISK
I AVRINNINGS- OCH KUSTOMRÅDEN
Enligt 8 § i lagen om hantering av översvämningsrisker anger jord- och skogsbruksministeriet
på framställning av närings-, trafik- och miljöcentralerna följande områden med betydande
översvämningsrisk.
Områden med betydande översvämningsrisk inom avrinningsområden
Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde
Kymmene älvs nedre del i Kymmene älvs avrinningsområde
Riihimäki centrum i Vanda ås avrinningsområde
Kumo älvs- Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde
Björneborg och Vittis i Kumo älvs avrinningsområde
Lappfjärd i Lappfjärds ås - Storås avrinningsområde
Ilmajoki-Seinäjoki och Ylistaro-Kvevlax i Kyro älvs avrinningsområde
Laihela-Toby-Runsor i Laihela ås avrinningsområde
Lappo i Lappo ås avrinningsområde
Ule älvs - Ijo älvs vattenförvaltningsområde
Alavieska-Ylivieska i Kalajoki älvs avrinningsområde
Pyhäjokis nedre del i Pyhäjoki älvs avrinningsområde
Pudasjärvi tätort i Ijo älvs avrinningsområde
Kemi älvs vattenförvaltningsområde
Rovaniemi, Kemijärvi och Kittilä kyrkoby i Kemi älvs avrinningsområde
Torne älvs vattenförvaltningsområde
Torneå i Torne älvs avrinningsområde
Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde
Ivalo tätort i Pasvig älvs avrinningsområde
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Områden med betydande översvämningsrisk inom kustområden
Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde
Fredrikshamn och Kotka kustområde, Lovisa kustområde samt Helsingfors och
Esbo kustområde
Kumo älvs- Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde
Åbo kustområde
Kemi älvs vattenförvaltningsområde
Kemi kustområde
Motivering
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har i sina respektive verksamhetsområden utfört en ny bedömning av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden
och till jord- och skogsbruksministeriet lämnat in förslagen till angivande av områden med betydande översvämningsrisk. Vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är har beaktats sannolikheten för översvämningen och ur allmän synpunkt ogynnsamma följder som
översvämningen eventuellt orsakar samt regionala och lokala omständigheter.
Vid den nya bedömningen av översvämningsriskerna har hänsyn tagits även till klimatförändringens inverkan på förekomsten av översvämningar, de ogynnsamma följder som översvämningarna orsakar, förändringarna i markanvändningen, samordningen med vattenförvaltningen
och på åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker samt till annan ny bakgrundsinformation som erhållits efter den senaste bedömning som gjordes 2011.
NTM-centralerna har enligt 17 § i lagen on hantering av översvämningsrisker och enligt 7 § i
förordningen gett alla möjlighet att ta del av förslagen och att framföra åsikter samt begärt de
utlåtanden som behövs.
Finlands miljöcentral (SYKE) har i sitt utlåtande som 13.12.2018 lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet konstaterat att närings-, trafik- och miljöcentralernas förslag till områden med
betydande översvämningsrisk är väl motiverade och grundar sig på bästa tillgängliga information. Förslagen har gjorts på enhetliga grunder i hela landet och i enlighet med vad som avses i
lagen och förordningen om hantering av översvämningsrisker.
I bilagan beskrivs gällande, nya och upphävda områden med betydande översvämningsrisk.
Överklagande
Enligt 8 § 2 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker får detta beslut inte överklagas
genom separata besvär.

Jord- och skogsbruksminister

Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman

Ville Keskisarja

Detta beslut har endast sänts elektroniskt. Det undertecknade beslutet förvaras i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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BILAGA: Lägeskarta över områden med betydande översvämningsrisk i avrinningsområden och kustområden
FÖR KÄNNEDOM:
Inrikesministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Landskapsförbunden
Kommunerna företrädda i översvämningsgrupperna
Räddningsverken företrädda i översvämningsgrupperna
Finlands Kommunförbund
Finlands miljöcentral
Meteorologiska institutet
Försörjningsberedskapscentralen
Finanssektorn
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BILAGA

