Kungörelse
Förslag om att ange Södra Karelen och Kymmenedalen som
översvämningsriskområden samt utarbetande av riskhanteringsplaner för
översvämningar och miljörapport
Bakgrund
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) har bedömt
översvämningsrisker orsakade av vattendrags- och havsnivåhöjning i Sydöstra Finlands område i
enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Enligt lagen måste
bedömningen göras under 2018. Senast gjordes en bedömning 2011.
På basis av bedömningen har NTM-centralen berett förslag om områden i landskapen Södra
Karelen och Kymmenedalen som ska anges som översvämningsriskområden. På basis av
bedömningen föreslår NTM-centralen inte förändringar i de betydande
översvämningsriskområdena i Sydöstra Finland.
I slutet av 2018 anger jord- och skogsbruksministeriet på basis av NTM-centralernas förslag de
betydande översvämningsriskområdena i Finland och tillsätter översvämningsgrupper för dem på
basis av landskapsförbundens förslag. För de betydande översvämningsriskområdena utarbetas
kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker senast i slutet av 2019 samt
planer för att förhindra och minimera översvämningsriskerna senast i slutet av 2021. De förslag
som nu finns framlagda gäller endast översvämningar av vattendrag och på grund av
havsnivåhöjning. Utöver denna bedömning bedömer kommunerna i området under 2018
översvämningsrisker orsakade av dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten i tätorterna.
Utöver förslagen beskrivs beredningen av hanteringsplanerna för översvämningsrisker och
miljörapporten samt deltagande, informering och hörande som sker under planeringen i det
separata dokumentet Deltagande, informering och hörande beträffande beredningen av
hanteringsplanen för översvämningsrisker och miljörapporten.
Angivandet av betydande översvämningsriskområden och övrig planering av
översvämningsriskhantering baseras på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om
hanteringen av översvämningsrisker samt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av
myndigheters planer och program (200/2005).

Dokumenten som hålls framlagda
Förslagen gällande översvämningsriskområden i Södra Karelen och Kymmenedalen samt
beredningen av dokumenten beträffande hanteringsplaner för översvämningsrisker och

miljörapporten samt deltagandet under utarbetandet av dem finns framlagda 9.4–9.7.2018 i Södra
Karelens och Kymmenedalens kommuner samt på adressen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
(https://bit.ly/2uInH8x)
Dessutom finns följande bakgrundsdokument framlagda på adressen
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (https://bit.ly/2uInH8x) och på NTM-centralen (Salpausselänkatu
22, Kouvola och Villimiehenkatu 2 B, 53100 VILLMANSTRAND)
– Rapporterna över de preliminära bedömningarna av översvämningsrisker som
utarbetades 2011 för vattenområdena.
– Vattenområdenas läge i kommunerna i Sydöstra Finland.
– Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs vattenområde för 2015–
2021.
– Plan för hantering av översvämningsrisker för Fredrikshamns och Kotkas
kustområde för åren 2015–2021.
– Gemensamt finsk-ryskt åtgärdsprogram för riskhantering med avseende på
ogynnsamma hydrologiska förhållanden på Vuoksens vattenområde.

Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att framföra sina åsikter om angivandet av betydande översvämningsriskområden
samt utarbetandet av riskhanteringsplanen för översvämningsrisker och beredningen av den
tillhörande miljörapporten (bedömningen av miljöeffekterna) skriftligt eller elektroniskt till NTMcentralen i Sydöstra Finland senast 9.7.2018. Postadressen är NTM-centralen i Sydöstra Finland,
PB 1041, 45101 KOUVOLA. E-postadressen är kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Åsikter
kan även framföras via tjänsten utlåtande.fi.
Vi önskar att medborgare och intressentgrupper i synnerhet besvarar följande frågor:
– Ingår de områden där översvämningar från vattendrag ur en allmän synpunkt kan ge upphov till
skadliga konsekvenser i NTM-centralens förslag på betydande översvämningsriskområden?
– Vad anser ni om målen för översvämningsriskhanteringen och bedömningsfaktorerna för
åtgärderna?
– Vilka aspekter borde beaktas när planen för hantering av översvämningsrisker utarbetas? Vilka
frågor borde man absolut behandla?
.

Ytterligare information
Mer information fås av ledande vattenhushållningsexpert Jukka Höytämö tfn 0295029235, e-post
jukka.hoytamo@ely-keskus.fi och vattendragschef Visa Niittyniemi tfn 0295029260, e-post
visa.niittyniemi@ely-keskus.fi NTM-centralen i Sydöstra Finland.
Kouvola den 3 april 2018

Bilagor

1. Förteckning över kommunernas verksamhetsställen där kungörelsen och förslagen finns
framlagda.

BILAGA 1

Förteckning över kommunernas verksamhetsställen där kungörelsen
och förslagen finns framlagda:
Fredrikshamns stad, Puistokatu 2, 49400 FREDRIKSHAMN
Itis kommun, Rautatienkatu 20, 47401 KAUSALA
Imatra stad, Virastokatu 2, 55100 IMATRA
Kotka stad, Kansliet, Kustaankatu 2, 48100 KOTKA
Kouvola stad, Torikatu 10, 45100 KOUVOLA
Villmanstrand stad, Villimiehenkatu 1, 53100 VILLMANSTRAND
Klemis kommun, Toukkalantie 2, 54710 KLEMIS
Luumäki kommun, Linnalantie 33, 54500 DAVIDSTAD
Miehikkälä kommun, Keskustie 4, 49700 MIEHIKKÄLÄ
Parikkala kommun, Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA
Pyttis kommun, Brobyvägen 175, 49220 BROBY
Rautjärvi kommun, Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE
Ruokolax kommun, Virastotie 3, 56100 RUOKOLAX
Savitaipale kommun, Kirkkotie 6, 54800 SAVITAIPALE
Suomenniemi kommun, Kirkonkyläntie 14, 52830 SUOMENNIEMI
Taipalsaari kommun, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI
Vederlax kommun, Opintie 4, 49900 VEDERLAX

