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1. Tausta 

Kunnan vastuulla on alueensa hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu. Sen tulee laatia 
alustava arvio hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimetä merkittävät 
tulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja asetus 659/2010). Arviointi tulee 
tehdä kuuden vuoden välein. 

Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä kierrok-
sella vuonna 2011 tekemänsä arvioinnin. Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lä-
hinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Rau-
malla kyseistä arviointia ei syystä tai toisesta tehty vuonna 2011, joten alustavaa arviointia 
ei voida hyödyntää. ELY on kuitenkin laatinut arviointia varten kriteerit, joita on tässä pää-
tösehdotuksessa hyödynnetty. Lisäksi arvioinnin apuna käytettiin SYKE:n kehittämää alus-
tavaa hulevesikarttapalvelua, jossa on mallinnettuna 1/100 todennäköisyydellä tapahtuva 
rankkasade sekä kokemuksiin poikkeuksellisesta rankkasateesta 30.7.2018 Rauman kes-
kusta-alueella.  

Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Mi-
käli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja 
tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 men-
nessä.  

Päätösehdotus hulevesien tulvariskeistä ja mahdollisista tulvariskialueista tulee asettaa jul-
kisesti nähtäville ja tiedottaa asiasta. Ehdotus on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivää.  

Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville 
pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan pääasiassa verkostossa, jo-
hon kuuluvat muun muassa ojat ja hulevesi- tai sekaviemärit. 

2. Hulevesijärjestelmä 

Raumalle ominaispiirteitä on meren läheisyys ja maaston tasaisuus. Maaston tasaisuus 

keskusta-alueella vaikeuttaa hulevesien poisjohtamista merenpinnan ollessa tavanomaista 

korkeammalla. 

Raumalla hulevedet johdetaan avo-ojia ja viemäreitä pitkin joko keskustan läpi virtaavaan 
Raumajokeen / Rauman Kanaliin tai suoraan mereen.  

3. Hulevesitulvariskien alustava arviointi 

 

Arviointityöhön ovat osallistuneet: 

Jaakko Aerila,  Aluepalvelut 

Riikka Pajuoja, Aluepalvelut 

Seppo Heikintalo, Rauman Vesi 

Juha Hyvärinen, Ympäristötoimi 

Juha Eskolin, Kaavoitus 
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Ihmisten turvallisuus 

Tiiviisti rakennetuilla alueilla kiinteistöjen perustuksia ja kellareita kastuu. Tulva-alueet ovat 

kuitenkin SYKE:n laatiman hulevesikartan perusteella pienehköjä ja sijoittuvat hajallaan 

kaupungin alueelle ja koskettavat lähinnä yksittäisiä ihmisiä. Saman-aikaisesti tulvasta kär-

siviä voi olla joitakin kymmeniä eikä välitöntä evakuointitarvetta ole. Korjaustöiden ajaksi 

osa ihmisistä voi hetkellisesti joutua muuttamaan muualle. 

Todennäköisyys, että kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen tilat tulvisivat, on hyvin pieni 

ja on oletettavaa, että tulvatilanteessa toimintaa pystytään jatkamaan normaalisti.  

 

Ihmisten terveys 

Voidaan olettaa, että talousveden jakelu ei häiriinny, koska kesän 2018 poikkeuksellisen 

rankkasateen aiheuttamassa tulvassa vedenjakelussa ei ollut ongelmia.  

Voidaan olettaa, että jätevedenpuhdistamon ja –pumppaamoiden toiminta ei hulevesitulva-

riskin takia häiriinny merkittävästi. Kesän 2018 rankkasade aiheutti jätevedenpuhdistamolla 

lyhytaikaisen sähkökatkon, mutta johtui myrskyn kaatamista puista. 

Sekaviemäreitä Raumalla on vielä joissakin yksittäisissä kiinteistöissä, mutta nekin poistu-

vat sitä mukaan, kun katuja ja putkistoja peruskunnostetaan. Tulvatilanteissa saattaa näihin 

kellareihin näin ollen vielä päästä jätevesiä.    

 

Elintärkeitä toimintoja turvaava taloudellinen toiminta 

Tulva-alueella sijaitsevat elintarviketeollisuus sekä satama pystyvät todennäköisesti jatka-

maan toimintaansa normaalilla tavalla tai toiminnan keskeytyminen on lyhytaikaista. 

 

Välttämättömyyspalvelut 

Sähkökatkot sekä viestiliikenteen katkot ovat mahdollisia, mutta todennäköisesti lyhytaikai-

sia. Kesän 2018 poikkeuksellisen rankkasateen aikana häiriöt olivat vähäisiä. 

 

Vahingollinen seuraus ympäristölle 

Hulevesitulva aiheuttaa tavanomaista suuremman huuhtouman ja sen myötä vastaavasti 

kiintoaineksen, ravinteiden ja haitta-aineiden kulkeutumista lähivesiin ja niiden hygieenisen 

tilan huonontumista.  

Kuriositeettina voi mainita 30.7.2018 katurakenteista huuhtoutuneen hienon kiviaineksen 

huuhtoutumisen Raumanjokeen, jossa se peitti taimenen kutusoraikkoa. 
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Ympäristöluvanvaraisista toiminnoista hulevesitulva, varsinkin ukkosmyrskynä tuleva aihe-

uttaa mahdollisesti häiriöitä jätevedenpuhdistuksessa. Viemärivuotojen takia puhdistamon 

hydraulinen kapasiteetti saattaa hetkellisesti ylittyä. 

 

Kulttuuriperintö 

Raumalla sijaitsevat museot säilyttävät esineistöään ja arkistoaan pääsääntöisesti maan 

päällisissä tiloissa.  

Kesän 2018 poikkeuksellinen rankkasade ei aiheuttanut esineistölle ja arkistoille vahinkoa. 

 

4. Yhteenveto hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista 

 

Edellä esitettyjen arviointien ja käytössä olleiden tietojen perusteella voidaan todeta, että 

Raumalla ei ole Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen 2018 kriteerien perusteella 

merkittävää hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdoteta nimettä-

väksi. 


