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Hulevesien tulvakartta 
apuna riskien hallinnassa ja 
maankäytön suunnittelussa 

Mikko Huokuna, Mikko Sane (SYKE)



• Tulvariskilainsäädännön mukaan kuntien on 
tarkistettava hulevesitulvariskien alustavat arvioinnit 
kuuden vuoden välein

• SYKEssä laadittiin alustava hulevesitulvakartta
tulvariskien hallinnan suunnittelun toiselle 
suunnittelukierrokselle 2018

• Tavoitteena oli auttaa kuntia hulevesitulvariskien 
hallinnassa

• Kartta kuvaa mahdolliset tulvavaara-alueet

Tulvakartta kuntien tueksi

Kuva Juha Alaluukas,
Lahden kaupunki

Taustakartta:
Maanmittauslaitos

Lahti, elokuu 2018



• Alustava hulevesitulvakartta tuotettiin 
TM35 10 000 -karttalehdille (6 x 6 km), 
joilla oli

• saatavilla Maanmittauslaitoksen KM2-
korkeusmallia kesällä 2017

• taajama- tai asemakaavoitettua aluetta 
enemmän kuin 0,5 km2

• Tulvakartta kattaa n. 50 000 km2

alueen (1 400 karttalehteä)
• Lisätietoja: 

www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

Kattaa lähes kaikki taajamat



• Keskeisimmät lähtötiedot:
• ”Rumpukorjattu” MML KM2-korkeusmalli
• Corine-maankäyttöaineisto
• Maanpinnan veden läpäisemättömyys -aineisto 

(EEA/Copernicus)

• Sadanta: ajasta riippuva sateen intensiteetti
• Sama sadantatapahtuma koko laskenta-alueelle

• 1/100a sadanta 52 mm
• ”Porin sade 2007” 129 mm

• Laskenta 2D-mallilla 2 m ruutukoossa

Pintavaluntamallinnus

Imeytyminen ja virtaus-
vastus maankäytön 
mukaan

Hulevesiviemäröinti 10 mm/h

Laskentamenetelmä:
Bates et.al. 2010.
A simple inertial
formulation of the
shallow water 
equations
for efficient two 
dimensional
flood inundation 
modelling.



• Alustava hulevesitulvakartta on vain suuntaa antava, joten ei ole julkisesti jaossa
• Karttapalvelun käyttäjäksi on rekisteröitynyt noin 210 kuntaa ja 19 pelastuslaitosta
• Kunnilla oli mahdollisuus tehdä korjauksia lähtötietoihin

• Rumpujen/putkien lisäykset tai poistot
• Kartan päivityksiä tehty korjaukset huomioiden (viides korjauserä kesäkuussa 2020)

Tulokset esitetty karttapalvelussa



• Alustava hulevesitulvakartta palvelee lähinnä yleissuunnittelua
• Karttaa on käytetty tausta- ja lähtötietona erilaisissa hulevesiselvityksissä esim. 

yleiskaavatöiden yhteydessä
• Mallia on hyödynnetty myös maankäytön muutoksien vaikutuksien arvioinnissa 

sekä luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuuden arvioinnissa (TASAPELI-hanke 
2019)

• Harvinaisiin sadetapahtumiin varautuminen vaatii laajoja toimenpiteitä
• Luontopohjaisilla ratkaisuilla mahdollista korvata ilmastonmuutoksen vaatimaa 

viemäriverkoston kapasiteetin lisäystä

• Lisäksi pintavaluntamallinnusta ja hulevesitulvakarttaa on käytetty:
• Pelastustoiminnan suunnittelussa, pienvesiselvityksissä, mahdollisten tulvan pidätysalueiden 

sekä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamisessa

Hulevesitulvakartta maankäytön suunnittelussa



Muuta pintavaluntamallin jatkokehitystä: Tavoitteena käyttää 
pintavaluntamallia rankkasadetapahtumien vaikutusten ennakoimisessa 

Simuloitu tilanne Vuorimiehenkadun ja Kasarmikadun kulmassa 
klo 08:00 ja kuva n. klo 08:15 (Kuva: Jari Taponen/Twitter)

IL lähihetkien tutkapohjainen 
sade-ennuste 

SYKE pintavaluntamalli 

Tulvakeskus varoituspalvelut 

HULEvesitulvan
lähiHetkiENnustamisen ja 

RIskiarvioinnin kehittäminen 
(HULEHENRI)



• Alustava hulevesitulvakartta on vain suuntaa antava
• Ei ole huomioitu esimerkiksi pieniä tierumpuja
• Tarjoaa ”herätteen hulevesitulvariskien hallintaan”
• Kunnat voivat tilata konsulteilta tarkempia selvityksiä

• Kartasta käyvät ilmi hulevesien painealueet,
jotka voidaan suositella jättää rakentamatta

• Toisaalta ko. alueille tai niiden valuma-alueille voidaan keskittää luontopohjaisia ratkaisuja

• Tavoitteena jatkaa kehitystyötä ja päivittää kartoitus
• Esim. maanpeite, veden läpäisemättömyys ja hulevesiverkosto tarkemmin huomioon sekä 

yhdistäminen sateiden lähihetkiennusteisiin
• Kartan päivitys tulvariskien hallinnan 3. suunnittelukierrokselle

Yhteenvetoa


