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1 Inledning 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg genom sitt beslut 20.12.2018 (JSM beslut 263113) Kymmene älvs 

nedre lopp till ett område med översvämningsrisk av nationell betydelse på förslag av Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen i Sydöstra Finland) (Förslag på översvämningsriskområ-

den i Kymmenedalens landskap, KASELY/1569/2017). Kymmene älvs nedre lopp är således ett av Fin-

lands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Till skillnad från beslutet om utnämning 2011 utsågs 

Jyväskylä inte längre separat till ett område med betydande översvämningsrisk, utan det beaktas under pe-

rioden 2022–2027 som en del av hela Kymmene älvs avrinningsområde. Planer för hantering av översväm-

ningsrisker utarbetas för att minska översvämningsriskerna, förebygga och lindra översvämningar samt för-

bättra beredskapen för översvämningar i alla avrinningsområden och kustområden för vilka ett eller flera 

områden med betydande översvämningsrisk har angivits. Översvämningsgrupperna tillsattes 20.12.2018 

(JSM beslut 263680) på förslag av landskapsförbunden för det myndighetssamarbete som behövs för be-

redningen av riskhanteringsplanerna. 

Bestämmelser om hur hanteringen av översvämningsrisker ska ordnas, om målen, om innehållet i pla-

nerna för hantering av översvämningsrisker och om de olika parternas uppgifter finns i lagen (620/2010) och 

förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker. Genom nationell lagstiftning verkställs EU:s 

översvämningsdirektiv (2007/60/EG). Det allmänna målet för hanteringen av översvämningsrisker är att 

minska de ogynnsamma följderna av översvämningar för människors hälsa och säkerhet, nödvändighets-

tjänsternas funktion, ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner, miljön och kulturarvet. 

Dessutom strävar man efter att de ogynnsamma följder som uppstår i avrinningsområdet på grund av över-

svämningar från vattendraget som helhet betraktade blir så som möjligt (11 § lag om hantering av översväm-

ningsrisker, 620/2010). I denna plan för hantering av översvämningsrisker som utarbetats för Kymmene älvs 

avrinningsområde presenteras de regionala faktorerna med beaktande av målen för hanteringen av över-

svämningsriskerna och de åtgärder som behövs för att uppnå målen. I planen strävar man efter att konkret 

beskriva de olika aktörernas ansvar samt den verksamhetsmodell enligt vilken de åtgärder som presenteras 

i hanteringsplanen ska genomföras under perioden 2022–2027. I planen bedöms dessutom bl.a. hur målen 

och åtgärderna i den första planen för hantering av översvämningsrisker (perioden 2016–2021) har uppnåtts, 

presenteras utgångspunkterna för hanteringen av översvämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde 

samt beskrivs myndigheternas verksamhet vid en översvämning. 

Den reviderade planen för perioden 2022–2027 grundar sig på en preliminär bedömning av översväm-

ningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde, uppdaterade kartor över översvämningshotade områden 

och över översvämningsrisker samt på den tidigare planen för hantering av översvämningsrisker för åren 

2016–2021 (Höytämö, Luoma-aho & Sokka, 2015) och på erfarenheterna från genomförandet av den. Dess-

utom har man vid utarbetandet av planen beaktat bl.a. målen för vattenvården, erfarenheterna från samar-

betet med intressentgrupperna i beredningsskedet samt responsen från hörandet. De föreslagna åtgärderna 

för att uppnå målen för hanteringen av översvämningsrisker fokuserar i den reviderade planen allt mer på att 

främja den egna beredskapen och beredskapen hos kommunerna och de företag och inrättningar som till-

handahåller nödvändighetstjänster (vatten, el, värme, datakommunikation). Viktiga åtgärdshelheter är dess-

utom styrning av markanvändningen och byggandet, ökat samarbete mellan myndigheter och intressentgrup-

per, förbättrad medvetenhet om översvämningar och förbättrad beredskap för översvämningar bland invå-

narna i översvämningshotade områden, beredskapsövning samt systematisk genomgång av översvämnings-

risker och objekt med översvämningsrisk i hela avrinningsområdet (Kymmene älv och Päijänne. Många av 

åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker förblir i stora drag desamma som under den första pla-

neringsperioden, men under perioden 2022–2027 strävar man efter att effektivisera genomförandet och ef-

fektiviteten av åtgärderna bl.a. genom ett mer konkret samarbete än tidigare, genom att engagera de ansva-
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riga instanserna samt genom att beakta översvämningsriskerna som en del av de befintliga beredskapspla-

nerna. De strukturella åtgärderna för översvämningsskydd som föreslogs för perioden 2016–2021 ingår i den 

reviderade planen till den del åtgärderna inte har inletts eller genomförandet ännu pågår. 

Planen för hantering av översvämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde har i första hand ut-

arbetats inom ansvarsområdet för miljö vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. Översvämningsgruppen för 

Kymmene älvs avrinningsområde (sammansättningen presenteras i tabell 2.1) har ansvarat för styrningen av 

arbetet och fastställandet av målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt deltagit i planeringen av 

åtgärderna och behandlingen av utredningarna. Översvämningsgruppen kommer också att följa upp hur de 

mål och åtgärder som presenteras i planen uppnås under perioden 2022–2027. Finlands miljöcentral (SYKE) 

har ansvarat för bl.a. den riksomfattande samordningen av planeringen av hanteringen av översvämningsris-

ker, expertstyrningen, underhållet och utvecklingen av datasystemen samt EU-rapporteringen. Bakgrunds-

dokument för de olika faserna i planeringen av hanteringen av översvämningsrisker inkl. promemorior från 

översvämningsgruppens möten samt riksomfattande referensdokument för planeringen av hanteringen av 

översvämningsrisker finns på miljöförvaltningens webbplats www.ymparisto.fi/sv-Fi (Förstasidan >Vatten 

>Flöden och översvämningar >Hantering av översvämningsrisker) samt i och med den pågående förnyelsen 

av webbtjänsterna på adressen www.vesi.fi. 

  

http://www.ymparisto.fi/sv-Fi
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2 Uppdatering av planen för hantering 

av översvämningsrisker för perioden 

2022–2027 

2.1 Processen för att planera hanteringen av översvämningsris-
ker och de centrala regionala aktörerna 

I planeringen av hanteringen av översvämningsrisker ingår en preliminär bedömning av översvämningsris-

kerna, utarbetande av översvämningskartor för områden med betydande översvämningsrisk samt utarbe-

tande av planer för hantering av översvämningsrisker för avrinningsområden eller kustområden där det 

finns minst ett område med betydande översvämningsrisk (Bild 2.1). De första planerna för hantering av 

översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker gällde perioden 2016–2021. Hante-

ringsplanerna uppdateras nu för den andra planeringsperioden 2022–2027 och därefter med 6 års mellan-

rum. Planeringen har tidsmässigt samordnats med vattenförvaltningsplaneringen i enlighet med EU:s 

ramdirektiv för vatten. Processen för att planera hanteringen av översvämningsrisker beskrivs mer ingå-

ende i promemorian ”Planering av hanteringen av översvämningsrisker” (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). 

I dokumentet Beaktandet av översvämningsrisker och hanteringen av dem i förfaranden enligt författning-

arna (www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit) utreds vilka övriga bestämmelser om hanteringen av översväm-

ningsrisker som det finns i lagstiftningen och hur översvämningsriskerna har beaktats i åtgärder som utförs 

enligt andra författningar. 

 

Bild 2.1 De olika faserna i planeringen av hanteringen av riskerna för översvämning till följd av förhöjt vattenstånd 

i vattendrag eller förhöjt havsvattenstånd. 

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen och åtgärderna för hanteringen av över-

svämningsrisker i syfte att minska på översvämningsrisken, förebygga och lindra översvämningarna samt 

förbättra beredskapen för översvämningar (lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). De åt-

gärder som föreslås i riskhanteringsplanen kan gälla områden med betydande översvämningsrisk eller hela 

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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planeringsområdet. Vid bedömningen av åtgärderna beaktas de minskade översvämningsriskerna, natur- 

och socioekonomiska konsekvenserna, genomförbarheten och kostnaderna. I samband med riskhante-

ringsplanerna görs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndighet-

ers planer och program (200/2005) (Bilaga 1). 

Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde ansvarar i enlighet med lagen om hantering 

av översvämningsrisker för det myndighetssamarbete som behövs i beredningen av riskhanteringsplanen. I 

första hand ansvarar NTM-centralen i Sydöstra Finland för översvämningsgruppens möten och de ärenden 

som behandlas på mötena. Nedan presenteras översvämningsgruppernas lagstadgade uppgifter (16 § i la-

gen om hantering av översvämningsrisker 620/2010 samt lagen om ändring av lagen om hantering av över-

svämningsrisker 269/2020): 

 

 

 

 

 

Översvämningsgruppen ska: 

• behandla de utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker 

• fastställa målen för hanteringen av översvämningsriskerna 

• godkänna förslaget till plan och de åtgärder som ingår i planen 

• följa upp hur målen i planen för hantering av översvämningsrisker uppnås. 

 

Översvämningsgruppen ska i de olika skedena av beredningen av planen för hantering 

av översvämningsrisker ordna tillräcklig växelverkan med myndigheterna i avrinningsom-

rådets och kustens områden med betydande översvämningsrisk samt med näringsidkare, 

ägare av mark- och vattenområden, vattenanvändare och representanter för berörda or-

ganisationer.  

I översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde ingår representanter för avrinningsområdets 

NTM-centraler och landskapsförbund, Kymmenedalens räddningsverk samt kommunerna i området med 

betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp (Tabell 2.1).  

Tabell 2.1. Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde 
 Medlem Ersättare 

NTM-centralen i Sydöstra Finland Leena Gunnar (ordf.) Visa Niittyniemi (vice ordf.) 

 Jukka Höytämö (fram till 2020)  

 Tapio Tuukkanen  

Kymmenedalens förbund Elina Ronkanen Anna-Riikka Karhunen 

Mellersta Finlands förbund Olli Ristaniemi (fram till 2020) Reima Välivaara 

Päijänne-Tavastlands förbund 
Riitta Väänänen (fram till 2020) 

Kaisa Torri (från 2020) 

Mirja Karila-Reponen (fram till 

2020) 

NTM-centralen i Södra Savolax Varpu Rajala Vesa Rautio (fram till 2020) 

NTM-centralen i Tavastland Elina Mäkäläinen 
Reijo Seppälä (fram till 2020) 

Milla Torkkel (2021–) 

NTM-centralen i Mellersta Finland Timo Sokka Heikki Kurtti 

ELY-centralen i Norra Savolax Tuulikki Miettinen Jukka Hassinen 

NTM-centralen i Nyland Olli Jaakonaho Kari Rantakokko 

Kotka stad 
Matti Paavola (fram till 2020) 

Sara Vilander 
Marja Pelo 

Kouvola stad Marko Luukkonen Hannu Friman 

Lovisa stad Markus Lindroos Suvi Peltola 

Pyttis kommun 
Eero Mikkelä (fram till 2020) 

Satu Kahila (från 2020) 
Janne Kaulio 

Kymmenedalens räddningsverk Timo Kuossari Juhani Carlson 

NTM-centralerna främjar hanteringen av översvämningsrisker och översvämningsskyddet även i andra om-

råden än områden med betydande översvämningsrisk (4 §, 620/2010). Kommunerna ansvarar för hante-

ringen av riskerna för dagvattenöversvämningar och dagvattenöversvämningar behandlas inte i hanterings-

planen för avrinningsområdet, om de inte har en direkt koppling till den översvämningssituation som ligger 
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till grund för klassificeringen som område med betydande översvämningsrisk. Mer information om den preli-

minära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar finns på www.ymparisto.fi/hulevesitulvat och 

om hanteringen av dagvatten på www.ymparisto.fi/hulevedet. 

Nedan listas de viktigaste regionala aktörerna med tanke på uppnåendet av de mål som presenteras i 

denna riskhanteringsplan och genomförandet av åtgärderna (på området med betydande översvämnings-

risk i Kymmene älvs nedre lopp). I fråga om den egentliga verksamheten vid översvämningssituationer be-

skrivs myndigheternas ansvar och uppgifter utan närmare beskrivning i kapitel 7.3 (Organisering av hante-

ringen av översvämningsrisker och operativ verksamhet vid översvämning). 

 

2.2 Grunder för angivande av områden med översvämningsrisk 

Den nedre delen av Kymmene älv utsågs till det enda området med betydande översvämningsrisk i Kym-

mene älvs avrinningsområde genom jord- och skogsbruksministeriets beslut 20.12.2018 (JSM beslut 

263113) i enlighet med förslaget från NTM-centralen i Sydöstra Finland (Förslag på översvämningsriskom-

råden i Kymmenedalens landskap, KASELY/1569/2017). Samtidigt ändrades Jyväskylä, som var ett bety-

dande översvämningsriskområde under den första perioden av hanteringen av översvämningsrisker 2016–

2021, till ett annat område med översvämningsrisk för perioden 2022–2027 i enlighet med förslaget från 

NTM-centralen i Mellersta Finland (Ehdotus Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi, 

KESELY/1742/2017). Med annat område med översvämningsrisk avses ett område med översvämningsrisk 

där översvämningen bedöms orsaka ur allmän synpunkt skadliga följder som dock inte är betydande på 

EU-nivå och som inte rapporteras till kommissionen. I Jyväskylä sköts hanteringen av översvämningsrisker 

som en del av hela Kymmene älvs avrinningsområde, och åtgärderna under perioden 2022–2027 presente-

ras inte längre separat för Jyväskylä. 

Den översyn (20 § lag om hantering av översvämningsrisker, 620/2010) av förslagen till vilka områden 

som ska anges som områden med översvämningsrisk grundar sig på den preliminära bedömningen av över-

svämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde som NTM-centralen i Sydöstra Finland utarbetade 

2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 2011) samt på den plan för hantering av över-

svämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde som jord- och skogsbruksministeriet godkände 

18.12.2015. Processen, metoderna och slutsatserna för den preliminära bedömningen beskrivs nationellt i 

dokumentet Beskrivning av den preliminära bedömningen av översvämningsrisker i Finland 2018. Alla 

nämnda dokument finns på adressen: www.ymparisto.fi (Förstasidan >Vatten >Flöden och översvämningar 

>Hantering av översvämningsrisker >Planering av hanteringen av översvämningsrisker >Preliminär bedöm-

ning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet). 

I tabell 2.2 presenteras i korthet grunderna för angivandet av områden med översvämningsrisk i Kymmene 

älvs avrinningsområde. 

  

• Kymmenedalens räddningsverk 

• Kouvola, Kotka, Lovisa och Pyttis 

• Kymen Vesi Oy  

• Kymmenedalens El Ab 

• Trafikledsverket 

• Datanätbolag 

• NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mel-

lersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax och NTM-centralen i Norra Savolax 

 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
http://www.ymparisto.fi/hulevedet
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Tabell 2.2. Grunderna för angivande av områden med översvämningsrisk i Kymmene älvs avrinningsom-

råde. 

Område med översväm-
ningsrisk 

Grund för angivandet (8 § lag 
om hantering av översväm-

ningsrisker 620/2010) 

Motivering 

Område med betydande 
översvämningsrisk i 

Kymmene älvs nedre 
lopp 

Ogynnsamma följder för männi-

skors hälsa eller säkerhet 

- Cirka 280 invånare i bostadsområden som täcks av säll-
synt översvämning (sannolikhet 1 procent), 

ca 400 invånare i områden som omringas av vatten 
(Plan för hantering av översvämningsrisker 2016–2021). 

 
Långvariga avbrott i nödvändig-

hetstjänster 

- Avbrott i väg- och banförbindelser vid en sällsynt över-

svämning. 

 Övriga grunder 

- Tidigare översvämningar i historien med ur allmän syn-

punkt skadliga följder 
- Översvämningen orsakas av kravis och översvämningen 

kan stiga snabbt, vilket ökar risken för översvämningar. 

Annat område med över-

svämningsrisk i Jyvä-
skylä 

Övriga grunder 

- Bostadshus finns inte på det område som skulle täckas 
av en sällsynt översvämning (sannolikhet 1 procent), men 
bostadsbyggnader är i fara vid högre och samtidigt mer 

sällsynta översvämningar. 
- Det finns några trafikförbindelser som inte kan ersättas 

med alternativa förbindelser. 

- Risker för verksamheten vid pumpstationer för avlopps-
vatten i låglänta områden. 

Både i angivandet av området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp och det öv-

riga området med översvämningsrisk i Jyväskylä konstaterades att det inte har skett några väsentliga för-

ändringar i markanvändningen och byggandet eller konsekvenserna av klimatförändringen jämfört med den 

preliminära bedömningen av översvämningsriskerna som gjordes 2011. Däremot preciserades skaderis-

kerna i området med betydande översvämningsrisk i Jyväskylä i och med den första planen för hantering av 

översvämningsrisker samt på basis av geografisk information som granskats senare, vilket ledde till änd-

ringen i angivandet. De åtgärder som vidtagits i Kymmene älvs nedre lopp under perioden 2016–2021 har 

främjat beredskapen för översvämningar och hanteringen av översvämningsrisker, men på grund av de 

skador och riskfer som en sällsynt översvämning orsakar anses området fortfarande höra till områdena med 

betydande översvämningsrisk. Inga betydande förändringar har skett i de kartlagda översvämningsrisk-

objekten i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

(www.ymparisto.fi/tulvakartat) under perioden 2016–2021. 

2.3 Utfallet av tidigare mål och åtgärder för hanteringen av 
översvämningsrisker 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker för perioden 2016–2021 gällde i enlighet med lagen om han-

tering av översvämningsrisker (620/2010) hälsa och säkerhet, tryggande av nödvändighetstjänster, förebyg-

gande av miljöskadliga följder samt skydd av kulturarvsobjekt (Höytämö, Luoma-aho & Sokka, 2015, se 

8.2). Målen fastställdes särskilt för områdena med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre 

lopp och Jyväskylä och mer allmänt för hela avrinningsområdet. Innehållet i många av målen var kopplat till 

undvikandet av ogynnsamma följder under översvämningar, så i brist på betydande översvämningssituat-

ioner kan man bedöma hur dessa mål har uppnåtts främst via de föreslagna åtgärderna. 

När det gäller uppnåendet av målen kan man allmänt konstatera att medvetenheten om översvämnings-

riskerna har förbättrats bland invånarna i översvämningsområdet och dess omgivning liksom även bland de 

viktigaste intressentgrupperna under perioden 2016–2021. NTM-centralen i Sydöstra Finland skickade bland 

annat enligt planen ett informationspaket om översvämningsberedskap till fastighetsägarna i det översväm-

ningshotade området för att förbättra invånarnas och fastighetsägarnas medvetenhet om översvämningar 

och deras egen beredskap för översvämningar. Det finns dock inga exakta uppgifter om effekterna av denna 

åtgärd och det är möjligt att åtgärden inte har lett till konkreta förbättringar i fråga om skyddet av fastigheter 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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eller andra beredskapsåtgärder. Målet för markanvändningen och byggandet om att nya riskobjekt inte upp-

står i ett översvämningshotat område har dock uppnåtts väl mot ljuset av den tillgängliga informationen. Det 

har inte skett någon väsentlig förändring i antalet invånare eller byggnader i det översvämningshotade områ-

det. Översvämningsriskerna beaktas i huvudsak väl i planläggningen och styrningen av byggandet. 

I fråga om tryggandet av nödvändighetstjänsterna har översvämningsmedvetenheten och beredskapen 

enligt översvämningsgruppens bedömning förbättrats något i Kymmene älvs avrinningsområde. I vattenver-

kens, elbolagens och värmebolagens verksamhet beaktas översvämningsriskerna, men ingen systematisk 

och omfattande verksamhet för att minska översvämningsriskerna inleddes under perioden 2016–2021. I 

fråga om datanätsaktörer har det varit svårt att nå lämpliga personer och samarbetsparter och situationen 

beträffande riskhanteringen och beredskapen inför översvämningar och de åtgärder som vidtagits är således 

också oklara. Enligt uppgifter har förbättringsåtgärder i anslutning till översvämningsskyddet för nödvändig-

hetstjänster och nätverk eller förnyande och upphöjning av anläggningar vidtagits i Kymmene älvs nedre lopp 

under perioden 2016–2021, främst i samband med grundliga reparationer och normal underhållsverksamhet. 

Således har man ännu inte uppnått någon betydande förbättring när det gäller att minska riskerna för nöd-

vändighetstjänster. NTM-centralen i Mellersta Finland har diskuterat med det företag som ansvarar för vat-

tentjänsterna och fjärrvärmetjänsterna i Jyväskylä stadsområde om beredskapen för säkerhetsrisker. Den 

största risken som översvämningar medför gäller verksamheten vid pumpstationerna för avloppsvatten i låg-

länta områden. Bolaget har förbättrat översvämningsskyddet på flera objekt under perioden 2016–2021. 

NTM-centralen i Sydöstra Finland ordnade i början av perioden 2016–2021 möten med kommunerna i 

området med betydande översvämningsrisk i det nedre loppet av Kymmene älv där man behandlade de 

kommunala funktioner, krissituationer och beredskapsplaner i vilka översvämningar borde beaktas. Beträf-

fande området med betydande översvämningsrisk i Jyväskylä har NTM-centralen i Mellersta Finland gått 

igenom översvämningsriskerna med sektorn för stadsstrukturen i Jyväskylä stad. Även vid dessa möten har 

tyngdpunkten legat på beredskap för översvämningsrisker på olika sätt inklusive beredskapsplanering. Nivån 

på kommunernas beredskap vid översvämningar har dock inte blivit helt klarlagd, eftersom kommunernas 

arbete för att främja ärendena inte har följts upp aktivt efter mötena. En bättre ömsesidig medvetenhet mellan 

myndigheterna om situationen och utvecklingen kräver i fortsättningen mer regelbundna och organiserade 

åtgärder, med vilka uppföljningen av målen och åtgärderna sker på ett mer konkret sätt. Detta är en av de 

utvecklingsfrågor som man strävar efter att svara på i hanteringsplanen för perioden 2022–2027 (se 2.4).  

NTM-centralen i Sydöstra Finland har gått igenom översvämningsriskerna med de viktigaste industriella 

aktörerna i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp, men till denna del känner 

man inte till några konkreta förbättringsåtgärder. Som en allmän observation av industrianläggningarnas, 

kommunernas och räddningsverkets beredskapsverksamhet kan man utifrån erfarenheterna från perioden 

2016–2021 säga att översvämningar i huvudsak beaktas som en del av den allmänna beredskapen och be-

redskapsverksamheten, men att det sällan finns separata planer uttryckligen för översvämningar. På grund 

av åtgärderna i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker och den ökade medvetenheten 

om översvämningar kan man dock tänka sig att översvämningsriskerna beaktas bättre än tidigare i bered-

skapsplaneringen. I den stora översvämningsövningen i Fredrikshamns och Kotka kustområde som ordnades 

2018 deltog flera aktörer och personer som också arbetar vid översvämningar i Kymmene älvs avrinnings-

område. Övningen bidrog således till att de centrala målen för hanteringen av översvämningsriskerna upp-

nåddes även i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. 

Tryggandet av viktiga trafikförbindelser omfattade flera åtgärder under perioden 2016–2021. Av dessa 

har den föreslagna åtgärden för att upprätta en omvägsplan för de allmänna vägarna i händelse av över-

svämningar vid NTM-centralen i Sydöstra Finland inte framskridit under perioden 2016–2021. Vägtrafikcen-

tralerna har dock befintliga system för att omdirigera trafiken om situationen kräver det. Dessutom har NTM-

centralen i Sydöstra Finland gett ägare av på förhand identifierade kritiska enskilda vägar (Wredebyntie, Ka-

hrinmäentie och Huruksela strand) anvisningar om hur översvämningsriskerna ska beaktas och om möjlig-

heterna att höja vägarna. I fråga om enskilda vägar är det således i huvudsak ägarna själva som ansvarar 

för genomförandet av åtgärderna under perioden 2022–2027. Ägarna till enskilda vägar kontaktas på nytt om 
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den nya strömnings- och ismodellen för Kymmene älv som är under beredning väsentligt förändrar de upp-

skattade översvämningshöjderna på dessa vägavsnitt. För bannätets del har den åtgärd som föreslagits för 

perioden 2016–2021 om utredningen av översvämningsriskerna på banavsnittet Kotka-Kouvola inte genom-

förts i sin föreslagna form, men saken har diskuterats med Trafikledsverket. I anslutning till uppgörandet av 

en plan för grundläggande iståndsättning av banan Kotka-Kouvola har Trafikledsverket informerats om be-

hovet av att beakta den eventuella effekt som en översvämning i Kymmene älv kan ha på bankonstruktion-

ernas bärighet och stabilitet. Åtgärden hålls kvar under perioden 2022–2027 i fråga om säkerställandet av 

järnvägstrafikens kontinuitet vid en översvämning. 

De åtgärder för att minska översvämningsriskerna och åtgärderna för översvämningsskydd som föresla-

gits för perioden 2016–2021 har genomförts i måttlig utsträckning. Rapporten om utvecklingen av regleringen 

i Päijänne, där man granskade bl.a. klimatförändringens inverkan på regleringspraxisen samt möjligheterna 

att utnyttja Keitele för att hålla kvar översvämningsvatten, färdigställdes 2016 (Koistinen 2016). Nya kra-

visbommar har installerats med tanke på översvämningar och gamla har förnyats. Bekämpning av kravis är i 

huvudsak en fortlöpande åtgärd och det har också beaktats i den reviderade planen för perioden 2022–2027. 

Av de översvämningsskyddsåtgärder som föreslagits för perioden 2016–2021 återstår utredningarna över det 

behovet av muddring i syfte att bekämpa översvämningar i avsnittet mellan Korkeakoski och Parikka (Osa-

lankoski och avsnittet ovanför den) samt den eventuella invallningen vid Korkeakoski-förgreningens södra 

strand att genomföras under perioden 2022–2027, då Kymmene älvs nya flödesmodell och de preciserade 

översvämningskartorna kan tas i bruk. Under 2018–2020 har man som en åtgärd som inte ingår i riskhante-

ringsplanen genomfört höjdmätningar av bottnen i Kymmene älvs fåra från avsnitten nedanför Ahvionkoski 

ända till havet, inbegripet både östliga och västliga förgreningar. Höjdmaterialet utgör grunden för utarbetan-

det av flödesmodellen. 

De åtgärder som föreslagits för att skydda kulturarvsobjekten för att uppnå de mål som ställts upp under 

den första perioden har genomförts till den del som genomförandet har omfattats av NTM-centralens egna 

påverkningsmöjligheter. Man har kontaktat byggnadernas ägare om möjligheterna att skydda kulturarvsobjekt 

med hjälp av permanenta eller tillfälliga konstruktioner. Tills vidare är det dock inte klart om översvämnings-

riskerna har utretts noggrannare och nödvändiga åtgärder vidtagits. Därför ska åtgärden för att skydda kul-

turarvsobjekten med permanenta eller tillfälliga konstruktioner också skrivas in i den reviderade planen och 

genomförandet av åtgärden ska främjas genom nya diskussioner. Även åtgärden att säkerställa avfallsan-

läggningens verksamhet under en översvämning (tanken är att utreda mängden avfall som uppstår vid en 

översvämning och dess kapacitet för mottagning av avfall) ska ingå i den reviderade planen, eftersom den 

föreslagna utredningen inte blivit klar under perioden 2016–2021. 

Ett tydligt framsteg och en åtgärd som genomförts på riksnivå under perioden 2016–2021 hör samman 

med utvecklingen av varningstjänster för översvämningar och prognoser för översvämningar i vattendrag. De 

tjänster som finns tillgängliga idag är bland annat Översvämningscentrets karttjänst Tulvakarttapalvelu 

(http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/), tjänsten Vattenföringsprognoser och översvämningsvarningar 

(www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset) och portalen med aktuell översvämningsinformation om som tagits 

fram av Finlands miljöcentral SYKE (https://arcg.is/0qrOqO). Av de åtgärder som presenterades i planen för 

den första perioden har även genomförts åtgärder i anslutning till försäkringssystemen och ersättningen för 

översvämningsskador (försäkringsbolagen har skapat ett verksamhetssystem som redan har använts i Fin-

land). Dessa åtgärder anses ha genomförts i tillräcklig omfattning och de utelämnas ur den reviderade risk-

hanteringsplanen. 

De redan genomförda åtgärder som beskrivs i detta kapitel har förbättrat hanteringen av översvämnings-

risker och minskat riskerna som översvämningar medför i Kymmene älvs avrinningsområde. Allmänt taget 

kan man dock anta att det fortfarande finns anledning att främja de åtgärder som inte genomförts och särskilt 

åtgärder som syftar till kontinuerlig beredskap inför översvämningar och beredskap även under perioden 

2022–2027. Planeringen av hanteringen av översvämningsrisker och samarbetet med intressentgrupper i 

anslutning till åtgärderna förbättrar i sig medvetenheten om översvämningar och beredskapen för översväm-

ningar och främjar på så sätt det långsiktiga arbetet för att hantera översvämningsriskerna i Kymmene älvs 

avrinningsområde. 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/yleisoEnnusteetJaVaroitukset/%23homeSv
https://arcg.is/0qrOqO
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2.4 Centrala ändringar i planen för hantering av översvämnings-
risker 

En stor del av de centrala åtgärdsbehoven för hanteringen av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrin-

ningsområde har identifierats redan i planen för perioden 2016–2021 (Höytämö, Luoma-aho & Sokka, 

2015) och i den reviderade planen (perioden 2022–2027) har man således inte sett något behov av stora 

förändringar i fråga om åtgärdernas innehåll. De viktigaste nya åtgärderna gäller kartläggningen av risker-

nas för översvämning och torka i Päijänne, utvecklingen av en strömnings- och ismodell för Kymmene älv 

samt beredskapsövningar. Man strävar efter att främja förverkligandet av de mål och åtgärder som fast-

ställts i den reviderade planen genom ett allt tätare samarbete och informationsutbyte mellan myndighet-

erna och mellan myndigheterna och intressentgrupperna samt genom att föra in tydligare och på förhand 

planerade verksamhetsmodeller i riskhanteringsplanen. Genom att se över verksamhetsmodellerna och ge-

nom ett bättre samarbete strävar man efter att greppa de nyckelfrågor som man förbinder sig att lösa och 

som, om en eventuell översvämning inträffar, bäst bidrar till att målen för hanteringen av översvämningsris-

kerna (undvikande av skador) uppnås. Formuleringen av målen för hanteringen av översvämningsrisker har 

också delvis förtydligats jämfört med den första planeringsperioden. De allt mer konkreta åtgärderna och 

verksamhetsmodellerna tjänar också den uppföljning av genomförandet av riskhanteringsplanen under peri-

oden 2022–2027 som krävs av översvämningsgruppen i enlighet med lagen (lagen om ändring av lagen om 

hantering av översvämningsrisker 269/2020). 

Jämfört med perioden 2016–2021 övergår man i den reviderade planen från att registrera ett stort antal 

fristående åtgärder till ett presentationssätt och en verksamhetsmodell där man fokuserar på att genomföra 

och följa upp större helheter. Huvudlinjerna för åtgärderna för hantering av översvämningsrisker som föreslås 

för perioden 2022–2027 är följande: 

I. Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndigheterna 

II. Styrning av markanvändning och byggande 

III. Kartläggning av översvämningsrisker och uppdatering av beredskapsplaner för nödvändighets-

tjänster 

IV. Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Päijänne och precisering av skadebedöm-

ningarna 

V. Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

VI. Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplaner 

VII. Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsynen över tillstånden och företagens be-

redskap 

VIII. Beredskapsövning 

IX. Information till invånarna och handledning inför översvämningar 

X. Övriga åtgärder (bl.a. åtgärder för översvämningsskydd, utredningar och skydd av kulturarvsobjekt)  

I styrningen och planläggningen av markanvändning och byggande har man inte sett något stort behov av 

att ändra verksamheten för perioden 2022–2027, eftersom beaktandet av översvämningsriskerna i hög grad 

följer redan etablerad praxis. Som en ny åtgärd i anslutning till markanvändning och byggande föreslås 

dock en justering av befintliga planer och byggnadsordningar med beaktande av de nuvarande och framtida 

föränderliga översvämningsriskerna. Utöver att beakta översvämningar på ett ändamålsenligt sätt eftersträ-

vas en situation där myndighetsarbetet i anslutning till styrningen av markanvändningen och byggandet föl-

jer så enhetliga principer som möjligt i hela Kymmene älvs avrinningsområde. 

När det gäller företag som producerar nödvändighetstjänster (vatten, el, värme, datatrafik) presenterar 

den reviderade planen en ny verksamhetsmodell, i vars första skede företagen i området med betydande 

översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp ska göra en utredning om sin egen verksamhet. I utredningen 

går man med hjälp av översvämningskartor igenom nätverkets riskobjekt och utreder vilka konsekvenser 

störningarna i riskobjekten har för nätverkets verksamhet. I detta sammanhang strävar man också efter att 

utreda eventuella indirekta risker för hälsa och säkerhet, miljö och industri som orsakas av störningar i el-, 
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vatten- och värmedistributionen. I översvämningsriskutredningen visas de ändringsarbeten i nätverket och 

utrustningen som krävs för att målen för hanteringen av översvämningsriskerna ska uppnås (t.ex. skydd av 

anordningar, höjningar av pumpstationer osv.) och en tidtabell för genomförandet av arbetena. Med denna 

verksamhetsmodell eftersträvas en situation där nätverksbolagen tydligare tar ansvar för de åtgärder som 

krävs för att främja hanteringen av översvämningsrisker och resurserna kan styras till att förbättra de mest 

kritiska objekten. Till de delar som skyddet av objekt med mindre risk inte kan genomföras under perioden 

2022–2027 inkluderas resultaten av riskutredningen i beredskapsplanerna. 

Som en ny omfattande helhet för hanteringen av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 föreslås 

en kartläggning av översvämningsriskerna och riskerna för torka i Päijänne och en precisering av skadebe-

dömningarna. Senast utreddes översvämningsskadorna omfattande i planen för bekämpning av översväm-

ningar i Kymmene älvs avrinningsområde som publicerades 1999 (Eskola, 1999), så det finns ett behov av 

en utredning som omfattar hela avrinningsområdet. Eventuella skador till följd av exceptionell torka har inte 

utretts tidigare. I denna åtgärdshelhet fokuserar man på de viktigaste industrianläggningarna och vattentjänst-

verken i Päijänne och Kymmene älv samt på andra eventuella skadelidande vid sällsynta översvämningar 

eller torka, såsom rekreation och turism, sjötrafik och jordbruk. Utifrån resultaten av riskkartläggningen kan 

man uppdatera och precisera skadebedömningarna som orsakas av översvämningar och torka i hela avrin-

ningsområdet samt bedöma det framtida behovet av att utveckla regleringen. 

En central ändring jämfört med perioden 2016–2021 är att redan tidigare identifierade åtgärder och ut-

vecklingsbehov allt tydligare integreras i beredskapsplaneringen inom kommunernas olika sektorer samt i 

beredskapsplaneringen för företag och anläggningar. På så sätt kan beaktandet av översvämningsrisker och 

åtgärder som syftar till riskhantering integreras i befintliga processer och verksamheten blir mer systematisk, 

målinriktad och kontinuerlig. Målet är att lyfta fram översvämningsriskerna som en betydande risktyp som ska 

beaktas i beredskapsplaneringen. För att främja åtgärderna och möjliggöra uppföljning av genomförandet 

presenteras i planen så konkret som möjligt de olika ansvariga aktörernas uppgifter samt en tidtabell för 

genomförandet av de olika delåtgärderna. I den nya verksamhetsmodellen övergår man mer från uppföljning 

av åtgärdslistor och enskilda åtgärder till en situation där NTM-centralen och översvämningsgruppen styr, 

stöder och följer upp beaktandet av översvämningsrisker som en del av mer omfattande befintliga processer 

och planer. Dessutom sammanslås tillsynen, samarbetet och hanteringen av översvämningsrisker som ge-

nomförs av NTM-centralen i enlighet med miljöskyddslagen tidsmässigt i så hög utsträckning som möjligt i 

fråga om sådana företag som medför miljörisker. 

Som en ny viktig åtgärd för området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp före-

slås i slutet av perioden 2022–2027 en omfattande beredskapsövning som omfattar alla centrala aktörer. Med 

hjälp av övningen kan man i praktiken testa hur genomförandet av de föreslagna åtgärderna för hantering av 

översvämningsrisker har främjat beredskapen för översvämningar och de olika parternas verksamhet vid 

översvämningssituationer samt utreda vilka de återstående utvecklingsobjekten är med tanke på kommande 

år. 
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3 Utgångspunkter för hanteringen av 

översvämningsrisker i Kymmene älvs 

avrinningsområde 

I Kymmene älvs avrinningsområde har det inte skett några väsentliga förändringar i de hydrologiska förhål-

landena, regleringen eller användningen av vattenresurserna jämfört med den första perioden för hantering 

av översvämningsrisker 2016–2021. I detta avsnitt beskrivs i korthet särdragen i Kymmene älvs avrinnings-

område samt de centrala egenskaperna i avrinningsområdet för att man ska förstå målen och åtgärderna 

för hanteringen av översvämningsrisker. Närmare information om avrinningsområdets egenskaper, hydro-

logi och bl.a. om reglerade vattendrag finns i hanteringsplanen för perioden 2016–2021 (Höytämö, Luoma-

aho & Sokka, 2015) samt i rapporten om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna 2011 

(Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 2011).  

3.1 Särdrag i Kymmene älvs avrinningsområde 

Kymmene älvs vattendrag är Finlands fjärde största avrinningsområde (37 159 km2) och det täcker cirka 11 

procent av hela Finlands areal. Avrinningsområdet ligger till stor del i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-

Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Savolax (bild 3.1.1). Sjöarnas stora andel är karak-

teristisk för avrinningsområdet - sjöarnas areal utgör sammanlagt 7 100 km2, vilket är 18,3 procent av hela 

Kymmene älvs avrinningsområde. Huvudsjön i avrinningsområdet är Päijänne och utloppsälven Kymmene 

älv mynnar ut i Finska viken. Det område med översvämningsrisk som betecknats som betydande ligger i 

avrinningsområdets södra del och omfattar områden från Kymmene älvs östra och västra förgreningar ända 

till Myllykoski huvudfåra. I avrinningsområdet varierar markytans höjd mellan 0 och 265 m (m.ö.h). Kym-

mene älv som börjar i Kalkkinen i Asikkala har en fallhöjd på 78,5 m och längden fram till Abborforsviken är 

ca 203 km. 
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Bild 3.1.1 Kymmene älvs avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs 

nedre lopp. 

Regleringarna av sjöarna i vattensystemet vid Kymmene älv inleddes i sin nuvarande form huvudsakligen 

på 1950–1960-talen och i Kymmene älv på 1920–1950-talen. Genom regleringen av sjöarna har man strä-

vat efter att främja utnyttjandet av vattenkraft samt översvämningsskyddet. Vid Kymmene älv har det hu-

vudsakliga syftet varit att producera vattenkraft. I Kymmene älv finns sammanlagt 12 vattenkraftverk med 

en sammanlagd effekt på över 200 MW. Päijänne är en central del av användningen av vattenresurserna i 

Kymmene älvs vattensystem, eftersom avrinningsvattnet från avrinningsområdena ovanför och vattenfö-

ringen nedströms från Päijänne i huvudsak bestämmer vattenläget i Kymmene älv. Regleringen av Päijänne 

sköts vid regleringsdammen i Kalkkinen. Avtappningsmängderna enligt regleringstillståndet (Östra Finlands 

miljötillståndsverk, beslut (75/02/01) 20.12.2002) beror på den rådande vattensituationen. Via reglerings-

dammen i Kalkkinen rinner endast cirka 30 procent av Päijännes utflöde ut och resten via den naturliga for-

sen i Kalkkinen. I slutet av 1990-talet gjordes en utvecklingsutredning av regleringen av Päijänne och utifrån 

den granskades regleringstillståndet för Päijänne för att de bättre skulle tjäna olika användningsformer. År 

2006 inleddes regleringen i den justerade formen. Avrinningsområdena i den första inledningsfasen samt 

de viktigaste reglerade vattendragen visas på bild 3.1.2. De viktigaste regleringstillstånden för Kymmene 

älvs avrinningsområde har beskrivits närmare i den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna i 

Kymmene älvs avrinningsområde 2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 2011). 

Grundläggande information om de reglerade sjöarna i avrinningsområdet finns också i karttjänsten Vesi.fi: 

www.vesi.fi/karttapalvelu. 

http://www.vesi.fi/karttapalvelu
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Bild 3.1.2 Delavrinningsområden och centrala reglerade vattendrag i den första indelningen av Kymmene älvs 

avrinningsområde.  

Kännetecknande för hydrologin i Kymmene älv och Päijänne är att en översvämningssituation inte uppkom-

mer snabbt utan så småningom när nederbördsmängden hålls stor betydligt längre än normalt och/eller när 

snötäckets vattenvärde blir exceptionellt stort under vintern. Å andra sidan kan översvämningar i stora vat-

tendrag pågå i flera månader. Sjöbassängerna ovanför Kymmene älv lagrar effektivt den nederbörd som 

begränsar sig till normala mängder och regional nederbörd, och enskilda skurars inverkan i avrinningsområ-

dets övre delar syns inte i Kymmene älvs vattenföring. En stor översvämning är möjlig om det i hela områ-

det eller största delen av avrinningsområdet regnar oavbrutet under en längre period eller om det finns 

mycket snö i hela området och det därtill regnar på våren när snön smälter. En kraftig ökning av mängderna 

inloppsvatten i sjöarna förutsätter ökad avtappning från Päijänne till Kymmene älv. Vid en sällsynt över-

svämning har regleringen av Päijänne vid regleringsdammen i Kalkkinen dock mycket begränsade möjlig-

heter att minska flödestoppen. I Kymmene älvs avrinningsområde kan man inte heller avsevärt minska 

översvämningsrisken i den nuvarande vattenanvändningen och markanvändningen med metoder som 

grundar sig på ekologisk kvarhållning.  

I utredningen om regleringen av Päijänne (Koistinen 2016) kom man fram till att en ändring av regleringen 

för att ändra översvämningsnivåerna inte har några betydande möjligheter när sällsynta översvämningar in-

träffar, eftersom beredskapen för en sådan sällsynt översvämning skulle förutsätta överdimensionerade åt-

gärder (sänkning av vattenståndet som en försiktighetsåtgärd med flera tiotals centimeter, till och med över 

en halvmeter). I fråga om översvämningar med kortare återkomstintervall kan en större sänkning av vatten-

ståndet än i nuläget bidra till att vattenståndet hålls på en nivå som upplevs som god eller åtminstone oskadlig. 
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Även detta kräver förutseende redan medan man ännu inte är säker på hur vattenläget kommer att utvecklas. 

I liten skala är det möjligt att göra det utan att störa olika vattenanvändningsformer i Kymmene älv, men inte 

i större utsträckning. En stegvis ökning av avtappningen i takt med att vattenläget utvecklas leder i nuläget 

inte till önskat resultat när man vill minska en översvämning, eftersom lagringsvolymen fylls mycket snabbt. 

En radikal ökning av avtappningen då sannolikheten för att översvämningssituationen utvecklas är ännu liten 

är inget realistiskt alternativ med tanke på vattenanvändningen i Kymmene älvs område. En snabb och bety-

dande ökning av vattenföringen i Kymmene älv vid lägre vattenstånd är dessutom i praktiken omöjlig, ef-

tersom kapaciteten hos regleringsdammen i Kalkkinen är mycket begränsad. 

3.2 Område med betydande översvämningsrisk i Kymmene 
älvs nedre lopp 

De tätast bebyggda områdena i Kymmene älvs nedre lopp finns i Kotka och i Anjalankoski i Kouvola. De 

övriga kommunerna i området är Pyttis och Lovisa i Kymmene älvs västra förgrening. Vid Kymmene älv lig-

ger de fastigheter som hotas av översvämning huvudsakligen som ett band längs stränderna och det är inte 

möjligt att skydda dem genom att bygga konstruktioner som täcker hela områden. Totalt finns det cirka 130 

fastigheter som hotas av översvämning vid en sällsynt översvämning (1/100a, kravisöversvämning) och 

cirka 280 permanenta invånare i området med översvämningsrisk. Industrin i området med betydande över-

svämningsrisk är koncentrerad till Ingerois i Kouvola. De arealmässigt största markanvändningsformerna 

utgörs av skogsområden och jordbruksområden (Bild 3.2.1). Det viktigaste kulturarvsobjektet i området med 

betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp är Langinkoski kejserliga fiskestuga samt områ-

dets övriga byggnader. I översvämningsområdet finns dessutom Anjalan kartanomuseo (herrgårdsmu-

seum), Ranta-Pukin Kievarimuseo (gästgiverimuseum) och Ankkapurhan teollisuusmuseo (industrimu-

seum). Vattentrafiken i Kymmene älvs nedre lopp är inte så betydande att den bör beaktas särskilt med 

tanke på hanteringen av översvämningsriskerna. De ovanligt stora flödena i Kymmene älv vid översväm-

ningar kan dock orsaka farliga situationer för avrinningsområdets användare. 
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Bild 3.2.1 Markanvändningen i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. 

Kymmene älv är till stor del ett Natura-område nedströms från Anjalankoski (bild 3.2.2). Dessutom har 

strandområdena vid Kymmene älvs huvudfåra samt östra och västra förgreningar till stor del utsetts till vär-

defulla landskapsområden av riksintresse. På området med betydande översvämningsrisk finns dessutom 

tre områden som ingår i fågelskyddsprogrammet, ett område som hör till programmet för myrskydd samt 

Valkmusa nationalpark (Bild 3.2.2). I synnerhet Natura-områden och värdefulla landskapsområden kan be-

gränsa byggandet av permanenta översvämningsvallar och ändringar i fåran i syfte att hantera översväm-

ningsriskerna. Kymmene älvs huvudfåra samt östra och västra förgreningar har enligt bedömningarna av 

vattenförekomsterna en måttlig ekologisk status. Kymmene älvs övre lopp, huvudfåra och västra förgre-

ningar har klassificerats som kraftigt modifierade vattenförekomster (https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete). 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete
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Bild 3.2.2. Miljömässiga värdeområden i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp.  

Översvämningshotade områden och objekt i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs 

nedre lopp presenteras på bild 3.2.3. Kartan har utarbetats med hjälp av återkomstintervallet 1/250 a, och 

dessutom har eventuell höjning på grund av kravis beaktats i översvämningshöjderna. På kartorna över 

översvämningsrisker presenteras det riktgivande antalet invånare i översvämningsområdet, objekt som är 

svåra att evakuera, funktioner som är viktiga för samhället, anläggningar som eventuellt orsakar förorening 

av miljön samt skyddsområden och kulturarvsobjekt som eventuellt lider av konsekvenserna. Uppgifterna 

kommer huvudsakligen från riksomfattande geodatamaterial såsom byggnads- och lägenhetsregistret, mar-

kanvändningsmaterialet, övervaknings- och belastningsdatasystemet samt olika miljödatabaser. Endast 

små förändringar har skett i riskobjekten under perioden 2016–2021. Till exempel har hälsostationen (råd-

givningen) i Ingerois inte längre verksamhet i området med översvämningsrisk. Förutom riskobjekt i bosätt-

ningen och i trafiknätet är pumpstationer i avloppsnätet och eltransformatorer de vanligaste riskobjekten i 

Kymmene älvs nedre lopp. Mer information om utarbetandet av kartor över översvämningshotade områden 

och över översvämningsrisker finns på adressen: www.ymparisto.fi. Kartorna över översvämningsrisker i 

Kymmene älvs nedre lopp vid olika återkomstintervall (kartor som beaktar höjning på grund av kravis som 

s.k. specialscenarier) finns i tjänsten med översvämningskartor (Tulvakarttapalvelu, www.ympa-

risto.fi/tulvakartat). 

http://www.ymparisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Bild 3.2.3 Karta över översvämningsrisker i Kymmene älvs nedre lopp vid återkomstintervallet 1/250 (specialsce-

nario, höjning på grund av kravis har beaktats) 

Inom området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp finns Anjalankoski kraftverk i 

huvudfåran, Korkeakoski och Koivukoski kraftverk i östra fåran och Klåsarö, Ediskoski, Strömfors och Ab-

borfors kraftverk i västra förgreningen. Dammen till i Abborfors kraftverk är i enlighet med dammsäkerhets-

lagen (494/2009) en damm av klass 1 (dammklassen ändrades 7.5.2020, KAIELY/461/2015). Som klass 1 

klassificeras en damm som vid en olycka medför fara för människoliv och fara för hälsan eller betydande 

fara för miljön eller egendom. Övriga kraftverk vid Kymmene älv är enligt klassificeringen i dammsäkerhets-

lagen (494/2009) dammar av klass 2, som vid en olycka kan medföra fara för hälsan eller fara för miljön el-

ler egendomen som är större än ringa. Enligt dammsäkerhetsförordningen (319/2010) dimensioneras en 

damm i ett vattendrag så att vattenståndet i uppdämningsdammen under det dimensionerade flödet inte 

överskrider det säkra vattenståndet i dammen, varför översvämningsavtappning kan göras även vid mycket 

sällsynta översvämningssituationer (dimensioneringsöversvämning för dammar av klass 1 1/5000a–

1/10000a och för dammar av klass 2 1/500a–1/1000a). På avsnitten nedanför Ingerois finns också fria fors-

avsnitt, av vilka de viktigaste är Ahvionkoski, Kultaankoski, Pernoonkoski, Hirvikoski samt forsarna nedanför 

Koivukoski. Fördelningen av vattenföringen i Kymmene älv mellan nedre delens östra och västra förgre-

ningar sker vid regleringsdammen i Hirvivuolle. Fördelningen av vattenföringen och avtappningen bestäms 

enligt regleringstillståndets avtappningstabell, och avtappningen kan inte ändras till exempel på grund av en 

översvämning.  

Översvämningsrisken i Kymmene älvs nedre lopp påverkas vintertid väsentligt av kravis, som kan höja 

vattenståndet med över en meter. Exempelvis i området ovanför Ahvionkoski har vattenståndet stigit med 

upp till 1,2–1,4 meter. I allmänhet har även en sällsynt översvämning sommartid (1/100a) relativt små konse-

kvenser och risken är riktad mot enskilda fastigheter. Vinteröversvämningar utgör emellertid ett hot i synner-

het mot området Ingerois där bostadsområden är utsatta om en mycket ogynnsam situation med kravis (stig-

ning över 1 m) och ett rikligt vinterflöde inträffar samtidigt. Återkomstintervallen för översvämningar orsakade 
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av kravis är betydligt större (sker oftare) än för motsvarande översvämningar under den öppna vattenperi-

oden. 

De totala skadorna som orsakas av en sällsynt översvämning (1/100a, nuläget) i området med betydande 

översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp beräknas uppgå till cirka 11 miljoner euro och av en mycket 

sällsynt översvämning (1/1000a, nuläget) till cirka 28 miljoner euro. I bedömningen av översvämningsskador 

i Kymmene älvs nedre lopp bör man dock beakta att bedömningarna har gjorts så att de motsvarar situationen 

under den öppna vattenperioden och att de inte beaktar översvämningar av kravis som kan öka skadebe-

dömningarna. Skadebedömningarna enligt nuläget och skadebedömningarnas förväntade utveckling i olika 

klimatförändringsscenarier har åskådliggjorts i Finlands miljöcentrals webbtillämpning Power BI 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi...). Bakgrunden till och grunderna för skadeberäkningen beskrivs i 

publikationen Suomen tulvariskit nyt ja tulevaisuudessa (Parjanne m.fl. 2018). 

3.3 Klimatförändringens inverkan på översvämningarna i Kym-
mene älvs avrinningsområde 

Klimatförändringen förutspås allmänt öka översvämningsrisken i Kymmene älvs avrinningsområde (se t.ex. 

Parjanne, Rytkönen & Veijalainen, 2020). Både de maximala flödena och översvämningsnivåerna i de stora 

sjöarna (Päijänne, Keitele, Puula, Vuohijärvi) förutspås öka. Å andra sidan kan översvämningsnivåerna i 

små källflöden minska i genomsnitt på grund av att vintrarna blir mildare och snömängden minskar. Den 

årliga avrinningen förutspås öka i Kymmene älvs avrinningsområde med 2,8 procent under perioden 2010–

2039 och 6,1 procent under perioden 2040–2069. Den största förändringen i hela avrinningsområdet är 

dock den betydande ökningen av avrinningen vintertid i slutet av århundradet (Veijalainen m.fl., 2012).  

Enligt dimensioneringsutredningen för dammarna i Kymmene älv kommer toppflödena i Kymmene älv 

sannolikt att öka mot slutet av århundradet i synnerhet i de mest ofördelaktiga klimatförändringsscenarierna 

(Jakkila & Veijalainen 2019,). Flödestoppen med ett sällsynt återkomstintervall på 100 år (maximalt flöde) 

förväntas öka i Kymmene älvs nedre lopp med + 5 procent under perioden 2010–2039 och med + 18 procent 

under perioden 2070–2099. I och med klimatförändringen förutspås tidpunkten för flödestoppen dessutom 

tidigareläggas från våren till årets början (Veijalainen m.fl., 2012). I fråga om området med betydande över-

svämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp är den risk för kravis som eventuellt ökar i och med att den hydro-

logiska årstidsrytmen förändras också en mycket viktig förändring med tanke på hanteringen av översväm-

ningsriskerna. Ökningen av risken för kravisöversvämningar förklaras av den förutspådda ökningen av hös-

tens och vinterns översvämningar samt den kortare istäckningstiden på vintern. Risken för översvämningar 

av kravis antas öka fram till mitten av århundradet (Veijalainen m.fl., 2012). 

Översvämningsrisker och översvämningshöjder som ökar i och med klimatförändringen ska beaktas i 

planeringen av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker och särskilt i projekt på lång sikt, såsom 

planläggning, byggande och utveckling av trafikförbindelser. Å andra sidan kan också översvämningar som 

orsakas av störtregn och kravis öka, vilket för sin del försvårar prognostiseringen av översvämningar och kan 

förkorta beredskapstiden i den operativa verksamheten för hantering av översvämningsrisker. 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjg0MDk4N2MtZGVjMy00YzgzLTlkMzktNmVhYjkzZmY4ZDRjIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9
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4 Mål för hanteringen av översväm-

ningsrisker 

4.1 Beskrivning av fastställandet av målen 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker presenteras i riskhanteringsplanen. Målen ställs upp av 

översvämningsgruppen efter myndighetssamarbetet och en tillräckligt omfattande växelverkan med intres-

sentgrupperna. Fastställandet av målen sker i flera faser och preciseras under arbetet med riskhanterings-

planen (Bild 4.1). Målen för hanteringen av översvämningsrisker fungerar som utgångspunkt för bedöm-

ningen och valet av åtgärder. Vid bedömningen av åtgärderna granskades åtgärdernas effekter, kostnader 

och genomförbarhet. Efter bedömningen fattade översvämningsgruppen beslut om de åtgärder som upptas 

i riskhanteringsplanen (kapitel 5). Vid fastställandet av målen har man beaktat de ogynnsamma följder som 

nämns i lagen om översvämningsrisker, samordningen av målen med målen för vattenvården samt hur stort 

område målet gäller. Vid fastställandet av målen har man dessutom beaktat särdragen i Kymmene älvs av-

rinningsområde samt bland annat möjligheterna att minska översvämningsriskerna, vidta åtgärder för över-

svämningsskydd och främja beredskapsåtgärder i området. Man har strävat efter att skapa realistiska mål 

och åtgärder med beaktande av till exempel möjligheterna till översvämningsskydd och de teknisk-ekono-

miska förutsättningarna för genomförande. 

 

Bild 4.1 Fastställande av målen och åtgärderna för hantering av översvämningsrisker 

År 2012 utarbetade samordningsgruppen för hantering av översvämningsrisker en riktgivande promemoria 

som stöd för översvämningsgrupperna om uppställande av mål för hanteringen av översvämningsrisker. 

Rekommendationerna i promemorian är avsedda att stöda översvämningsgrupperna i arbetet med att be-

döma nuläget för översvämningsrisker, fastställa preliminära mål samt harmonisera målen på riksplanet 

(Målen för hantering av översvämningsrisker, promemoria 13.4.2012, www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). I 

promemorian betonas dock att översvämningsgrupperna ställer upp sina mål så att de motsvarar behoven i 

de egna områdena med betydande översvämningsrisk. Målen för hanteringen av översvämningsrisker (ka-

pitel 4.2) som presenteras i denna plan för Kymmene älvs avrinningsområde följer i huvudsak målen i pla-

nen för perioden 2016–2021. Målen har dock delvis kompletterats och ordalydelsen har ändrats. 

 

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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4.2 Mål för perioden 2022–2027 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker fastställdes separat för området med betydande översväm-

ningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp och mer allmänt för hela Kymmene älvs avrinningsområde. Vid fast-

ställandet av målen följdes i huvudsak de allmänna målen för hanteringen av översvämningsrisker som fö-

reskrivits om i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Målnivåerna har fastställts så att de 

motsvarar följande situationer som beskriver sannolikheten för översvämningar och motsvarande vatten-

stånd: 

 

• Sällsynt översvämning: Översvämning med kravis i Kymmene älv med återkomstintervall 1/100a. För-

höjningen till följd av kravis bedöms vara cirka + 0,2–1,2 m beroende på granskningsplatsen enligt åter-

komstintervallet 1/100a under perioden av öppet vatten. På andra ställen i Kymmene älvs avrinningsom-

råde avses med sällsynt översvämning återkomstintervallet 1/100a utan tillägg med anledning av kravis. 

• Mycket sällsynt översvämning: Översvämning med kravis i Kymmene älv med återkomstintervall 1/250a. 

Förhöjningen till följd av kravis bedöms vara cirka + 0,2–1,2 m beroende på granskningsplatsen enligt 

återkomstintervallet 1/250a under perioden av öppet vatten. På andra ställen i Kymmene älvs avrinnings-

område avses med mycket sällsynt översvämning återkomstintervallet 1/250a utan tillägg med anledning 

av kravis. 

Översvämningskartor för perioden av öppet vatten som motsvarar översvämningarnas återkomstintervaller 

finns bland annat i Översättningskarttjänsten. Kravisöversvämningar med olika återkomstintervaller visas på 

kartorna som specialscenarier (www.ymparisto.fi/tulvakartat) 

De huvudsakliga målen för översvämningsriskhanteringsperioden 2022–2027 som godkänts av över-

svämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde är följande i fråga om området med betydande 

översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp: 

Hälsa och säkerhet: 

• De fast boende invånarnas hälsa och säkerhet äventyras inte ens vid en mycket sällsynt översväm-

ning. I kommunernas beredskapsplaner identifieras de åtgärdsbehov som orsakas av översväm-

ningar.  

• Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet beaktas även sällsynta översvämningar 

och inga nya objekt med översvämningsrisk uppstår. Vid planläggningen beaktas de ändringsbehov 

som klimatförändringen medför 

• Invånarna i det översvämningshotade området blir mer medvetna om översvämningar och höjer sin 

beredskap inför översvämningar. 

Miljö: 

• Driften av industrianläggningar och lagring av kemikalier orsakar inte långvariga eller omfattande 

skadliga konsekvenser för miljön ens vid en mycket sällsynt översvämning. 

• Eventuella störningar till följd av en sällsynt översvämning i hanteringen och bortledningen av av-

loppsvatten från samhällen orsakar inga betydande olägenheter för miljön eller hälsan. 

Nödvändighetstjänster: 

• I el-, värme- och vattendistributionen och datakommunikationsförbindelserna förekommer inga lång-

variga eller omfattande störningar ens vid en sällsynt översvämning. 

• Riskobjekt och deras indirekta konsekvenser identifieras och de ändringar som behövs för de mest 

kritiska objekten genomförs 

• Huvudvägar samt andra vägar och vägavsnitt som är nödvändiga med tanke på boendet, näringslivet 

och invånarnas säkerhet kan användas för trafik vid en sällsynt översvämning. 

• Järnvägstrafikens funktion och säkerhet säkerställs även vid sällsynta översvämningar 

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat
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Kulturarv: 

• Inte ens en sällsynt översvämning orsakar oåterkalleliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker i hela Kymmene älvs avrinningsområde presenteras ne-

dan: 

• Översvämningsrisker och -skador är kända i Kymmene älvs övre lopp och i hela Päijänne 

• Regleringsåtgärderna vid en översvämning genomförs så att skadorna i hela avrinningsområdet som 

helhet blir så små som möjligt 

• Miljöriskerna till följd av översvämningar har beaktats i tillståndsbehandlingen och den övriga myn-

dighetsverksamheten 

• Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet beaktas även sällsynta översvämningar 

och inga nya objekt med översvämningsrisk uppstår.   
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5 Åtgärder för att uppnå målen 

De åtgärder som krävs för att uppnå målen för hanteringen av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrin-

ningsområde (kapitel 4.2) presenteras i detta kapitel med iakttagande av indelningen enligt huvudlinjer. I 

kapitlen 5.1–5.10 beskrivs åtgärdshelheternas innehåll, genomförandesätt och uppföljning. Genom en ny 

gruppering av åtgärderna och en noggrannare definition än tidigare strävar man efter att effektivisera ge-

nomförandet och uppföljningen av åtgärderna samt underlätta gestaltningen av den helhet som åtgärderna i 

planen för hantering av översvämningsrisker bildar. Vid granskningen av åtgärderna har man i enlighet med 

10 § i lagen om översvämningsrisker (620/2010) strävat efter att söka även andra åtgärder än sådana som 

grundar sig på konstruktioner för översvämningsskydd. Åtgärder som inte handlar om konstruktioner är till 

exempel beaktande av översvämningsrisker i planeringen av områdesanvändningen, prognos- och var-

ningssystem, kommunikation, räddningsplaner som fokuserar på översvämningar samt beredskapsåtgärder 

och verksamhet vid översvämningar. På lång sikt anses anpassning och lösningar som är något annat än 

konstruktioner vara de mest effektiva och hållbara lösningarna, även om också konstruktioner ofta kan be-

hövas för att hantera översvämningsriskerna. På grund av naturskyddsvärdena i Kymmene älvs nedre lopp 

(bl.a. Natura-områden) samt den relativt ringa ekonomiska skadepotentialen har man vid valet av åtgärder 

dock inte gett omfattande konstruktioner för översvämningsskydd någon stor vikt. 

Man kan inte vara helt förberedd på översvämningar, även om översvämningen och översvämningens 

effekter som en konkret händelse kan beskrivas mycket heltäckande på förhand. Det väsentliga är att man 

på förhand har förberett sig på åtgärderna och att det finns färdiga planer för ledningen och genomförandet 

av de praktiska åtgärderna. Dessa planer innehåller inte nödvändigtvis någon steg för steg detaljerad be-

skrivning av alla åtgärder, utan de ger en riktning och ett innehåll för rätt slags ledning i rätt tid och för ge-

nomförandet av praktiska åtgärder i olika skeden av översvämningen. Översvämningen i Kymmene älv är så 

omfattande att de som ansvarar för förvaltningen och ledningen av olika funktioner redan på förhand ska vara 

medvetna om översvämningens sannolika konsekvenser samt bl.a. medborgarnas behov av information. Ge-

nom att söka lösningar och verksamhetsmodeller för att hantera olika förväntade problem kan man uppnå ett 

sådant slutresultat att så många medborgare som möjligt får behövlig och tillräcklig hjälp. På så sätt kan man 

uppnå ett brett förtroende bland medborgarna och en gemensam vilja att möta de problem som uppstått, i 

synnerhet efter översvämningen, när händelsens betydelse i praktiken klarnar för de berörda. 

De enskilda åtgärder som ska följas upp och som ingår i åtgärdshelheterna i kapitlen 5.1–5.10 har länkats 

till följande huvudgrupper för rapportering och uppföljning till EU med iakttagande av den sameuropeiska 

indelningen: 

Åtgärder som minskar översvämningsrisken: 

• Med minskning av översvämningsrisker avses sådana på förhand vidtagna åtgärder som avser att 

minska eventuella översvämningsskador och områdets skadepotential och förhindra att översvämnings-

risken ökar. Uppkomsten av översvämningsrisker kan förebyggas särskilt genom planering av markan-

vändningen: genom att beakta områden med risk för översvämning vid valet av byggnadsplats och ge-

nom att minska känsligheten av byggandet i områden med översvämningsrisk för skador som orsakas 

av översvämningar. Metoderna är till exempel planläggning, byggbestämmelser och rekommendationer 

för lägsta grundläggningsnivå.  

• Som andra åtgärder för att förebygga översvämningsrisk kan man också räkna en bedömning av san-

nolikheten för översvämningar och av de skador som uppstår samt en kartläggning av översvämnings-

hotade områden och översvämningsrisker. Även uppgörandet av en plan för hantering av översväm-

ningsriskerna kan betraktas som en åtgärd som förebygger översvämningsrisker. Ytterligare ett viktigt 

sätt för förebyggande är att öka kunskaperna om översvämningar hos invånarna i området och åtgärder 

som avser detta, till exempel anvisningar om beredskap för översvämningar. 
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Åtgärder för översvämningsskydd: 

• Med översvämningsskydd avses planering och byggande av sådana permanenta strukturer som avser 

att förhindra eller minska ogynnsamma skador till följd av översvämningar. De främsta metoderna är 

rensning av älvar och bäckar, invallning av stränder och reglering av vattendrag. 

Beredskapsåtgärder: 

• Med beredskapsåtgärder avses metoder, åtgärder och beredskapssystem som avser att förbättra be-

redskapen för översvämningar och därigenom minska de skador som en eventuell översvämning orsa-

kar. Även planering och övning av verksamheten i översvämningssituationer ingår i beredskapsåtgär-

derna. Beredskapsåtgärderna omfattar bland annat översvämningsprognoser, varningssystem, för-

handsinformation, räddningsplaner, övningar i avvärjning av översvämningar och främjande av egen 

beredskap. 

Verksamhet vid en översvämning 

• Tillvägagångssättet i översvämningssituationer omfattar åtgärder som vidtas under en översvämning för 

att förhindra eller minska de skador som översvämningen medför, såsom den reglering av vattendrag 

som situationen kräver, avlägsnande av konstruktioner eller isdammar som förhindrar vattenflödet samt 

räddningsverksamhet, inklusive evakuering och skydd med tillfälliga konstruktioner. 

Åtgärder i efterhand 

• Åtgärder i efterhand är åtgärder som vidtas efter en översvämningssituation, och som siktar på åter-

hämtning från skadorna och förbättring av beredskapen. Syftet med åtgärderna i efterhand är att säker-

ställa att ett område som drabbats av översvämning och dess befolkning återhämtar sig från psykiska 

och fysiska skador och kan fortsätta sina liv på ett så normalt sätt som möjligt. Vid behov ingår även 

förhindrandet av förorening av miljön i åtgärderna i efterhand. Efter en översvämning är det också viktigt 

att bedöma verksamheten vid översvämningen och vid behov förbättra den eller beredskapen i området 

före eventuella nästa översvämning. 

I planeringen och presentationen av åtgärderna har man utgått från tanken att åtgärdstyperna Verksamhet i 

översvämningssituationer och Åtgärder i efterhand inte följs upp separat i en situation där betydande över-

svämningar och översvämningsskador inte förekommer under perioden 2022–2027. Även i det fall att en 

sällsynt översvämningssituation inträffar bedöms hur verksamheten vid översvämningssituationen har ge-

nomförts och hur åtgärderna i situationen efter översvämningen har lyckats framför allt i förhållande till de 

beredskapsåtgärder som planerats på förhand. 

5.1 Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndig-
heterna 

Denna åtgärdshelhet främjar allmänt uppnåendet av målen för hanteringen av översvämningsrisker. Ett tätt 

samarbete mellan myndigheterna tjänar också den långsiktiga utvecklingen av hanteringen av översväm-

ningsrisker i området. 

Typiskt för Kymmene älvs avrinningsområde är att stora översvämningar inträffar sällan. Verksamhets-

miljön kan således inte jämföras till exempel med översvämningar som återkommer tätt i Österbotten, där det 

har tillsatts eller uppkommit myndighetsgrupper som samlas regelbundet för att höja beredskapen inför över-

svämningar. Sammankomsterna är ofta förknippade med ett känt hot om översvämning. I Kymmene älvs 

avrinningsområde anses motsvarande regelbundna sammankomster inte vara nödvändiga, men bered-

skapen och samarbetet bör dock utvecklas och främjas systematiskt så att myndighetsparterna och de vik-

tigaste intressentgrupperna vid en eventuell översvämning har kännedom och beredskap att vidta de nöd-

vändiga åtgärderna på ett organiserat sätt. Myndigheternas beredskap för översvämningar ska vara samord-

nad och myndigheterna ska känna till varandras verksamhetssätt. 



 

24 

För att utveckla samarbetet och kommunikationen för perioden 2022–2027 föreslås för området med bety-

dande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp en åtgärd/ett förfarande där de myndigheter som re-

presenteras av Kymmenedalens räddningsverk, Regionförvaltningsverket i Södra Finland och NTM-

centralen i Sydöstra Finland samlas i början av genomförandeperioden 2022-2023 och diskuterar samar-

betets nuläge, krav och innehåll med tanke på hanteringen av översvämningsriskerna samt eventuella ut-

vecklingsbehov. Över mötet upprättas ett protokoll, i vilket antecknas de åtgärder som krävs för att förbättra 

samarbetet och kommunikationen. Om parterna anser det nödvändigt kan ett mer detaljerat program för 

utvecklingen av samarbetet och kommunikationen utarbetas under perioden. NTM-centralen i Sydöstra Fin-

land sammankallar mötena. De utvecklingsåtgärder som man kommit överens om på mötet genomförs till 

utgången av genomförandeperioden för planen för hantering av översvämningsrisker, dvs. fram till 2027. 

Vid det första mötet som gäller myndighetsverksamheten koncentrerar man sig på de myndigheter som är 

verksamma i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp, men i ett senare 

skede kan deltagargruppen efter behov utvidgas till att gälla hela avrinningsområdet. 

Det väsentliga innehållet i arbetet är att till exempel definiera de viktigaste samarbetsparterna, bedöma 

den nuvarande beredskapen uttryckligen med tanke på genomförandet av översvämningen i Kymmene älv 

och rikta uppmärksamheten på de faktorer där utvecklingsbehov observeras. Myndighetsgruppen kan, om 

gruppen anser det befogat, utvidgas till att omfatta även andra myndigheter. Konkreta mål ställs upp för ar-

betet och man kommer överens om arbetsfördelningen. På så sätt kan alla parter se att samarbetet är me-

ningsfullt och nyttigt. Målet med verksamhetsmodellen är att motivera till fortsatt regelbundet arbete så att de 

ärenden som gäller hanteringen av översvämningsrisker fortskrider. 

Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland, Kymmenedalens räddningsverk, RFV i Södra Fin-

land 

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Delåtgärder som ska följas upp inom åtgärdshelheten för ökat myndighetssamarbete, tidtabellen för genom-

förandet av åtgärderna samt det föreslagna sättet att följa upp genomförandet av åtgärdshelheten presente-

ras i tabell 5.1: 

Tabell 5.1. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instanser/Genomförs 

av 
Tidtabell 

Uppföljningsindika-
tor 

Inledande möte och 
inskrivning av ut-
vecklingsåtgärder 

Åtgärder som mins-
kar översvämnings-

risken 

NTM-centralen, Kymmenedalens 
räddningsverk, RFV i Södra Fin-

land 
2022 

Inledande möte har 
hållits: Ja/nej. 

Genomförande av 
inskrivna åtgärder 

Åtgärder som mins-
kar översvämnings-

risken 

NTM-centralen, Kymmenedalens 
räddningsverk, RFV i Södra Fin-

land 

2022–
2027 

Åtgärderna har ge-
nomförts: Ja/nej. 

5.2 Styrning av markanvändning och byggande 

Styrningen av markanvändningen och byggandet har en central roll i beredskapen inför översvämningar. 

Åtgärderna för hantering av översvämningsrisker i anslutning till det främjar målen för människors hälsa och 

säkerhet samt för bekämpningen av miljöförstöring. Markanvändningen och byggandet bör inte medföra 

nya riskobjekt i översvämningshotade områden. För området med betydande översvämningsrisk i Kym-

mene älvs nedre lopp grundar sig den strategiska planeringen av markanvändningen på Kymmenedalens 

landskapsplan 2040 som godkändes 15.6.2020 (www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-

liikenne/maakuntakaava). 

Åtgärderna i anslutning till åtgärdshelheten för styrning av markanvändningen och byggandet är till sin 

natur i huvudsak fortlöpande och förenlig med de nuvarande verksamhetsmodellerna, men för perioden 

2022–2027 föreslås dessutom som åtgärd en granskning av att de befintliga planerna och byggnadsordning-

arna är aktuella. Dessutom betonas att översvämningsriskerna ska beaktas också i placeringen och byggan-

det av kommunalteknik samt bl.a. i placeringen och genomförandet av avloppsvattenlösningar i glesbygden. 

http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaava
http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaava
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Vikten av att planera markanvändningen beaktas också vid placeringen av objekt som hanterar och lagrar 

kemikalier samt transformatorstationer och anordningar för meddelandetrafik. I byggloven ska man beakta 

byggandet på fyllnadsjord och på områden med översvämningsrisk samt de belastningar som översväm-

ningen eventuellt orsakar konstruktionerna på dessa platser. NTM-centralerna styr kommunernas planlägg-

ning så att de beaktar hanteringen av översvämningsrisker samt informerar områdets byggnadsinspektörer i 

frågor som gäller översvämningshöjder. På det sättet skapas en enhetlig praxis. I anslutning till detta granskar 

NTM-centralerna de tidigare fastställda översvämningshöjderna i sina egna system (datasystemet för över-

svämningsinformation) och att systemen är enhetliga. 

I planeringen av markanvändningen, planläggningen och styrningen av byggandet ska översvämnings-

nivåerna och rekommendationerna om lägsta bygghöjder beaktas. De lägsta bygghöjderna i byggnadsord-

ningar och bygglov fastställs med iakttagande av riksomfattande rekommendationer (Parjanne & Huokuna, 

2014). Eventuella sårbara och kritiska nya objekt såsom sjukhus, vårdinrättningar och skolor ska placeras så 

högt att det i praktiken inte alls finns någon översvämningsrisk. Enligt rekommendationerna ska man i de 

lägsta bygghöjderna också beakta våghöjdens betydelse för byggplatsen. I området med betydande över-

svämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp är det viktigt att vara medveten om att den extra höjden på grund 

av en eventuell kravis är cirka 0,2–1,2 m i förhållande till översvämningshöjden under perioden av öppet 

vatten. I allt byggande ska dessutom klimatförändringens inverkan på översvämningshöjderna tas i beak-

tande. De egentliga besluten om lägsta bygghöjder i planer och byggprojekt fattas av kommunerna och det 

slutliga ansvaret för placeringen av byggnaderna och för konstruktionernas lämplighet för förhållandena på 

byggplatsen ligger i regel hos den som genomför byggprojektet. NTM-centralen i Sydöstra Finland ger inom 

sitt verksamhetsområde, inklusive området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp, 

på begäran ett utlåtande om den lägsta rekommenderade bygghöjden. Som en fortlöpande åtgärd beaktar 

NTM-centralerna även översvämningsriskerna när de ger utlåtanden om aktuella planförslag. 

Klimatförändringens inverkan på återkomstintervallet och översvämningsnivåerna bör beaktas i nya pla-

ner och byggprojekt redan i beredningsskedet. I fråga om befintliga planer görs revideringar under den andra 

planeringsperioden för hantering av översvämningsrisker för att säkerställa att planerna och byggnadsord-

ningarna är aktuella. Revideringarna görs i första hand av kommunerna. NTM-centralen ber om och sam-

manställer information om planernas aktualitet och erbjuder experthjälp vid bedömningen av klimatföränd-

ringens konsekvenser. När det gäller området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

är den ökade avrinningen vintertid och den eventuella ökningen av risken för översvämning med kravis som 

följer därav de viktigaste förändringarna med tanke på hanteringen av översvämningsriskerna och styrningen 

av byggandet i Kymmene älvs avrinningsområde (se kapitel 3.3). De lägsta bygghöjderna som presenteras i 

de nuvarande planerna och byggnadsordningarna bör gås igenom och vid behov förenhetligas i större ut-

sträckning i hela avrinningsområdet. Mer information om hur översvämningarna av kravis i Kymmene älv 

påverkar översvämningshöjderna fås under perioden 2022–2027 i och med att den nya strömnings- och is-

modellen för Kymmene älv färdigställs. Målet är att precisera nivåerna på de lägsta bygghöjderna och för-

bättra kartmaterialets informativa innehåll i anslutning till identifieringen av kritiska områden med översväm-

ning av kravis. 

Ansvariga instanser: NTM-centralerna, kommunerna och landskapsförbunden 

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Åtgärder som ska följas upp inom åtgärdshelheten Styrning av markanvändning och byggande, de ansva-

riga instanserna, tidtabellen för genomförandet av åtgärderna och det föreslagna sättet att följa upp genom-

förandet presenteras i tabell 5.2: 
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Tabell 5.2. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instanser/Ge-

nomförs av 
Tidtabell Uppföljningsindikator 

Inga nya bostadshus 
i översvämningsho-

tade områden 

Åtgärder som 
minskar över-

svämningsrisken 

Kommunerna 
fortlö-
pande 

Antalet bostadshus i områ-
det med risk för sällsynta 
översvämningar ökar inte 

under perioden 2022–
2027. 

Inga nya riskobjekt i 

översvämningsho-
tade områden 

Åtgärder som 

minskar över-
svämningsrisken 

Vattenverk, elverk, tillsyns-

myndigheter (NTM-
centralen, RFV, TUKES) 

fortlö-
pande 

Antalet riskobjekt i området 

med sällsynta översväm-
ningar ökar inte under pla-

neringsperioden. 

Justeringar av befint-
liga planer och bygg-

nadsordningar  

Åtgärder som 
minskar över-

svämningsrisken 

Kommunerna, landskaps-
förbunden, NTM-

centralerna 

2022–
2024 

Revidering har utförts: 
Ja/nej (i fråga om området 
med betydande översväm-

ningsrisk) 

5.3 Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nöd-
vändighetstjänster och uppdatering av beredskapsplanerna 

Denna åtgärdshelhet främjar förverkligandet av de mål som ställts upp för hanteringen av översvämnings-

risker i anslutning till tryggandet av nödvändighetstjänster samt indirekt även i målen i anslutning till hälsa, 

säkerhet och miljö. Med nödvändighetstjänster avses i det här sammanhanget vatten- och avloppstjänster, 

distribution av el och värme samt telefon- och datakommunikationsförbindelser. 

Översvämningen i Kymmene älv kan ha en betydande inverkan på tillgången till nödvändighetstjänster, 

och därför föreslås för perioden 2022–2027 en mer konkret och målinriktad verksamhetsmodell. Enligt verk-

samhetsmodellen ordnar NTM-centralen i början av genomförandeperioden ett inledningsmöte för varje nyck-

elintressentgrupp (eller intressentgrupper med anknytning till samma ämneshelhet) där man går igenom och 

antecknar nuläget för hanteringen av översvämningsriskerna och kommer överens om hur översvämnings-

riskerna ska beaktas, tidtabellen för genomförandet av åtgärderna, ansvaret samt uppföljningen av åtgär-

derna och inlämnandet av uppgifter till översvämningsgruppen för uppföljningsändamål. I fråga om företag 

som producerar nödvändighetstjänster ska man enligt förslaget gå vidare så att företagen i det första skedet 

gör en utredning av sin egen verksamhet om översvämningsrisker, där de med hjälp av översvämningskartor 

går igenom nätverkets riskobjekt samt utreder vilka konsekvenser störningarna i riskobjekten har för nätver-

kets verksamhet. Det är också viktigt att utreda de indirekta riskerna för hälsa och säkerhet, miljö och industri 

som störningar i el-, vatten- och värmedistributionen eventuellt medför. Syftet med utredningen av översväm-

ningsrisker är att identifiera vilka ändringar som behöver göras på nätverket och anläggningarna (t.ex. skydd, 

upphöjning av pumpstationer osv.) för att målen (kapitel 4.2) ska kunna uppnås, och att upprätta en tidtabell 

för dessa arbeten. Den föreslagna verksamhetsmodellen innehåller en tanke om att ändringsarbeten kan 

utföras enligt nuvarande praxis i samband med förnyelse och korrigeringar av nätverket, men att investeringar 

och ändringsarbeten i de mest kritiska delarna av nätverket ska göras snabbare. I den föreslagna verksam-

hetsmodellen genomförs nätverkets utvecklingsåtgärder i enlighet med prioriteringsinnehållet i en utarbetade 

riskutredningen under perioden 2022–2027. Om det redan har gjorts riskutredningar för översvämningar ska 

dessa gås igenom med NTM-centralen i början av perioden 2022–2027 för att få en lägesbild och bedöma 

ett eventuellt behov av uppdatering. 

Tryggandet av nödvändighetstjänster under exceptionella situationer såsom översvämningar har en viktig 

koppling till företagens och anläggningarnas egen beredskapsplanering. Utredningen om översvämningsris-

ker kan således utnyttjas för uppdatering av aktörernas beredskapsplaner innan de planerade reparationsåt-

gärderna slutförts. I beredskapsplanerna bör man beskriva de åtgärder med vilka man kan fortsätta att an-

vända nätverket vid en översvämning med så små störningar som möjligt så att olägenheter för hälsan, miljön 

och de kritiska funktionerna förhindras. Dessutom bör olägenheterna för invånarna minimeras. 

Producenterna av nödvändighetstjänster driver verksamheten självständigt inom sitt eget verksamhets-

område, så andra parter, såsom myndigheter, kan inte direkt genomföra eller medverka i genomförandet av 

den åtgärdshelhet som beskrivs här. Vid genomförandet av åtgärdshelheten kan NTM-centralen dock fungera 
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som tillhandahållare av bakgrundsinformation och -styrning kring ämnet översvämning samt koordinera sam-

arbetet, kommunikationen och informationsutbytet mellan företagen och översvämningsgruppen.  

Ansvariga instanser (Kymmene älvs nedre lopp): Kymen Vesi Oy, Kymmenedalens el Ab, Kotka Energi 

Ab, NTM-centralen i Sydöstra Finland (styrning och rådgivning) 

Kostnader: Det inledande mötet och riskutredningarna hör till den normala verksamheten, kostnaderna för 

genomförandet bedöms utifrån riskutredningen. Det är möjligt att ansöka om statlig understödsfinansiering 

för betydande förbättringsprojekt som minskar översvämningsrisken (Statsrådets förordning 714/2015) 

Åtgärdens prioritet: Mycket viktig (primär) 

Tabell 5.3 visar delåtgärderna, de ansvariga instanserna, tidtabellen för genomförandet av åtgärderna och 

det föreslagna sättet att följa upp genomförandet av den åtgärdshelheten som syftar till att kartlägga och 

minska sådana risker som översvämningar medför för företag som tillhandahåller nödvändighetstjänster: 

Tabell 5.3. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvarig instans/Ge-

nomförs av 
Tidtabell Uppföljningsindikator 

Inledande möte 
Åtgärder som minskar 

översvämningsrisken 

NTM-centralen i Syd-

östra Finland 
2022–2023 

Inledande möte har hål-

lits: Ja/nej 

Riskutredning och tidta-

bell för åtgärderna 

Åtgärder som minskar 

översvämningsrisken 

Kymen Vesi Oy, Kym-

menedalens el Ab, 

Kotka Energi Ab, data-

nätbolag 

2022–2027 

Riskutredning har 

gjorts: Ja/nej (enligt an-

svarig instans) 

De prioriterade åtgär-

derna har vidtagits 

Åtgärder för översväm-

ningsskydd 

Kymen Vesi Oy, Kym-

menedalens el Ab, 

Kotka Energi Ab, data-

nätbolag 

2022–2027 
Gjorts/inte gjorts (enligt 

ansvarig instans) 

Befintliga riskobjekt har 

beaktats i beredskaps-

planerna 

Beredskapsåtgärder 

Kymen Vesi Oy, Kym-

menedalens el Ab, 

Kotka Energi Ab, data-

nätbolag 

2022–2027 
Gjorts/inte gjorts (enligt 

ansvarig instans) 

Verksamhet under och efter en översvämning: 

Vad gäller nödvändighetstjänster följer man vid en översvämning beredskapsplanen och ser till att medbor-

garna och myndigheterna får tillräcklig information. Till denna del motsvarar verksamheten åtgärderna i 

hanteringsplanen för perioden 2016–2021 (Höytämö, Luoma-aho & Sokka, 2015) i) Säkerställande och 

kontroll av verksamheten vid avloppsanläggningen, ii) Säkerställande av vattendistributionen vid störningar 

samt iii) Säkerställande av eldistributionen. Efter en översvämning återgår man till nätverkets normala verk-

samhet så snart som möjligt genom att utföra behövliga reparations- och reparationsarbeten. Efter en bety-

dande översvämning är det anledning att på nytt bedöma om beredskapen är tillräcklig och om åtgärderna 

har lyckats. 

5.4 Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Pä-
ijänne och precisering av skadebedömningarna 
Denna åtgärdshelhet täcker en stor del av Kymmene älvs avrinningsområde. Identifieringen av och förståel-

sen för översvämningsrisker och även risker för torka tjänar användningen av vattenresurserna i hela avrin-

ningsområdet och genomförandet av regleringen så att skadorna i hela avrinningsområdet blir så små som 

möjligt. Dessutom främjar ny och preciserad information generellt sett uppnåendet av målen för hanteringen 

av översvämningsrisker i hela avrinningsområdet. 

I denna åtgärdshelhet fokuserar man på de viktigaste industrianläggningarna, vattenverken och elverken 

i Päijänne samt på andra eventuella skadelidande/skadetyper vid sällsynta översvämningar eller torka, såsom 

rekreation och turism, sjötrafik och jordbruk. I fråga om industrin och vattenverken är avsikten att preliminärt 

kartlägga riskerna med hjälp av en enkätundersökning. Utifrån resultaten av riskkartläggningen kan man pre-

cisera skadebedömningarna som orsakas av översvämningar och torka i hela avrinningsområdet, genomföra 
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regleringen så effektivt som möjligt inom ramen för de nuvarande tillståndsvillkoren samt bedöma behovet av 

att utveckla regleringen i framtiden. Utgångspunkten är dock att det ska finnas något som är särskilt viktigt 

och/eller ekonomiskt värdefullt för att utredningen ska kunna ge upphov till en sådan ändring som grundligt 

skulle förändra principerna för den nuvarande regleringen av Päijänne. På basis av resultaten från utred-

ningen ska man också, innan regleringen ändras, utreda alla andra metoder och möjligheter för att minska 

översvämningsrisken, med vilka man uppnår det slutresultat som har det bästa kostnadsnyttoförhållandet. 

Åtgärdshelheten inleds med den preliminära projektplaneringen vid NTM-centralen i Sydöstra Finland, 

som preciseras till den egentliga projektplanen i samarbete med de övriga NTM-centralerna i avrinningsom-

rådet och SYKE. Sättet att genomföra projektet och projektets innehåll preciseras i takt med att planeringen 

fortskrider. Ett centralt mål för åtgärderna är att kartlägga översvämningshotade områden och översväm-

ningsrisker i hela Päijänne. 

Ansvariga instanser: NTM-centralerna, SYKE samt regionens företag och aktörer (lämnande av uppgifter) 

Kostnader: NTM-centralerna som tjänstearbete, finansiering för projektet söks efter att projektplanen har 

utarbetats (samarbete mellan NTM-centralerna och SYKE) 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Delåtgärder som ska följas upp i anslutning till utredningen om risker för översvämningar och torka i Päijän-

neområdet, de ansvariga instanserna, tidtabellen för åtgärderna och sättet att följa upp genomförandet pre-

senteras i tabell 5.4: 

Tabell 5.4. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instanser/Ge-

nomförs av 
Tidtabell 

Uppföljningsindika-

tor 

Utarbetande av en pro-

jektplan 

Åtgärder som 
minskar översväm-

ningsrisken 

NTM-centralerna och 

SYKE 
2022 

Projektplanen är 

klar: Ja/nej. 

Enkät till industrin och 

vattenverken 

Åtgärder som 
minskar översväm-

ningsrisken 

NTM-centralerna, SYKE, 
regionens företag och 

aktörer 

2023–2024 
Enkäterna har ge-

nomförts: Ja/nej 

Utredningar om andra 

skadelidande 

Åtgärder som 

minskar översväm-
ningsrisken 

NTM-centralerna och 

SYKE 
2023–2024 

Utredningarna har 

gjorts: Ja/nej 

Utredning om risker för 

översvämning och 
torka/slutrapport 

Åtgärder som 

minskar översväm-
ningsrisken 

SYKE, NTM-centralerna 2024–2025 
Rapporten är klar: 

Ja/nej. 

Översvämningskartor ut-

arbetas för Päijänne om-
råde 

Åtgärder som 

minskar översväm-
ningsrisken 

SYKE, NTM-centralerna 2022–2025 
Kartorna har utar-

betats: Ja/nej 

5.5 Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

Utvecklingen av strömnings- och ismodellen förbättrar vår uppfattning om strömningsförhållandena, över-

svämningarna och översvämningshöjderna i Kymmene älvs nedre lopp. Modellering av flödet i öppna fåror 

med hjälp av den verkliga fårprofilen i Kymmene älvs nedre lopp som uppmättes 2018–2019 gör det möjligt 

att sammanställa mer exakta översvämningskartor än tidigare, liksom också att utnyttja modellen i plane-

ringen av olika åtgärder för översvämningsskydd. Utvecklingen av flödesmodellen främjar således på 

många sätt uppnåendet av målen för hanteringen av översvämningsrisker. 

Utvecklingen av strömnings- och ismodellen pågår vid Finlands miljöcentral och den nya modellen tas i 

bruk under perioden 2022–2027. Utifrån modellen kommer man att utarbeta nya översvämningskartor för 

Kymmene älvs nedre lopp. Modellen möjliggör i synnerhet en bättre bedömning av översvämningar orsakade 

av kravis och isproppar. När det gäller kravisöversvämningar är målet att identifiera och beskriva kritiska 

strandområden i Kymmene älvs nedre lopp. Kartorna kan även i fortsättningen utnyttjas i styrningen av mar-

kanvändningen och byggandet och i identifieringen av riskobjekt samt till exempel för att bättre än tidigare 

rikta och distribuera information inom området med översvämningsrisk. 
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Utöver de förbättringar och åtgärder som baserar sig på översvämningskartläggningen kommer den nya 

strömnings- och ismodellen att utnyttjas i planeringen och utvecklingen av åtgärderna för översvämnings-

skydd. Sådana åtgärder är i synnerhet de behov och åtgärder som identifierats redan under perioden 2016–

2021 för att utveckla bekämpningen av kravis i Kymmene älvs nedre lopp (placering av bommar och even-

tuella tilläggsbommar), utredning av möjligheterna till rensning i avsnittet ovanför Korkeakoski kraftverk 

samt en därmed anknuten granskning av möjligheterna att skydda bostadsfastigheterna i Korkeakoski-för-

greningen med hjälp av vallar (se kapitel 5.10, Övriga åtgärder). I och med att flödesmodellen preciseras 

kommer man i fråga om översvämningsvallarna också att utreda möjligheterna att skydda fastigheterna i 

bostadsområdet på den sydöstra stranden av Koskenalus i Ingerois. Flödesmodellen kan också utnyttjas 

vid olika granskningar av förändringar i dammar och fördelningen av flödet samt vid planeringen av åtgärder 

i anslutning till vattenvården, såsom restaurering av fiskarnas livsmiljöer.  

Ansvariga instanser: SYKE och NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: NTM-centralen som tjänstearbete, modellutvecklingen som ett samarbetsprojekt mellan NTM-

centralen och SYKE 

Åtgärdens prioritet: Mycket viktig (primär) 

Åtgärder som ska följas upp i anslutning till utvecklingen av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv, 

de ansvariga instanserna och tidtabellen för genomförandet av åtgärderna samt sättet att följa upp dem pre-

senteras i tabell 5.5: 

Tabell 5.5. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instanser/Ge-

nomförs av 
Tidtabell Uppföljningsindikator 

Utveckling av en 
strömningsmodell 

Åtgärder som minskar 
översvämningsrisken 

SYKE, NTM-centralen i 
Sydöstra Finland 

2022–2024 
Modellen är i bruk: 

Ja/nej 

Nya översväm-
ningskartor 

Åtgärder som minskar 
översvämningsrisken 

NTM-centralen i Syd-
östra Finland, SYKE 

2022–2024 
Kartorna har utarbe-

tats: Ja/nej 

5.6 Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och 
kommunernas beredskapsplanering 

Denna åtgärdshelhet främjar i hög grad uppnåendet av de mål för hälsa och säkerhet som ställts upp för 

hanteringen av översvämningsrisker. Kommunernas verksamhet vid en översvämning utgör en mycket be-

tydande del av arbetet med att hantera översvämningsriskerna som helhet och av hur hanteringen av över-

svämningsriskerna lyckas i Kymmene älv. När en översvämning inträffar berör många konsekvenser såd-

ana ärenden och funktioner där kommunen i fråga är ansvarig instans och där medborgarnas kontakter och 

frågor i första hand riktas till kommunens tjänstemän. Kommunens ärendehantering och åtgärder, anvis-

ningar samt stöd i anslutning till information och verksamhet kan väntas omedelbart när en översvämnings-

situation börjar utvecklas. 

Målet med den föreslagna åtgärdshelheten är att åtgärder för en sällsynt översvämning ska inkluderas i 

kommunernas beredskapsplaner med tillräcklig noggrannhet. I åtgärdshelheten kombineras flera bered-

skapsåtgärder som ingick redan under perioden 2016–2021 (åtgärderna i) Kommunernas beredskapsplaner 

ii) Evakueringsplaner och iii) Planering av transporterna i områden som blir omringade). Hanteringen av över-

svämningsrisker är bara en del av den beredskapshelhet som kommunen bör ha. Därför är det väsentligt att 

man vid samordningen av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplanering i så 

stor utsträckning som möjligt utnyttjar de befintliga riskhanteringsanvisningarna i anslutning till kommunernas 

beredskap och kan inkludera innehållet om översvämningssituationer och de åtgärdshelheter som en över-

svämning kräver. NTM-centralen i Sydöstra Finland och Kymmenedalens räddningsverk fungerar som stöd 

och samarbetspartner för kommunerna i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre 

lopp i strävan efter att anpassa översvämningsrelaterade frågor till beredskapsplanerna på ett balanserat sätt 

så att planerna ger konkret nytta vid en översvämning.  
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I den verksamhetsmodell som presenteras för perioden 2022–2027 beaktas översvämningsriskerna och de 

inkluderas som en betydande riskfaktor i kommunernas beredskapsplaner så att NTM-centralen i Sydöstra 

Finland i början av genomförandeperioden sammankallar ett inledande möte, i vilket kommunen eller kom-

munerna i fråga samt räddningsverket deltar. Från kommunerna ska en eller flera representanter från alla 

centrala sektorer som kan påverkas av översvämningen delta i mötet. På mötet ska man gå igenom bered-

skapsuppgifterna för kommunens olika verksamhetsområden. NTM-centralen ska presentera särdragen 

hos översvämningar och objekten med översvämningsrisk i Kymmene älv. Vidare ska man på mötet disku-

tera centrala faktorer som ska beaktas i beredskapsplanerna i anslutning till översvämningar. Över det inle-

dande mötet utarbetas en promemoria, i vilken antecknas bl.a. de olika parternas uppgifter, det samarbete 

som behövs samt innehållskraven för de ärenden som ska ingå i beredskapsplanen. Under perioden 2022–

2027 för hantering av översvämningsrisker följer man upp utvecklingen av beredskapsplaneringen och upp-

dateringen av planerna samt genomförandet av de överenskomna uppgifterna på det sätt som man tillsam-

mans kommit överens om vid det inledande mötet. För att genomföra den verksamhetsmodell som beskrivs 

här föreslås dessutom att kommunen/kommunerna förbinder sig att rapportera om de åtgärder som vidta-

gits under genomförandeperioden 2022–2027 till NTM-centralen i Sydöstra Finland, som vidarebefordrar 

uppgifterna till översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde – detta för att uppfylla den upp-

följningsskyldighet som förutsätts i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). NTM-centralen 

tillhandahåller efter behov experthjälp för bedömningen och uppdateringen av beredskapsplaner i anslut-

ning till översvämningar.  

Ansvariga instanser: Kouvola, Kotka, Pyttis, Lovisa, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Kymmenedalens 

räddningsverk  

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdens prioritet: Mycket viktig (primär) 

Tabell 5.6 visar delåtgärderna, de ansvariga instanserna, tidtabellen för genomförandet av åtgärderna och 

det föreslagna sättet att följa upp genomförandet av åtgärdshelheten som syftar till att samordna hante-

ringen av översvämningsrisker med beredskapsplaneringen i kommunerna: 

Tabell 5.6. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvarig instans/Genomförs 

av 
Tidtabell Uppföljningsindikator 

Inledande möte 
Beredskapsåt-

gärder 

NTM-centralen i Sydöstra Fin-

land, kommunerna och Kym-
menedalens räddningsverk 

2022 
Mötet har hållits: Ja / 

nej (kommunvis) 

Information, hjälp och 

rådgivning till invånarna 
vid en översvämning 

Beredskapsåt-
gärder 

Kommunerna, NTM-centralen i 

Sydöstra Finland, Kymmene-
dalens räddningsverk 

2022–2027 

Har inkluderats i be-

redskapsplanerna: 
Ja/nej 

Identifiering av fastig-
heter som förutsätter 

skydd eller evakuering  

Beredskapsåt-
gärder 

Kommunerna, NTM-centralen i 
Sydöstra Finland, Kymmene-

dalens räddningsverk 
2022–2027 

Har inkluderats i be-
redskapsplanerna: 

Ja/nej 

Bedömning och ord-
nande av behovet av till-

fälligt boende 

Beredskapsåt-
gärder 

Kommunerna, NTM-centralen i 
Sydöstra Finland, Kymmene-

dalens räddningsverk 
2022–2027 

Har inkluderats i be-
redskapsplanerna: 

Ja/nej 

Försörjning till och sjuk-
transporter från inring-

ade områden 

Beredskapsåt-
gärder 

Kommunerna, NTM-centralen i 
Sydöstra Finland, Kymmene-

dalens räddningsverk 
2022–2027 

Har inkluderats i be-
redskapsplanerna: 

Ja/nej 

Verksamhet under och efter en översvämning: 

Kommunernas och räddningsverkets beredskap och beredskap testas i praktiken först vid en sällsynt stor 

översvämning. I samordningen av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapspla-

nering ingår målet att man vid en översvämning och i en situation efter en översvämning ska handla plan-

enligt (och som man övat) på det som presenteras i uppdateringarna och justeringarna av beredskapspla-

nerna. Vid en översvämning ska man utöver det som presenteras i tabell 5.6 även se till att krishjälp ord-

nas. Åtgärder som ska beaktas efter en översvämning är rådgivningsarbete i anslutning till reparation av 

byggnader och ansökan om ersättning samt öppnande av vägförbindelser. I beredningen av riskhanterings-

planen för planeringsperioden 2022–2027 framkom dessutom att man bl.a. med hjälp av information bör 
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kunna förebygga hälsoolägenheter (fuktskador) som eventuellt uppstår på lång sikt till följd av att konstrukt-

ioner i bostadsbyggnader blir våta. 

5.7 Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsy-
nen över miljötillstånd och företagens beredskap 

Denna åtgärdshelhet främjar uppnåendet av de mål för hanteringen av översvämningsrisker som ställts upp 

för miljöns tillstånd. I det översvämningshotade området i Kymmene älvs nedre lopp drivs skogsindustri i 

Ingerois. Fabrikerna hanterar också farliga ämnen. Längs Kymmene älvs nedre lopp eller i närområdet finns 

också andra anläggningar som kräver miljötillstånd, såsom djurstall. För säkerheten och beredskapen inför 

miljörisker ansvarar i huvudsak företagen och andra aktörer, som också ansvarar för att vidta nödvändiga 

åtgärder. Myndigheterna styr och övervakar riskhanteringen bl.a. i enlighet med miljöskyddslagen 

(527/2014). I fråga om anläggningar som hanterar eller lagrar farliga ämnen kan även riskutredningar och 

beredskap som avses i kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) och räddningslagen (379/2011) komma i fråga.  

Under perioden 2022–2027 lyfts översvämningsriskerna allt mer fram i samband med NTM-centralernas 

tillsyn över miljötillstånd. Målet är att säkerställa att de risker som en sällsynt översvämning medför för före-

tagens och anläggningarnas verksamhet har beaktats på tillbörligt sätt. För riskobjektens del ska ett eventuellt 

behov av översvämningsskydd i form av konstruktioner och eventuella andra åtgärder planeras och genom-

föras på förhand. Dessutom ska företag och inrättningar förbereda sig på eventuella åtgärder som krävs 

under en översvämning. NTM-centralen ska dessutom i sina utlåtanden säkerställa att översvämningsris-

kerna beaktas även när nya tillstånd beviljas. Med tanke på hela Kymmene älvs avrinningsområde bör sär-

skild uppmärksamhet fästas vid anläggningar där man hanterar farliga ämnen.  

Samordningen av hanteringen av översvämningsrisker och tillsynen över tillstånden ställer krav på ut-

vecklingen av samarbetet mellan myndigheterna och NTM-centralens interna samarbete, så att beaktandet 

av översvämningsriskerna bättre än tidigare blir en del av tillsynen över tillstånden (inkl. utlåtanden, inspekt-

ionsbesök osv.). Inom NTM-centralen ska man gå igenom eventuella objekt som förknippas med översväm-

ningsrisk och tillhörande tillsynsplaner och vid behov kan NTM-centralens expert på översvämningsrisk delta 

i tillsynsinspektionerna. En motsvarande verksamhetsmodell borde främjas förutom i området med betydande 

översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp även i större utsträckning i Kymmene älvs avrinningsområde. 

Kritiska objekt utreds närmare som en del av utredningen om risk för översvämning och torka i Päijänneom-

rådet (kapitel 5.4). 

Ansvariga instanser: Företag och anläggningar i det översvämningshotade området, NTM-centralen i Syd-

östra Finland, övriga NTM-centraler 

Kostnader: Som tjänstearbete och som en del av företagens normala verksamhet 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Tabell 5.7 visar delåtgärderna, de ansvariga instanserna, tidtabellen för genomförandet av åtgärderna och 

det föreslagna sättet att följa upp genomförandet av åtgärdshelheten som syftar till att samordna hante-

ringen av översvämningsrisker, tillsynen över miljötillstånd och företagens beredskap: 

Tabell 5.7. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvarig instans/Genomförs 

av 
Tidtabell 

Uppföljningsindi-
kator 

Beaktande av översväm-
ningsrisker i tillsynen 

över miljötillstånd 

Beredskapsåtgärder 

NTM-centralen i Sydöstra 
Finland (Kymmene älvs 

nedre lopp), övriga NTM-

centraler i avrinningsområdet 

2022–2027 

Ärendet har be-
handlats beträf-

fande kritiska ak-

törer: Ja/nej 

Åtgärderna för över-

svämningsskydd och be-
redskap har genomförts 
enligt överenskommelse  

Åtgärder som mins-

kar översvämnings-
risken/Beredskapsåt-

gärder 

Företag och anläggningar, 

Kymmenedalens räddnings-
verk 

2022–2027 
Åtgärderna har 
vidtagits: Ja/nej 

  



 

32 

Verksamhet under och efter en översvämning 

I anslutning till åtgärdshelheten genomförs verksamheten vid och efter en översvämning i enlighet med fö-

retagens och anläggningarnas egna beredskapsplaner samt eventuella interna och externa räddningspla-

ner. 

5.8 Beredskapsövning 

Genom beredskapsövningar är det möjligt att avsevärt främja uppnåendet av de mål för hälsa och säkerhet, 

miljöns tillstånd och tryggandet av nödvändighetstjänster som ställts upp för hanteringen av översvämnings-

risker. Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde anser att det under perioden 2022–

2027 bör ordnas en beredskapsövning som omfattar alla centrala aktörer i området med översvämningsrisk 

i Kymmene älvs nedre lopp. Övningen ska förläggas till slutet av genomförandeperioden, då man i kommu-

nernas och företagens beredskapsplanering har kommit vidare i enlighet med åtgärdshelheterna som pre-

senteras i denna plan. 

I beredskapsövningen ska man sträva efter en sanningsenlig övning i översvämningssituationer och att 

de beredskaps- och beredskapsplaner som kommunerna och andra intressentgrupper har utarbetat utnyttjas 

i övningen och att man å andra sidan antecknar observerade detaljer som kräver förbättring för att utveckla 

beredskaps- och beredskapsplanerna. Intressentgruppernas synpunkter på behovet av beredskapsövningar 

och eventuella specialkrav kartläggs i samband med genomförandet av andra åtgärdshelheter som present-

eras i denna riskhanteringsplan. Deltagarna och det slutliga sättet att genomföra beredskapsövningen preci-

seras under perioden. NTM-centralen i Sydöstra Finland ansvarar i första hand för arrangemangen kring 

beredskapsövningen. 

Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: Beredning som tjänstearbete. Konsultarbetets andel av planeringen och genomförandet av öv-

ningen är ca 20 000 euro. 

Åtgärdens prioritet: Mycket viktig (primär) 

De åtgärder som ska följas upp i anslutning till beredskapsövning, de aktörer som ansvarar för åtgärderna 

och tidtabellen för genomförandet av dem visas i tabell 5.8: 

Tabell 5.8. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instan-
ser/Genomförs av 

Tidtabell Uppföljningsindikator 

Ordnande av beredskaps-
övning 

Beredskapsåt-
gärder 

NTM-centralen 2025–2027 
Beredskapsövning har 

hållits: Ja/nej 

Dokumentering av utveckl-

ingsbehov som identifie-
rats i beredskapsövningen  

Beredskapsåt-
gärder 

NTM-centralen 2025–2027 

En rapport har samman-

ställts över övningen: 
Ja/nej 

Verksamhet under och efter en översvämning 

Vid en översvämning följer man verksamhetsmodeller som man har planerat på och övat i förväg. Vid en 

beredskapsövning bör man också gå igenom de åtgärder som krävs efter en översvämning. 

5.9 Information till invånarna och handledning inför översväm-
ningar 

Denna åtgärdshelhet främjar direkt förverkligandet av det fastställda målet om att "invånarna i det över-

svämningshotade området blir mer medvetna om översvämningar och höjer sin beredskap inför översväm-

ningar". 

För att förbättra invånarnas och fastighetsägarnas medvetenhet om översvämningar och beredskap inför 

översvämningar föreslås ytterligare satsningar för perioden 2022–2027. Skyddet av fastigheter genomförs på 
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fastighetsägarnas försorg och bekostnad, men myndigheterna kan stöda beredskapen inför översvämningar 

genom att dela ut information om tekniker och material för översvämningsskydd till fastigheter i översväm-

ningshotade områden. Informationsutbytet sker genom att handböcker och anvisningar publiceras i olika ka-

naler samt via sociala medier. Genom information och rådgivning utökas informationen om hanteringen av 

översvämningsrisker, det frivilliga skyddet av fastigheter och kartläggs eventuella åtgärder för översväm-

ningsskydd och beredskap som redan vidtagits på privata fastigheter. Dessutom lyfter man fram fastighetsä-

garnas eget ansvar för beredskapen inför översvämningar. Under perioden 2022–2027 utreds möjligheterna 

att förmedla information om översvämningar via vattenverkens och elverkens kommunikationskanaler samt 

möjligheterna att utnyttja lokala egnahems- och boendeföreningar och andra föreningar i området för att dela 

information samt ordna olika evenemang. 

Genom ändamålsenliga skyddsåtgärder kan fastighetsägaren till och med avvärja de skador som över-

svämningen orsakar i sin helhet. Omständigheterna och möjligheterna att genomföra skyddsåtgärderna vari-

erar dock mellan fastigheterna. Möjligheterna att skydda en fastighet mot översvämningar bl.a. av terrängens 

höjd, höjdskillnaderna, jordmånen samt tomtens form och läge i förhållande till grannfastigheterna. Man bör 

antingen bygga permanenta konstruktioner på förhand eller planera skyddsmetoder som tas i bruk vid hot om 

översvämning. Med tanke på fastighetsägaren är det av största vikt att veta vilken risk bostadsbyggnaden 

löper för att bli våt och skadad, på vilken höjd byggnadens lägsta konstruktioner skadas och med vilken 

sannolikhet dessa konstruktioner skadas. I anslutning till detta kan ett vattenstånd som förekommer i genom-

snitt en gång på 50 år betraktas som en viktig höjd. Om skadade konstruktioner ligger under denna höjd kan 

försäkringsersättningar inte fås. Skyddsbehovet för dessa fastigheter är primärt, men det är anledning att 

även skydda konstruktioner som ligger högre upp (och som berörs av återkomstintervallet 1/50a–1/100a). 

Man bör också fästa uppmärksamhet vid att säkerställa vattenkvaliteten i hushållsvattenbrunnarna. 

NTM-centralen i Sydöstra Finland ger på begäran fastighetsägarna inom sitt område fastighetsspecifik 

information om översvämningshöjderna samt i den mån det är möjligt också anvisningar för fastighetsskyd-

det. Även kommunernas byggnadsinspektörer ger vid behov handledning i anslutning till skydd av byggnader. 

Vid rådgivningen ska man också fästa uppmärksamhet vid eventuella konsekvenser för grannskapet och 

vattenmiljön (t.ex. konsekvenser för landskapet). I anslutning till sådana konsekvenser kan den kommunala 

miljövårdsmyndigheten ge handledning.  

Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland, kommunerna, Kymmenedalens räddningsverk 

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

De delåtgärder som knyter an till information till invånarna och handledning inför översvämningar och som 

ska följas upp under perioden 2022–2027 presenteras i tabell 5.9.  

Tabell 5.9. Genomförande och uppföljning av delåtgärder i anslutning till åtgärdshelheten 

Åtgärd Åtgärdstyp 
Ansvariga instanser/Ge-

nomförs av 
Tidtabell Uppföljningsindikator 

Uppdatering av anvisning-

arna för invånarna i över-
svämningshotade områden 

Åtgärder som 

minskar över-
svämningsrisken 

NTM-centralen, Kymmene-
dalens räddningsverk 

2022–2025 
Anvisningarna har 
uppdaterats: Ja/nej 

Riktad information till de 
mest utsatta bostadsfastig-

heterna 

Åtgärder som 
minskar över-

svämningsrisken 

NTM-centralen, kommu-
nerna, Kymmenedalens 

räddningsverk 
2022–2025 

Information har gi-
vits: Ja/nej 

Utveckling av allmän in-
formation (intressentgrupp-
stidningar, sociala medier) 

Åtgärder som 
minskar över-

svämningsrisken 

NTM-centralen, intressent-
grupper 

2022–2027 
Information har ord-

nats: Ja/nej 
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5.10 Övriga åtgärder 

Utveckling av bekämpningen av kravis 

Genom åtgärderna för att bekämpa kravis minskas sannolikheten för översvämning på grund av kravis i 

Kymmene älvs nedre lopp och främjas förverkligandet av flera mål för hanteringen av översvämningsris-

kerna. 

I Kymmene älvs nedre lopp förebyggs översvämningar av kravis med bommar och vid behov med spräng-

ningar. Även i de nordligare delarna av Kymmene älvs avrinningsområde (Södra och Norra Savolax) har 

man varit tvungen att ta till sprängningar. I Kymmene älvs nedre lopp uppkommer kravis nuförtiden mer ore-

gelbundet på grund av klimatförändringen. Till exempel vintrarna 2018–2019 och 2019–2020 bildades i 

praktiken ingen kravis alls. Kravisbommar hade dock monterats även dessa vintrar. Å andra sidan kan ris-

ken för översvämningar som beror på kravis enligt prognoserna också öka i och med klimatförändringen. 

Effekten av kravisbekämpningen upprätthålls och utvecklas genom att förnya bommarna och förbättra pla-

ceringen av dem.  

I Kymmene älvs nedre lopp har man förberett sig för sprängning av kravis: man har redan på förhand 

sökt en aktör som är insatt i ämnet och ska ansvara för sprängningarna. Denna entreprenör har förbundit sig 

att under avtalsperioden upprätthålla beredskap för eventuellt sprängningsarbete. För denna beredskap har 

man redan betalat. Behovet av att spränga kravis och av beredskapen för det bör granskas under perioden 

2022–2027 så att man beaktar den potentiella minskningen av översvämningsskador och den effekt som 

effektivare bommar har för den höjning som beror på kravis. Uppskattningarna om höjning till följd av kravis 

som fås från den nya strömnings- och ismodellen för Kymmene älv bör inkluderas i granskningen. I strävan 

att förbättra bekämpningen av kravis bör man också noggrannare än tidigare bedöma hur sprängningarna 

påverkar skyddsvärdena och skyddsmålen i Kymmene älvs nedre lopp.  

NTM-centralen i Sydöstra Finland utvecklar bekämpningen av kravis i samarbete med Finlands miljöcentral 

SYKE (ismodeller).  

Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Åtgärdstyp: Minska översvämningsrisker 

Kostnader: Utvecklingsarbete som tjänstearbete, operativa kostnader i genomsnitt ca 50 000 euro/år 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2027, fortlöpande åtgärd, utvecklingsbehoven bedöms årligen 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Rensning av fåror 

Syftet med rensningen av fåror är att minska översvämningarna och därmed främja målen för hälsa och sä-

kerhet i Kymmene älvs nedre lopp.   

Det är inte möjligt att i stor utsträckning röja upp fåror i Kymmene älv. En sänkning av vattenståndet 

mellan Korkeakoski och Parikka ansågs dock vara ett projekt som var värt att utreda under den första plane-

ringsperioden (2016–2021). Höjdmätningarna av Kymmene älvs fåra fördröjdes och färdigställdes först 2020 

och utredningen av möjligheterna till rensning av fåran kunde därför inte fortskrida under perioden 2016–

2021. Under perioden 2022–2027 utarbetas en strömnings- och ismodell även för Korkeakoski-förgreningen 

och Osolankoski område och man bedömer den nytta som ändringar i fårans tvärsektion skulle medföra 

(minskad översvämningsrisk) i förhållande till kostnaderna för eventuell rensning och miljöolägenheterna. 

NTM-centralen i Sydöstra Finland genomför utredningen i samarbete med Kolsin vesivoimatuotanto Oy. 
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Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland, Kolsi vesivoimatuotanto Oy 

Kostnader: Utredning ca 20 000 euro 

Åtgärdstyp: Åtgärder för översvämningsskydd 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2024, utredningen har gjorts: Ja/nej. 

Åtgärdens prioritet: Annan (finns behov för åtgärden, men ännu inte tillräckligt med information för ge-

nomförandet) 

Skydd av flera fastigheter med en permanent konstruktion  

Genom permanent översvämningsskydd för fastigheter kan man lokalt främja uppnåendet av de mål för 

hälsa och säkerhet som ställts upp för hanteringen av översvämningsrisker.  

Under planeringsperioden 2016–2021 ansågs det inte nödvändigt att skydda fastigheterna i större omfatt-

ning. Det enda stället som man planerade att utreda noggrannare var den södra stranden av Korkeakoski-

förgreningen och en eventuell lätt invallning av den. Här skulle en översvämningsvall förhindra att vatten 

kommer ut även till tågbanan Kotka-Kouvola. Under perioden 2016–2021 planerade man att utreda åtgär-

den i samband med utredningen om möjligheterna att rensa Korkeakoski-förgreningen och Osolankoski. 

Därför beslöt man att även till denna del senarelägga genomförandet till perioden 2022–2027, då den nya 

strömnings- och ismodellen för Kymmene älv finns att tillgå. 

Resultaten från den nya strömnings- och ismodellen bör granskas även för bostadsområdet Koskenalus 

i Ingerois. Här ansågs en invallning vara en överdimensionerad åtgärd under perioden 2016–2021. Med hjälp 

av modellen kan bedömningarna av höjningen på grund av kravis anses ligga på en mer tillförlitlig grund 

jämfört med tidigare bedömningar som baserat sig på statistiska uppgifter om vattenstånd och vattenföring. I 

de nuvarande kartorna över kravisöversvämningar har den höjning som beror på kravis bedömts grovt utgå-

ende från verkliga situationer. Behovet av och möjligheterna till eventuella fastighetsspecifika översvämnings-

skydd eller översvämningsskydd som omfattar flera fastigheter i Ingerois område bedöms på nytt efter att de 

nya översvämningskartorna har färdigställts. Med hjälp av översvämningskartorna kan man ännu noggrann-

nare än tidigare även bedöma behovet av planering av andra objekt. NTM-centralen i Sydöstra Finland an-

svarar för genomförandet av de preliminära utredningarna. 

Ansvariga instanser: NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: Som konsultarbete ca 20 000 euro 

Åtgärdstyp: Åtgärder för översvämningsskydd 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2024, utredningen har gjorts: Ja/nej. 

Åtgärdens prioritet: Annan (finns behov för åtgärden, men ännu inte tillräckligt med information för ge-

nomförandet) 

Säkerställande av hanteringen av översvämningsriskerna på banavsnit-
tet Kotka-Kouvola 

Hanteringen av de översvämningsrisker som berör bantrafiken främjar säkerställandet av trafikförbindel-

serna samt indirekt också uppnåendet av målen för hanteringen av översvämningsrisker i anslutning till 

hälsa och säkerhet samt miljöskydd. 

Man bör känna till vilka riskerna översvämningar medför för bankonstruktionerna, trafikstyrningssystemet 

och trafiken. Banavsnittet Kotka-Kouvola genomgår som bäst en grundlig renovering och enligt Trafikleds-

verket har även översvämningsriskerna beaktats i planeringen av den. Den grundliga renoveringen blir klar 

under genomförandeperioden 2022–2027. NTM-centralen i Sydöstra Finland kontaktar Trafikledsverket un-

der 2021 för att behandla frågor som gäller översvämningsrisker/bansäkerhet. Den översvämningsrisk som 

eventuellt blir kvar efter den grundliga renoveringen ska beaktas med tanke på järnvägstrafikens kontinuitet 

och säkerhet vid en översvämning. 
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Ansvariga instanser: Trafikledsverket, NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: Utredning som tjänstearbete och inom ramen för renoveringsprojektet.  

Åtgärdstyp: Beredskapsåtgärder/Verksamhet i översvämningssituationer 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2027, granskning av översvämningsrisker i bantrafiken: Ja/nej 

Åtgärdens prioritet: Mycket viktig (primär) 

Skydd av kulturarvsobjekt 

Med denna åtgärd strävar man efter att undvika de skadliga konsekvenserna för kulturarvet som översväm-

ningar orsakar. 

Ägarna till skyddade fastigheter eller de som ansvarar för besittningen av sådana ska på förhand planera 

eventuella andra åtgärder i anslutning till riskfyllda objekt och skyddet av kulturarvsobjekt samt i fråga om 

material och utförande av arbete förbereda sig på åtgärder för avvärjning av översvämningar, om man be-

slutar att genomföra skyddet genom en tillfällig lösning. I de preliminära bedömningarna har man identifierat 

den kejserliga fiskestugan i Langinkoski i Kotka som ett objekt som kräver skydd i Kymmene älvs avrin-

ningsområde. Under perioden 2022–2027 är det viktigt att få klarhet i vad kulturobjektens ägare och de som 

ansvarar för förvaltningen av dem anser om det nuvarande beaktandet av översvämningsriskerna samt 

vilka åtgärder som planerats på objekten.  

Ansvarig instans: Fastighetsägaren, som i fråga om Langinkoski kejserliga fiskestuga är Forststyrelsen 

Kostnader: Kontakter och utredningar som tjänstearbete, kostnaderna för eventuella skyddsåtgärder i Lan-

ginkoski beror på hur de genomförs 

Åtgärdstyp: Åtgärder som minskar översvämningsrisken 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2027, skydd av objekten har planerats eller genomförts: Ja/nej 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 

Säkerställande av avfallsanläggningars verksamhet 

Syftet med denna åtgärd är att minska risken för att det uppstår skadliga miljökonsekvenser av en sällsynt 

översvämning.  

Avfallsanläggningarnas verksamhet vid en översvämning ska behandlas i samband med nästa uppdatering 

av den regionala avfallsplanen. Det väsentliga är att säkerställa att avfallsanläggningarna har förutsätt-

ningar att ta emot och hantera den avfallsmängd som uppstår vid en sällsynt översvämning. Ärendet utreds 

av NTM-centralen i Sydöstra Finland. 

Ansvarig instans: NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdstyp: Beredskapsåtgärder 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2027, översvämningar har beaktats i uppdateringen av avfallsplanen: 

Ja/nej. 

Åtgärdens prioritet: Kompletterande 

Säkerställande av nödvändiga trafikförbindelser samt säkerställande av 
vägförbindelser med omväg 

Åtgärden främjar uppnåendet av målet om att säkerställa nödvändiga trafikförbindelser. 

När den nya översvämningskartan för Kymmene älvs nedre lopp är klar tar man kontakt med väglag som 

sköter enskilda vägar och berättar om eventuella behov av väghöjning för att säkerställa trafikförbindelserna 

vid en sällsynt översvämning. Potentiella objekt som identifierats på basis av översvämningskartorna för 
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perioden 2016–2021 är Ingerois–Elimäki, Wredeby enskilda väg samt Kahrinmäentie i Huruksela. Även de 

som underhåller allmänna vägar (NTM-centralen, ansvarsområdet för trafik) informeras om ställen som en-

ligt den nya kartan kommer att bli avspärrade på grund av en översvämning.  

Under perioden 2022–2027 ordnas beredskap att dirigera trafiken på allmänna vägar och gator till omvä-

gar under översvämningar (bl.a. Marinkylä nedanför Ingerois och Vastilavägen i Kotka, eventuellt gatorna i 

Ingerois). Vägförbindelser som kräver omvägar enligt den nya översvämningskartan meddelas NTM-

centralen och kommunerna. Arbetet genomförs i samarbete mellan ansvarsområdet för miljö och ansvars-

området för trafik vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. 

Ansvarig instans: NTM-centralen i Sydöstra Finland 

Kostnader: Som tjänstearbete 

Åtgärdstyp: Beredskapsåtgärder 

Tidtabell och uppföljning: 2022–2027, de nya översvämningskartorna har kommit till sakägarnas känne-

dom: Ja/nej. 

Åtgärdens prioritet: Viktig (primär) 
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6 Bedömning av åtgärderna 

6.1 Åtgärdernas klimathållbarhet, resiliens och kompatibilitet 
med målen för vattenvården 

I bedömningen av åtgärderna har man granskat i) hur åtgärderna för hantering av översvämningsrisker 

stämmer överens med målen för vattenvården, ii) åtgärdernas klimathållbarhet samt iii) åtgärdernas resili-

ens (Tabell 6.1). Av dessa ingår granskningar i anslutning till vattenvården och klimatförändringen i lagen 

om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Klimathållbarheten har bedömts både med tanke på an-

passningen av åtgärderna till klimatförändringen (föränderliga förhållanden) och med tanke på åtgärdernas 

flexibilitet/modifierbarhet. Vid samordningen av hanteringen av översvämningsrisker och vattenvården och 

bedömningen av åtgärdernas klimathållbarhet har man dragit fördel av de bedömningskriterier som beskrivs 

i dokumentet om beaktande av klimatförändringen och vattenvården i hanteringen av översvämningsrisker 

(Parjanne m.fl., 2020). De åtgärder som föreslås i denna plan anses inte ha någon betydande inverkan på 

stävjandet av klimatförändringen. Resiliensgranskningen grundar sig på Finlands miljöcentrals utvärderings-

ram, som beskrivs i en promemoria om ämnet (Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja resilienssin kokonais-

valtainen arviointi, www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). I tabell 6.1 visas för varje åtgärdshelhet till vilken del-

faktor/omfattning åtgärden hänför sig i den övergripande bedömningen av resiliensen (dimensionerna är: i) 

konstruktioner och utrustning samt deras underhåll, ii) produktion, behandling och tillgänglighet av informat-

ion, iii) operativt beslutsfattande och utvecklingen av det, iv) organisationernas och befolkningens bered-

skap och samarbete och v) politiskt beslutsfattande. 

Tabell 6.1. Sammanfattning av bedömningen av åtgärderna  

Åtgärdshelhet/åtgärd 
Kompatibilitet med må-
len för vattenvården* 

Klimathållbar-
het** 

Resilienshöjande delfaktor 

Ökat samarbete och ökad kommunikation 
mellan myndigheterna 

0 Mycket hållbar 
Organisationernas och befolk-
ningens beredskap och samar-

bete 

Styrning av markanvändning och byggande + Hållbar Politiskt beslutsfattande 

Kartläggning av översvämningsrisker i an-
slutning till nödvändighetstjänster och upp-

datering av beredskapsplanerna 

++ Hållbar 
Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

Utredning av översvämningsrisken och ris-
ken för torka i Päijänne och precisering av 

skadebedömningarna 

+ Hållbar 
Produktion, hantering och till-

gänglighet av information 

Utveckling av strömnings- och ismodellen 
för Kymmene älv 

+ Mycket hållbar 
Produktion, hantering och till-

gänglighet av information 

Samordning av hanteringen av översväm-
ningsrisker och kommunernas beredskaps-

planering 
0 Mycket hållbar 

Operativt beslutsfattande och 
utveckling av det 

Samordning av hanteringen av översväm-
ningsrisker, tillsynen över miljötillstånd och 

företagens beredskap 

++ Mycket hållbar 
Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

Beredskapsövning 0 Tämligen hållbar 
Operativt beslutsfattande och 

utveckling av det 

Information till invånarna och handledning 
inför översvämningar 

0 Hållbar 
Organisationernas och befolk-
ningens beredskap och samar-

bete 

Övriga åtgärder    

Utveckling av bekämpningen av kravis - Mycket hållbar 
Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

Rensning av fåror - Inte särskilt hållbar 
Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

Skydd av flera fastigheter med en perma-

nent konstruktion  
- Hållbar 

Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

Säkerställande av hanteringen av över-
svämningsriskerna på banavsnittet Kotka–

Kouvola 

0 Inte särskilt hållbar 
Produktion, hantering och till-

gänglighet av information 

Skydd av kulturarvsobjekt 0 Tämligen hållbar 
Operativt beslutsfattande och 

utveckling av det 

Säkerställande av avfallsanläggningars 
verksamhet 

+ Tämligen hållbar 
Produktion, hantering och till-

gänglighet av information 

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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Åtgärdshelhet/åtgärd 
Kompatibilitet med må-

len för vattenvården* 

Klimathållbar-

het** 
Resilienshöjande delfaktor 

Säkerställande av nödvändiga trafikförbin-
delser samt säkerställande av vägförbin-

delser med omväg 

- Tämligen hållbar 
Konstruktioner och anordningar 

samt deras underhåll 

*beteckningen ++ = främjar avsevärt uppnåendet av målen för vattenvården, + = främjar i viss mån målen för vattenvården, 0 = 

ingen inverkan på målen för vattenvården, - = försämrar i viss mån uppnåendet av målen för vattenvården, -- = försämrar avse-
värt uppnåendet av målen för vattenvården    
* * Åtgärdens lämplighet och modifierbarhet allteftersom klimatet förändras. Mycket hållbar = lämpar sig väl för föränderliga för-

hållanden, mycket flexibel, Hållbar = lämplig för föränderliga förhållanden, i viss mån flexibel, Ganska hållbar = lämplig för vissa 
förändringar, i viss mån flexibel, Inte särskilt hållbar = lämpar sig inte för alla förändringar, inte särskilt flexibel, Inte hållbar = inte 
lämplig för förändringar, inte flexibel. 

Lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker och om vattenvården förutsätter att åtgärderna för att 

hantera översvämningsriskerna ska samordnas med miljömålen för vattenvården. De åtgärder för hantering 

av översvämningsrisker som föreslagits för perioden 2022–2027 är i huvudsak antingen neutrala eller främ-

jar målen för vattenvården i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. I synnerhet åtgärden i 

anslutning till kartläggning av och beredskap för översvämningsrisker i samband med nödvändighetstjäns-

ter (hantering av översvämningsrisker vid behandling och ledning av avloppsvatten) samt tillsyn som bättre 

beaktar översvämningsriskerna vid miljötillståndspliktiga anläggningar minskar risken för plötslig försämring 

av vattenkvaliteten vid en översvämning och stöder därmed uppnåendet av målen för vattenvården. De 

strukturella åtgärder som föreslås i klassen Övriga åtgärder, såsom en eventuell rensning av avsnittet ovan-

för Korkeakoski, kan ha en negativ inverkan när man strävar efter att få vattenförekomsten Kymmene älvs 

östra förgrening-Koskenalus i gott ekologiskt skick. Konsekvenserna av en eventuell rensning av fåran för 

hanteringen av översvämningsriskerna utreds under perioden 2022–2027 med hjälp av en ny flödesmodell. 

Uppnåendet av målen för vattenvården kan förhindra en omfattande rensning, men ett begränsat genomfö-

rande kan komma i fråga. De övriga föreslagna åtgärderna har eventuellt bara en lindrig negativ inverkan 

på uppnåendet av målen för vattenvården (Tabell 6.1) och god ekologisk status kan fortfarande uppnås 

med vattenvårdsåtgärder. Den lindriga negativa inverkan som bekämpningen av kravis bedöms ha för upp-

nåendet av målen för vattenvården beror på de lokala konsekvenserna av de sprängningsarbeten som 

krävs för bekämpningen. 

De åtgärder för hantering av översvämningsrisker som föreslagits för perioden 2022–2027 har bedömts 

huvudsakligen vara mycket hållbara, hållbara eller ganska hållbara med tanke på klimathållbarheten (Tabell 

6.1). Åtgärder som bedöms vara mycket hållbara är sådana som lämpar sig väl för förhållanden som föränd-

ras på grund av klimatförändringen och där genomförandet av åtgärderna vid behov kan ändras eller omfor-

mas allteftersom klimatet förändras. Dessa åtgärder är till sin natur kontinuerliga och/eller baserar sig på 

samarbete och kommunikation, varvid de tryck som klimatförändringen medför kan lyftas fram i verksamheten 

allteftersom informationen ökar och klimatförändringen konkretiseras. Många utredningar och åtgärder som 

stöder sig starkare på nuläget har bedömts vara hållbara eller ganska hållbara, eftersom man vid genomfö-

randet av dem beaktar de för närvarande förutspådda effekterna av klimatförändringen, men som engångs-

åtgärder är de inte särskilt flexibla på lång sikt (utredningarna och riskkartläggningarna kan dock vid behov 

göras på nytt senare och t.ex. översvämningsvallarna höjas). Av de föreslagna åtgärderna har endast åtgär-

der i anslutning till eventuell rensning av Kymmene älvs östra förgrening samt säkerställande av översväm-

ningståligheten på banavsnittet Kotka-Kouvola bedömts vara ohållbara med tanke på klimatförändringen. I 

fråga om dessa åtgärder kan man inte längre i ett senare skede svara på eventuella oväntade (extrema 

scenarier) konsekvenser av klimatförändringen genom små ändringar eller korrigeringar i konstruktionen, 

utan eventuella strukturella ändringar måste göras om eller ersättas med andra åtgärder. De höjningar av 

enskilda vägar som föreslås inom åtgärden för tryggande av nödvändiga trafikförbindelser är åtgärder av 

engångskaraktär och genomförs utifrån de nuvarande prognostiserade effekterna av klimatförändringen, me-

dan åtgärden i fråga om planer för omvägar är betydligt mer anpassningsbar. 

Med resiliens i hanteringen av översvämningsrisker avses funktionsförmågan och störningståligheten hos 

den helhet som åtgärderna bildar samt förmågan att anpassa sig till olika förändringar. En framgångsrik han-

tering av översvämningsrisker förutsätter att den valda åtgärdshelheten är tillräckligt decentraliserad, flexibel, 

anpassningsbar, hållbar, mångsidig och förutseende. I den plan för hantering av översvämningsrisker som 
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presenteras för perioden 2022–2027 har man i allt högre grad koncentrerat sig på att utveckla och upprätthålla 

olika aktörers och intressentgruppers egen beredskap, vilket anses utgöra en god grund för en flexibel och 

effektiv hantering av översvämningsrisker (delfaktorer i resiliens: organisationers och befolkningens bered-

skap och samarbete samt det operativa beslutsfattandet och utvecklingen av det, tabell 6.1). Dessutom har 

man koncentrerat sig på att säkerställa nödvändighetstjänster samt på att utveckla hanteringen av översväm-

ningsrisker i miljötillståndspliktiga verksamheter med hjälp av olika utredningar och förbättringsåtgärder i an-

slutning till konstruktioner. Dessa åtgärder samt olika strukturella åtgärder som minskar översvämningsrisken 

har klassificerats som en del av kategorin Konstruktioner och anordningar samt deras underhåll (Tabell 6.1, 

se även promemorian Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja resilienssin kokonaisvaltainen arviointi, 

www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). För att uppnå en övergripande hantering av översvämningsrisker föreslås 

också flera åtgärder som syftar till att producera information samt förbättra tillgången till och behandlingen av 

information (Tabell 6.1). Bättre information gör det möjligt att effektivt och korrekt ordna hanteringen av över-

svämningsrisker. I enlighet med tabell 6.1 har alla centrala delfaktorer som påverkar resiliensen beaktats i 

planen. I hanteringsplanen för delområdet politiskt beslutsfattande ingår endast en åtgärdshelhet i anslutning 

till markanvändningen, planläggningen och styrningen av byggandet (Tabell 6.1). Detta är dock en mycket 

central grundläggande åtgärd för att hanteringen av översvämningsrisker ska lyckas på lång sikt, och i denna 

plan ansågs det inte nödvändigt att vidta åtgärder i anslutning till exempelvis ändringar i lagstiftningen, er-

sättningar för översvämningsskador eller allokering av resurser i allmänhet. De åtgärder som presenteras i 

planen som helhet möjliggör en god resiliens i hanteringen av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrin-

ningsområde. Det samarbete mellan olika parter som krävs för att genomföra åtgärderna förbättrar i sig flex-

ibiliteten och anpassningsförmågan i hanteringen av översvämningsrisker.  

6.2 Kostnadsnyttoanalys och prioritering av åtgärderna 

Åtgärdernas kostnadsfördelar bedömdes i förhållande till hur väl varje åtgärd tjänar uppnåendet av målen 

för hanteringen av översvämningsrisker. De uppskattade kostnaderna för genomförandet av åtgärderna 

presenteras närmare i samband med riskhanteringsplanens åtgärdsdel (kapitel 5). Prioritetsordningen för 

genomförandet av åtgärderna bedömdes med hjälp av prioritetsklasserna i promemorian om ämnet (Priori-

tering av åtgärder för hantering av översvämningsrisker, https://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). Resulta-

ten av granskningen har sammanställts i tabell 6.2. I prioritetsklassen "Annat" visas åtgärder som är/kan 

vara viktiga med tanke på uppnåendet av målen för hanteringen av översvämningsrisker, men vars kost-

nadsnytta och/eller mer detaljerade genomförandesätt kräver ännu noggrannare utredning. Kompletterande 

åtgärder är inte avgörande som enskilda åtgärder med tanke på hanteringen av översvämningsrisker som 

helhet, men de kan ha en betydande lokal inverkan eller främja den allmänna riskhantjmeringen (säkerstäl-

lande av avfallsverkens verksamhet). 

Tabell 6.2. Motsvarighet mellan målen och åtgärderna, kostnadsnyttoanalys och prioritering av genomfö-

randet 

Åtgärdshelhet 
Huvudmål som åt-

gärden svarar mot 

Åtgärdens ef-

fekt 
Kostnader Genomförbarhet Prioritet 

Ökat samarbete och 

ökad kommunikation 

mellan myndigheterna 

Hälsa och säkerhet 
Främja uppnå-

endet av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 
Viktig (primär) 

Styrning av markan-

vändning och byggande 
Hälsa och säkerhet 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 
Viktig (primär) 

Kartläggning av över-

svämningsrisker i an-

slutning till nödvändig-

hetstjänster och uppda-

tering av beredskaps-

planerna 

Tryggande av nödvän-

dighetstjänster / undvi-

kande av miljöskador 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

Fördelarna krä-

ver en nog-

grannare utred-

ning, kostna-

derna för risk-

kartläggningen 

är små 

Inget hinder för riskut-

redningen, skydd av 

konstruktionerna en-

ligt resurserna dock 

så att de största ris-

kerna elimineras 

Mycket viktig 

(primär) 

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
https://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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Åtgärdshelhet 
Huvudmål som åt-

gärden svarar mot 

Åtgärdens ef-

fekt 
Kostnader Genomförbarhet Prioritet 

Utredning av översväm-

ningsrisken och risken 

för torka i Päijänne och 

precisering av skadebe-

dömningarna 

Hälsa och säkerhet / 

tryggande av nödvän-

dighetstjänster / undvi-

kande av miljöskador 

Främja uppnå-

endet av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet, finan-

siering behövs från 

NTM-centralerna-

SYKE 

Viktig (primär) 

Utveckling av ström-

nings- och ismodellen 

för Kymmene älv 

Hälsa och säkerhet / 

tryggande av nödvän-

dighetstjänster / undvi-

kande av miljöskador 

Främja uppnå-

endet av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet, finan-

siering behövs från 

NTM-centralerna-

SYKE 

Mycket viktig 

(primär) 

Samordning av hante-

ringen av översväm-

ningsrisker och kommu-

nernas beredskapspla-

nering 

Hälsa och säkerhet 

Har en mycket 

betydande inver-

kan på uppnåen-

det av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 

Mycket viktig 

(primär) 

Samordning av hante-

ringen av översväm-

ningsrisker, tillsynen 

över miljötillstånd och 

företagens beredskap 

Hälsa och säkerhet 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 
Viktig (primär) 

Beredskapsövning 

Hälsa och säkerhet / 

tryggande av nödvän-

dighetstjänster / undvi-

kande av miljöskador 

Har en mycket 

betydande inver-

kan på uppnåen-

det av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 

Mycket viktig 

(primär) 

Information till invå-

narna och handledning 

inför översvämningar 

Hälsa och säkerhet 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet, obero-

ende av genom-

förandesättet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för ge-

nomförandet 
Viktig (primär) 

Övriga åtgärder      

Utveckling av bekämp-

ningen av kravis 
Hälsa och säkerhet 

Främja uppnå-

endet av målet 

Rimliga kostna-

der (utredning), 

behov av opera-

tiva åtgärder och 

kostnadsfördelar 

ska utredas 

Inget hinder för ge-

nomförandet 
Övrig 

Rensning av fåror Hälsa och säkerhet 
Främja uppnå-

endet av målet 

Rimliga kostna-

der (utredning), 

behovet av 

strukturella åt-

gärder och kost-

nadsfördelarna 

ska utredas 

Inget hinder för utred-

ningen, fortsatta åt-

gärder enligt resulta-

ten 

Övrig 

Skydd av flera fastig-

heter med en perma-

nent konstruktion  

Hälsa och säkerhet 
Främja uppnå-

endet av målet 

Rimliga kostna-

der (utredning), 

behovet av 

strukturella åt-

gärder och kost-

nadsfördelarna 

ska utredas 

Inget hinder för utred-

ningen, fortsättning 

enligt resultaten från 

utredningen, finansie-

ringsunderstöd be-

hövs 

Övrig 

Säkerställande av han-

teringen av översväm-

ningsriskerna på banav-

snittet Kotka–Kouvola 

Undvikande av miljö-

skador 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

Rimliga kostna-

der (utredning), 

behovet av 

strukturella åt-

gärder och kost-

nadsfördelarna 

ska utredas 

Inget hinder för utred-

ningen, fortsatta åt-

gärder enligt utred-

ningens resultat 

Mycket viktig 

(primär) 

Skydd av kulturarvsob-

jekt 

Tryggande av kulturar-

vet 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

Rimliga kostna-

der (utredning), 

behov av opera-

tiva åtgärder och 

kostnadsfördelar 

ska utredas 

Inget hinder för utred-

ningen, fortsatta åt-

gärder enligt utred-

ningens resultat 

Övrig 
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Åtgärdshelhet 
Huvudmål som åt-

gärden svarar mot 

Åtgärdens ef-

fekt 
Kostnader Genomförbarhet Prioritet 

Säkerställande av av-

fallsanläggningars verk-

samhet 

Undvikande av miljö-

skador 

Främja uppnå-

endet av målet 

Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inget hinder för utred-

ningen (nästa region-

ala avfallsplan) 

Komplette-

rande 

Säkerställande av nöd-

vändiga trafikförbindel-

ser samt säkerställande 

av vägförbindelser med 

omväg 

 Tryggande av nöd-

vändighetstjänster / 

Hälsa och säkerhet 

Har en bety-

dande inverkan 

på uppnåendet 

av målet 

 Klara fördelar i 

förhållande till 

kostnaderna 

Inga hinder för ge-

nomförandet av pla-

nerna för omvägar. 

Det är frivilligt att höja 

enskilda vägar, even-

tuellt behövs finansie-

ringsunderstöd  

Komplette-

rande 

Med de föreslagna åtgärderna kan man uppnå eller i betydande grad främja målen för hanteringen av över-

svämningsrisker (Tabell 6.2). Alla föreslagna åtgärder har dessutom bedömts vara genomförbara med be-

aktande av noggrannare åtgärdsbeskrivningar och verksamhetsmodeller (kapitel 5). Man har inte medvetet 

lagt fram detaljerat innehåll för alla åtgärder, utan avsikten är att åtgärden ska utformas slutgiltigt i början av 

genomförandeperioden utgående från de uppgifter som samlas in från intressentgrupperna och de förhand-

lingar som förs så att helheten blir så effektiv och genomförbar som möjligt. I planen ingår dessutom åtgär-

der som kräver utredningsarbete innan det slutliga genomförandet av åtgärden eller det slutliga sättet att 

genomföra åtgärden avgörs. De slutliga kostnaderna för dessa åtgärder är ännu inte kända och kostnads-

nyttoanalysen grundar sig främst på kostnaderna i förutredningsskedet (Tabell 6.2). I planen föreslås att 

flera åtgärder ska genomföras under NTM-centralens ledning och ansvar. I dessa är NTM-centralernas 

samarbete med SYKE och finansieringen av samarbetet (JSM) en viktig faktor för utredningarna och plane-

ringen. Användningen av de statliga finansieringsunderstöd för hantering av översvämningsrisker som står 

till förfogande för kommunernas och intressentgruppernas investeringar ska i mån av möjlighet främjas. 

Flera centrala åtgärder består dock av samarbete mellan myndigheterna och kommunernas representanter, 

som kan utföras som tjänstearbete. Det väsentliga med tanke på detta samarbete är att en så heltäckande 

grupp som möjligt förbinder sig till arbetet, både representanter för kommunens olika verksamhetsområden 

och myndigheter. 

De viktigaste och i första hand prioriterade åtgärderna bedömdes vara åtgärder som baserar sig på sam-

arbete mellan kommunerna, myndigheterna och intressentgrupperna och som förbättrar beredskapen (inkl. 

beredskapsövningar), en bättre kartläggning av översvämningsriskerna för nödvändighetstjänster och bered-

skap samt utveckling av strömningsmodellen för Kymmene älv. Kostnaderna för dessa åtgärder i förhållande 

till den uppnådda nyttan är små eller rimliga. Att bland annat förbättra kunskapsunderlaget om översväm-

ningsriskerna i hela Kymmene älvs avrinningsområde, styra markanvändningen och byggandet, bättre beakta 

anläggningar som kräver miljötillstånd och utveckla invånarnas beredskap för översvämningar anses också 

vara viktigt och prioriteras högt i planen. Även i fråga om dessa åtgärder bedömdes nyttan i förhållande till 

kostnaderna vara stor (Tabell 6.2). Genomförandet av prioriterade åtgärder (viktiga och mycket viktiga) bör 

främjas så snart som möjligt. Beredskapsnivån och kunskapsunderlaget ska fås till en sådan nivå att man vid 

en översvämning på ett organiserat och effektivt sätt kan sörja för medborgarnas säkerhet och grundläggande 

behov, även om alla översvämningsskador inte kan undvikas. 

Alternativ för genomförandet av åtgärderna enligt tillgängliga resurser 

Det slutliga genomförandet och genomförandet av de åtgärder som presenteras i planen för hantering av 

översvämningsrisker beror på de olika ansvariga instansernas resurser och finansiering. I tabell 6.3 skissas 

alternativa åtgärdshelheter upp beroende på den tillgängliga finansieringen och resurserna för hanteringen 

av översvämningsrisker. Utgångspunkten är dock att alla åtgärder som utförs som tjänstearbete samt åtgär-

der vars nytta i förhållande till kostnaderna är klara (Tabell 6.2) ska genomföras under perioden 2022–2027. 

En del av de föreslagna åtgärderna är till sin natur identifiering och utredningar av risker och riskobjekt, så 

de åtgärder som krävs på basis av dessa och kostnaderna för dem klarnar först när arbetet framskrider. 
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Genomförbarheten av åtgärder som kräver betydande investeringar och resurser (kostnadsfördelar) be-

döms senare i takt med att arbetet framskrider. Utgångspunkten för alla åtgärder som prioriteras som 

mycket viktiga och viktiga bör vara att de ska genomföras under åren 2022–2027 med beaktande av kost-

nadseffektiviteten.  

Tabell 6.3 Alternativ för genomförandet av åtgärderna indelat enligt finansiering och resurser: ALT1 = 

knapp finansiering, ALT 2 = måttlig finansiering, ALT 3 = gynnsam finansiering (alla åtgärder genomförs).  
Åtgärdshelhet Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndig-

heterna 

x x x 

Styrning av markanvändning och byggande x x x 

Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nödvän-

dighetstjänster och uppdatering av beredskapsplanerna 

 x x 

Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Pä-

ijänne och precisering av skadebedömningarna 

 x x 

Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv  x x 

Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och 

kommunernas beredskapsplanering 

x x x 

Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsy-

nen över miljötillstånd och företagens beredskap 

x x x 

Beredskapsövning  x x 

Information till invånarna och handledning inför översväm-

ningar 

 x x 

Övriga åtgärder    

Utveckling av bekämpningen av kravis   x 

Rensning av fåror   x 

Skydd av flera fastigheter med en permanent konstruktion    x 

Säkerställande av hanteringen av översvämningsriskerna på 

banavsnittet Kotka–Kouvola 

x x x 

Skydd av kulturarvsobjekt  x x 

Säkerställande av avfallsanläggningars verksamhet x x x 

Säkerställande av nödvändiga trafikförbindelser samt säker-

ställande av vägförbindelser med omväg 

  x 

De åtgärder som föreslås i alternativ 1 (ALT1) kräver inga stora investeringar eller finansiering och de kan i 

huvudsak genomföras som tjänstearbete (Tabell 6.3). För att uppnå en tillräckligt god nivå på hanteringen 

av översvämningsrisker bör dock åtminstone åtgärder enligt alternativ 2 (ALT2) genomföras. I alternativ 3 

(ALT 3) bedöms de övriga åtgärdernas och de kompletterande åtgärdernas (jfr Tabell 6.2) genomförandet 

och betydelsen för hanteringen av översvämningsrisker närmare efter att den nya strömnings- och ismod-

ellen för Kymmene älv har färdigställts. De ska genomföras om deras fördelar i förhållande till kostnaderna 

visar sig vara betydande och det inte finns några hinder för att genomföra dem till exempel i anslutning till 

miljöskyddet (med andra ord fås tillstånd för åtgärderna). 
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7 Genomförande av riskhanterings-

planen 

7.1 Genomförande och uppföljning av riskhanteringsplanen 

De åtgärdsförslag som presenteras i den här riskhanteringsplanen är inte bindande och de ålägger heller 

inte direkt någon instans att genomföra ifrågavarande åtgärder under den här eller nästa planeringsperiod. 

Statliga och kommunala myndigheter samt regionutvecklingsmyndigheten ska dock beakta planen och åt-

gärdsförslagen i sin verksamhet. Dessutom kan skyldigheten att vidta åtgärder på olika håll komma från be-

stämmelser om beredskap, miljöskydd, räddningsverksamhet eller annan substanslag, till vilka också en del 

av åtgärderna i denna plan hänför sig. Även om en stor del av åtgärderna är frivilliga är det viktigt att åtgär-

der som främjar hanteringen av översvämningsrisker kan bearbetas vidare i samarbete med intressentgrup-

perna. Samarbetet ger intressentgrupperna möjlighet att dimensionera och prioritera förbättringsarbetet i 

anslutning till hanteringen av översvämningsrisker så att det passar de egna resurserna så bra som möjligt. 

Utgångspunkten ska dock alltid vara att det verkligen sker framsteg. 

Genomförandet av åtgärderna avgörs i praktiken av två faktorer: tillräckliga personalresurser för att ge-

nomföra de arbetsskeden som åtgärden kräver och tillräcklig finansiering för att genomföra de investeringar 

som åtgärden kräver eller för att köpa tjänster. NTM-centralen har en viktig roll i informationsförmedlingen 

och styrningen av arbetet, men innehållet i åtgärderna har formulerats så att de berörda parterna har det 

primära ansvaret för att genomföra åtgärderna (kommunen, företag och inrättningar, invånare, myndigheter 

osv.). Samarbetet med NTM-centralen och intressegruppsinstansen ordnas så att de arbetsskeden som ut-

förs inom de åtgärdsriktlinjer som beskrivs i denna riskhanteringsplan specificeras och antecknas, varvid 

översvämningsgruppens uppföljningsarbete enligt lagen om hantering av översvämningsrisker kan utföras. 

NTM-centralen i Sydöstra Finland ansvarar tillsammans med översvämningsgruppen för Kymmene älvs av-

rinningsområde för att främja och följa upp genomförandet av planen. Det är NTM-centralens och översväm-

ningsgruppens uppgift att för sin egen del övervaka att verkställandet av åtgärdsförslagen framskrider. Att 

åtgärderna genomförts eller inte genomförts kommer att behandlas och presenteras i samband med nästa 

kontrollomgång av riskhanteringsplanen. 

7.2 Riskhanteringsplanens bindande verkan 

I den här riskhanteringsplanen har åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioritetsordning granskats. 

Man har i planen dock inte bindande fastslagit vilka åtgärder för hantering av översvämningsrisken som ska 

genomföras. Den egentliga planeringen av åtgärden börjar först efter att riskhanteringsplanen har godkänts, 

och den kan fortsätta under följande planeringsrunda eller till och med längre. Förutsättningarna för att åt-

gärderna ska genomföras, de instanser som ansvarar för genomförandet, den planerade tidtabellen för ge-

nomförandet samt finansieringen av åtgärderna löses i ett annat förfarande, till exempel genom beslut av 

privata och offentliga instanser som beslutar om tillståndsmyndigheters och projekts finansiering.  

De åtgärder som presenteras i riskhanteringsplanen eller den prioritetsordning som föreslås för dem av-

gör ingens rätt att få översvämningsskydd för sin egendom och ingens skyldighet att stå ut med översväm-

ningsrisken. Således har de som gjort förslaget inget tjänsteansvar för sådana rättigheter eller skyldigheter 

eller något skadeersättningsansvar. En myndighet eller en myndighetsrepresentant som är medlem i över-

svämningsgruppen ansvarar inte för åtgärder som har föreslagits i planen, inte ens när en åtgärd som priori-

teras eller i övrigt föreslås i planen ökar översvämningsskadorna på ett annat ställe i avrinningsområdet. 

Ersättningsansvar kan uppstå endast för den som genomför en sådan åtgärd, det vill säga den som får åt-

gärdstillstånd. Tillståndsmyndigheten beslutar om ersättningsansvarets innehåll i åtgärdstillståndet. 
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7.3 Organisering av hanteringen av översvämningsrisker och 
operativ verksamhet vid översvämning 

Utgångspunkter för verksamheten 

Kymmene älvs avrinningsområde är stort och sjöarna lagrar rikligt med vatten. En översvämning som orsa-

kas av regn sker därför inte plötsligt, utan den vattenrika perioden ska pågå en längre tid innan vattenstån-

det stiger till skadliga nivåer. I översvämningsskyddet och åtgärderna för avvärjning av översvämningar har 

fokus vanligen legat på översvämningar som orsakas av snösmältning på våren. Utifrån mängden snö har 

man grovt kunnat förutspå hur vattenståndet utvecklas under olika regnförhållanden under smältningstiden. 

När det gäller vårflödet har man ofta månader på sig att förbereda sig. De största översvämningarna i Kym-

mene älvs avrinningsområde på senare tid har dock uppstått utanför vårflödestiden (på hösten och vintern) 

och översvämningsläget har utvecklats stegvis. Förra århundradets största översvämning i Kymmene älvs 

avrinningsområde inträffade vid årsskiftet 1974–1975. 

Ingen egentlig storöversvämning har förekommit i Kymmene älvs avrinningsområde under de senaste 45 

åren. Således har man inte behövt genomföra operativ verksamhet i större skala i Kymmene älv under denna 

tid och det finns ingen praktisk erfarenhet av operativ verksamhet som krävs vid stora översvämningar som 

beror på mycket rikliga långvariga regn. Översvämningar som orsakat skador i Kymmene älv på 2000-talet 

och de största översvämningsriskerna har varit en följd av kravisproppar i åns nedre lopp, varav den största 

inträffade 2013. Typiskt för översvämningar som beror på kravis är att de utvecklas snabbt och att det finns 

relativt lite tid för att genomföra de åtgärder som krävs. NTM-centralen i Sydöstra Finland ansvarar för be-

kämpningen av kravis i Kymmene älvs nedre lopp och beredskapen för eventuella nödvändiga sprängnings-

arbeten upprätthålls via köpta tjänster. Översvämningsrisken blir mycket betydande i Kymmene älvs nedre 

lopp i en situation där kravis och isdammar bildas i en exceptionellt riklig vattensituation.  

När en stor översvämning i vattendrag hotar och under en översvämning har myndigheterna en central 

roll när det gäller att inleda och genomföra den operativa verksamheten. NTM-centralen har i uppgift att i 

enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (2010/612) sörja för myndigheternas samarbete 

och styra åtgärderna i vattendrag. NTM-centralen ansvarar i synnerhet för förebyggande åtgärder för att be-

kämpa översvämningar, sörjer för samordningen av regleringen och avtappningen och ansöker om eventuella 

undantagstillstånd samt följer vattendragsprognoser och utvecklingen av vattenläget.  NTM-centralen erbju-

der också experthjälp bl.a. för räddningsverksamhet, åtgärder för bekämpning av översvämningar, dammsä-

kerhet och bedömning av konsekvenserna av miljöskador. Räddningsverket sköter brådskande uppgifter 

vid en översvämning enligt räddningslagen (då bekämpningen av översvämning övergår till en räddnings-

verksamhet) samt ansvarar för myndighetssamarbetet vid förebyggande av olyckor och för den allmänna 

ledningen vid bekämpning av översvämningar. Enligt 32 § i räddningslagen (379/2011) ansvarar räddnings-

verket för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten när en eldsvåda, någon annan olycka eller risk för 

en eldsvåda eller olycka kräver skyndsamma åtgärder för att skydda eller rädda människors liv eller hälsa, 

egendom eller miljö och åtgärderna inte kan vidtas på egen hand av den som drabbats av olyckan eller risken 

för den eller inte ankommer på någon annan myndighet eller organisation. 

Utöver NTM-centralen och räddningsverket medverkar i den operativa verksamheten även kommuner, 

företag, anläggningar och fastighetsägare i översvämningsområdet samt i fråga om översvämningsprognoser 

och experthjälp Översvämningscentret, som utgörs av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. 

Översvämningscentret producerar nationella översvämningsprognoser och översvämningsvarningar samt 

följer vatten- och översvämningsläget på riksnivå. Kommunen ansvarar för att skydda sin egendom och 

trygga sina viktiga samhällsfunktioner (t.ex. vattentjänster, hälsocentraler, skolor, daghem) samt stödja rädd-

ningsmyndigheterna i anslutning till översvämningsskyddet (t.ex. genom att överlåta arbetskraft och nödvän-

dig utrustning), genomföra evakuering och ordna nödinkvartering. Den operativa verksamheten är starkt för-

knippad med kommunikation och förmedling av information till alla berörda vid en översvämning. Regionför-

valtningsverket deltar också i att upprätthålla och informera om lägesbilden. 
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Fastighetsägaren och den boende ansvarar för att skydda sig själv och sin egendom vid en översväm-

ning genom egna handlingar samt hjälpa grannar i den mån det är möjligt. Den boende och fastighetsäga-

ren måste se till att inte själv riskera översvämning. Fastighetsägaren kan på eget initiativ skydda byggna-

den och lös egendom med tillfälliga eller permanenta skydd samt försäkra fastigheten mot översvämnings-

skador. Anvisningar speciellt riktade till medborgare och fastighetsägare om beredskap för översvämningar 

samt agerande vid hot om översvämning, under översvämning och efter översvämning finns bland annat på 

www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/tulviin_varautuminen/Miten_varaudun_tulviin_ja_mita_teen_tulvatilanteessa och 

www.vesi.fi/vesitieto/toiminta-tulvatilanteissa. 

Ett centralt syfte med beredskapen för översvämningar och verksamheten vid översvämningar är att när 

en översvämning inträffar, ska skadorna på konstruktionerna och funktionerna på stränderna i Kymmene älvs 

och Kymmene älvs avrinningsområde vara så små som möjligt. I de områden där översvämningen oundvik-

ligen orsakar skada kan invånarna omhändertas och tillhandahållas försörjning på ett säkert sätt och de olä-

genheter som orsakas människor blir så små som möjligt trots översvämningsskadorna. Myndigheter, före-

tag, fastighetsägare och invånare ska på förhand ha information om olika aktörers ansvar och verksamhets-

sätt samt nödvändiga åtgärder i alla olika skeden av översvämningen (inkl. verksamhet efter översväm-

ningen). 

Verksamhet vid hot om översvämning 

Ett hot om översvämning bedöms i huvudsak med hjälp av Finlands miljöcentrals system för vattendrags-

modeller och de hydrologiska observationer som används. Utifrån vattendragsprognoserna får man inform-

ation om sannolikheten för olika översvämningsnivåer allteftersom situationen framskrider. På kort sikt är 

prognosernas tillförlitlighet i allmänhet god, men på längre sikt ökar osäkerhetsfaktorerna i vattendragspro-

gnoserna särskilt på grund av den ökande osäkerheten i väderprognoserna. Den egentliga förberedelsen 

inför en översvämning inleds när det enligt prognoserna är sannolikt att översvämningen kommer att stiga 

till en skadlig nivå. När en översvämning hotar är det också skäl att förbereda sig på att mindre fördelaktiga 

och osannolikare prognoser om nederbörd och översvämningens utveckling blir verklighet. Det är upp till 

NTM-centralen i Sydöstra Finland att följa vattendragsprognoserna för Kymmene älv och Päijänne och på 

det sättet förbereda sig på översvämningar. Vid en hotande översvämningssituation som eventuellt försäm-

rar säkerheten övergår även Översvämningscentret i förhöjd beredskap och i en allvarlig översvämningssi-

tuation (betydande effekter på den allmänna säkerheten) i beredskap för särskilda situationer. NTM-

centralen i Sydöstra Finland sköter regleringsuppgifterna i anslutning till avrinningen i Päijänne samt samar-

betet med vattenkraftverken vid Kymmene älv. 

Vid hot om översvämning underrättar NTM-centralen i Mellersta Finland information de lokala myndig-

heterna om detta och sammankallar ett myndighetsmöte. I det första skedet ska NTM-centralen i Sydöstra 

Finland, Kymmenedalens räddningsverk, representanter för kommunerna i området samt som experthjälp 

även Översvämningscentret delta i mötet. I det här skedet ska man gå igenom den hotande översvämnings-

situationen samt hur man avser hantera den. I inledningsskedet är det också viktigt att komma överens om 

var och ens kontaktpersoner samt att säkerställa att kontaktuppgifterna är aktuella. I det här skedet bör man 

också gå igenom vilka åtgärder som krävs av intressentgrupperna (bl.a. de som tillhandahåller nödvändig-

hetstjänster) och andra instanser samt hur informationen förmedlas till intressentgrupperna, medierna och 

fastighetsägarna i översvämningshotade områden. När lägesbilden preciseras kan myndighetsgruppen ut-

vidgas vid följande möten och intressentgrupper kan kallas med i arbetet. Beroende på situationen kan till 

exempel RFV i Södra Finland, vattenverk, el- och energiverk, NTM-centralens ansvarsområde för trafik, po-

lisen och hälsovårdsmyndigheten KymSote bjudas in. Räddningsverket ska få den information det behöver 

för att besluta i vilket skede och i vilken omfattning räddningsverksamheten enligt räddningslagen ska inledas. 

När räddningsverket har tagit ledningsansvaret stöder de övriga myndigheterna räddningsverkets verksam-

het inom sina egna ansvarsområden. 

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/tulviin_varautuminen/Miten_varaudun_tulviin_ja_mita_teen_tulvatilanteessa
http://www.vesi.fi/vesitieto/toiminta-tulvatilanteissa
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Vid hot om översvämning ska man komma överens om bland annat följande helheter och ansvar i anslutning 

till dem:  

• Kontaktpersoner och organisationernas interna kommunikation. En kontaktlista upprättas  

• Informationsansvar före en översvämning  

• Handledning, rådgivning och hjälp till invånarna i översvämningsområdet 

• Kartläggning av invånare som behöver särskild hjälp (äldre som behöver vård m.m.) 

• Fastighetsspecifik rådgivning om skydd av fastigheter i översvämningsområdet  

• Bedömning av evakueringsbehovet och ordnande av nödinkvartering 

• Tryggande av trafikförbindelser (vägtrafik, järnvägar) 

• Tryggande av datakommunikationen 

• Tryggande av nödvändighetstjänster (vatten, el, värme)  

• Beaktande av miljöfarliga funktioner 

• Tillgången på arbetskraft och utrustning som behövs för bekämpning och översvämningar samt för 

räddningsverksamheten och vid behov upplåtelse av dem för räddningsmyndighetens bruk. 

Verksamhet vid översvämning 

Vid en stor översvämning överförs ledningsansvaret för den operativa verksamheten (räddningsverksam-

heten) på Kymmenedalens räddningsverk. Räddningsväsendet utför under en översvämning de uppgifter 

inom räddningsverksamheten som enligt räddningslagen betraktas som brådskande. Räddningsmyndig-

heten ansvarar för att bl.a. baserat på den övergripande bilden skydda områden och enskilda viktiga objekt 

(t.ex. sandsäckar, uppförande av tillfälliga banker och dammar samt pumpning av översvämningsvatten) 

samt evakuering. Räddningsledaren ansvarar för att upprätthålla lägesbilden, fördela uppgifter till olika verk-

samhetsområden och samordna verksamheten. Enheterna från olika ansvarsområden handlar under egen 

ledning så att deras åtgärder bildar en helhet som främjar en effektiv bekämpning av följderna av olyckan 

eller situationen (Räddningslagen 35 §). Under en översvämning utför olika myndigheter sina fastställda 

uppgifter före översvämningen samt svarar för egen del och i samarbete med andra på de frågor och pro-

blem som uppstår. Med tanke på samordningen av verksamheten och informationsgången under över-

svämningen ska regelbundna möten hållas av ledningsgruppen för avvärjning av översvämningar. I mötena 

deltar åtminstone Kymmenedalens räddningsverk, kommunerna (Kotka, Kouvola, Pyttis, Lovisa) och NTM-

centralen i Sydöstra Finland. Målet är att i den operativa verksamheten vid en översvämning i tillämpliga 

delar följa de planerade, genomgångna och övade verksamhetsmodellerna redan före det egentliga hotet 

om översvämning i enlighet med planen för hantering av översvämningsrisker. Andra parter kan också delta 

i verksamheten vid en översvämningssituation, som försvarsmakten, polisen och den frivilliga räddnings-

tjänsten. Kommunikationen, informationsförmedlingen och den kontinuerliga aktionsberedskapen har en 

mycket stor betydelse vid en akut översvämning. 

Verksamhet efter en översvämning 

Efter översvämningen utreder man skadorna, städar upp spåren av översvämningen och reparerar eventu-

ella skador. Varje part stödjer för egen del återgången till normala förhållanden och ansvarar i första hand 

antingen själv eller genom en försäkring för skadorna på egendom. SYKE ansvarar för utlåtanden om åter-

komstintervaller för översvämning av vattendrag för försäkringsersättningar (utlåtandena kan begäras såväl 

försäkringsbolag som privatpersoner). Information och beskrivning av det övergripande läget är i myndig-

hetsverksamheten viktig även i detta skede. En viktig roll har bl.a. alla funktioner som rör medborgarna, 

som att ordna krishjälp, rengöra miljön, säkerställa kvaliteten på hushållsvatten, öppna väganslutningar 

samt informera om frågor i anslutning till säkerheten (bl.a. ibruktagande av elapparater, vattenkvalitet, even-

tuella farliga ämnen osv.). NTM-centralen ger vid behov experthjälp till olika myndigheter och områdets be-

folkning i uppgifter som gäller iståndsättning av miljön och bedömning av skador. Till exempel kan den in-

formation och styrning som behövs för att reparera eventuella byggnadsskador vara av stor betydelse. 
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Kommunernas personal har en betydande roll i det här skedet och kommunen kan som närmaste officiella 

instans ge en viktig bild av hur samhället fungerar. Medborgarnas uppfattning om hur rättvisan förverkligas 

efter en översvämning bildas i hög grad enligt hur man förhåller sig till deras sak och hur man stöder dem. 

Genom att ge rätt anvisningar och erbjuda tjänster som tryggar medborgarnas intressen kan man uppnå 

mycket. En central del av verksamheten efter en översvämning är att bedöma hur hanteringen av över-

svämningsriskerna som helhet lyckades och hur verksamhetssätten kan förbättras i fortsättningen.  

Information i olika skeden av översvämningen 

Om kommunikation och information i anslutning till översvämningar ska avtalas mellan myndigheterna (och 

inom organisationerna) i ett så tidigt skede som möjligt. När kommunikationen planeras ska det fastställas 

vem som ansvarar för förhandsinformationen när översvämningen stiger, vem som ansvarar för den regel-

bundna dagliga informationen under översvämningen, hur behövliga informationsmöten ordnas och hur 

uppgifter samlas in för den regelbundna informationen. Utgångspunkten för informationen till medierna och 

medborgarna ska vara öppenhet och ett så bra informationsutbyte som möjligt, men ändå så att missför-

stånd och felaktig information kan undvikas. För informationen om översvämningar kan en kommunikations-

grupp som består av olika aktörer utses. I översvämningens olika skeden är det viktigt att informera och 

kommunicera i sociala medier. Kommunikationsgruppens verksamhet kan i den mån det är möjligt inbe-

gripa att korrigera feluppfattningar i diskussionerna i sociala medier och å andra sidan också att förmedla 

information från medborgarna till översvämningsorganisationens ledning. 
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8 Sammanfattning av kommunikation, 

deltagande och hörande 

8.1 Informerande, hörande och samarbete med intressentgrup-
per 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg Kymmene älvs nedre lopp till ett område med betydande översväm-

ningsrisk 20.12.2018 utifrån ett förslag från NTM-centralen i Sydöstra Finland. Förslagen om att utse områ-

den med översvämningsrisk i Kymmene älv och Södra Karelen hördes 9.4.2018–9.7.2018. Förslaget och 

hörandet om förslaget kommunicerades till nationell media och med en kungörelse och materialet publice-

rades i Utlåtande (www.utlåtande.fi). Dessutom begärdes separat utlåtanden från kommunerna, landskaps-

förbunden, räddningsverken och regionförvaltningsverket i området. Ett hörande om att utse områden med 

översvämningsrisk i Mellersta Finland ordnades samtidigt och enligt samma principer. 

I samband med utarbetandet av planerna för hantering av översvämningsrisker hördes intressentgrupper. 

I synnerhet workshopen hösten 2019 var framgångsrik. Förutom översvämningsgruppens representanter del-

tog även representanter för de viktigaste intressentgrupperna (vattenverk, elverk, industrianläggningar, Tra-

fikledsverket och RFV). Större möten för allmänheten gick inte att ordna våren 2020 på grund av de begräns-

ningar som coronavirussituationen medförde. Förslaget till riskhanteringsplan av översvämningsrisker kunde 

ses och höras av alla 2.11.2020–14.5.2021. Hörandena publicerades på webbplatserna för kommunerna i 

området och förslaget till riskhanteringsplan kommunicerades såväl regionalt som nationellt. Centrala myn-

digheter och andra intressentparter ombads separat lämna ett utlåtande om planförslaget, utöver vilket en 

begäran om utlåtande publicerades i Utlåtande (www.utlåtande.fi). 

Utredning över ställningstaganden som inkom under hörandet och deras 
effekter 

Angivande av områden med översvämningsrisk: 

I samtliga utlåtanden om angivande av områden med översvämningsrisk (11 st.) godkändes NTM-centralen 

i Sydöstra Finlands förslag och inga ändringar i förslaget presenterades i utlåtandena. Som betydande om-

råde med översvämningsrisk i Sydöstra Finlands område utsågs Kymmene älvs nedre lopp samt Fredriks-

hamns och Kotkas kustområde (kusten vid Finska viken). För Södra Karelens område utsågs inget bety-

dande område med översvämningsrisk. Ett sammandrag av responsen i anslutning till angivandet har publi-

cerats på miljöförvaltningens webbplats www.ymparisto.fi (Etusivu >Vesi >Tulviin varautuminen >Tulva-

riskien hallinta >Tulvariskien hallinnan suunnittelu >Tulva-riskien alustava arviointi vesistö ja meritulvat, 

NTM-centralen i Sydöstra Finlands regionala sidor). 

I utlåtandena till NTM-centralen i Sydöstra Finlands förslag till angivande av områden med översväm-

ningsrisk (3 st.) fanns inget att anmärka på NTM-centralens förslag. NTM-centralen föreslog att Jyväskyläom-

rådet, som utsågs till ett betydande område med översvämningsrisk i det förra angivandet 2011, skulle ändras 

till ett annat område med översvämningsrisk. I och med att förslaget godkändes utsågs inget betydande om-

råde med översvämningsrisk i Mellersta Finland. 

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker och miljörapport 

Totalt lämnades 14 st. responser på förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs 

avrinningsområde och planens miljörapport. Av dem var 9 utlåtanden från myndigheterna, 3 utlåtanden från 
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vatten- och elverk och 2 medborgarresponser. Nylands förbund och miljöskyddsmyndigheten i Kouvola stad 

meddelade att de inte lämnar något utlåtande i frågan. Medborgarresponserna behandlade avrinningsområ-

dets delar och frågor som man inte direkt tar ställning till eller för vilka man inte presenterar åtgärder i pla-

nen för hantering av översvämningsrisker. 

Responsen på förslaget till riskhanteringsplan var huvudsakligen positiv. Den största kritiken i anslutning 

till planens innehåll och struktur rörde miljörapporten. De centrala vanligaste temana i responserna var vikten 

av att förebygga översvämningar och bereda sig inför översvämningar, vikten av samarbete och kommuni-

kation, olika aktörers ansvar samt identifiering och bedömning av olika typer av risker. De föreslagna målen 

och åtgärderna för hantering av översvämningsrisker betraktades i flera av utlåtandena som bra, nödvändiga 

och genomförbara. Några stora innehållsmässiga eller strukturella ändringar i riskhanteringsplanen föreslogs 

inte. Baserat på responserna gjordes dock några preciseringar och kompletteringar i riskhanteringsplanen 

och miljörapporten. 

Miljöhälsovårdsenheten i ansvarsområdet för bastjänster, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltnings-

verket i Södra Finland, Kymmenedalens förbund, Kymen Vesi Oy, Pyttis kommun, Kouvola stad och NTM-

centralen i Tavastland lyfte i sina utlåtanden fram att åtgärderna som presenteras i riskhanteringsplanen är 

genomförbara för deras del. Kymenlaakson Sähköverkko Oy hade inget att kommentera vad gäller innehållet 

i planförslaget och Kouvolan Vesi Oy lyfte i sitt utlåtande fram att de inte har något vattenförsörjningsnät i det 

betydande området med översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. Baserat på regionförvaltningsver-

kets utlåtande kompletterades åtgärden i anslutning till information till och handledning av invånarna vad 

gäller de föreslagna nya kommunikationskanalerna samt preciserades åtgärderna efter en översvämningssi-

tuation som beskrivs i planen samt olika parters ansvar i olika skeden av översvämningen (stycke 7.3). 

Museiverket betraktade målet för kulturarvsobjekt som presenterades i riskhanteringsplanen som bra. 

Museiverket presenterade inga ändringar i planen, men anmärker i anslutning till åtgärderna och planerna 

som ska preciseras under perioden 2022–2027 att ett utlåtande ska begäras från Kymmenedalens museum 

i god tid innan åtgärder med eventuella skadliga konsekvenser för landskapet, bebyggd kulturmiljö, arkeolo-

giskt kulturarv eller undervattenskulturmiljö planeras närmare eller ska genomföras. 

Baserat på dammsäkerhetsmyndighetens (NTM-centralen i Kajanaland) utlåtande korrigerades klassifi-

ceringen av dammen till Abborrfors kraftverk som nämns i planen för hantering av översvämningsrisker från 

klass 2 till att motsvara nuvarande klass 1 (nytt klassificeringsbeslut 7.5.2020). Dammsäkerhetsmyndighetens 

utlåtande beaktas dessutom så att om det som ett resultat av den närmare utredningen som görs som åtgärd 

i riskhanteringsplanen beslutas att bygga permanenta översvämningsbanker i Kymmene älvs nedre lopp, ska 

information om dessa lämnas i god tid till dammsäkerhetsmyndigheten. Om en exceptionell översvämnings-

situation inträffar kan dammsäkerhetsmyndigheten vid behov dessutom bjudas in till myndigheternas över-

svämningsmöten. 

Inga ändringsförslag till planen för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 

föreslogs i Trafikledsverkets utlåtande. Trafikledsverket anmärker generellt i anslutning till alla hörda riskhan-

teringsplaner att ett kontrollerat utlopp för dagvatten och annan fukt från väg- och järnvägskonstruktioner alltid 

ska tryggas då åtgärderna genomförs och att åtgärderna för hantering av översvämningsrisker ska planeras 

så att de inte påverkar kostnaderna för väg- eller järnvägshållning i någon större mängd.  Anmärkningarna 

och utvecklingsförslagen på en metod för bedömning av översvämningsskador i euro som presenteras i ut-

låtandet ska i möjligaste mån beaktas som en del av den nationella utvecklingen av en metod för beräkning 

av uppskattade skador (SYKE). 

NTM-centralen i Tavastland avgav ett myndighetsutlåtande enligt 6 § i SOVA-förordningen om miljörap-

porten som ingår i förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker. I utlåtandet presenteras kritiska 

anmärkningar i anslutning till miljörapportens struktur och innehåll, sättet att presentera frågor och genomfö-

randet av bedömningen av konsekvenser. Som centrala anmärkningar i utlåtandet presenterar NTM-

centralen i Tavastland följande: ”NTM-centralen i Tavastland konstaterar att miljörapporten i förslaget till plan 

för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för 2022–2027 i sina huvuddrag 

innehåller de saker som förutsätts i SOVA-lagstiftningen. Tydligheten och läsbarheten hade förbättrats avse-

värt av att miljörapporten hade skrivits i enlighet med kraven och indelningen i SOVA-lagen och -förordningen. 
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Rapportens struktur hade varit mer konsekvent och varje sakhelhet hade bara presenterats på ett ställe. Det 

framgår inte av miljörapporten huruvida identifieringen av konsekvenser för miljön var systematisk och täck-

ande, varvid det baserat på rapporten inte är helt säkert att alla betydande konsekvenser för miljön till följd 

av att riskhanteringsplanen inte förverkligas och att åtgärdsförslagen förverkligas har identifierats och pre-

senterats i bedömningen.” 

Inga ändringar gjordes i miljörapportens struktur och strukturering vid färdigställandet av riskhanterings-

planen med beaktande av SOVA-myndighetens bedömning av att miljörapporten i sina huvuddrag innehåller 

de saker som förutsätts i SOVA-lagstiftningen. Andra sådana planer och program i anslutning till planen för 

hantering av översvämningsrisker som beskrivs i miljörapporten kompletterades i enlighet med förslagen i 

utlåtandet och beskrivningen av bedömningsmetod preciserades. Vid bedömningen av konsekvenser för mil-

jön och i miljörapporten har man strävat efter att genom Sitowise Oy:s och översvämningsgruppen för Kym-

mene älvs avrinningsområdes försorg systematiskt identifiera alla märkbara konsekvenser för miljön till följd 

av att åtgärdsförslagen i riskhanteringsplanen förverkligas eller inte förverkligas med beaktande av de typer 

av konsekvenser som nämns i SOVA-förordningen. Tyngdpunkten i planen för hantering av översvämnings-

risker ligger på andra än strukturella översvämningsskyddsåtgärder och till de delar som SOVA-myndigheten 

betraktade granskningen av konsekvenser som bristande, är åtgärderna som presenteras till sin natur hu-

vudsakligen utredningar som ska genomföras 2022–2027 (möjligheterna att placera ut översvämningsbanker 

och rensa fåror). Sättet att genomföra dessa åtgärder, förutsättningarna för att genomföra dem och bedöm-

ningen av eventuella konsekvenser för miljön från genomförandet ska preciseras i takt med att planen fort-

skrider. Några åtgärder som ska genomföras i detta skede som har bedömts medföra fara för miljön som är 

större än ringa (undantaget eventuell muddring av Korkeakoski-förgreningen som utgör mål för utredningen) 

har inte presenterats i riskhanteringsplanen. 

All erhållen respons har gåtts igenom i översvämningsgruppen och har till tillämpliga delar beaktat i fär-

digställandet av riskhanteringsplanen. Ett närmare sammandrag av utlåtandenas innehåll och en beskrivning 

av hur responserna beaktats har publicerats på webbplatsen för planeringen av hanteringen av översväm-

ningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde (www.ymparisto.fi/trhs/Kymijoki). 

  

http://www.ymparisto.fi/trhs/Kymijoki
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Inledning 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg genom sitt beslut 20.12.2018 (JSM beslut 263113) Kymmene älvs 

nedre lopp till ett område med översvämningsrisk av nationell betydelse på förslag av Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) (Förslag på översvämningsriskområden i Kymmeneda-

lens landskap, KASELY/1569/2017, www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit). Kymmene älvs nedre lopp är såle-

des ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Till skillnad från beslutet om utnämning 

2011 utsågs Jyväskylä inte längre separat till ett område med betydande översvämningsrisk, utan det beak-

tas under perioden 2022–2027 som en del av hela Kymmene älvs avrinningsområde.  

I området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp utgörs riskerna av skadliga följder 

för människors hälsa och säkerhet (280 invånare i bostadsområden som täcks av sällsynt översvämning, 

sannolikhet 1 procent, cirka 400 invånare i omringade områden) och långvariga avbrott i nödvändighets-

tjänsterna (avbrott i väg- och banförbindelser vid en sällsynt översvämning) samt andra faktorer såsom tidi-

gare översvämningsskador och snabba kravisöversvämningar.  

Bostadsbyggnader på högre översvämningsnivåer än i områden med sällsynta översvämningar samt vissa 

alternativlösa trafikförbindelser och pumpstationer för avloppsvatten i låglänta områden utgör en risk i Jyvä-

skylä.  

För att minska översvämningsriskerna, förebygga och lindra översvämningar samt förbättra beredskapen 

för översvämningar i avrinnings- och kustområden med betydande översvämningsrisk utarbetas planer för 

hantering av översvämningsrisker. I planen presenteras de för området föreslagna målen och åtgärderna 

för hantering av översvämningsriskerna med motiveringar samt en beskrivning av myndigheternas åtgärder 

vid översvämning. Riskhanteringsplanen bygger på en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i 

avrinningsområdet samt på kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker i området 

samt på befintliga dokument om hanteringen av översvämningsriskerna.  

Planens miljökonsekvenser bedöms och resultaten presenteras i miljörapporten. Enligt SMB-lagen (lagen 

om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, 200/2005) görs miljökonse-

kvensbedömningen för sådana planer och program som  

• har utarbetats av myndigheter, 

• baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestämmelse, 

• skapar förutsättningar för beslut om tillstånd för projekt eller godkännande av projekt, och 

• utarbetas för följande branscher: jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, av-

fallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, 

miljöskydd eller naturvård. 

En bedömning enligt SMB-lagen gör det möjligt att beakta miljöperspektiven i högre grad än tidigare redan 

när planer och program börjar beredas. Det ökar tillgången till information om myndigheternas planer och 

om möjligheterna att delta i beredningen av dem.  

I hörandet om den preliminära bedömningen av översvämningsrisker 2018 ingick även innehållet i miljökon-

sekvensbedömningen.  

 

http://www.ymparisto.fi/trhs-materiaalit
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Hösten 2019 ordnades en workshop särskilt för att komma med idéer och planera målen och åtgärderna för 

hanteringen av översvämningsrisker. I workshopen deltog förutom översvämningsgruppens representanter 

även representanter för de viktigaste intressentgrupperna (vattenverk, elverk, industrianläggningar, Trafik-

ledsverket och RFV). Miljökonsekvenserna togs inte upp särskilt i workshopen och inga åtgärdsförslag som 

skulle ha betydande miljökonsekvenser inlämnades. Större diskussionsmöten för allmänheten gick inte att 

ordna våren 2020 på grund av de begränsningar som coronavirussituationen medförde.  

De preliminära resultaten av miljökonsekvensbedömningen presenterades för översvämningsgruppen vid 

dess möte 10.9.2020. 

Hörandet om miljörapporten äger rum i och med att den läggs fram offentligt parallellt med planen för hante-

ring av översvämningsrisker 2.11.2020–14.5.2021. 
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Beredningen av förslaget till plan för 

hantering av översvämningsriskerna 

Bakgrund och skeden i beredningen 

I planeringen av hanteringen av översvämningsrisker ingår en preliminär bedömning av översvämningsris-

kerna samt utarbetande av översvämningskartor för områden med betydande översvämningsrisk och utar-

betande av planer för hantering av översvämningsrisker för avrinningsområden eller kustområden med 

minst ett område med betydande översvämningsrisk. 

Den nedre delen av Kymmene älv utsågs på nytt 20.12.2018 (JSM beslut 263113) till ett område med 

nationellt betydande översvämningsrisk (bild B1). Jyväskylä betraktas under perioden 2022–2027 som en del 

av hela Kymmene älvs avrinningsområde. I planen för hantering av översvämningsrisker 2022–2027 och i 

miljörapporten som bifogas den presenteras utfallet för perioden 2016–2021 (effekt och konsekvenser) samt 

de justerade målen och åtgärderna för perioden 2022–2027.  

I den första planen för hantering av översvämningsrisker 2016–2022, som omfattar Kymmene älvs avrin-

ningsområde, presenterades en preliminär utredning om översvämningsrisker i form av kartor över översväm-

ningshotade områden och översvämningsrisker vid olika översvämningar. En stor del av de centrala åtgär-

derna för att genomföra hanteringen av översvämningsriskerna i Kymmene älvs avrinningsområde har redan 

identifierats i planen för den första perioden, och i den reviderade planen (perioden 2022–2027) har man 

således inte sett något behov av stora förändringar i fråga om dessa mål och åtgärdernas innehåll. De viktig-

aste nya åtgärderna gäller kartläggningen av riskerna för översvämning och torka i Päijänne samt bered-

skapsövningar. 

Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde ansvarar i enlighet med lagen om hantering 

av översvämningsrisker för det myndighetssamarbete som behövs i beredningen av riskhanteringsplanen. I 

första hand ansvarar NTM-centralen i Sydöstra Finland för översvämningsgruppens möten och de ärenden 

som behandlas på mötena. I översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde ingår represen-

tanter för avrinningsområdets NTM-centraler och landskapsförbund, Kymmenedalens räddningsverk samt 

kommunerna i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. 

 

 

Översvämningsgruppen ska: 

• behandla de utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker 

• fastställa målen för hanteringen av översvämningsriskerna 

• godkänna förslaget till plan och de åtgärder som ingår i planen 

• följa upp hur målen i planen för hantering av översvämningsrisker uppnås. 

 

Översvämningsgruppen ska i de olika skedena av beredningen av planen för hantering 

av översvämningsrisker ordna tillräcklig växelverkan med myndigheterna i avrinningsom-

rådets och kustens områden med betydande översvämningsrisk samt med näringsidkare, 

ägare av mark- och vattenområden, vattenanvändare och representanter för berörda or-

ganisationer. 
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Bild B1. Kymmene älvs avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre 

lopp. 

Växelverkan 

I hörandet om den preliminära bedömningen av översvämningsrisker 2018 ingick även innehållet i miljökon-

sekvensbedömningen.  

Hösten 2019 ordnades en workshop särskilt för att komma med idéer och planera målen och åtgärderna 

för hanteringen av översvämningsrisker. I workshopen deltog förutom översvämningsgruppens representan-

ter även representanter för de viktigaste intressentgrupperna (vattenverk, elverk, industrianläggningar, Tra-

fikledsverket och RFV). Miljökonsekvenserna togs inte upp särskilt i workshopen och inga åtgärdsförslag som 

skulle ha betydande miljökonsekvenser inlämnades. Större diskussionsmöten för allmänheten gick inte att 

ordna våren 2020 på grund av de begränsningar som coronavirussituationen medförde.  

De preliminära resultaten av miljökonsekvensbedömningen presenterades för översvämningsgruppen 

vid dess möte 10.9.2020. 

Hörandet om miljörapporten äger rum i och med att den läggs fram offentligt parallellt med planen för 

hantering av översvämningsrisker 2.11.2020–14.5.2021.   
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Plan för hantering av översvämnings-

risker 2022–2027 

Eftersom en stor del av de centrala åtgärderna för att genomföra hanteringen av översvämningsrisker har 

identifierats redan i planen för den första perioden, innehåller den reviderade planen inga stora förändringar 

i fråga om målen och åtgärdernas innehåll. De viktigaste nya åtgärderna gäller kartläggningen av riskerna 

för översvämning och torka i Päijänne samt beredskapsövningar.  

Man strävar efter att främja förverkligandet av de mål och åtgärder som fastställts i den reviderade planen 

genom ett allt tätare samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och 

intressentgrupperna samt genom att föra in tydligare och på förhand planerade verksamhetsmodeller i risk-

hanteringsplanen.  

De allt mer konkreta åtgärderna och verksamhetsmodellerna tjänar också den uppföljning av genomfö-

randet av riskhanteringsplanen under genomförandeperioden som krävs av översvämningsgruppen i enlighet 

med lagen (lagen om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 269/2020). 

Huvudlinjerna för åtgärderna: 

• Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndigheterna 

• Styrning av markanvändning och byggande 

• Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nödvändighetstjänster och uppdatering av bered-

skapsplanerna 

• Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Päijänne och precisering av skadebedömning-

arna 

• Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplaner 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsynen över tillstånden och företagens beredskap 

• Beredskapsövning 

• Information till invånarna och handledning inför översvämningar 

• Övriga åtgärder (bl.a. åtgärder för översvämningsskydd, utredningar och skydd av kulturarvsobjekt) 
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Nuläget i planeringsområdet 

Vattensystemet vid Kymmene älv har en areal på 37 159 km2. Det är beläget i landskapen Kymmenedalen, 

Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra 

Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Östra Nyland. Sjöarnas totala areal är 7 100 

km2, vilket utgör 18,3 procent av hela avrinningsområdet. Höjdnivån i avrinningsområdet för Kymmene älv 

varierar från havsnivån till 265 meter. Vid avrinningsområdets nordvästra kant ligger de högsta punkterna i 

terrängen. Det finns många kanaler i avrinningsområdet. Av dessa är 13 utrustade med ett slussar på grund 

av höjdskillnaderna. 

Vid den nedre delen av Kymmene älv finns de största bebyggda områdena i Kotka och i Anjalankoski i 

Kouvola. Om man ser till hela avrinningsområdet är Jyväskylä det största bebyggda området.  

Kymmene älvs vattendrag hör till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Den ekologiska 

statusen i vattendragen i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp är mesta-

dels måttlig eller otillfredsställande. I Jyväskylä är vattendragens ekologiska status mestadels tillfredsstäl-

lande eller god. I de identifierade områdena med översvämningsrisk finns flera naturskyddsområden.  

De tätast bebyggda områdena i Kymmene älvs nedre lopp finns i Kotka och i Anjalankoski i Kouvola. De 

övriga kommunerna i området är Pyttis och Lovisa i Kymmene älvs västra förgrening. Vid Kymmene älv ligger 

de fastigheter som hotas av översvämning huvudsakligen som ett band längs stränderna och det är inte 

möjligt att skydda dem genom att bygga konstruktioner som täcker hela områden. Totalt finns det cirka 130 

fastigheter som hotas av översvämning vid en sällsynt översvämning (1/100a, kravisöversvämning) och cirka 

280 permanenta invånare i området med översvämningsrisk. Industrin i området med betydande översväm-

ningsrisk är koncentrerad till Ingerois i Kouvola. De till arealen största markanvändningsformerna är skogs-

områden och jordbruksområden. Det viktigaste kulturarvsobjektet i området med betydande översvämnings-

risk i Kymmene älvs nedre lopp är Langinkoski kejserliga fiskestuga samt områdets övriga byggnader. I över-

svämningsområdet finns dessutom Anjalan kartanomuseo (herrgårdsmuseum), Ranta-Pukin Kievarimuseo 

(gästgiverimuseum) och Ankkapurhan teollisuusmuseo (industrimuseum).  

Vattentrafiken i Kymmene älvs nedre lopp är inte så betydande att den bör beaktas särskilt med tanke på 

hanteringen av översvämningsriskerna.  

Från Anjalankoski söderut är Kymmene älv till stor del ett Natura-område. Inom området med betydande 

översvämningsrisk finns dessutom tre områden som ingår i fågelskyddsprogrammet och ett myrskyddspro-

gram samt Valkmusa nationalpark. Strandområdena vid Kymmene älvs huvudfåra samt östra och västra för-

greningar har till stor del utsetts till nationellt värdefulla landskapsområden. I synnerhet Natura-områden och 

värdefulla landskapsområden kan begränsa byggandet av permanenta översvämningsvallar och genomfö-

randet av de ändringar som görs i fåran för att hantera översvämningsriskerna. I den senaste bedömningen 

av den ekologiska statusen har statusen i Kymmene älvs huvudfåra klassificerats som god, och öst- och 

västförgreningarna har enligt statusbedömningarna måttlig ekologisk status. Kymmene älvs övre lopp, hu-

vudfåra och västra förgreningar har klassificerats som kraftigt modifierade vattenförekomster.  
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Bild B2. Markanvändningen i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

 

Bild B3. Värdeområden för miljön i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp  
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Översvämningar och reglering av vat-

tendrag i planeringsområdet 

Översvämningar och reglering av vattendrag 

Översvämningar i Kymmene älvs avrinningsområde kan orsakas av snösmältning, rikliga regn eller särskilt i 

kravisproppar i Kymmene älvs nedre lopp. I Kymmene älvs avrinningsområde inträffade de största över-

svämningarna, såsom i nästan hela södra Finland, 1898,1899 och 1924. Betydande översvämningar inträf-

fade också 1974–1975, 1981–1982 och 1988. Inga stora översvämningar förekom i planeringsområdet un-

der föregående planeringsperiod 2016–2021.  

Största delen av de reglerade sjöarna i avrinningsområdet har reglerats sedan 1950–1970-talen. Regle-

ringen genomförs för översvämningsskyddet och vattenkraftsproduktionens behov. Regleringen av Päijänne 

har en central betydelse för markanvändningen längs Kymmene älv och för Päijänne strandområden. Utöver 

regleringen av sjöarna i avrinningsområdet har man i Kymmene älv utfört rensningar under de första årtion-

dena av 1800- och 1900-talen samt senare invallningar i synnerhet i Pyhäjärvi men också i Kymmene älvs 

nedre lopp. För närvarande pågår inga motsvarande projekt i avrinningsområdet. 

 

Bild B4. De viktigaste reglerade sjöarna i Kymmene älvs avrinningsområde 
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Klimatförändringens inverkan på översvämningar i Kymmene 
älv 

Klimatförändringen förutspås allmänt öka översvämningsrisken i Kymmene älvs avrinningsområde. Både de 

maximala flödena och översvämningsnivåerna i de stora sjöarna (Päijänne, Keitele, Puula, Vuohijärvi) förut-

spås öka. Å andra sidan kan översvämningsnivåerna i små källflöden minska i genomsnitt på grund av att 

vintrarna blir mildare och snömängden minskar. Den årliga avrinningen förutspås öka i Kymmene älvs av-

rinningsområde med 2,8 procent under perioden 2010–2039 och 6,1 procent under perioden 2040–2069. 

Den största förändringen i hela avrinningsområdet är dock den betydande ökningen av avrinningen vintertid 

i slutet av århundradet.  

Översvämningarna i Kymmene älv förutspås öka till följd av klimatförändringen. I de stora sjöarna och 

deras utlopp i Insjöfinland förekommer de högsta vattenstånden och vattenföringarna ofta under vintern och 

början av våren i bedömningar som grundar sig på klimatförändringsscenarier från och med perioden 2040-

69. Risken för översvämningar till följd av kravis ökar troligen i Södra och Mellersta Finland i och med att 

vattenföringarna ökar och det bildas ett istäcke senare på vintern. Risken för översvämningar av kravis väntas 

öka fram till mitten av århundradet.  

Allmänt taget kan man anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser för vattendragen på flera olika 

sätt, till exempel genom en ändring av regleringen som inte kräver nya stora investeringar eller konstruktioner. 

Ändringen av regleringen föreslås dock inte som en egentlig åtgärd i planen för hantering av översvämnings-

riskerna i Kymmene älv. Styrning av markanvändningen så att byggande på områden med översvämningsrisk 

undviks är en effektiv och förmånlig anpassningsåtgärd. Övriga anpassningsmetoder i är bl.a. permanenta 

översvämningsvallar, tillfälliga skyddskonstruktioner och översvämningsförsäkring. 
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Planen för hantering av översväm-

ningsrisker i förhållande till andra pla-

ner och program 

Planering av områdesanvändning 

I områdesplaneringssystemet ingår de riksomfattande målen för områdesanvändningen, landskapsplanerna 

samt general- och detaljplanerna som utarbetas av kommunerna. Vid områdesanvändningen skapas förut-

sättningar för anpassningen till klimatförändringen.  

Hanteringen av översvämningsrisker är en av de viktigaste anpassningsuppgifterna med tanke på områ-

desanvändningen. Områden med föränderlig översvämningsrisk ska beaktas i planläggningen och byggan-

det.  

Enligt de riksomfattande målen ska man inom områdesanvändningen ta hänsyn till de översvämnings-

hotade områden som anges i myndigheternas redogörelser och försöka förebygga översvämningsrisker. Vid 

planeringen av områdesanvändningen ska nybyggande inte placeras i översvämningshotade områden. Un-

dantag från detta kan göras endast om man utifrån behovs- och konsekvensbedömningar kan visa att det är 

möjligt att hantera översvämningsriskerna och att byggandet är förenligt med principerna för hållbar utveckl-

ing. Vid planeringen av områdesanvändningen ska vid behov anvisas ersättande lösningar för funktioner som 

är särskilt viktiga för ett fungerande samhälle och som förknippas med betydande miljö- eller personskade-

risker. 

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska man i general- och detaljplanläggningen 

dessutom bereda sig på ökande stormar, störtregn och översvämningar i tätorter. 

Landskapsöversikterna och -programmen är centrala redskap även när det gäller att uppnå målen för 

hanteringen av översvämningsriskerna. 

Klimatförändringen och översvämningsrisker 

Den nationella strategin för anpassning till klimatförändringen godkändes 2005. Målet var att stärka och öka 

anpassningsförmågan till klimatförändringen i Finland. Man strävade efter det genom att beskriva klimatför-

ändringen och dess effekter samt bedöma olika branschers känslighet; utvärdera den dåvarande anpass-

ningsförmågan, sårbarheten och klimatförändringens möjligheter samt föreslå åtgärder som man ansåg det 

vara skäl att vidta omedelbart (till exempel forskning och utvecklingsverksamhet) och åtgärdsriktlinjer för 

den kommande verksamheten.  

EU:s anpassningsstrategi publicerades 2013. I den är utgångspunkten att anpassningsåtgärder behövs 

på grund av klimatförändringens effekter och de kostnader som effekterna medför. På lång sikt är det för-

månligare att vidta tidiga och planmässiga anpassningsåtgärder än att inte vidta några anpassningsåtgärder. 

EU:s strategi betonar vikten av nationella och regionala anpassningsstrategier. 

År 2014 publicerade jord- och skogsbruksministeriet den nationella anpassningsplanen för klimatföränd-

ringen 2022. Målet är att det finländska samhället ska ha förmåga att hantera de risker som klimatföränd-

ringen medför och anpassa sig till de förändringar som sker i klimatet. Syftet med genomförandet av planen 

är att göra anpassningen till branschernas och aktörernas planering och verksamhet, att få tillgång till de 

metoder för bedömning och hantering av klimatrisker som behövs för aktörerna, att genom forsknings- och 

utvecklingsarbete, kommunikation och utbildning öka samhällets anpassningsförmåga samt utveckla innova-

tiva lösningar och öka medborgarnas medvetenhet om anpassningen till klimatförändringen. För att uppnå 
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målen har man i den nationella anpassningsplanen identifierat de viktigaste åtgärderna som stöder anpass-

ningen och som ska genomföras under de närmaste åren. Anpassningsplanen verkställer EU:s anpassnings-

strategi på det nationella planet. Jord- och skogsbruksministeriets Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- 

och skogsbruket i en föränderlig miljö (Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 2020:10) styr också 

hanteringen av översvämningsrisker. Översvämningsskydd och vattenhantering för dammar nämns också i 

regeringsprogrammet Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

samhälle (Statsrådets publikationer 2019:28). 

Åtgärder i anslutning till översvämningsrisker ingår dessutom bland annat i kommunernas beredskaps-

planer, räddningsplaner för byggnader samt i riskutredningar enligt dammsäkerhetslagen. De första planerna 

för hantering av översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk som färdigställts före 

utgången av 2015 är en viktig del av anpassningen.  

Vatten- och miljöskydd 

Det internationella samarbetet påverkar vattenskyddet och vattenvården i Finland. Finland har gränsvatten-

överenskommelser med Ryssland, Sverige och Norge. Syftet med konventionen om skydd av Östersjöom-

rådets marina miljö (HELCOM 1992) är att stoppa föroreningen i Östersjön. Syftet med EU:s strategi för Ös-

tersjöområdet är att få Europeiska unionens lagstiftning, politiska program och finansiering att bättre än i 

nuläget tjäna utvecklingen av Östersjöområdet. FN:s mål nr 14 för hållbar utveckling i Agenda 2030 gäller 

skyddet av den marina miljön. Huvudteman i havs- och kustarbetsprogrammet i konventionen om biologisk 

mångfald är bland annat integrerad planering av havs- och kustområden, levande naturresurser vid hav och 

kuster, skyddsområden vid hav och kuster, vattenbruk samt främmande arter. För att skydda den biologiska 

mångfalden i haven har man i konventionen om biologisk mångfald utvecklat kriterier med hjälp av vilka 

man kan identifiera både öppna havet och de nationella havsområdena i havsområden av ekologisk eller 

biologisk betydelse. 

EU:s ramdirektiv för vatten och direktiv om en marin strategi har satts i nationell verkställighet genom 

lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att 

skydda, förbättra och iståndsätta yt- och grundvatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras och att deras 

tillstånd är minst bra. Uppdateringen av vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för 2022–2027 sker 

samtidigt som beredningen av planen för hantering av översvämningsriskerna. Samtidigt som planen för han-

tering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde bereddes ett förslag till vattenförvaltnings-

plan för vattenförvaltningsområdet i Kymmene älv-Finska viken samt ett förslag till åtgärdsprogram för Fin-

lands havsförvaltningsplan för 2022–2027. 

Finland har förbundit sig till flera fördrag som gäller naturens mångfald samt skydd av djur, växter och 

livsmiljöer. Inom naturskyddsområden säkerställs artmångfalden och mångfalden av naturtyper. I natur-

skyddsområdena sörjer man dessutom för bevarandet av nationallandskapet, kulturarvet samt rekreations- 

och strövområdena. Genom naturvårdslagen och ödemarkslagen har cirka nio procent av Finlands areal 

skyddats. En stor del av skyddsområdena ingår i nätverket Natura 2000 som omfattar hela Europeiska un-

ionen och tryggar den biologiska mångfalden. Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som 

definieras i habitatdirektivet. I Finland täcker nätverket Natura 2000 fem miljoner hektar. Av detta är tre fjär-

dedelar markområden och en fjärdedel vattenområden. Levnadsvillkoren för de arter som ligger till grund för 

skyddet i dessa områden får inte försämras. Som dokument som tangerar hanteringen av översvämningsris-

ker kan nämnas Finlands nationella biodiversitetsstrategi och handlingsprogram 2012–2020 samt Nationell 

fiskvägsstrategi från 2012.  
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Skadliga följder i avrinningsområdet 

utan åtgärderna i planen för hantering 

av översvämningsrisker 

Översvämningsrisker och skadliga följder vid olika återkomstin-
tervall 

Översvämningar klassificeras i mycket vanliga (1/2a, 1/5a, 1/10a), vanliga (1/20a), ganska sällsynta 

(1/50a), sällsynta (1/100a) och mycket sällsynta översvämningar (1/250a och 1/1000a). Granskningen av 

objekten grundar sig på indelningen av skadliga följder enligt 8 § i lagen om översvämningsrisker. 

Den framtida situationen har granskats i planen för hantering av översvämningsrisker i området med 

betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. Utöver situationen i öppet vatten granskas även 

översvämningar av kravis vintertid, eftersom kravis har stor betydelse i Kymmene älvs nedre lopp.  

Tabell B1. Terminologi i anslutning till översvämningars återkomst 

Verbal beskrivning av översvämningen Återkomstintervall (årlig sannolikhet) 

Mycket vanlig översvämning 1/2a (50%), 1/5a (20 %), 1/10a (10 %) 

Vanlig översvämning 1/20a (5 %) 

Ganska sällsynt översvämning 1/50a (2 %) 

Sällsynt översvämning 1/100a (1 %) 

Mycket sällsynt översvämning 1/250a (0,4 %), 1/1000a (0,1 %) 

Endast små förändringar har skett i riskobjekten under perioden 2016–2021. Till exempel har hälsostat-

ionen (rådgivningen) i Ingerois inte längre verksamhet i området med översvämningsrisk. 
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Bild B5. Områden med översvämning med återkomstintervall på 250 år inom området med betydande översväm-

ningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp. 
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Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet 

Område med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

I Kouvola bor människor i översvämningshotade områden, särskilt i Ingerois. I Kotka bor människor i över-

svämningshotade områden särskilt vid Langinkoski-förgreningen och Korkeakoski. Några invånare bor i 

översvämningshotade områden i Lovisa och Pyttis. Dessutom blir ett betydande antal invånare omringade 

vid en översvämning, både i Kouvola och Kotka. Vid en översvämning med återkomstintervallet 2 gånger 

på 100 år är antalet bostadshus för fast boende 80, och vid en översvämning med återkomstintervall på 4 

gånger på 1000 år är antalet 192. (Kartläggning av översvämningsrisker i Kymmene älv, plan för hantering 

av översvämningsriskerna i Kymmene älv 2016–2022)  

Det finns inga daghem eller skolor inom området med översvämningsrisk. Hälsostationen (rådgivningen) 

i Ingerois inte längre verksamhet inom området med översvämningsrisk.  

Övriga kartlagda områden i Kymmene älvs avrinningsområde 

I det översvämningshotade området i Jyväskylä bor människor främst i Lutakko. På andra håll i området 

finns några invånare. Vid en sällsynt översvämning (1/100a) omringas områden i Lutakko och Noukanni-

emi, Kankarsaari och Naattiansaari. Inom det översvämningshotade området finns inga objekt som är svåra 

att evakuera, såsom sjukhus, hälsovårdscentraler, ålderdomshem, daghem eller skolor.  

I området ovanför området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp (Bild 5) är 

några bostadshus vid Pyhäjärvi strand utsatta vid en översvämning. 

Avbrott i nödvändighetstjänster 

Område med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

Byggnader för datakommunikation kommer inte att översvämmas vid någon som helst typ av översväm-

ning. I krissituationer kan det uppstå problem på grund av att datakommunikationsnätets kapacitet är 

knapp, vilket gör att nätverken kan täppas till när många människor använder telefon och internet samtidigt. 

Översvämningar torde i viss mån störa eldistributionen. I översvämningsområdet finns ett kraftverk, fem 

kraftverksbyggnader och sju transformatorer. Två av transformatorerna hotas av översvämning redan vid en 

allmän översvämning. 

Översvämningen stiger upp på vägen på några ställen, så det är möjligt att trafiken avbryts vid en över-

svämning. I Anjalankoski översvämmas Anjalantie redan vid en allmän översvämning och bron vid Päätie vid 

en ganska sällsynt översvämning. Vattnet stiger till Niemistöntie i Suomenkylä vid en sällsynt översvämning. 

FBK-brandstationen i Karhula hotas av översvämningar vid en allmän översvämning. Vid en mycket sällsynt 

översvämning stiger vattnet upp till Hirvimäentie i Muhjärviområdet samt till Huumakiventie, Vanha Sutelantie 

och Kaukolanraitti i Kotka. Vid översvämningar kan trafiken avbrytas utöver de ovan nämnda på ställen i 

vägnätet av lägre grad, varvid räddningsväsendets arbete kan försvåras.  

Banavsnittet Kotka-Kouvola hotas av översvämningar vid sjön Rapakivenjärvi redan vid en ganska vanlig 

översvämning, likaså Wredeby flygplats. I Anjalankoski hotas järnvägen vid en sällsynt översvämning.  

Övriga kartlagda områden i Kymmene älvs avrinningsområde 

Vid en sällsynt översvämning (1/100a) börjar vattnet stiga till strandleden i Mattilanniemi (Rv 9). Då måste 

trafiken styras till en alternativ rutt. Dessutom hindras trafiken till fastigheterna i Mattilanniemi. I Lutakko 

hamnar Schaumanin puistotie och några tomtgator delvis under vatten. På ovan nämnda trafikleder är vat-

tendjupet som störst cirka 0,6 m vid en mycket sällsynt översvämning (1/1000a). Trafiken hindras också på 

vägar som leder till Noukanniemi, Kankarsaari och Nattiansaari. Fastigheterna i dessa områden omringas 

av en översvämning.  
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Järnvägstrafiken kan avbrytas på Jyväskylä bangård när vattnet stiger till kabelrutter och brunnar och even-

tuellt orsakar fel i säkerhetsanordningarna. Den stigande vattennivån kan också leda till att marken på ban-

gården ger efter, vilket försämrar banans bärkraft. 

Byggnader för datakommunikation kommer inte att översvämmas vid någon som helst typ av översväm-

ning i Jyväskylä. I krissituationer kan det uppstå problem på grund av att datakommunikationsnätets kapacitet 

är knapp, vilket gör att nätverken kan täppas till när många människor använder telefon och internet samtidigt.  

En översvämning kan störa eldistributionen lokalt i snävt begränsade områden. Dessutom kan pumpstat-

ioner för avloppsvatten nära stranden och låglänta områden stanna på grund av elfel som orsakats av över-

svämningen. Vattenverkens vattendistribution påverkas endast i liten utsträckning av översvämningar, even-

tuellt kan råvattnets kvalitet i Viitaniemi och Pekonniemi försämras. Inga avbrott förväntas i fjärrvärmedistri-

butionen på grund av översvämningar. 

Avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar livsviktiga funkt-
ioner 

På området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp eller på andra kartlagda områ-

den i Kymmene älvs avrinningsområde finns ingen industri som tryggar livsviktig verksamhet. 

Ogynnsamma följder för miljön 

Område med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

En översvämning kan orsaka problem för vattentjänsterna när en översvämning stiger till avloppsnätet. Hal-

koniemi avloppsvattenverk i Keltakangas hotas vid en mycket sällsynt översvämning av kravis. Fem pump-

stationer för avloppsvatten skulle hotas av en översvämning. Pumpstationerna Kierikkala 43 och Mun-

holmantie 114 äventyras redan vid en allmän översvämning. När en pumpstation är ur funktion kan av-

loppsvattnet inte överföras till tryckavloppsrörsystemet, varvid avloppsrören överbelastas och avloppsvatt-

net kan rinna ut i marken och vattendrag i närheten av pumpstationerna. Om avloppsrörsystemet och brun-

narna överbelastas kan avloppsvatten också rinna ut in i husen. 

Förutom pumpstationer för avloppsvatten finns det få objekt i området som eventuellt orsakar miljöfara. 

Fabrikerna i Anjala samt bangårdsområdet i Ingerois är objekt med översvämningsrisk. Ett avloppsrenings-

verk i anslutning till en fabrik ligger också inom det översvämningshotade området. 

Övriga kartlagda områden i Kymmene älvs avrinningsområde 

I Jyväskylä kan en översvämning orsaka problem för vattentjänsterna om vattnet stiger till avloppsnätet. 

Sammanlagt 42 pumpstationer för avloppsvatten löper risk vid en översvämning. Riskerna är att pumpstat-

ionens elförsörjning avbryts, att översvämningsvatten tränger in i pumpstationen via överloppsrör och att 

vattnet däms upp i avloppsnätet och eventuellt rinner ut i marken. Avloppsreningsverkens verksamhet på-

verkas inte av översvämningen.  

Förutom pumpstationer för avloppsvatten finns det få objekt i området som eventuellt orsakar miljöfara. 

Till dessa hör kraftverken i Rauhalahti och Keljonlahti som producerar fjärrvärme och el.  

I Tuomiojärvi finns ett Natura-område som ingår i skyddsprogrammet för fågelvattnen i Eerolanlahti och 

Rautpohjanlahti. Målen för skyddet kan eventuellt äventyras indirekt om rikligt med avloppsvatten från de 

närliggande pumpstationerna tränger in i skyddsområdet. 
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Ogynnsamma följder för kulturarvet 

Område med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp 

I översvämningsområdet finns Langinkoski kejserliga fiskestuga (flera byggnader) och Anjala herrgårdsmu-

seum. I översvämningsområdet finns dessutom Anjalan kartanomuseo (herrgårdsmuseum), Ranta-Pukin 

Kievarimuseo (gästgiverimuseum) och Ankkapurhan teollisuusmuseo (industrimuseum). I översvämnings-

området finns 11 fornlämningar. Översvämningsvatten bedöms endast sällan orsaka skador på fornläm-

ningar.  

Övriga kartlagda områden i Kymmene älvs avrinningsområde 

I Lutakko i Jyväskylä fanns Schaumans fanerfabrik, vars verksamhet lades ner 1995. Efter detta har det 

byggts många bostadshöghus i det tidigare fabriksområdet. I Lutakko finns också Jyväskylä mässcentrum. 

Från tiden när fanerfabriken drev verksamhet har flera byggnader bevarats och blivit en värdefull bebyggd 

kulturmiljö av landskapsintresse. Byggnader som bevarats från den tidigare fanerfabriksverksamheten bör-

jar skadas vid en översvämning med ett återkomstintervall på uppskattningsvis en gång per 250 år. I en så-

dan situation riskerar flera byggnaders bottenbjälklag att bli våta. 

 

Bild 6. Översvämningskarta över Kymmene älvs nedre lopp vid översvämningen med återkomstintervallet 1/250 

(specialscenario, kravis har beaktats)  
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Mål och åtgärder 

Tillämpning av de allmänna målen för hanteringen av över-
svämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker fungerar som utgångspunkt för bedömningen och valet av 

åtgärder. Vid bedömningen av åtgärderna granskades åtgärdernas effekter, kostnader och genomförbarhet, 

varefter översvämningsgruppen har fattat beslut om de åtgärder som ska väljas till riskhanteringsplanen. 

Vid fastställandet av målen har man beaktat de ogynnsamma följder som nämns i lagen om översväm-

ningsrisker, samordningen av målen med målen för vattenvården samt hur stort område målet gäller. Vid 

fastställandet av målen har man dessutom beaktat särdragen i Kymmene älvs avrinningsområde samt 

bland annat möjligheterna att minska översvämningsriskerna, vidta åtgärder för översvämningsskydd och 

främja beredskapsåtgärder i området.  

Målen för hanteringen av översvämningsrisker fastställdes separat för området med betydande över-

svämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp och mer allmänt för hela Kymmene älvs avrinningsområde. Vid 

fastställandet av målen följdes i huvudsak de allmänna målen för hanteringen av översvämningsrisker som 

föreskrivits om i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Målnivåerna har fastställts så att de 

motsvarar följande situationer som beskriver sannolikheten för översvämningar och motsvarande vatten-

stånd: 

Sällsynt översvämning: Översvämning med kravis i Kymmene älv med återkomstintervall 1/100a. Förhöj-

ningen till följd av kravis bedöms vara cirka + 0,2–1,2 m beroende på granskningsplatsen enligt återkomstin-

tervallet 1/100a under perioden av öppet vatten. På andra ställen i Kymmene älvs avrinningsområde avses 

med sällsynt översvämning återkomstintervallet 1/100a utan tillägg med anledning av kravis.  

Mycket sällsynt översvämning: Översvämning med kravis i Kymmene älv med återkomstintervall 1/250a. 

Förhöjningen till följd av kravis bedöms vara cirka + 0,2–1,2 m beroende på granskningsplatsen enligt åter-

komstintervallet 1/250a under perioden av öppet vatten. På andra ställen i Kymmene älvs avrinningsområde 

avses med mycket sällsynt översvämning återkomstintervallet 1/250a utan tillägg med anledning av kravis. 

Mål för området med betydande översvämningsrisk i Kymmene 
älvs nedre lopp 

Hälsa och säkerhet: 

• De fast boende invånarnas hälsa och säkerhet äventyras inte ens vid en mycket sällsynt översvämning. 

I kommunernas beredskapsplaner identifieras de åtgärdsbehov som orsakas av översvämningar.  

• Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet beaktas även sällsynta översvämningar och 

inga nya objekt med översvämningsrisk uppstår.  

• Invånarna i det översvämningshotade området blir mer medvetna om översvämningar och höjer sin be-

redskap inför översvämningar. 
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Miljö: 

• Driften av industrianläggningar och lagring av kemikalier orsakar inte långvariga eller omfattande skad-

liga konsekvenser för miljön ens vid en mycket sällsynt översvämning. 

• Eventuella störningar som orsakas av hanteringen och avledningen av avloppsvatten från samhällen 

orsakar inga betydande olägenheter för miljön eller hälsan 

Nödvändighetstjänster: 

• I el-, värme- och vattendistributionen och datakommunikationsförbindelserna förekommer inga långva-

riga eller omfattande störningar ens vid en sällsynt översvämning. 

• Riskobjekten och de indirekta konsekvenserna av dem har identifierats och de ändringar som behövs 

för de mest kritiska objekten har genomförts 

• Huvudvägar samt andra vägar och vägavsnitt som är nödvändiga med tanke på boendet, näringslivet 

och invånarnas säkerhet kan användas för trafik vid en sällsynt översvämning. 

• Järnvägstrafikens funktion och säkerhet säkerställs även vid sällsynta översvämningar 

Kulturarv: 

• Inte ens en sällsynt översvämning orsakar oåterkalleliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 

Mål för hela Kymmene älvs avrinningsområde 
• Översvämningsrisker och -skador är kända i Kymmene älvs övre lopp och i hela Päijänne 

• Regleringsåtgärderna vid en översvämning genomförs så att skadorna i hela avrinningsområdet som 

helhet blir så små som möjligt 

• Miljöriskerna till följd av översvämningar har beaktats i tillståndsbehandlingen och den övriga myndig-

hetsverksamheten 

• Vid planeringen och byggandet av markanvändningen beaktas även sällsynta översvämningar och inga 

nya objekt med översvämningsrisk uppstår. 
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Planering och bedömning av åtgär-

derna 

Målen för hanteringen av översvämningsrisker fungerar som utgångspunkt för bedömningen och valet av 

åtgärder. Vid bedömningen av åtgärderna granskades åtgärdernas effekter, kostnader och genomförbar-

het. Efter bedömningen har översvämningsgruppen fattat beslut om de åtgärder som ska väljas till risk-

hanteringsplanen och satt dem i prioritetsordning för genomförandet. I riskhanteringsplanen har man tagit 

ställning till ansvaret för genomförandet av åtgärderna och finansieringsmöjligheterna. 

Åtgärderna för hantering av översvämningsrisker har i planen för hantering av översvämningsrisker 

och miljörapporten indelats i åtgärder som minskar översvämningsrisken, åtgärder för översvämnings-

skydd, beredskapsåtgärder, verksamhet vid översvämningar samt åtgärder i efterhand. Vid valet av åtgär-

der ska man sträva efter att minska sannolikheten för översvämningar och i första hand använda andra 

metoder än sådana som baserar sig på konstruktioner för översvämningsskydd. Samma saker har grans-

kats i bedömningen, och dessutom har man granskat samordningen av åtgärderna för hantering av över-

svämningsrisker med vattenförvaltningsplanerna samt de uppskattade effekterna av klimatförändringen. 

Genomförandet av åtgärdstyperna "verksamhet vid en översvämning" och "åtgärder i efterhand" följs 

inte upp separat ifall betydande översvämningar och översvämningsskador inte förekommer under genom-

förandeperioden. Även i det fall att en sällsynt översvämning inte infaller under perioden 2022–2027 be-

döms hur verksamheten vid översvämningen har genomförts och hur åtgärderna i situationen efter över-

svämningen har lyckats framför allt i förhållande till de beredskapsåtgärder som planerats på förhand. 

Åtgärdshelheter 
• Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndigheterna 

• Styrning av markanvändning och byggande 

• Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nödvändighetstjänster och uppdatering av bered-

skapsplanerna 

• Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Päijänne och precisering av skadebedöm-

ningarna 

• Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplanering 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsynen över miljötillstånd och företagens be-

redskap 

• Beredskapsövning 

• Information till invånarna och handledning inför översvämningar 

Övriga åtgärder 
• Utveckling av bekämpningen av kravis 

• Rensning av fåror 

• Skydd av flera fastigheter med en permanent konstruktion 

• Säkerställande av hanteringen av översvämningsriskerna på banavsnittet Kotka-Kouvola 

• Skydd av kulturarvsobjekt 

• Säkerställande av avfallsanläggningens verksamhet 

• Säkerställande av nödvändiga trafikförbindelser samt säkerställande av vägförbindelser med omväg 
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Förslag till åtgärder för att uppnå målen 

De åtgärder som behövs för att uppnå målen kan beskrivas på följande sätt:  

• El-, värme- och vattenförsörjningen samt datakommunikationsförbindelserna kan säkerställas genom att 

man skyddar anordningarna så att funktionerna i tätorterna inte avbryts vid en mycket sällsynt översväm-

ning som återkommer en gång per 250 år. 

• Farlederna säkerställs så att viktiga trafikförbindelser inte avbryts vid en mycket sällsynt översvämning 

som återkommer en gång per 250 år. 
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Åtgärder och deras miljökonsekven-

ser 

Åtgärderna och deras miljökonsekvenser har behandlats i grupperingen enligt den sameuropeiska indel-

ningen av åtgärderna. Miljökonsekvenserna har bedömts i form av en expertbedömning (Sitowise Oy och 

översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde). 

Åtgärder som minskar översvämningsrisken 

Följande åtgärder har föreslagits för att minska översvämningsriskerna: 

• Markanvändning och styrning av byggande (Kontroll av befintliga planer och styrning av nytt byggande 

bortom områden med översvämningsrisk) 

• Kartläggning av översvämningsrisker för nödvändighetstjänster och uppdatering av beredskapsplaner 

(vatten- och avloppstjänster, distribution av el och värme samt telefon- och datatekniska förbindelser) 

• Kartläggning av riskerna för översvämning och torka i Päijänne och precisering av skadebedömningarna 

• Ökat samarbete och ökad kommunikation mellan myndigheterna 

• Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

• Utveckling av bekämpningen av kravis 

Ovan nämnda åtgärder har positiva sociala konsekvenser i framtiden när översvämningsriskerna minskar. 

Åtgärderna har inga skadliga miljökonsekvenser. 

Man strävar efter att sätta kravisbommarna på plats så sent som möjligt på hösten och ta bort dem så 

tidigt som möjligt på våren, så att de orsakar så lite olägenhet som möjligt för användningen av vattendraget. 

Allmänt taget är befolkningen i området van vid kravisbommar och användningen av dem bedöms knappt 

försämra användningen av vattensystemet. En förbättring av bommarna, dvs. en ökning av antalet bommar, 

kan däremot i viss mån störa användningen av vattnen och rekreationsfisket. Man kan korsa bommar med 

båt, särskilt om det är fråga om nya typer av repbommar. 

Sprängning av kravisproppar orsakar buller och man har bedömt att sprängningarna orsakar skadliga 

utsläpp i vattnet. Sprängningsarbetena hålls dock på nuvarande nivå, så situationen förändras inte jämfört 

med nuläget. I planen för hantering av översvämningsrisker konstateras att konsekvenserna ska utredas 

noggrannare. Enligt en bedömning som gjorts i denna miljörapport blir konsekvenserna små, eftersom 

sprängningarna görs nära bottnen med små insatser och halterna späds ut snabbt på grund av de stora 

vattenföringarna i Kymmene älv.  

Åtgärder för översvämningsskydd 

Med översvämningsskydd avses planering och byggande av sådana permanenta strukturer som avser att 

förhindra eller minska ogynnsamma skador till följd av översvämningar. De främsta metoderna är rensning 

av älvar och bäckar, invallning av stränder och reglering av vattendrag. 

Följande åtgärder har föreslagits för översvämningsskyddet: 

• Rensning av fåran för att sänka vattenståndet mellan Korkeakoski och Parikka 

• Skydd av flera fastigheter med en permanent konstruktion (lätt invallning av den södra stranden av Kor-

keakoski-förgreningen samt granskning av Ingeroisområdet) 
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Omfattande rensningar kommer enligt planen för hantering av översvämningsrisker inte i fråga i Kymmene 

älv. Sänkningen av vattenståndet i området mellan Korkeakoski och Parikka ansågs dock under den före-

gående planeringsomgången vara ett utredbart projekt, och avsikten är att utredningsarbetet ska genomfö-

ras under den kommande perioden med hjälp av strömnings- och ismodellen som utarbetas för området. I 

utredningsarbetet bedöms nyttan av förändringarna i fåran jämfört med eventuella översvämningsskador. 

Vid eventuell fortsatt planering ska miljökonsekvenserna bedömas noggrannare.  

I planen för hantering av översvämningsrisker föreslås inga omfattande skyddsvallar eller -konstruktioner 

i avrinningsområdet. I rapporten föreslås att endast en lätt invallning av den södra stranden av Korkeakoski 

ska utredas ytterligare i samband med att strömnings- och ismodellen utarbetas. Dessutom ska resultaten av 

den nya modellen granskas i bostadsområdet på den sydöstra stranden av Koskenalus i Ingerois och vid 

behov ska man planera åtgärder som konstaterats vara effektiva för de avgränsade områdena. Eventuella 

miljökonsekvenser av båda projekten samt av andra begränsade översvämningsskyddsåtgärder som even-

tuellt kommer fram i modelleringsarbetet ska därvid kartläggas när planerna preciseras.  

Beredskapsåtgärder 

Med beredskapsåtgärder avses metoder, åtgärder och beredskapssystem som avser att förbättra bered-

skapen för översvämningar och därigenom minska de skador som en eventuell översvämning orsakar. 

Även planering och övning av verksamheten i översvämningssituationer ingår i beredskapsåtgärderna. 

Följande har föreslagits som beredskapsåtgärder: 

• Säkerställande av nödvändiga trafikförbindelser samt säkerställande av vägförbindelser med omväg 

• Information till invånarna och handledning inför översvämningar 

• Säkerställande av avfallsanläggningens verksamhet 

• Ordnande av beredskapsövning och dokumentering av utvecklingsbehov som konstaterats under öv-

ningen 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplaner 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsynen över miljötillstånd och företagens bered-

skap 

• Säkerställande av hanteringen av översvämningsriskerna på banavsnittet Kotka–Kouvola 

Beredskapsåtgärderna har i regel inga skadliga miljökonsekvenser. De positiva sociala effekterna är däre-

mot betydande, eftersom åtgärderna tryggar bevarandet av förbindelserna och ökar säkerheten på många 

olika sätt.  

Verksamhet vid en översvämning 

Verksamheten vid översvämningar och efteråtgärderna har behandlats i planen i samband med följande 

huvudhelheter: 

• Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nödvändighetstjänster och uppdatering av bered-

skapsplanerna 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker och kommunernas beredskapsplanering 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, tillsynen över miljötillstånd och företagens bered-

skap 

Genom åtgärder som vidtas under en översvämning förebyggs eller minskas skadorna. 

Som åtgärder som ska vidtas under en översvämning har följande föreslagits: 

• Säkerställande av/kontroll över avloppsverkets verksamhet 
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• Säkerställande av vattendistributionen under störningar 

• Säkerställande av eldistributionen 

• Kommunikationen i översvämningssituationer 

• Säkerställande av vägförbindelser med omvägar 

• Säkerhet och transporter för avskurna områden 

• Skydd av bostadsbyggnader med objektspecifika tillfälliga skydd 

• Åtgärder för reglering och för bekämpning av kravis (väsentlig minskning av avtappningen när kravis 

börjar bildas, förbättringar av bomsystemet och bevarande av den nuvarande nivån på sprängningsar-

betena) 

Åtgärderna under en översvämning har i regel inga skadliga miljökonsekvenser. De positiva sociala effek-

terna är däremot betydande när det gäller att säkerställa nödvändighetstjänster, säkra möjligheterna att fär-

das tryggt och tillgodose behoven hos dem som bor i omringade områden.  

Åtgärder i efterhand 

Efter översvämningen återgår man till normalläget. Det viktigaste är att fokusera på personer som har pro-

blem med att ordna sitt boende på grund av översvämningen och på grund av att egendom förstörts eller 

gått förlorad. Följande har föreslagits som åtgärder i efterhand: 

• Ordnande av tillfälligt boende 

• Reparation av bostadsbyggnader och fastigheter 

• Rådgivning i fråga om att reparera byggnader och ansöka om ersättningar 

• Restaurering och reparation av kulturarvsobjekt 

• Öppnande av vägförbindelser 

• Rengöring och åtgärder för återställande 

• Krishjälp 

• Kommunikation efter översvämningen 

• Utvärdering av verksamheten 

Åtgärderna i efterhand medför inga skadliga miljökonsekvenser. Efteråtgärdernas positiva sociala konse-

kvenser är betydande under förutsättning att åtgärderna riktar sig till alla som behöver hjälp och i rätt tid. 

Uppföljning av genomförandet av planen 

Översvämningsgruppen för Kymmene älv sammanträder regelbundet och följer upp hur beredskapsplane-

ringen och åtgärderna i planen för hantering av översvämningsrisker genomförs och främjar dessa åtgär-

der. Uppföljningen medför inga miljökonsekvenser.  
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Sammanfattning av åtgärdernas mil-

jökonsekvenser och konsekvenser-

nas betydelse 

De åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker har allmänt taget positiva soci-

ala konsekvenser, eftersom åtgärderna minskar översvämningsriskerna, tryggar trafikförbindelserna och 

möjligheterna att färdas, ökar säkerheten och tillgången till information samt säkerställer nödvändighets-

tjänster. Klimathållbarheten förbättras.  

Av de åtgärder som presenterades i planen för hantering av översvämningsrisker, av vilka en del hade pla-

nerats för genomförande redan under den föregående planeringsperioden, bedömdes följande sekundära 

åtgärder medföra miljökonsekvenser: 

• Förbättringar i bekämpningen av kravis (extra bommar mellan Susikoski och Ingerois, vid dammen 

i Hirvivuolle och i Parikkaområdet norr om Kotka) 

• Rensning av fåran (Osolankoski)  

• Muddring av fåran i Korkeakoski-förgreningen 

• Skydd av flera fastigheter genom en permanent konstruktion (lätt invallning på den södra stranden 

av Korkeakoski-förgreningen) 

• Åtgärder för reglering och för bekämpning av kravis (väsentlig minskning av avtappningen när 

kravis börjar bildas, förbättringar av bomsystemet och bevarande av den nuvarande nivån på 

sprängningsarbetena) 

De ovan nämnda åtgärderna och deras miljökonsekvenser är mycket olika sinsemellan. En del av åtgär-

derna och deras miljökonsekvenser begränsas tidsmässigt till situationen under översvämningen eller till att 

förutse den (Päijänne reglering samt åtgärder för bekämpning av kravis i Kymmene älv). En del av åtgär-

derna (rensning av Osolankoski och lindrig invallning av den södra stranden av Korkeakoski-förgreningen) 

och deras miljökonsekvenser är av engångskaraktär, även om konstruktionerna är permanenta.  

En del av åtgärdshelheterna och åtgärderna i tabell 6.2 i planen för hantering av översvämningsrisker 

2022–2027 har planerats att genomföras helt eller delvis för att undvika miljöskador eller förlust av värden i 

anslutning till kulturarvet. Dessa är: 

• Kartläggning av översvämningsrisker i anslutning till nödvändighetstjänster och uppdatering av 

beredskapsplanerna 

• Utredning av översvämningsrisken och risken för torka i Päijänne och precisering av skadebe-

dömningarna 

• Utveckling av strömnings- och ismodellen för Kymmene älv 

• Säkerställande av avfallsanläggningens verksamhet  

• Säkerställande av hanteringen av översvämningsriskerna på banavsnittet Kotka–Kouvola 

• Skydd av kulturarvet (Langinkoski kejserliga fiskestuga i Kotka) 

• Beredskapsövning 

• Samordning av hanteringen av översvämningsrisker, övervakningen av tillstånden och företa-

gens beredskap (bättre beredskap vid Stora Enso, Anjalankoski pappersfabrik) 

Konsekvenserna av att de ovan nämnda åtgärderna inte genomförs kan vara mycket negativa med tanke 

på människornas levnadsförhållanden och säkerhet samt den säkerheten i fråga om materiell egendom. 
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Dessutom kan sannolikheten öka för miljöskador eller för att den byggda kulturmiljöns värden går förlorade. 

Om modelleringar och riskutredningar inte genomförs, kan det begränsa möjligheterna att förbättra exakt-

heten och tajmningen i riskhanteringen.  

Vikten av de åtgärder som orsakar miljökonsekvenser (tabell B2) bedömdes med hjälp av de metoder 

som tagits fram inom ramen för IMPERIA-projektet, som koordineras av Finlands miljöcentral 

(http://imperia.jyu.fi). Hur stor betydelse konsekvenserna har beror på känsligheten hos det utsatta objektet 

och hur stora förändringarna är. Dessa faktorer har vidare indelats i delfaktorer (Bild B7). Styrning av lagstift-

ningen, områdets eller ärendets samhälleliga betydelse samt objektets känslighet för förändringar är delfak-

torer i ett enskilt objekts värde. Förändringens styrka och riktning, konsekvensernas omfattning och konse-

kvensernas varaktighet är delfaktorer som påverkar förändringens storlek.  

 

Bild B7. Bestämning av betydelsen av en konsekvens på basis av det påverkade objektets känslighet och storle-

ken på den förändring som projektet orsakar. (Källa: IMPERIA-projektet). 

I den föregående planen för hantering av översvämningsrisker 2016–2021 behandlades en kortvarig höj-

ning av vattenståndet i Keitele som en extrem åtgärd. En sådan uppskattades orsaka mycket stora skador 

på stränderna och strandkonstruktionerna särskilt vintertid. En höjning av vattenståndet i Keitele kan dessu-

tom orsaka skador på bland annat eventuella kulturmiljöobjekt och naturtyper eller arter som ligger till grund 

för Natura-områdena. Att ändra avtappningen i Keitele behandlas inte i denna miljörapport.  

För att förebygga och minska olägenheter kan man i de flesta fall rekommendera en särskilt omsorgsfull 

arbetsprestation, tysta och så utsläppsfria arbetsmetoder som möjligt samt information och annan växelver-

kan i anslutning till åtgärderna. 

 

http://imperia.jyu.fi/
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Tabell B2. Bedömning av betydelsen av åtgärder som sannolikt orsakar miljökonsekvenser 

Åtgärd 
Konsekven-

sens 
betydelse 

Rensning av fåran 
Skydd av flera fastigheter med en permanent 

konstruktion 

Information till invå-
narna och handledning 

inför översvämningar 

Säkerställande av 
nödvändiga vägar 

och andra förbin-
delser med hjälp 

av omvägar 

Utveckling av be-
kämpningen av 

kravis 

 

Muddring av 

fåran i Korke-
akoski-förgre-

ningen 

Muddring av Oso-
lankoski-fåran 

Lindrig invallning av 

Korkeakoski-förgre-
ningen för att skydda 

fastigheterna 

Skydd av bostads-

området i Ingerois 
(Koskenalus) med 

översvämningsvallar 

   

Stor 

+++ 
       

Måttlig 

++ 

Förbättrar lev-

nadsförhållan-
dena och säker-
heten för invå-

narna i områ-
den med över-
svämningsrisk. 

Skyddar invånarna 
vid Koivukoski-för-

greningen 

Förbättrar levnadsförhål-
landena och säkerheten 

för invånarna i områden 
med översvämningsrisk. 

Förbättrar levnadsför-
hållandena och säker-
heten för invånarna i 

områden med över-
svämningsrisk. 

Förbättrar levnadsförhål-
landena och säkerheten 

för invånarna i områden 
med översvämningsrisk. 

Förbättrar levnads-
förhållandena och 

säkerheten för invå-

narna i områden 
med översväm-

ningsrisk. 

Åtgärderna för att fö-

rebygga kravis för-
bättrar levnadsförhål-
landena och säker-

heten för invånarna i 
översvämningsho-

tade områden. 

Liten 

+ 
       

Ingen eller en 

obetydlig kon-
sekvens 

Under byggti-
den buller och 

utsläpp av 
sprängämnen i 

vattnet. 

På grund av vatt-
nets nuvarande 

hårda strömnings-
hastighet och av att 

fåran har stenbot-
ten är rensningen 

inte skadlig för org-

anismerna. 

  

Bullret när fastighetsä-

garna bygger markvallar 
är kortvarigt. 

Bullret från smärre 
vägförbättringar och 

störningarna från 
byggplatsen är kort-

variga. 

 

Liten 
− 

  
Buller och eventuella ut-
släpp av fasta partiklar i 
vattnet under byggtiden 

Buller och eventuella 
utsläpp av fasta par-
tiklar i vattnet under 

byggtiden 

  

Bommarna medför 

lindriga olägenheter 
för sjötrafiken och fis-
ket. Små detonatorer 

i förhållande till vat-
tenföringen i älven. 

Måttlig 
−− 

Förändringar i 

bottnen och det 
grumligare vatt-
net medför olä-

genheter för 
organismerna. 

      

Stor 
−−− 
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Uppföljning av planen för hantering av 

översvämningsrisker och osäkerhets-

faktorer 

De åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker genomförs av olika ansvariga aktörer. 

Utan tillräckligt samarbete går det inte att skapa en helhetsbild av hanteringen av översvämningsriskerna trots att 

varje aktör genomför de åtgärder den ansvarar för. Genom samarbete får man information och erfarenheter som 

olika parter kan utnyttja bland annat så att samma misstag inte upprepas flera gånger.  

Den tillsatta översvämningsgruppen, till vilken hör räddningsverket, kommunerna, landskapsförbunden och 

NTM-centralerna, fortsätter samarbetet och främjandet av hanteringen av översvämningsrisker. Gruppen främjar 

sådana åtgärder som av en eller annan orsak inte har framskridit och kontaktar de ansvariga aktörerna, som t.ex. 

vattenverket eller elverket.  

I samband med utarbetandet av planen för hantering av översvämningsrisker har man inte observerat att åtgär-

derna för översvämningsskydd medför betydande konsekvenser för vattenkvaliteten eller för livsmiljöer som är vik-

tiga för organismerna och växtligheten. Rensning av fåran kan i vissa fall påverka organismerna lokalt och därige-

nom naturens mångfald. Konsekvenserna utreds närmare i projektplaneringen.  

Konsekvenserna beskrivs i en situation då åtgärderna genomförs i den planerade omfattningen. På grund av att 

planen är generell ingår osäkerhetsfaktorer i bedömningen och presentationen av konsekvenser. Osäkerhetsfak-

torer ingår även i genomförandet av åtgärderna. Den mest betydande osäkerhetsfaktorn är tillgången till resurser.  
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Sammanfattning 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg 20.12.2018 (JSM beslut 263113) Kymmene älvs nedre lopp till ett område 

med nationellt betydande översvämningsrisk på förslag av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland 

(NTM-centralen). Till skillnad från beslutet om utnämning 2011 utsågs Jyväskylä inte längre till ett område med 

betydande översvämningsrisk, utan det betraktas under perioden 2022–2027 som en del av hela Kymmene älvs 

avrinningsområde.  

Om planen för hantering av översvämningsrisker inte genomförs motsvarar situationen nuläget även i framtiden 

med den skillnaden att översvämningarna i Kymmene älv förutspås öka till följd av klimatförändringen. I de stora 

sjöarna och deras utlopp i Insjöfinland förekommer de högsta vattenstånden och vattenföringarna ofta under vintern 

och början av våren i bedömningar som grundar sig på klimatförändringsscenarier från och med perioden 2040–69. 

Risken för översvämningar till följd av kravis ökar troligen i Södra och Mellersta Finland i och med att vattenföring-

arna ökar och det bildas ett istäcke senare på vintern.  

Den framtida situationen har granskats med olika återkomstintervall i översvämningsriskområdet i Kymmene 

älvs nedre lopp, som ligger vid Kymmene älv från Anjalankoski i Kouvola till Kotka och Pyttis samt på andra ställen 

i Kymmene älvs riskområden, särskilt i Jyväskylä.  

I området med översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp omringas 192 bostadsbyggnader vid en över-

svämning med ett återkomstintervall på en gång per 100 år, och även i Jyväskyläområdet några byggnader. Nöd-

vändighetstjänsterna avbryts i viss mån i båda områdena med översvämningsrisk redan vid en allmän översväm-

ning. Störningarna gäller främst trafikförhållandena och räddningsverkens verksamhet samt datakommunikationen. 

Ingendera regionen har en industri som tryggar en livsviktig verksamhet. 

Skadliga konsekvenser för miljön kan främst orsakas av störningar i avloppsnätets funktion. Olägenheterna för 

kulturarvet har oftast att göra med att bottenbjälklaget i byggnader av byggnadshistoriskt värde blir våta. 

Åtgärderna och deras miljökonsekvenser har behandlats i grupperingen enligt den sameuropeiska indelningen 

av åtgärderna: Åtgärder som minskar översvämningsrisken, åtgärder för översvämningsskydd, beredskapsåtgärder, 

verksamhet vid översvämningar, åtgärder i efterhand samt uppföljning av genomförandet av planen.  

Konsekvenserna har beskrivits i en situation där åtgärderna har genomförts i största möjliga omfattning, i en 

gynnsam resurssituation. På grund av planens allmänna karaktär är bedömningen och presentationen av konse-

kvenserna förknippad med osäkerhetsfaktorer. Osäkerhetsfaktorer ingår även i genomförandet av åtgärderna. Den 

mest betydande osäkerhetsfaktorn är tillgången till resurser.  

Av de konkreta åtgärderna för att avvärja av översvämningar bedömde man att muddring av fåran i Korkeakoski-

förgreningen, muddring av fåran i Osolankoski, lindrig invallning av Korkeakoski-förgreningen i syfte att skydda fas-

tigheterna, skyddet i bostadsområdet i Ingerois (Koskenalus) med översvämningsvallar, en omväg för säkerstäl-

lande av nödvändiga väg- och andra trafikförbindelser samt förbättringarna i bekämpningen av kravis kan ha bety-

dande skadliga miljökonsekvenser. Alla dessa ansågs också ha positiva effekter på invånarnas levnadsförhållanden 

och hälsa.  

Information om och handledning i beredskap inför översvämningar upplevdes som en åtgärd vars konsekvenser 

är enbart positiva, vilket också bekräftades i bedömningen.  

Bedömda miljökonsekvenser:  

• Man bedömde att de skador som orsakas av förändringar i bottnen och det grumligare vattnet vid en rensning 

av Osolankoski är relativt betydande för organismerna.  

• En lindrig invallning vid Korkeakoski-förgreningen för skydda fastigheterna och skyddet av bostadsområdet i 

Ingerois (Koskenalus) med översvämningsvallar orsakar buller och eventuella utsläpp av fasta partiklar i vattnet 

under byggtiden. Detta bedömdes ha ringa konsekvenser.  

• Förbättringar i bekämpningen av kravis bedömdes ha ringa miljökonsekvenser, eftersom bommarna bara med-

för lindriga olägenheter för sjötrafiken och fisket. Dessutom sprängs kravis nära bottnen i med detonatorer som 

är små i förhållande till vattenföringen.  
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Översvämningsgruppen följer samarbetet och hur hanteringen av översvämningsrisker framskrider. Gruppens 

uppgift är framför allt att främja åtgärder som inte har någon tydlig ansvarig part eller som av en eller annan orsak 

inte framskrider som tjänstearbete, projekt eller av verksamhetsutövarna. 
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