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1. Johdanto
Rovaniemen tulvariskialue sijaitsee Kemijoen vesistöalueen keskivaiheilla Kemi- ja Ounasjoen
yhtymäkohdassa (Kuva 1) ja se on yksi Lapin viidestä merkittävästä tulvariski-alueesta. Laissa
tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010) on
määritelty ELY-keskusten tehtäväksi laatia tulvakartat kaikille merkittäville tulvariskialueille.
Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaarakartat, jotka kuvaavat erisuuruisilla todennäköisyyksillä esiintyvien tulvien leviämisalueita. Lisäksi laaditaan tulvariskikartat, joista ilmenevät
tulvista mahdollisesti aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Tämä riskikartoitusraportti on
Rovaniemen tulvariskikartan lisämateriaalia.
Rovaniemen tulvavaarakartta yltää Kemijoen kohdalla Oikaraisesta Valajaskoskelle ja Ounasjoen
kohdalla ulottuu Ounasjoen suistoa myöten Ylikylään asti. Kartoituksessa on käytetty
maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettua tarkkaa korkeusmallia (KM2), joka mahdollistaa
kartoilla rakennuskohtaisen tarkastelun. Rovaniemen riskialue on tiiviisti asutettu alue, erityisesti
Kemijoen varret ja Saarenkylän, Rantavitikan ja Alakorkalon alueet. Suurin osa erityiskohteista
sijoittuu Saarenkylän alueelle.
Rovaniemen
tulvavaarakartat
ja
riskikartat
ovat
katseltavissa
tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.

ympäristöhallinnon

Kuva 1. Rovaniemen merkittävän tulvariskialueen rajaus.
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2. Aineisto ja menetelmät
Tulvalaissa ja asetuksessa on määritelty tulvariskikartan vaatimukset. Tulvariskikartat perustuvat
tulvavaarakarttoihin, jotka kuvaavat tulvaveden leviämisalueita eri vedensyvyyksillä ja eri tulvien
toistuvuuksilla. Tulvariskikartoituksessa selvitetään mitkä mahdolliset tulvista vahingoittuvat
kohteet sijoittuvat tulva-alueelle. Riskikartoituksessa selvitetään mm. seurauksista kärsivien
asukkaiden viitteellinen määrä, alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi, ympäristölle
haitalliset kohteet sekä seurauksista kärsivät suojelualueet (Alho ym.. 2008).
Rovaniemen tulvariskikartoituksessa kohteita on tarkasteltu kaikilla saatavilla olevien
tulvavaarakarttojen toistuvuuksilla (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a) (Taulukko 2) ja
kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista
(Taulukko 1). Kohteiden lähtötietoina on käytetty sekä valtakunnallisia että paikallisia aineistoja
(Taulukko 1). Ihmisten turvallisuuden vahinkoryhmän indikaattoreita, kuten ihmisten määrää,
vaikeasti evakuoitavia kohteita ja muita rakennuksia riskialueella on tarkasteltu vuoden 2010
päivitetyn rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Lisäksi kohteita on tarkasteltu
peruskartalta. Riskialueen tieverkosto on liikenneviraston ylläpitämästä Digiroad-tietojärjestelmästä
ja veden alle jäävät tieosuudet perustuvat alueen tulvavaarakarttaan.
Taulukko 1. Tulvariskilain 8 §:n mukainen jaottelu vahingollisista seurauksista ja kartoituksen apuna
käytettäviä aineistoja.

Vahinkoryhmä

Indikaattori

Aineisto

Ihmisten turvallisuus

tulva-alueella asuvat ihmiset, vaikeasti
evakuoitavat kohteet (mm. sairaalat,
terveyskeskukset, vanhainkodit)

Ihmisten terveys

vedenottamot, jätevedenpuhdistamot

Elintärkeitä toimintoja
turvaava taloudellinen
toiminta

elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat,
lentokentät

Välttämättömyys-palvelut

voimalaitokset, sähköasemat,
tietoliikenteen rakennukset, tie- ja
rautatieverkosto

Ympäristö

ympäristölupavelvolliset kohteet

Kulttuuriperintö

kulttuuriympäristö ja suojellut
rakennukset, kirjastot, arkistot, museot

Rakennus- ja huoneistorekisteri
Kunnan internetsivut
Muut paikalliset tietolähteet
Vesihuoltolaitosten aineistot
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Rakennus- ja huoneistorekisteri

Maastotietokanta
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Digiroad-aineisto
Paikallisten sähköyhtiöiden aineistot
Paikallisen vesihuoltolaitoksen aineistot
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä,
Maaperän tilan tietojärjestelmä,
Pima-aineisto
Rakennus- ja huoneistorekisteri,
RKY- rekisteri, RSL-rekisteri,
muinaisjäännösrekisteri
Muut paikalliset tietolähteet

Taulukko 2. Tulvien toistuvuuden kuvaamisessa käytetyt termit, joita on käytetty tässä raportissa.

Tulvan
toistuvuus

Vuotuinen
todennäköisyys

Todennäköisyys, että esiintyy
ainakin yhden kerran seuraavan 100
vuoden aikana [%]

Kohtalaisen yleinen

1/20a

5%

100 %

Melko harvinainen

1/50a

2%

87 %

Harvinainen

1/100a

1%

63 %

Erittäin harvinainen

1/250a

0,4 %

33 %

Erittäin harvinainen

1/1000a

0,1 %

9,5 %

Sanallinen kuvaus toistuvuudelle
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3. Rovaniemen tulvariskit
3.1 Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle
Asukkaat ja asuinrakennukset
Rovaniemellä pääosa tulvavaarassa olevista asukkaista asuu Ounasjoen ja Kemijoen
yhtymäkohdan yläpuolella Saarenkylässä.. Lisäksi Koskenkylän alueella ja Rantavitikan ja
Viirinkankaan alueella on runsaasti asutusta, jotka voivat kärsiä tulvahaitoista. Alla olevaan
taulukkoon (Taulukko 3) on koottu tulva-alueen asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla.
Kaikkiaan rajatulla riskialueella (Kuva 1) on noin 21 300 asukasta. Rovaniemellä kerran 100
vuodessa toistuvan tulvan peittämällä alueella on yli 1000 asukasta, mikä on vajaa 5 % koko
riskialueen asukkaista. Kerran 1/250a tulva-alueella on yli 2500 asukasta, mikä on 12 % koko
riskialueen asukkaista.
Taulukko 3. Rovaniemen tulvavaarassa olevien asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla (RHR 2012).
Tulvan toistuvuus

Asukkaiden määrä

1/20
1/50
1/100
1/250
1/1 000

34
411
1116
2597
6020

% -osuus rajatun alueen
asukkaista
0,2
2
5
12
28

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 4) on koottu tietoja Rovaniemen tulva-alueella sijaitsevien
rakennusten määristä rakennustyypeittäin eri tulvan toistuvuuksilla. Lisäksi rakennus- ja
huoneistorekisterin tiedot löytyy liitteestä 3. Kaikkiaan Rovaniemen tulvariskialueen rajojen sisällä
on yhteensä hieman alle 8700 rakennusta (RHR 2012). Rovaniemellä asuinrakennuksia
koskevaksi tulvasuojelun tavoitetasoksi on määritelty 1/250a tulva. Kerran 250 vuodessa toistuvan
tulvan peittämillä alueilla on yhteensä 1700 rakennusta (Taulukko 4), joista reilu 100 on merkitty
olevan tyhjillään. Asuinrakennuksia tulva-alueella on noin 40 % rakennuksista.
Taulukko 4. Tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määrät eri tulvan toistuvuuksilla (RHR 2012).

Rakennusluokka
Asuinrakennukset
Omakotitalot
Rivitalot
Kerrostalot
Muut asuinrakennukset

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

16
16
0
0
0

126
122
14
1
0

306
273
43
5
0

712
631
114
11
1

1564
1337
275
32
7

*Hoitoalan rakennukset,
0
0
6
12
koulut ja päiväkodit
Sairaalat,
0
0
1
1
terveyskeskukset
Vanhainkodit, palvelutalot
0
0
3
4
Päiväkodit
0
0
2
5
Koulut
0
0
0
2
Vapaa-ajan
asuinrakennukset ja
26
40
59
97
lomarakennukset
Muut rakennukset
69
214
432
848
Tyhjillään
5
28
46
107
Rakennukset yhteensä
111
391
815
1708
*Kohteista lisätietoa luvussa vaikeasti evakuoitavat kohteet. Kaikki kohteet eivät ole RHR-rekisterissä.

14
1
4
6
3
152
1404
196
3230

RHR-rekisterin mukaan puretut ja hylätyt rakennukset on suodatettu pois laskennoista, mutta
tyhjillään olevat rakennukset on otettu mukaan. Rovaniemen riskikartoituksessa asuinrakennuksiin
on laskettu kaikki ne rakennukset, joiden käyttötilaksi on merkitty ”Käytetään vakituiseen
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asumiseen”. Nämä rakennukset voivat sisältää useita asuntoja ja näistä lähes jokaiseen
rakennukseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oli merkitty asukkaita. Asuinrakennukset on
jaoteltu rakennustyypin mukaan omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin. Yhden asunnon talot
ovat omakotitaloja, kahden asunnon talot on laskettu mukaan rivitaloihin ja luhtitalot on laskettu
kerrostaloihin. Vapaa-ajan asuinrakennukset ja loma-asumiseen käytetyt rakennukset on koottu
yhteen. Taulukossa 4 muut rakennukset sisältävät kaikki muut rakennukset, kuten saunat,
talousrakennukset yms. vähemmän arvokkaat rakennukset.
Vaikeasti evakuoitavat rakennukset (kartta liitteessä 1)
Vaikeasti evakuoitavia terveyspalveluiden kohteita Rovaniemellä on 3, joista Pulkamontien
palvelutalot käsittävät 3 eri palvelutaloa. Saarenkylässä sijaitseva Pulkamontien terveysasema on
toinen Rovaniemen terveyskeskuksista ja sen kastuminen tulvassa aiheuttaa mitattavat vahingot.
Terveyskeskuksen lisäksi Saarenkylässä on vaarassa kastua myös terveyskeskuksen vieressä
sijaitsevat palvelutalot Saarentupa, Kotipihlaja ja Saarenkoti sekä Saarenputaan rannalla sijaitseva
palvelutalo Näsmänkieppi. Kaikilla näillä kohteilla potilaat ja asukkaat joudutaan evakuoimaan ja
toiminta keskeyttämään siihen asti kunnes rakennus saadaan taas toimintakuntoon. Alle on listattu
tietoja tulvavaarassa olevista vaikeasti evakuoitavista kohteista.
Pulkamontien terveysasema: (Pulkamontie 4). Terveysasema sijaitsee Saarenkylän alueella
Citymarketin vieressä. Terveysasemalla toimii Rovaniemen terveyskeskussairaalan
hoivaosasto 3 (36 potilaspaikkaa) sekä kuntouttavan hoidon osasto K3 (27 potilaspaikkaa)
(Rovaniemi 2013a). Lisäksi terveysasemalla toimii terveyskeskuksen vastaanotoista
SaarenTiimi ja KoskiTiimi. Kohde on tulvan saartama 1/50a tulvilla. Sitä suuremmilla tulvilla
terveysaseman toiminnot joudutaan keskeyttämään ja potilaat joudutaan evakuoimaan.
Pulkamontien palvelutalot: (Pulkamontie 4): Terveysaseman vieressä ja osittain yhteisissä
toimitiloissa sijaitsevat palvelutalot Saarentupa, Kotipihlaja ja Saarenkoti. Palvelutalo
Saarentuvassa on 13 asiakaspaikkaa ja Dementtiaryhmäkoti Kotipihlajassa on 12
asiakaspaikkaa. Tavallisen palveluasumisen yksikössä Palvelutalo Saarenkodissa on 14
asiakaspaikkaa. (Rovaniemi 2013a.) Kohde on tulvan saartama 1/50a tulvilla. Sitä suuremmilla
tulvilla rakennus voi kastua ja asukkaat joudutaan evakuoimaan.
Palvelutalo Näsmänkieppi (Näsmäntie 17): Palvelutalo sijaitsee Saarenputaan rannalla
lähellä kirjastoa Saarenkylän alueella. Palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka
sisältää neljä osastoa. Näsmänkiepissä sijaitsee lisäksi Rovaniemen terveyskeskussairaalan
hoivaosastot 1 (36 paikkaa) ja 2 (35 paikkaa). (Rovaniemi 2013a.) Liikenneyhteydet katkeavat
palvelutalolle 1/100a tulvilla, jolloin asukkaat ja henkilökunta jäävät mottiin alueelle. Rakennus
on vaarassa kastua erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) tulvilla.
Muita vaikeasti evakuoitavia erityiskohteita Rovaniemen riskialueella on lasten päiväkodit, joita
tulvavaara-alueille sijoittuu yhteensä seitsemän päiväkotia (liite 1, Taulukko 5). Päiväkotien
toiminta joudutaan keskeyttämään tulvan uhatessa.
Päiväkoti Saarenhelmi, (Kulpintörmä 10): Päiväkoti sijaitsee kantasaarenkylän alueella
Kuusamontien ja Kemijoen välissä. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää: Simpukat 0-3 -vuotiaille,
Lumpeet 3-5 -vuotiaille ja Kaislat 4-6 -vuotiaille. Päiväkoti avoinna arkisin 6:30-17 (tarvittaessa
6-18). (Rovaniemi 2013b.) Päiväkoti Saarenhelmi on tulvan saartama 1/50a tulvilla ja
kastuu1/100a tulvilla.
Päiväkoti Saarenpudas, (Kulppilantie 33): Päiväkoti sijaitsee Saarenkoulun vieressä.
Saarenputaan päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti. Päiväkodissa 4 ryhmää: Taikapeili 4-6 vuotiaille, Pikkukarhut 3-5 -vuotiaille, Heinähatut ja Vilttitossut 0-3 -vuotiaille. Päiväkoti on
avoinna 6:00-22:00, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä. (Rovaniemi 2013b.) Päiväkodin
lattiatason korkeus on tasossa N43+79,05 metriä (Rovaniemi 2014), jolloin rakennukselle
Rovaniemen tulvariskikartoitus
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nousee tulvavesi vasta 1/1000a tulvilla. Sitä pienemmillä tulvilla päiväkoti on mahdollisesti
tulvan saartama ja kulkuyhteydet päiväkodille katkeavat.
Päiväkoti Ritari, (Ritarinne 12): Päiväkoti sijaitsee Syväsenvaaran alueella lähellä
liikenneympyrää Saarenputaan pohjoispuolella. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää: Männiäiset
0-5 vuotiaille, Tiitiäiset 0-3 vuotiaille ja Sähikäiset 3-6 vuotiaille. Päiväkoti on avoinna 6.30-17
(tarvittaessa 6-18). (Rovaniemi 2013b.) Päiväkoti Ritari on tulvan saartama 1/250a tulvilla ja
kastuu 1/1000a tulvilla.
Mäkirannan päiväkoti (Mäkiranta 3): Mäkirannan päiväkoti sijaitsee Ounasvaaran
läheisyydessä Kemijoen tuntumassa. Päiväkodissa toimii 3 ryhmää: Kielot: 0-2 -vuotiaille,
Kullerot 3-4 -vuotiaille ja Kaislat 4-6 -vuotiaille. Päiväkoti on avoinna arkisin 6.30 -17
(tarvittaessa 6-18). (Rovaniemi 2013b.) Päiväkoti on vaarassa kastua 1/250a tulvilla.
Rantavitikan päiväkoti, (Heinämiehentie 6): Päiväkoti sijaitsee Rantavitikan alueella n. 2 km
Rovaniemen keskustasta. Päiväkodissa on 5 ryhmää: Pikkuketut, Punaketut ja Kultaketut 1-2
vuotiaille ja Taikaketut ja Siniketut 3-5 vuotiaille. Päiväkodin aukioloaika klo 6.00-22.00.
Esiopetusryhmä toimii Rantavitikan koulun tiloissa. (Rovaniemi 2013b.) Päiväkoti on vaarassa
kastua 1/250a tulvilla.
Rovaniemellä tulvavaara-alueella sijaitsee myös kolme peruskoulua (liite 1, Taulukko 5), joiden
toiminta joudutaan keskeyttämään tulvan uhatessa ja oppilaat joudutaan mahdollisesti
evakuoimaan.
Saarenkylän ala-aste (Uutelankuja 1) uhkaa kastua erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a).
Koulussa on oppilaita noin 290, lisäksi 16 opettajaa ja 5 koulunkäynnin ohjaajaa. (Rovaniemi
2013c.) Koululle katkeaa liikenneyhteydet jo 1/50a tulvilla. Rakennus on tulvan ympäröimä
1/250a tulvilla, mutta kastuu vasta sitä suuremmilla tulvilla.
Rantavitikan peruskoulu (Yliopistontie 6) sijaitsee erittäin harvinaisen (1/250a) tulvan
peittämän alueen reunalla ja voi kastua osittain. Rakennus on tulva-alueella erittäin harvinaisilla
tulvilla (1/1000a). Koululla on luokka-asteet 1-9 ja lisäksi 4 pienryhmää.
Oikaraisen ala-aste (Koulutie 17) uhkaa kastua erittäin harvinaisilla tulvilla 1/1000a. Koulu on
pieni kyläkoulu, jossa 38 oppilasta ja kolme opettajaa.
Taulukko 5. Rovaniemen vaikeasti evakuoitavat kohteet
Symboli
riskikartassa

Kohde

Toistuvuus jolloin
kohde on tulvavaarassa

Pulkamontien terveysasema

1/50a...

Pulkamontien palvelutalot

1/50a...

Päiväkoti Saarenhelmi

1/50a...

Saarenputaan päiväkoti

1/50a...

Palvelutalo Näsmänkieppi

1/250a...

Mäkirannan päiväkoti

1/250a...

Päiväkoti Ritari

1/250a...

Rantavitikan päiväkoti

1/250a...

Saaren koulu

1/250a...

Oikaraisen ala-aste

1/1000a...

Vedenottamoita ei sijaitse Rovaniemen tulvariskialueella.
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3.2 Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen
Tietoliikenne ja sähkönjakelu
Rovaniemellä tulva voi aiheuttaa ongelmia tietoliikenteelle. Ongelmia aiheuttaa kriisitilanteessa
tietoliikenneverkon kapasiteetin vähyys, jolloin verkostot voivat tukkeutua suuren määrän ihmisiä
käyttäessä puhelinta ja internettiä yhtä aikaa. Tietoliikenteen rakennuksista 2 voi jäädä tulvan alle
erittäin harvinaisilla tulvilla (yli 250a). Toinen kohteista on mastossa, joten sille ei arvioida
aiheutuvan merkittävää haittaa tulvista, ellei vesi kastele vieressä olevan huoltorakennuksen tiloja
ja siellä olevia laitteita.
Rovaniemellä tulvavaara-alueella sijaitsee neljä energiantuotanto ja -siirtorakennusta (Taulukko 6)
(RHR 2012). Ojanperällä Metsäruusuntiellä sijaitsee Lapin ammattiopiston yhteydessä
voimalaitosrakennus, joka voi kastua erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a). Lisäksi riskialueella
sijaitsee voimalaitosrakennukset rautatiesillan vieressä Katajarannalla, Jokiväylällä Rantavitikalla
ja Mustikkamaalla Alakorkalossa. Nämä kohteet ovat vaarassa kastua vasta 1/1000a tulvilla.
Voimalaitosrakennusten lisäksi alueella on 33 puistomuuntamoa tulva-alueella sekä joitakin
kiinteistökohtaisia muuntamoita (taulukko 6) (Rovaniemen Energia Oy 2013a; Rovakaira Oy 2013).
Puistomuuntamoista suurin osa kastuu vasta erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a). Pieni määrä
vettä muuntamon lattialla ei aiheuta vakavia vaurioita, mutta jos muuntamo kunnolla veden varaan,
kytketään se irti verkosta ja lähialueen asiakkaan menettävät sähkönsyöttönsä. Mikäli verkosto
irrotetun muuntamon jakelualueella jää asumiskelpoisia asuntoja, pystytään näille järjestämään
sähkön syöttö hyvin usein varayhteyksien ja varavoiman avulla, koska jakeluverkko on vahvasti
silmukoitu. (Rovaniemen Energia Oy 2013b.)
Taulukko 6. Tulvavaarassa olevat Rovaniemen välttämättömyyspalveluiden kohteet
Symboli
tulvariskikartassa

Kohde

Toistuvuus, jolloin kohde
on tulvavaarassa

Puistomuuntamo urheilukenttä

1/20a...

Puistomuuntamo Terveysasema

1/20a...

Puistomuuntamo Citymarket

1/20a...

Puistomuuntamo Pöykönperä

1/50a...

Puistomuuntamo Pannunkorva

1/50a...

Puistomuuntamo Kulpintörmä

1/50a...

Puistomuuntamo jäähalli

1/50a...

Puistomuuntamo Myllypuro

1/50a…

Puistomuuntamo Veitikanharju

1/100a...

Puistomuuntamo Pallarintie

1/100a...

Puistomuuntamo Koskenkylä

1/100a...

Puistomuuntamo Korvanranta

1/100a...

Puistomuuntamo Eteläranta 89

1/100a...

Voimalaitosrakennus Metsäruusuntie

1/250a...

Tietoliikenteen rakennus Paavalniementie

1/250a...

Puistomuuntamo Vellamontie

1/250a...

Puistomuuntamo Veitikantie 14

1/250a...

Puistomuuntamo Toukotie

1/250a...

Puistomuuntamo Saarenpuisto

1/250a...

Puistomuuntamo Pajakorva

1/250a...

Puistomuuntamo Niemeläntie

1/250a...

Puistomuuntamo Mäkiranta

1/250a...
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Symboli
tulvariskikartassa

Toistuvuus, jolloin kohde
on tulvavaarassa

Kohde
Puistomuuntamo Mettiäisentie

1/250a...

Puistomuuntamo Katajaranta

1/250a...

Puistomuuntamo Eteläranta

1/250a...

Kiinteistömuuntamo K-rauta

1/250a...

Voimalaitosrakennus Mustikkamaa

1/1000a...

Voimalaitosrakennus Katajaranta

1/1000a...

Voimalaitosrakennus Jokiväylä

1/1000a...

Tietoliikenteen rakennus Norvatie

1/1000a...

Pylväsmuuntamo Soutumiehentie

1/1000a...

Pylväsmuuntamo Jukkola

1/1000a...

Puistomuuntamo Ulakatu

1/1000a...

Puistomuuntamo saarenkylä2

1/1000a...

Puistomuuntamo Saapponintie

1/1000a...

Puistomuuntamo Ravipuisto

1/1000a...

Puistomuuntamo Rantavitikan kk

1/1000a...

Puistomuuntamo radioasema

1/1000a...

Puistomuuntamo Kodin Terra

1/1000a...

Puistomuuntamo Kisapuisto

1/1000a...

Puistomuuntamo Karvonranta

1/1000a...

Puistomuuntamo Alakorkalo

1/1000a...

Kiinteistömuuntamo Lapin Kansa

1/1000a...

Kiinteistömuuntamo Keskusammattikoulu

1/1000a...

Rovaniemen liikenneverkosto ja tulvauhanalaiset tiet
Teiden liikennöitävyys tulva-aikana voi keskeytyä, jos tielle nousee vettä. Lisäksi tierakenne voi
vaurioitua vedenpaineen vaikutuksesta vaikka vesi ei vielä nousisi tien yli. Tierakenteissa ei ole
veden kulkeutumista estävää kerrosta, joten tiepenger läpäisee helposti vettä sulana ollessaan.
Jos tiepenkereen toisella puolella on vettä selvästi enemmän vettä kuin toisella puolella, kohdistuu
tierakenteeseen voimakas vedenpaine. Tällöin on riski, että vesi löytää tiensä rakenteen läpi ja tie
voi vaurioitua ja sortua. (Leskinen 2013.)
Rovaniemellä tulva nousee tielle useissa kohdissa, jolloin liikenteen katkeaminen on mahdollista
(liite 2). Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 7) on koottu merkittävimpien teiden katkeamiskohtien
pituuksia eri tulvan toistuvuuksilla. Rautatietä Rovaniemellä ei ole tulvan alla ja lentokenttä sijaitsee
tulva-alueen ulkopuolella.
Taulukko 7. Tulvauhanalaisien teiden pituuksia Rovaniemen tulvariskialueella eri tulvan toistuvuuksilla
(Digiroad 2012)
Katkeamiskohtien pituus
1/20a (m)
0

Katkeamiskohtien pituus
1/50a (m)
0

Katkeamiskohtien pituus
1/100a (m)
0

Katkeamiskohtien pituus
1/250a (m)
1150

Katkeamiskohtien pituus
1/1000a (m)
3300

Kuusamontie (Kantatie 81)
Ounasjoen itäpuolentie
Vitikanpäässä
Kittiläntie (Kantatie 79)

0

400

1150

4400

7500

0

0

650

1200

1300

0

0

100

700

1600

Kajaanintie/Ranuantie

0

0

0

700

1000

Koskenkyläntie

0

0

300

1700

3000

Tieosuus
Valtatie 4 (E75)
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Yleiset ja melko harvinaiset tulvat (1/20 ja 1/50a)
Yleisimmillä tulvilla (1/20a) vesi ei nouse yleisille teille, mutta muutamissa paikoissa mm.
Vitikanpäässä ja Lainaanrannassa vesi voi nousta kaduille. Lisäksi vesi nousee useissa
paikoissa pyörätielle.
Melko harvinaisilla (1/50a) tulvilla vesi nousee Kuusamontielle (kantatie 81) muutamissa
kohdissa Saarenkylän ja Oikaraisen välillä (yhteensä noin 400m kastuvaa tieosuutta). Lisäksi
useita katuja voi kastua Saarenkylässä ja Vitikanpäässä. Myös liikenneyhteys Pulkamontien
terveysasemalle ja Pulkamontien palvelutaloille katkeaa.
Harvinainen tulvatilanne (1/100a)
Harvinaisilla tulvilla (1/100a) vesi nousee Kuusamontielle useissa kohdissa (yhteensä yli
kilometrin matkalla). Suurin ongelma aiheutuu kun vesi nousee tielle Saarenkylän kohdalla ja
useita katuja on veden varassa, jolloin kulkeminen Saarenkylän alueella on vaikeaa. Kiertoteitä
löytyy napapiirin kautta Nivavaaraan ja Syväsenvaaraan. Kuusamon suuntaan liikenneyhteys
keskeytyy sillä vesi voi nousta sekä Kuusamontielle että Kemijoen länsipuolella
Koskenkyläntielle, joten ei ole kiertotiemahdollisuutta. Koskenkyläntiellä vesisyvyys on alle puoli
metriä.
Ounasjoen suunnalla vesi voi nousta myös Kittiläntielle (kantatie 79) noin 100 metrin matkalla,
jolloin liikenne Rovaniemen keskustasta Kittilän suuntaan voi keskeytyä. Kiertotiemahdollisuus
löytyy Lapinrinteen/Vennivaaran kautta. Ounasjoen itäpuolentielle vesi nousee myös
harvinaisilla tulvilla, jolloin liikenneyhteys Ounasjoen itäpuolelle keskeytyy. Kiertotiemahdollisuus
löytyy Ounasjoen länsipuolen (Kantatie 79) kautta, jossa on silta joen yli Tapionkylässä noin 30
km päässä.
Erittäin harvinainen tulvatilanne (1/250a)
Erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) liikenneyhteydet Rovaniemellä vaikeutuvat. Vesi nousee
valtatielle 4 (E 75) Saarenkylän kohdalla ja Alakorkalossa. Tällöin liikenneyhteydet Rovaniemeltä
sekä pohjoiseen, että etelään päin keskeytyvät. Kiertotieyhteydet molempiin suuntiin ovat heikot,
sillä vesi on useimmilla teillä erittäin harvinaisilla tulvilla, jolloin ei ole tieyhteyttä Rovaniemen
läpi.
Ounasjoen suunnalla erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) vesi nousee Kittiläntielle (kantatie 79),
jolloin liikenne Rovaniemen keskustasta Kittilän suuntaan keskeytyy, mutta kiertotie
mahdollisuus löytyy Lapinrinteen/Vennivaaran kautta. Vesi nousee Ounasjoen itäpuolentielle
Vitikanpään kohdalla, jolloin liikenne Ounasjoen itäpuolelle keskeytyy. Kiertotie löytyy Ounasjoen
länsipuolen (kantatie 79) kautta, jossa silta on joen yli Tapionkylässä noin 30 km päässä.
Saarenkylän alueella liikenneyhteydet ovat poikki lähes koko alueella. Kuusamontiellä on vettä
useissa kohdissa ja paikoin vesisyvyys on yli puoli metriä. Liikenneyhteydet Saarenkylän
asuinalueen lisäksi on poikki Posion ja Kuusamon suuntaan ja Kemijoen varrelle sijoittuviin
asuinalueisiin. Vesi on tiellä myös Kemijoen länsipuolella Koskenkyläntiellä useissa kohdissa,
joten ei ole kiertotiemahdollisuutta.
Vesihuollon toimivuus
Rovaniemellä tulva voi aiheuttaa ongelmia vesihuollolle tulvan noustessa jätevesiverkostoon.
Yhtään jätevedenpuhdistamoa ei sijaitse tulva-alueella, mutta jäteveden pumppaamoja sijaitsee
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tulva-alueella (Taulukko 8) ja jätevesiverkosto kulkee myös rannan läheisyydessä, jolloin
jätevesiviemäreitä pitkin ja muiden putkistojen vierustoja pitkin tulvavesi voi levitä laajallekin
alueelle ja nousta jopa taloihin sisälle.
Jätevesipumppaamojen kastuminen aiheuttaa suurimman ongelman, koska pumppaamon ollessa
pois toiminnasta jätevesiä ei saada siirrettyä paineviemäriputkistoon, jolloin jätevesiputkistot
ylikuormittuvat ja jätevesi voi purkautua maahan ja vesistöön pumppaamojen läheisyydessä.
Viemäriputkiston ja kaivojen ylikuormittuessa jätevesi voi purkautua myös taloihin sisälle.
Taulukko 8. Jätevesipumppaamojen määrät eri tulvan toistuvuuksilla (Napapiirin vesi 2013)

Tulvan toistuvuus

Pumppaamojen
määrä

Kohtalaisen yleinen tulva 1/20a
Melko harvinainen tulva 1/50a
Harvinainen tulva 1/100a
Erittäin harvinainen tulvan 1/250a

15
14
41
56

3.3 Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen
Rovaniemellä tulvan peittämillä alueilla ei ole sellaista teollisuuden toimintaa (lääke- ja
elintarviketeollisuus), joka olisi yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää.
Rovaniemellä tulva uhkaa kuitenkin paikallisesti muutamia liiketoiminnan kohteita (Taulukko 9),
joille voi aiheutua taloudellisia haittoja tulvista. Yhtään liike- tai toimistorakennusta ei kastu 1/20a
tulvalla, mutta 1/50a tulvalla Citymarket ja Saarenkylän Lidl on vaarassa kastua osittain.
Harvinaisilla tulvilla (1/100a) kastuvat Citymarketin lisäksi muutkin maantasolla olevat liiketilat ja
toimistorakennukset Pulkamontiellä ja yksi toimistorakennus Kulpintörmässä. Lisäksi valintalo
Napapiirintiellä ja K-rauta Oijustiellä ovat vaarassa kastua. 1/250a tulvilla tulvavaarassa ovat lisäksi
myymälähallit Keskusväylällä ja Aittatiellä. Erittäin harvinaisilla 1/1000a tulvilla lähes kaikki
liikekiinteistöt ja toimistot ovat vaarassa kastua Saarenkylässä ja useat rakennukset Eteläkeskuksessa.
Taulukko 9. Rovaniemen tulva-alueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennuksien määrät eri tulvan
toistuvuuksilla. (Lähde RHR 2012)

Liike- tai
toimistorakennus
Liike- ja tavaratalot,
kauppakeskukset
Myymälähallit
Muut myymälärakennukset
Toimistorakennukset
Teollisuus- ja
pienteollisuustalot
Teollisuushallit

tulva
1/20a

tulva
1/50a

tulva
1/100a

tulva
1/250a

tulva
1/1 000a

0

1

4

7

14 (1 tyhjillään)

0
0
0

0
0
0

1
3
1

4
5
1

7( 1 tyhjillään)
7
12

0

0

1

2

3

0

0

1

1

7

3.4 Vahingollinen seuraus ympäristölle
Vahinkoja ympäristölle voi aiheutua erilaisten teollisuus- ja huoltamorakennusten kastuessa, jos
kohteesta liukenee haitallisia aineita tulvaveden mukana luontoon. Rovaniemellä on muutamia
huoltoasemia ja polttonesteen jakeluasemia tulvavaara-alueilla (Taulukko 10), mutta niiden ei
arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia luontoon, sillä polttonesteet säilytetään maan alla
umpisäiliöissä. Huoltoasemien maa-alueilta voi kuitenkin liueta pieniä määriä haitallisia aineita
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tulvaveden mukana ympäristöön. Muut ympäristöluvan vaativat kohteet ovat tulvavaarassa vasta
1/1000a tulvilla. Kohteet on listattu taulukkoon 10.
Taulukko 10. Ympäristöluvan vaativat kohteet, jotka sijaitsevat tulvavaara-alueilla Rovaniemellä (Vahtiaineisto, Matti-aineisto 2013)
Symboli
riskikartassa

Kohde

Toistuvuus jolloin
kohde on tulvavaarassa

Polttonesteiden jakeluasema Pulkamontie

1/50a...

Huoltoasema ST1

1/100a...

Autokorjaamo Varastotie

1/1000a...

Ekoteam Oy:n Siirtokuormausasema

1/1000a...

Konepaja

1/1000a...

Lapin Metallikierrätys Oy, Pappilantie

1/1000a...

Pohjolan Painekyllästys Oy

1/1000a...

Polttonesteen jakeluasema Teboil Pappilantie

1/1000a...

Polttonesteiden jakeluasema Shell Napapiirintie

1/1000a...

Polttonesteiden jakeluasema ABC Ankkalampi

1/1000a...

Polttonesteiden jakeluasema Neste Alakorkalo

1/1000a...

Roi-Osa Oy

1/1000a...

3.5 Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
Kulttuuriperinnölle arvokkaista kohteista kohtalaisen yleisillä tulvilla (1/20a) uhkaa kastua
Kotisaari. Kotisaaressa sijaitsee Lapin uittotukikohta, jonka rakennukset uhkaavat kastua yleisillä
tulvilla (1/20a). Saaressa sijaitseva kohde on merkitty valtakunnallisesti merkittäviin suojeltaviin
kohteisiin. (Museovirasto 2009).
Melko harvinaisilla tulvilla (1/50a) Rovaniemen tulvariskialueella kulttuuriperinnölle arvokkaista
kohteista on tulvavaarassa Lapin maakuntamuseo Arktikum (Pohjoisranta 4). Arktikum koostuu
museotilasta sekä Arktisesta keskuksesta. Lisäksi kohteessa toimii myös kokous- ja kongressitalo.
Arktikumiin on koottu tietoa arktisuudesta sekä tietoa Lapin historiasta, kulttuurista ja luonnosta.
Rakennuksen pääty uhkaa kastua 1/50a tulvilla. Suurin osa rakennuksesta on kuivalla maalla
suurillakin tulvilla, mutta rakennuksen kellarikerrokset ovat olleet lähellä kastumista Rovaniemellä
aiemmin esiintyneissä yleisissä tulvissa. Kohde on merkitty RHR-rekisteriin näyttelyhallina.
Melko harvinaisilla tulvilla (1/50a) on tulvavaarassa myös Lapin metsämuseo (Metsämuseontie
7). Lapin metsämuseo tallettaa, tutkii, ylläpitää ja esittää Lapin metsähistoriaan liittyvää
kulttuuriperintöä ja ollen ainoa museo maailmassa, joka on keskittynyt Lapin metsätyön historian
vaalimiseen. Lapin metsämuseota ylläpitää Lapin Metsämuseoyhdistys ry, joka avasi museon
vuonna 1968. Museoalueelta löytyy aitoja savottakämppiä, metsätyövälineitä, uittokalustoa ja
metsätyökoneita. Metsäkämppiä ja muita rakennuksia on siirretty museoalueelle Lapin eri kolkista.
(Lapin metsämuseo 2013.) Osa museon rakennuksista on tulvavaarassa 1/50a tulvista alkaen.
Museon päärakennus ei kastu, mutta Salmijärven rannalla olevat rakennukset voi kastua.
Erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) kulttuuriperinnön rakennuksista Rovaniemen tulvavaaraalueilla sijaitsee Rantavitikan ammattikoulu (Jokiväylä 9). Koulurakennus edustaa Ferdinand
Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuria Rovaniemellä ja se kuuluu valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristökohteisiin (Museovirasto 2009).
Tulvavaara-alueilla erittäin harvinaisilla tulvilla (1/1000a) on myös Rovaniemen kotiseutumuseo
(Pöykköläntie 4). Kotiseutumuseo on yksi harvoista sodalta säilyneistä tyypillisistä Kemijokivarren
kantataloista. Museon päärakennus, puovi ja kaksi aittaa kuului Pöykkölän tilaan, jonka
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry osti vuonna 1957. Sen jälkeen alueelle on siirretty 13
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hirsirakennusta Rovaniemen alueelta. Museo avattiin yleisölle vuonna 1959. (Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry 2013.) Museon rakennuksia on tulvavaarassa erittäin harvinaisilla tulvilla
(1/1000a). Tulvavaarassa on alueella olevat rannan läheisyydessä sijaitsevat kokonaisuuteen
kuuluvat rakennukset, itse päärakennus ei sijaitse tulvavaara-alueella.
Muinaisjäännöksiä (Taulukko 11) Rovaniemen tulvavaara-alueille sijoittuu 20 kpl
(Muinaisjäännösrekisteri 2013). Kaikki niistä sijaitsevat hyvin lähellä joen rantaa ja ovat vaarassa
kastua jo yleisimmilläkin tulvilla. Muinaisjäännöksille tulvaveden arvioidaan aiheuttavan vain
harvoin vaurioita, mutta jääpadot sen sijaan voivat aiheuttaa haittaa, jos kohteessa on jäljellä
rakennelmia.
Taulukko 11. Tulvavaarassa olevat kulttuuriperinnölle arvokkaat kohteet.
Symboli
riskikartassa

Kohde

Toistuvuus jolloin
kohde on tulvavaarassa

Kotisaari

1/20a...

Muinaisjäännös Mylläri

1/20a...

Muinaisjäännös Rantapaikka

1/20a...

Arktikum

1/50a...

Lapin metsämuseo

1/50a...

Muinaisjäännös Jaukka

1/50a...

Muinaisjäännös Jyrhämänranta

1/50a...

Muinaisjäännös Keskioikarainen

1/50a...

Muinaisjäännös Rantatörmänen

1/50a...

Muinaisjäännös Kolpene

1/100a...

Muinaisjäännös Liitosalahirttiö

1/100a...

Muinaisjäännös Muuskonniemi

1/100a...

Muinaisjäännös Rantahanni

1/100a...

Rantavitikan ammattikoulu

1/250a...

Muinaisjäännös Kolpene

1/250a...

Muinaisjäännös Koskela

1/250a...

Muinaisjäännös Mäkihirttiö

1/250a...

Muinaisjäännös Paavalniemi

1/250a...

Muinaisjäännös Vanhamaa

1/250a...

Muinaisjäännös Kolpene

1/1000a...

Muinaisjäännös
Metsäntutkimuslaitos

1/1000a...

Muinaisjäännös Toivola
(Mustikkamaa)

1/1000a...

Muinaisjäännös Ylikärrylä

1/1000a...

Rovaniemen kotiseutumuseo

1/1000a...
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4. Johtopäätökset ja yhteenveto
Rovaniemen tulvariskit ovat vahingoiltaan suurimmat Rovaniemen Saarenkylän alueella, jossa
sijaitsee suurin osa tulvariskikohteista. Erittäin harvinaisilla tulvilla vahingot laajenevat myös muille
asuinalueille. Eniten vahinkoja syntyy asuinrakennuksille, erityiskohteille ja tiestölle.
Riskikartoituksessa tulvavaarassa olevien kohteiden tarkastelu perustuu Rovaniemen
tulvavaarakarttoihin, jossa tulva-alueet on mallinnettu tulvavedenkorkeuksien ja laserkeilaamalla
tuotetun maanpinnan korkeusmallin avulla. Korkeusmalli on melko luotettava, mutta siinä virhe on
noin +/- 30 cm, mikä voi näkyä alavilla alueilla tulvarajan siirtymisenä.
Rakennusten osalta tiedot ovat suuntaa antavia ja perustuvat rakennus- ja huoneistorekisteristä
saatuihin tietoihin. Rekisterin tiedot eivät ole aina ajan tasalla, jolloin mm. rakennustyyppi tai
asukasmäärä kohteessa on voinut muuttua viimeisimmän päivityksen jälkeen. Rakennuksista ei
ole tietoa kastuvien lattiatasojen ja sokkeleiden korkeuksista, joten vaikka rakennus sijaitsee
tulvavaara-alueella, se ei aina välttämättä kastu.
Yleiset tulvatilanteet
Yleisillä tulvilla 1/20a vahingot jäävät vielä suhteellisen pieniksi ja silloin selvitään vähäisillä
tulvasuojelun toimenpiteillä vahingoista. Liikenneyhteydet säilyvät normaalisti, sillä yleisiä teitä ei
pitäisi katketa, mutta vesi voi nousta muutamille kaduille mm. Vitikanpäässä ja useimmille
pyöräteille.
Melko harvinaiset tulvatilanteet
Melko harvinaisilla tulvilla (1/50a) alkaa vahinkojen määrä suurentua huomattavasti ja lähes kaikki
vahinkokohteet sijaitsevat Saarenkylässä. Silloin tulvavaarassa on jo useita asuinrakennuksia ja
Saarenkylän alueella Pulkamontien terveysasema ja Pulkamontien palvelutalot joutuvat tulvaveden
saartamaksi. Myös Saarenkylässä sijaitsevat päiväkodit Saarenhelmi ja Saarenpudas joutuvat
tulvaveden saartamiksi ja myös tieyhteys Saaren koululle katkeaa veden noustessa kadulle. Useita
tieyhteyksiä katkeaa ja liikkuminen erityisesti Saarenkylän ja Vitikanpään alueilla vaikeutuu.
Yleisistä teistä Kuusamontielle nousee vesi ja sitä joudutaan korottamaan liikenneyhteyksien
säilyttämiseksi.
Harvinaiset tulvatilanteet
Harvinaisilla tulvilla (1/100a) Rovaniemen tulvavahingot suurentuvat huomattavasti ja eri
palveluiden toiminta joudutaan keskeyttämään niin pitkäksi ajaksi, että rakennus saadaan korjattua
toimintakuntoon tulvan jälkeen. Asuinrakennuksia kastuu yli puolet enemmän kuin 1/50a tulvalla.
Useita yleisiä teitä katkeaa, jolloin liikenneyhteydet ovat huonot erityisesti Saarenkylässä. Myös
useita jäteveden puhdistamoja on tulva-alueella, joten jätevesiverkostot voivat ylikuormittua ja
pahimmillaan purkautua taloihin sisälle.
Pulkamontien terveysasema joudutaan evakuoimaan ja toiminta keskeyttämään. Rovaniemellä
toimii lisäksi Sairaalakadun terveysasema ja Lapin keskussairaala, jotka eivät sijaitse tulva-alueilla,
joten terveyspalvelut saadaan keskitettyä niihin Pulkamontien terveysaseman toiminnan
keskeytyessä. Pulkamontien terveysaseman ympärillä on pääosin alle puoli metriä tulvaveden
syvyys, joten kohteen voisi yrittää suojata matalilla tulvapenkereillä tai tilapäisillä
suojausmenetelmillä.
Pulkamontien palvelutalojen toiminta joudutaan keskeyttämään ja asukkaat evakuoimaan. Heille
täytyy löytää väestötilat hyvissä ajoin jos tulva uhkaa. Näsmänkiepin palvelutalo säilyy vielä
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kuivalla alueella, mutta liikenneyhteys Näsmänkieppiin katkeaa, jolloin palvelutalo jää mottiin
alueelle.
Lasten päiväkotien Saarenhelmen ja Saarenputaan toiminta joudutaan keskeyttämään, sillä
rakennukset ovat vaarassa kastua. Lapsille tulee järjestää väestötilat tai muu hoitojärjestely sille
ajalle, että rakennukset saadaan korjattua. Molempien päiväkotien kohdalla tulvaveden syvyys on
alle puoli metriä, joten rakennukset voidaan yrittää suojata tilapäisillä tulvasuojausmenetelmillä tai
matalilla tulvapenkereillä.
Erittäin harvinaiset tulvatilanteet
Erittäin harvinaisilla tulvilla (1/250a) koko Rovaniemen alue on vaikeuksissa. Liikenneyhteydet
katkeavat pääteillä, jolloin läpikulkuliikenne Rovaniemen läpi keskeytyy ja kiertotiemahdollisuudet
ovat huonot. Rovaniemen keskustan alue toimii normaalisti, mutta Saarenkylän ja Vitikanpään
lisäksi Rantavitikan, Alakorkalon ja Koskenkylän ja Paavalniemen asuinalueilla on laajoja vahinkoja
ja useita asuinrakennuksia tulvavaarassa. Erittäin harvinaisella tulvalla myös sähkönjakelussa voi
tulla laajoja keskeytyksiä, sillä muutamia energian tuotanto ja -siirtorakennusta ja useita
puistomuuntamoita jää tulvaveden alle. Alueille pyritään järjestämään sähkönjakelu
varaverkkovirran avulla. Myös tietoliikenneyhteydet voivat kuormittua ja voi syntyä
tietoliikennekatkoja ja hitautta yhteyksissä.
Palvelutalo Näsmänkieppi Saarenkylässä on näin suurilla tulvilla kastumisvaarassa ja se joudutaan
evakuoimaan. Lisäksi useat päiväkodit joutuvat keskeyttämään toimintansa. Näitä ovat
Rantavitikan ja Jokiväylän päiväkodit sekä Mäkirannan päiväkoti. Lisäksi päiväkoti Ritari
Syväsenvaarassa on tulvaveden saartamana. Vesi nousee myös Saarenkylän ala-asteen ja
Rantavitikan peruskoulun rakennuksiin ja niiden toiminta joudutaan keskeyttämään. Mikäli
kohteiden tilat vaurioituvat tulvassa, joudutaan lapsille järjestämään väliaikaiset hoitopaikat ja
koululaisille väestötilat siihen asti kunnes tilat saadaan korjattua toimintakuntoon.
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Tiedot: Rakennus- ja huoneistorekisteri 2012. (ei sisällä ränsistymisen vuoksi hylättyjä rakennuksia)
Rakennusluokka
Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
Asuntolat yms.
Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
Hotellit yms.
Jäähallit
Kahden asunnon talot
Kasvihuoneet
Kauppavarastot
Kirjastot ja arkistot
Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
Lasten- ja koulukodit
Lasten päiväkodit
Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Luhtitalot
Monitoimihallit ja muut urheiluhallit
Muualla luokittelemattomat rakennukset
Muualla luokittelemattomat sos.toimen rak.
Muut asuinkerrostalot
Muut asuntolarakennukset
Muut erilliset pientalot
Muut huoltolaitosrakennukset
Muut liikenteen rakennukset
Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
Muut majoitusliikerakennukset
Muut myymälärakennukset
Muut sairaalat
Muut teollisuuden tuotantorakennukset
Muut terveydenhuoltorakennukset
Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
Muut varastorakennukset
Myymälähallit
Navetat, sikalat, kanalat yms.
Ravintolat yms.
Rivitalot
Saunarakennukset
Talousrakennukset
Teollisuus- ja pienteollisuustalot
Teollisuushallit
Teollisuusvarastot
Tietoliikenteen rakennukset
Toimistorakennukset
Vanhainkodit
Vapaa-ajan asuinrakennukset
Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
Voimalaitosrakennukset
Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
Väestönsuojat
Yhden asunnon talot
Yhdyskuntatekniikan rakennukset
Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
ei luokkaa
Kaikki yhteensä

1/20a
Tulva

1/50a
tulva

1/100a
tulva

1/250a
tulva

1

1
2

1
3

6
1

26
2
2

2
8
1
66
5
2

11

21

1

2
4
1

3

5

17
1

1
1

1
1
1

33
1
4

2
1
4
1
3
1

5

27

17
37

1
8
24
124

1
54
1
1
2
17
36
247
1
1

62
1
3
7
1
1
51
1
10
1
3
1
9
1
5
1
1

1
1
55
2

1
119
4
4
2
48
50
484
2
1
1
1
1
1
85
3

23

37

2

2
1
122
1

3
2
273
3

11
3
631
10

1
391

2
815

3
1708

16

111

1/1000a
tulva
4
2
2
13
1
153
9
3
1
114
1
4
14
3
1
79
1
28
1
4
3
3
13
2
7
1
1
1
2
212
7
4
2
122
72
790
3
7
5
2
12
1
113
3
1
37
7
1337
11
3
8
3230

