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Kungörelse      30.10.2020 
Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs 
avrinningsområde 2022–2027 

Bakgrund 

Kymmene älvs nedre lopp är ett område med nationellt betydande översvämningsrisk. För att 
förhindra och minska översvämningsriskerna har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra 
Finland (NTM-centralen) utarbetat ett förslag till plan för hantering av översvämningsrisker. I 
planen behandlas målen för hanteringen av översvämningsrisker som fastställts av 
översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde och de åtgärder som behövs för att 
uppnå målen.  
 
Utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker och översvämningskartor för 
områden med betydande översvämningsrisk grundar sig på lagen (620/2010) och förordningen 
(659/2010) om hantering av översvämningsrisker.  

Offentligt framlagda dokument 

Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde och 
dess bilagor kan läsas 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.ymparisto.fi/sv-
FI/Paverka_vattendragen på kommunernas webbplatser i området som berörs av planen samt vid 
behov på NTM-centralerna.  
 
NTM-centralen i Sydöstra Finland Salpausselänkatu 22  KOUVOLA 
NTM-centralen i Mellersta Finland Cygnaeuksenkatu 1  JYVÄSKYLÄ 
NTM-centralen i Tavastland  Kirkkokatu 12  LAHTIS 
NTM-centralen i Norra Savolax Kallanranta 11  KUOPIO 
NTM-centralen i Södra Savolax  Jääkärinkatu 14  MIKKELI 
NTM-centralen i Nyland   Semaforbron 12 B  HELSINGFORS 

Framförande av åsikter 

Alla har möjlighet att fram till den 14 maj 2021 framföra sina åsikter om förslaget till plan för 
hantering av översvämningsrisker samt om den miljörapport som presenteras som en del av 
planen till NTM-centralen i Sydöstra Finland.  
 
Åsikter kan skickas till NTM-centralens registratorskontor per e-post (kirjaamo.kaakkois-
suomi@ely-keskus.fi) eller via e-tjänsten www.lausuntopalvelu.fi. Åsikten kan också lämnas in 
skriftligt till registratorskontoret vid NTM-centralen i Sydöstra Finland, PB 1041, 45101 KOUVOLA.  
 
Åsikter önskas särskilt i fråga om huruvida de valda målen för hanteringen av 
översvämningsriskerna uppnås med de föreslagna åtgärderna, huruvida de föreslagna åtgärderna 
är korrekta och rätt prioriterade och huruvida åtgärdernas miljökonsekvenser har bedömts 
tillräckligt. Alla åsikter behandlas vid NTM-centralen och utifrån dem bedöms om det finns behov 
av att se över förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker. 
 
Parallellt pågår även ett förfarande för hörande om förslagen till vattenförvaltningsplaner och 
dessutom från den 1 februari 2021 om förslaget till havsförvaltningsplan. Mer om planerna och 
förfarandet för hörande: www.miljo.fi/paverkavattnen.  

Ytterligare information 

Mer information fås av vattenhushållningsexpert Tapio Tuukkanen, tfn 0295 029 225, 
tapio.tuukkanen@ely-keskus.fi och vattenresurschef Visa Niittyniemi tfn 0295 029 260, 
visa.niittyniemi@ely-keskus.fi vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. 
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