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1 Johdanto
Kemijärven kaupunki sijaitsee samannimisen järven
rannalla (kuva 1). Kemijärven keskusta on yksi Lapin
viidestä merkittävästä tulvariski-alueesta. Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä asetuksessa
tulvariskien hallinnasta (659/2010) on määritelty ELYkeskusten 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.
Kemijärven tulvavaarakartta kattaa alueen Kemijärven keskustasta Soppelaan. Tältä alueelta on ollut
saatavilla maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla
tuotettu tarkka korkeusmalli (KM2). Tämä tulvariskikartoitus käsittää Kemijärven keskustan alueen sekä
Kemijärven rannat keskustasta Soppelaan asti (Kuva
2).
Tulvariskikartat ovat katseltavissa ympäristöhallinnon
tulvakarttapalvelussa www.ymparisto.fi/tulvakartat.
Kuva 1. Kemijärven keskustan tulvariskialueen sijoittuminen Kemijoen vesistöalueella.

Kuva 2. Kemijärven tulvariskikartoituksen 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).
Kemijärven kaupungin tulvariskikartoituksessa kohteita on tarkasteltu kaikilla saatavilla olevien tulvavaarakarttojen
toistuvuuksilla (1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a). Kohteiden tarkastelu perustuu tulvariskilain 8§:n mukaiseen jaotteluun vahingollisista seurauksista (taulukko 1). Kohteiden lähtötietoina on käytetty sekä valtakunnallisia
että paikallisia aineistoja. Ihmisten turvallisuuden vahinkoryhmän indikaattoreita, kuten ihmisten määrää, vaikeasti
evakuoitavia kohteita ja muita rakennuksia riskialueella on tarkasteltu vuoden 2012 päivitetyn rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Lisäksi kohteita on tarkasteltu peruskartalta ja google mapsin street viewpalvelun avulla. 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
Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)

Ihmisten turvallisuus

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

Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä (VELVET)
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
(VAHTI)
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Rakennus- ja huoneistorekisteri

Ihmisten terveys
Elintärkeitä toimintoja
turvaava taloudellinen
toiminta

Välttämättömyys-palvelut

elintarvike- ja lääketeollisuus, satamat,
lentokentät
voimalaitokset, sähköasemat, tietoliikenteen rakennukset, tie- ja rautatieverkosto

ympäristölupavelvolliset kohteet
Ympäristö
kulttuuriympäristö ja suojellut rakennukset, kirjastot, arkistot, museot
Kulttuuriperintö

Maastotietokanta,
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Digiroad-aineisto
Tornion kaupungin aineistot (jvpumppaamot)
Tornion energian aineistot (jakokaapit)
Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Maaperän tilan tietojärjestelmä (PIMA)
Rakennus- ja huoneistorekisteri
RKY- rekisteri (rakennetut kulttuuriympäristöt)
RSL-rekisteri (rakennussuojelulailla suojellut kohteet)
muinaisjäännösrekisteri
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Tässä raportissa tulvien toistuvuuden kuvaamisessa on käytetty taulukossa 2 mainittuja termejä. Taulukkoon 3 on
koottu Kemijärven tulvavaarakartoituksessa käytetyt vedenkorkeudet eri tulvan toistuvuuksille.
Taulukko 2. Tulvien toistuvuuden kuvaamisessa käytetyt termit.
Tulvan
toistuvuus

Vuotuinen
todennäköisyys

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

Hyvin yleinen

1/5a

20 %

100 %

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

Taulukko 3. Kemijärven tulvavaarakartan vedenkorkeudet eri tulvan toistuvuuksilla.
Tulvan
toistuvuus

Vedenkorkeus
Kemijärven yläosalla (N43+m)

Vedenkorkeus
Kemijärven yläosalla (N2000+m)

Kohtalaisen yleinen

1/20a

149

149,46

Melko harvinainen

1/50a

149,29

149,75

Harvinainen

1/100a

149,67

150,13

Erittäin harvinainen

1/250a

150,2

150,66

Erittäin harvinainen

1/1000a

150,74

151,2

Sanallinen kuvaus toistuvuudelle
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3 Kemijärven kaupungin tulvariskit
3.1

Aiemmat tulvavahingot

Säännöstelyn yläraja (N₄₃+ 149,00 m) on ylitetty Kemijärven Kulmungissa kaksi kertaa vuonna 1981 ja Pappilanrannassa 12 kertaa jaksolla 1970–2003. Ylitykset ovat olleet pääosin muutamia senttimetrejä lukuun ottamatta
vuotta 1987, jolloin vedenkorkeus nousi tasolle N₄₃+149,82 metriä jääpadon takia. Ennen säännöstelyä Kemijärven suurin havaittu vedenkorkeus oli keväällä 1943. Vedenkorkeus oli tuolloin N₄₃+150,20 metriä ja virtaama
2107m³/s. Kemijoen ylivirtaamat ovat olleet säännöstelyn alettua 7 vuotena yli 3 500 m³/s. Näistä kolmena vuotena
(vuodet 1966,1981 ja 1993) on raportoitu tulvavahinkoja. (Marttunen ym. 2004.)

3.2

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle

Asukkaille aiheutuu tulvavaara kun tulvan toistuvuus on 1/250a tai harvemmin. Kemijärven kaupungissa pääosa
tulvavaarassa olevista asukkaista asuu Kuumalammen ja lounaisrannoilla. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 4)
on koottu tulva-alueen asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla. Kaikkiaan rajatulla riskialueella (kuva 2) asuu
noin 5650 asukasta.
Taulukko 4 Kemijärven kaupungin tulvavaarassa olevien asukkaiden määriä eri tulvan toistuvuuksilla (RHR
2012). Ei sisällä tulvasuojellulla alueelle osuvia RHR-pisteitä skenaarioilla 1/20a – 1/250a.

Tulvan toistuvuus

Asukkaiden määrä

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

0
0
0
260
524

% -osuus rajatun alueen asukkaista
0
0
0
4,6
9,3

Kemijärven kaupungin tulva-alueella sijaitsevien rakennusten määrät rakennustyypeittäin eri tulvan toistuvuuksilla
on esitetty liitteessä 1. Kaikkiaan Kemijärven kaupungin tulvariskialueen rajojen sisällä on yhteensä 3242 rakennusta. RHR-rekisterin mukaan puretut ja hylätyt rakennukset on suodatettu pois laskennoista, mutta tyhjillään
olevat rakennukset on otettu mukaan.
Tulvariski ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle syntyy 1/250a tulvatilanteessa, jolloin on suuri riski sille, että Kemijärven kaupunkia säännöstelyn vaikutuksilta suojaamaan rakennettu penger sortuu tai ylittyy. Ko. tulvatilanteessa jää tulva-alueelle 222 rakennusta. Niistä 106 rakennusta sijaitsee veden syvyysvyöhykkeellä 0-0,5 metriä. Alle
puolen metrin syvyysvyöhykkeellä sijaitsevat rakennukset eivät välttämättä kastu, vaikka sijaitsevat tulva-alueella.
Merkitsevää on alimman kastuvan rakenteen korkeus, lisäksi analysoinnissa käytetyssä maanpinnan korkeusmallilla on virhemarginaali ±15 cm. Vaikeasti evakuoitavia rakennuksia (Taulukko 5) ovat Jyvälänpuiston päiväkoti ja
Hoitokoti Koivula.
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Taulukko 5. Rakennus- ja huoneistorekisterin vaikeasti evakuoitavat kohteet tulva-alueella skenaarioittain. (Ei
sisällä skenaariossa tulvasuojellulle alueelle sijoittuvia pisteitä, eikä ränsistymisen vuoksi hylättyjä pisteitä)
Rakennuksen käyttötarkoitus
tulva
tulva
tulva
tulva
tulva
1/20a
1/50a
1/100a
1/250a
1/1 000a
Lasten päiväkodit

-

-

-

1

1

Muualla luokittelemattomat sos.toimen rak.

-

-

-

-

1

1) Lasten päiväkodit
Kemijärvellä on uhattuna Jyvälänpuiston päiväkoti1 (Värjärintie 4) kerran 250 vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa.

2) Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset
Rakennusluokituksen mukaan tähän luokkaan kuuluvat suojatyörakennukset, harjaantumiskoulut, vammaisten ja
vanhusten palvelukeskukset, päihdehuollon rakennukset yms. Kemijärvellä on uhattuna kerran 1000 vuodessa
toistuvalla tulvalla Kemijärven palvelukeskuksen2 hoitokoti Koivula (Luusuantie 17a). Hoitokoti Koivulassa3 on 19
dementiakotipaikkaa ja 5 vammaispaikkaa. Kaupunki ostaa tehostetun palveluasumisen palvelut.

3.3

Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen

Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa. Kemijärven kaupungin alueella sähkönsiirrosta huolehtii Koillis-Lapin sähkö Oy Kaukolämmön jakelu kuuluu Kemijärven kaukolämpö Oy:lle.
Kemijärven kaupungin alueen vesihuollosta vastaa Kemijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos.
Taulukko 6. Välttämättömyyspalveluiden riskikohteita eri tulvan toistuvuuksilla.
tulva
tulva
tulva
Riskikohde
1/20a
1/50a
1/100a
Maastotietokannan muuntajat
0
0
0

tulva
1/250a
13

tulva
1/1 000a
24

Koillis-Lapin sähkön jakokaapit

5

6

7

14

20

Jätevedenpumppaamot

-

-

-

2

4

RHR yhdyskuntatekniikan rakennukset

-

-

-

-

1

RHR voimalaitosrakennukset

-

-

-

-

-

1) RHR yhdyskuntatekniikan rakennukset:
Yhdyskuntatekniikan rakennukset ovat vuoden 1994 rakennusluokituksen mukaan kaasu, vesi- ja jätehuollon rakennuksia, sekä asuinrakennusten lämpökeskukset. Kemijärvellä on uhattuna 1/1000a tulvatilanteessa kohde
Seinäläntiellä. Kohteesta ei ole tarkempaa tietoa.

3.3.1

Lämmön tuotanto ja jakelu

Kaukolämpölaitos sijaitsee tulvavaara-alueen ulkopuolella, joten kaukolämmön jakelulle ei arvioida aiheutuvan
haittaa tulvista.

1

http://www.kemijarvi.fi/asukkaalle/sosiaalijaterveyspalvelut/lastenpaivahoito/paivakodit/jyvalanpuistonpaivakoti
http://www.kemijarvi.fi/download/palveluopas_ikaantyneille.pdf
3
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/ikaantymispoliittisetstrategiat/Documents/0020_kemijarvi.pdf
2
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3.3.2

Sähkön tuotanto ja jakelu
Maastotietokannan johtoverkoston mukaan Kemijärven kaupungin tulvariskialueella on
133 muuntajaa, joiden koko on vähintään 20 kv., näistä tulvauhanalaisia on 24 kpl
(1/1000a tulvatilanne) (Taulukko 6). Maastotietokannan johtoverkoston muuntajista suurin
osa sijaitsee pylväissä reilusti maanpinnan yläpuolella (esimerkki Sallantieltä kuvassa
vieressä), joten on todennäköistä, että kaikki tulvavaara-alueella sijaitsevat maastotietokannassa esitetyt muuntamot eivät kastu.
Sähkönjakelukaappien kastuminen voi aiheuttaa alueellisia sähkön jakelun häiriöitä. Toisaalta sähkönjakeluverkostot on usein vahvasti silmukoituja, jolloin yhden jakokaapin kastuessa, voidaan sähköä toimittaa muiden jakokaappien kautta. Kemijärvellä tulvaherkimmät puistomuuntamot ovat Pohjolankadulla, Hietaniemenkadulla, Kalamiehenkadulla ja
Lohelassa. (Taulukko 7)

Taulukko 7. Tulvavaara-alueella olevat jakokaapit ja puistomuuntamot.

Symboli
Nimi
riskikartalla
Jakokaappi Pohjolankatu 2

Vaarassa
alkaen
1/20a

Jakokaappi Pohjolankatu 1

1/20a

Puistomuuntamo Lohela

1/20a

Jakokaappi Hietaniemenkatu

1/20a

Jakokaappi Kalamiehenkatu etelä

1/20a

Jakokaappi Rovaniementie

1/50a

Jakokaappi Satamatie

1/100a

Puistomuuntamo Sepänpuisto

1/250a

Jakokaappi Unholankatu

1/250a

Jakokaappi Värjärintie

1/250a

Jakokaappi Taiteilijankatu etelä

1/250a

Jakokaappi Kalamiehenkatu

1/250a

Jakokaappi Kuumalampi länsi

1/250a

Jakokaappi Esaiaksenkatu

1/250a

Jakokaappi Pohjolankatu 3

1/1000a

Jakokaappi Kiertotie

1/1000a

Puistomuuntamo VPK

1/1000a

Jakokaappi Taiteilijankatu pohjoinen 2

1/1000a

Jakokaappi Taiteilijankatu pohjoinen 1

1/1000a

Jakokaappi Taiteilijankatu itä

1/1000a

Kuva 3.Värjärintien jakokaappi. (Kuva:
Google Street view)
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3.3.3

Vesihuoltoverkosto

Kemijärven vesi- ja viemärilaitoksen jakelualueella on lähes 460 km vesijohtoverkostoa ja 10 vedenottamoa. Kemijärven vesi- ja viemärilaitos käyttää raakavesilähteenään pelkästään pohjavettä. Pääosa vedestä otetaan Kostamon vedenottamosta ja Suomun Kirppakankaan vedenottamosta. Viemäriverkostoa on noin 130 km. Kaikki jätevedet johdetaan keskustan jätevedenpuhdistamolle4.
Tulvavaara-alueella ei ole vedenottamoita.
Jätevesipumppaamon 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.
Kemijärvellä kaksi (Seinälä ja Pöyliösalmi) pumppaamoa kastuu 1/250a tulvatilanteessa. 1/1000a tulvatilanteessa
kastuu edellisten lisäksi Kallaan ja Lossinrannan jätevedenpumppaamot.

3.3.4

Liikenneverkosto

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 kuin toisella puolella, kohdistuu tierakenteeseen voimakas vedenpaine.
Tällöin on riski, että vesi löytää tiensä rakenteen läpi ja tie voi vaurioitua tai sortua. (Leskinen 2013)
Tulvauhatuimmat yleiset tiet ovat Luusuantie, Peräposiontie ja Sallantie (Kuva 4). Vesistötulvilla ei jää rautateitä
tulvan alle.

Kuva 4. Kemijärven tulvariskialueen tulvauhatut yleiset tiet 1/1000a tulvatilanteessa.

Yleiset ja melko harvinaiset vesistötulvat (1/20a ja 1/50a)
1/20a ja 1/50a vesistötulvilla vesi ei nouse yleisille teille eikä kaduiksi luokitelluille teille.

Harvinainen vesistötulva (1/100a)
4

http://www.kemijarvi.fi/vesiviemarilaitos
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1/100a vesistötulvalla vesi ei nouse yleisille teille. Kaduiksi luokitelluilla teillä vesi nousee Uitonniementielle.

Erittäin harvinaiset vesistötulvat (1/250a) ja (1/1000a)
1/250a tulvalla uhattuna ovat yleisistä teistä Kelloniementie ,Luusuantie ja Peräposiontie. Yleisillä teillä on vettä
tiellä muutaman metrin pätkällä, pois lukien Peräposiontie, jolla on vettä tiellä noin 40 metrin matkalla. Lisäksi
uhattuna on useita katuja Kemijärven keskustan alueella.
1/1000a tulvatilanteessa yleisistä teistä aiemmin mainittujen lisäksi on uhattuna Sallantie ja Kaisankankaantie.
Taulukko 8. Tulvauhatut yleiset tiet ja katkeamiskohtien yhteispituus metreinä (m) skenaarioittain eri syvyysvyöhykkeillä.
Syvyysvyöhyke
1/250a
1/1000a
Tien nimi
0 - 0.5 m (summa)
41
2085
Kaisankankaantie
Kelloniementie

12
3

Luusuantie
Peräposiontie

62
37

Sallantie
0.5 - 1 m (summa)

<10

Luusuantie
yli 3 m (summa)
Luusuantie

103
57

<10

Peräposiontie
2 - 3 m (summa)

1426
207

Kelloniementie
Luusuantie

377

47
<10

<10

<10

<10
<10
<10
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3.4

Taloudellisen toiminnan keskeytyminen

Kemijärven kaupungin tulvan peittämillä alueilla ei ole sellaista teollisuuden toimintaa (lääke- ja elintarviketeollisuus), joka olisi yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää.

3.4.1

Muu taloudellinen toiminta

Kemijärvellä tulva uhkaa joitakin liiketoiminnan kohteita (Taulukko 9), joille voi aiheutua taloudellisia haittoja tulvista. Kohteet ovat uhattuna, kun tulvan toistuvuus on kerran 250 vuodessa tai harvemmin.
Taulukko 9. Kemijärven kaupungin tulva-alueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennuksien määrät eri tulvan
toistuvuuksilla.
tulva
tulva
tulva
tulva
tulva
Tyyppi
1/20a
1/50a
1/100a
1/250a
1/1 000a
Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
1
Muut myymälärakennukset

-

-

-

Toimistorakennukset

-

-

Ravintolat yms.

-

-

1

2

-

-

2

-

2

3

1)Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
Kemijärvellä on uhattuna 1/1000a tulvatilanteessa kiinteistö (Pohjolankatu 5), jossa sijaitsee Rengasliike Vianor ja
Juhan auto.

2) Muut myymälärakennukset
Luokka sisältää myös kiinteät kioskit. Uhattuna on 1/250a tulvatilanteessa kohde osoitteessa Pohjolankatu 8 (Sähkötori Oy) ja 1/1000a tilanteessa kiinteistö osoitteessa Kiertotie 2 (LVI-Vesijohtoliike)

3) Toimistorakennukset
Tähän luokkaan kuuluvat yksityiset ja julkiset toimisto- ja hallintorakennukset, pankit, vakuutuslaitokset. Uhattuna
ovat kohteet osoitteissa Kuumaniemenkatu ja Kuumaniemenkatu 2a (Kemijärven toritalo).

4) Ravintolat yms.
Uhattuna ovat Camping Kemijärvi (Hietaniemenkatu 7 (kaksi pistettä)) ja rantahotelli Uitonniemi (Uitonniementie
2).
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3.5

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Ympäristölle haitalliset aineet voivat kulkeutua tulvaveden mukana ja aiheuttaa haittaa luonnolle ja erityisesti tärkeille elinympäristöille. Haitalliset aineet voivat pilata tai rehevöittää vesistöjä ja aiheuttaa maisemallisia haittoja.
Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee tulvavaara-alueella, mutta se ei varsinaisesti kastu vaan jää
tulvan saartamaksi. Kemijärvellä kaikki viemäriverkostoon johdetut jätevedet puhdistetaan keskusjätevedenpuhdistamolla, joka sijaitsee Seinälän alueella. Jätevedet puhdistetaan ns. kemiallis-biologisessa prosessissa ja syntyvä
liete kuljetetaan entiselle kaatopaikalle Peurakankaalle.5
Kemijoki Oy on mitannut alueen rakennusten sokkelien korkeuksia Pöyliöjärven maapadon vahingonvaaraselvityksen yhteydessä. Puhdistamolle on mitattu sokkelin korkeudeksi N43+151,6 m, mikä on korkeampi kuin kerran
1000 vuodessa toistuvan tulvan vedenkorkeus. Joitakin puhdistamon alueella olevia pienempiä rakennuksia kastuu.

3.6

Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle

Tulvavaara-alueella sijaitsee useita kiinteitä muinaisjäännöksiä (Taulukko 10). Muita kulttuuriperintökohteita ei
sijaitse tulvavaara-alueilla. Lähes kaikki kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat vesistön rannalla ja on todennäköistä, että ne ovat kastuneet jo aiemmin.
Tässä raportissa ei ole tarkasteltu erikseen kaavoissa suojeltuja rakennuksia, koska niistä ei ole ollut tietoja käytettävissä.
Taulukko 10. Tulvavaara-alueella olevat muinaisjäännökset
Symboli
Nimi
riskikartalla

5

Vaarassa
alkaen

Lantinki 3, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Lantinki 1, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Unnansaari, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Sipola, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Ollilanniemi, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Ollilanniemi, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Kosteensaari, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Kalkonniemi, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Jaakkolanlahti, raudanvalmistuspaikka

1/20a

Revässaari, varhaismetallikautinen asuinpaikka

1/20a

Uuniemi, kivikautinen asuinpaikka

1/20a

Takaranta, kivikautinen asuinpaikka

1/50a

Parvasaari, historiallinen asuinpaikka

1/100a

http://www.kemijarvi.fi/vesiviemarilaitos
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4 Johtopäätökset ja yhteenveto
Kemijärvellä säästytään tulvavahingoilta niin kauan, kun vesi pysyy penkereiden takana. Kartoituksen perusteella
tulvavahinkoja alkaa syntyä kun tulvan toistuvuus on kerran 250 vuodessa tai harvemmin.
Suurimmat tulvavahingot aiheutuvat Kemijärven keskustan alueella. Rakennusten kastumisen arviointiin on käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettua maastomallia. Maastomallista ei voida päätellä rakennusten
sokkelien korkeuksia, joten kastuvien rakennusten lukumäärä on suuntaa antava. Karkeasti voisi arvioida, että
rakennukset tai ainakin osa rakennuksista, jotka sijaitsevat maksimissaan 0,5 metrin syvyysvyöhykkeellä, ovat
niitä rakennuksia, jotka eivät välttämättä kastu. Rakennuskohtainen tarkastelu vaatisi rakennusten sokkelien ja/tai
lattiapinnan tasojen mittaamista.

Taulukko 11. Yhteenveto tulvavaarassa olevien asukkaiden ja rakennusten lukumääristä
Tulvan toistuvuus

Asukkaiden määrä

Rakennusten lukumäärä

Rakennuksia syvyysvyöhykkeellä
0-0,5m

1/20

0

8

1

1/50

0

16

9

1/100

0

43

30

1/250

260

222

106

1/1 000

524

393

158

Tulvauhattuna olevat vaikeasti evakuoitavat kohteet ovat hoitokoti Koivula ja Jyvälänpuiston päiväkoti, joista päiväkoti on uhattuna 1/250a tulvatilanteessa. Hoitokoti Koivula on uhattuna, kun tulvan toistuvuus on kerran 1000
vuodessa.
Yleisiä teitä on uhattuna vasta erittäin harvinaisella tulvalla. Tulvauhatuimmat tiet ovat Kelloniementie, Luusuantie
ja Peräposiontie.
Tulva-alueella on joitakin kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteet sijaitsevat vesistön rannoilla ja on oletettavaa, että
ne ovat kastuneet aiemmin. Kiinteille muinaisjäännöksille ei arvioida aiheutuva korjaamatonta vahingollista seurausta.
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LIITE 1
Taulukko 12. Rakennus- ja huoneistorekisterin pisteet tulva-alueella skenaarioittain. (Ei sisällä skenaariossa
tulvasuojellulle alueelle sijoittuvia pisteitä, eikä ränsistymisen vuoksi hylättyjä pisteitä)
Rakennuksen käyttötarkoitus
tulva
tulva
tulva
tulva
tulva
1/20a
1/50a
1/100a
1/250a
1/1 000a
<Null>*

1

3

Kahden asunnon talot

1

6

Kauppavarastot

1

1

Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet

1

Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset

1

Lasten päiväkodit

5

10

1

1

Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset

1

Luhtitalot

3

Muualla luokittelemattomat rakennukset

4
1

Muualla luokittelemattomat sos.toimen rak.

1

Muut asuinkerrostalot

4

Muut erilliset pientalot

6
1

Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset

3

3

Muut myymälärakennukset

1

2

Muut teollisuuden tuotantorakennukset

2

Muut varastorakennukset

1

1

Ravintolat yms.

2

3

Rivitalot

20

28

32

50

1

1

68

120

1

2

Saunarakennukset

1

1

4

10

Seurakuntatalot
Talousrakennukset

4

7

15

Teollisuus- ja pienteollisuustalot
Teollisuushallit

1

Teollisuusvarastot

1

Toimistorakennukset

2

Uimahallit
Vapaa-ajan asuinrakennukset

1
2

4

15

Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
Yhden asunnon talot

1

1

1

36

62

20

21

20

55

Yhdyskuntatekniikan rakennukset
Kaikki yhteensä

2

1
8

16

43

222

393

* käyttötarkoitus <Null> tarkoittaa, että RHR-rekisterissä on piste, mutta sille ei ole määritetty käyttötarkoitusta.

Kemijärven tulvariskikartta 1/20a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/20a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 80 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_20a,
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 20

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

4,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

4,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/20a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/20a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_20a,
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 20

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

2,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

2,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/50a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/50a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 80 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_50a,
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 50

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

4,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

4,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/50a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/50a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_50a,
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 50

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

2,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

2,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/100a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/100a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 80 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_100a
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 10

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

4,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

4,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/100a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/100a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 40 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_100a
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 10

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

2,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

2,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/250a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/250a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 80 000

© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML

17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_250a
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 25

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

4,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

4,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/250a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/250a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 40 000
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17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_250a
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 25

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

2,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

2,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/1000a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/1000a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 80 000
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17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_1000
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 10

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

4,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

4,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

Kemijärven tulvariskikartta 1/1000a
Kartan selostus

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista,
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.
Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus.
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Koska
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella.
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/1000a vesistötulvalla

Satama

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Pilaantunut maa-alue

Paloasema

yli 60 hlö

Tietoliikenne

10-60 hlö

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot
Muinaisjäännös

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

Kulttuuriympäristö

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenp

Maailmanperintö

alle 0.5 m

Polttoaine/kemikaalivarasto

0.5...1 m

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

1...2 m

Teollisuus

2...3 m

Eläinsuoja

yli 3 m

Jätteenkäsittely

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

Kalankasvatus

vesistö

Uimaranta
Suojelualue/luontoarvo

(A4) 1: 40 000
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17.03.2014

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_1000
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 10

Suojeltu rakennus

Vesimuodostuma

2,00 km

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella v

Oppilaitos

Energiantuotanto ja -siirto

0

Lentoasema

Terveydenhuoltorakennus

Päiväkoti

2,00

Raideliikenne

Maantie/pääkatu

