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Förklaring till kartorna över
översvämningshotade områden
och över översvämningsrisker

Utbredningsområden för översvämningar
Vattendjup

under 0.5 m
0.5...1 m
1...2 m
2...3 m
över 3 m
översvämningsområden, djupinformation saknas
fasta konstruktioner för översvämningsskydd
planerade tillfälliga åtgärder för översvämningsskydd
vattendrag/havsområde
Vattenståndslinje

www.ymparisto.fi/tulvakartat

!G Hälsovårdsbyggnad
!̀ Byggnad som är svårt att evakuera
!X Daghem 
!m Brandstation
!7 Läroanstalt
!VVVVV Dataförbindelse
!d Energiproduktion och -överföring
!... Bibliotek, arkiv, samlingar, museer
ÒÒÒ Fornlämning
SR Skyddad byggnad
! Kulturmiljö
! Världsarv 
!K Bränsle-/kemikalielager
!W Avloppsreningsverk/-pumpverk
!B Industri
!õõõ Djurstall
!z Avfallshantering
!x Fiskodling
!. Vattentäkt
!Q Vattenförekomst 
!P Badstrand
! Skyddsområde/naturarv
!r Landsväg/huvudgata
!I Spårtrafik 
!H Flygstation
!M Hamn
!

Þ Förorenat markområde
!! Annat objekt

Objekt med översvämningsrisker

Trafikförbindelser som riskeras av avbrott

Kartorna över översvämningsrisker visar de områden som blir under vatten och vattendjupet samt antalet
invånare och vägnät i det området vid en översvämning som har en viss sannolikhet. På kartorna presenteras
främst de objekt som är på områden av betydande översvämningsrisk (röd polygon).
Uppdaterade kartor över översvämningsrisker med en mer detaljerad bakgrundskarta finns att fås på webben på
adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. Mera information kan också fås på den här sidan.
Noggrannhet och vederhäftighet av utgångsmaterialet måste ta i beaktande när man använder kartorna.
Eftersom den information om markytans höjd som använts vid kartläggningen skiljer sig från till exempel höjden
på byggnadens lägsta golvyta, uppstår det inte nödvändigtvis skador även om byggnaden skulle finnas i ett
område med risk för översvämning. Däremot kan t.ex. källare bli fuktiga även om översvämningen inte sprider
sig ända fram till byggnaden. Det kan också vara fel på höjdmodellen i vissa platser på grund av utgrävningar vid
byggarbetsplatser, som kan ha medfört felaktiga översvämningshotade områden.

Över 60

10-60

Under 10

Antalet invånare hotade av översvämning per ruta

Ett område med betydande översvämningsrisk
Karterat område
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Kartan över översvämningsområdet i Lovisa kustområde

Kartblad 1 / 3

(Skrivs ut på A4-papper)
Skala 1: 35000

Översvämning i hav, 1/100a (1 %)
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Kartan över översvämningsområdet i Lovisa kustområde

Kartblad 2 / 3

(Skrivs ut på A4-papper)
Skala 1: 35000

Översvämning i hav, 1/100a (1 %)
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Kartan över översvämningsområdet i Lovisa kustområde

Kartblad 3 / 3

(Skrivs ut på A4-papper)
Skala 1: 35000

Översvämning i hav, 1/100a (1 %)


