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Lohjanjärven ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. 

Osa rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsevat tulvariskialueilla ja voivat kärsiä 

vahinkoja poikkeuksellisen tulvan aikana. Tässä selvityksessä on määritetty Lohjanjär-

ven ranta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty 

erityisesti rakennuksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Myös tulvan alle jäävät tie- 

osuudet on kartoitettu. 
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1 Johdanto 
Lohjanjärvi on Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen suurin järvi. Järvellä 
on  tärkeä merkitys  alueen kunnille  ja kuntalaisille mm. virkistyskäytön  ja kalas‐
tuksen kautta. Ranta‐alueille on rakennettu runsaasti vapaa‐ajan asuntoja ja mökki‐
läisistä  iso  osa  on muista  kunnista.  Pääosa  rantarakentamisesta  sijoittuu  Lohjan 
kaupungin alueelle. Rannan läheisyydessä sijaitsee myös teollisuus‐ ja vesihuolto‐
laitoksia sekä peltoja. Rannat ovat monin paikoin loivia, jolloin tulvavesien alle voi 
jäädä runsaasti maa‐aluetta. 

Lohjanjärvi  on  säännöstelty  ja  sitä  säännöstellään Mustionkosken  voimalai‐
tospadolla. Padon kautta vedet  juoksutetaan alapuoliseen Mustionjokeen  ja edel‐
leen mereen. Lohjanjärven  säännöstelyn  yhtenä  ongelmana on,  että Mustionjoen 
rannat ovat paikoin alavia ja suurilla juoksutuksilla ranta‐alueita, erityisesti peltoa, 
jää  veden  alle. Näitä  vahinkoja  Uudenmaan  ympäristökeskus  selvitti  jo  loppu‐
kesällä 2004. Lohjanjärvellä esiintyy tulvia aika ajoin, mutta ne ovat yleensä esiin‐
tyneet  loppukeväällä  tai myöhemmin syksyllä. Säännöstelyluvan  lupaehtojen pe‐
rusteella marraskuun alusta huhtikuun loppuun saakka on mahdollista juoksuttaa 
pääsääntöisesti riittävän suurta virtaamaa  tulvavahinkojen estämiseksi. Kesäaika‐
na juoksutus järvestä voi olla enimmillään 30 m3/s, mikä rankkojen sateiden vaiku‐
tuksesta voi nostaa vedenkorkeuksia tulvalukemiin. Viimeksi vesi nousi uhkaavas‐
ti elokuussa 2004. Vedenpinnan nousua ei saatu pysäytettyä maksimijuoksutukses‐
takaan  huolimatta  ja  tuolloin  Uudenmaan  ympäristökeskus  haki  Länsi‐Suomen 
ympäristölupavirastolta  vesilain  mukaista  poikkeamislupaa.  Poikkeamisluvan 
hakemista hankaloitti se, että käytettävissä ei ollut luotettavaa tietoa mahdollisista 
Lohjan‐järven rantarakenteille ja toiminnoille aiheutuvista vahingoista. 

Uudenmaan ympäristökeskus käynnisti kesällä 2005  laajat maastomittaukset 
tulvariskialueilla  sijaitsevien  rantarakenteiden selvittämiseksi. Tässä selvityksessä 
on määritetty syntyviä tulvavahinkoja Lohjanjärven eri vedenkorkeuksilla. Selvitys 
sisältää  asuin‐  ja vapaa‐ajan  rakennuksille  aiheutuvat  rakenteelliset  vahingot.  Ir‐
taimistolle  syntyviä vahinkoja  ei  ole  otettu huomioon,  koska  tämä olisi  vaatinut 
kiinteistönomistajien läsnäoloa mittausten aikana. Toisaalta irtaimiston osalta kiin‐
teistön omistajien tulisi omatoimisesti huolehtia omaisuuden siirtämisestä turvalli‐
seen paikkaan, jolloin pääsääntöisesti näitä vahinkoja ei pitäisi syntyä. Järven ran‐
ta‐alueilla  sijaitsee  runsaasti myös  kevyitä  rakenteita,  kuten  laitureita  ja  grillejä, 
lisäksi joillakin kiinteistöillä on erilaisia istutuksia, nurmetusta yms. Näitä kohteita 
ei myöskään ole voitu ottaa huomioon niiden arviointiin liittyvien epävarmuuksi‐
en ja toisaalta suuren työmäärän takia. Laiturirakenteet ovat usein hyvinkin mata‐
lalla ja saattavat kärsiä vahinkoja jo aivan tavanomaisilla tulvillakin.  
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2 Alueen yleiskuvaus 
Karjaanjoen vesistöalueeseen kuuluva Lohjanjärvi sijaitsee läntisellä Uudellamaal‐
la. Suurimmat Lohjanjärveen  laskevat  joet ovat Nummenjoki  ja Väänteenjoki,  joi‐
den kautta tulee valtaosa virtaamasta. Väänteenjoki on säännöstellyn Hiidenveden 
lasku‐uoma.  Lohjanjärvestä  alkaa Mustionjoki,  joka  laskee  neljän  voimalaitospa‐
don kautta Pohjanpitäjänlahteen ja edelleen Suomenlahteen. Lohjanjärven (kuva 1) 
pinta‐ala on 89 km2, ja se on Etelä‐Suomen suurin järvi. Rannat ovat mutkittelevia, 
joten  rantaviivaa on paljon, 332 km. Myös  saaria on  runsaasti, 198 kappaletta,  ja 
osa  niistä  on  hyvinkin  suuria.  Suurin  saarista  on  Lohjansaari  (Lohjan  Isosaari), 
jonka pinta‐ala on 20 km2.  Järven keskisyvyys on 12,7 metriä  ja suurin syvyys on 
54,9 m. Karjaanjoen vesistön järvisyys on 12 %. 
 

 
Kuva 1. Lohjanjärvi. 

Lohjanjärven ranta‐alueet jakautuvat neljän kunnan alueelle: Lohjan, Karjaan, Kar‐
jalohjan  ja  Sammatin.  Suurin  osa  järvestä  kuuluu  itäpuolella  sijaitsevan  Lohjan 
kaupungin alueeseen.  Järven  länsipuolella on Karjalohja,  jonka alueella on myös 
pitkästi  järven rantaviivaa. Karjaa sijaitsee  järven eteläpuolella, missä Mustionjoki 
saa alkunsa. Sammatin kunnan alueella rantaviivaa on muutama kilometri. 
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3 Lohjanjärven säännöstely 
Fortum Energiantuotanto Oy säännöstelee Lohjanjärveä Länsi‐Suomen vesioikeu‐
den 6.10.1989 antamassa päätöksessä (69/1989/1) esitettyjen lupaehtojen mukaises‐
ti. Päätöksessä on muutettu  toisen vesistötoimikunnan 28.6.1956  (nro 8/1956) an‐
tamia määräyksiä. Lohjanjärvestä laskevassa Mustionjoessa on neljä Fortum Ener‐
giantuotanto Oy:n  omistuksessa  olevaa  voimalaitosta: Mustionkoski,  Peltokoski, 
Billnäs ja Åminnefors.  

Säännöstelyluvan mukaan Lohjanjärven vedenkorkeus ei saa nousta yli tason 
NN+ 31,20…32,00 m, mikäli mahdollista ylittämättä suurinta sallittua juoksutusta. 
Ajankohdasta riippuen suurin sallittu juoksutus on 30…65 m3/s, eikä juoksutus saa 
olla pienempi kuin 4 m3/s vuorokausikeskiarvona  laskettuna  ja aina vähintään  2 
m3/s. Tarkemmat ajankohtaan sidotut vedenkorkeuden ylärajat ja juoksutusrajat on 
esitetty taulukossa 1. Samassa taulukossa ovat myös vanhat, vuodelta 1956 luvassa 
esitetyt vedenkorkeus‐ ja juoksutusrajat. Vuoden 1989 lupa ei eroa kovinkaan pal‐
joa  aikaisemmasta  luvasta.  Lohjanjärven  keskivesi  on NN+  31,59 m  vuosijakson 
1980‐2005 perusteella määritettynä. 

Taulukko 1. Säännöstelyn ylärajat vuosien 1956 ja 1989 lupien mukaan. 

 Vedenkorkeuden yläraja Juoksutuksen yläraja 
  v. 1956 v. 1989 v. 1956 v. 1989 
Pvm NN+ m NN+ m m3/s m3/s 
1.1 31,80 31,90 50 50 
1.2 31,80 31,90 50 50 
1.3 31,80 31,50 50 50 
16.3 31,20 31,20 65 50 
1.4 31,40 31,50 65 65 
16.4 32,00 32,00 65 65 
1.6 32,00 32,00 45 45 
1.7 31,80 31,90 30 30 
1.8 31,80 31,80 30 30 
16.8 31,40 31,70 30 30 
1.9 31,40 31,60 30 30 
1.10 31,40 31,60 30 30 
31.10 31,40 31,60 30 30 
1.11 31,40 31,90 50 50 
1.12 31,80 31,90 50 50 
1.1 31,80 31,90 50 50 
 
Tulvien  torjunnan  kannalta  yhtenä  keskeisenä  hankaluutena  on  heinä‐lokakuun 
välisen ajan suurin sallittu juoksutus, joka on rajattu arvoon 30 m3/s. Tätä suurem‐
milla  juoksutuksilla Mustionjoen varrella sijaitsevat alavimmat pellot alkavat kär‐
siä liian korkeista joen vesipinnoista. Toisaalta pienehkö tulvajuoksutus voi aiheut‐
taa vedenpinnan nousua Lohjanjärvellä. Tällainen  tilanne  syntyi viimeksi  loppu‐
kesällä  2004,  jolloin  Lohjanjärven  vedenkorkeus  nousi  voimakkaasti  runsaiden 
sateiden  vaikutuksesta. Vedenpinta  nousi maksimijuoksutuksesta  huolimatta  ta‐
soon NN+  32,13 m  (N60+  32,24 m),  joka  on  suurin  havaittu  arvo  sitten  vuoden 
1990. 
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4 Rantarakentaminen Lohjanjärvellä 
Lohjan  kaupungin  rakennusjärjestyksen mukaan  (voimassa  1.12.2001  alkaen)  ra‐
kennukset on sijoitettava vähintään 25 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta ran‐
taviivasta ja asunnon alin lattiataso vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammal‐
le. Kooltaan alle 25 m2:n saunarakennuksen saa kuitenkin sijoittaa 10 metrin etäi‐
syydelle rantaviivasta. (Lohjan kaupunki 2001) Karjaalla ja Karjalohjalla vastaavas‐
ti  rakennusjärjestys määrää, että muun kuin  saunarakennuksen, katoksen  tai hu‐
vimajan etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta  rantaviivasta  tulee olla vä‐
hintään 30 metriä  ja asunnon alimman  lattiatason vähintään  1 metri ylävesirajaa 
korkeammalla  (Karjaan kaupunki 2002, Karjalohjan kunta 2002). Sammatissa vas‐
taava rakennusjärjestyksen määräämä etäisyys on Lohjan tapaan 25 metriä. Sauna‐
rakennukselle riittää 15 metrin etäisyys keskivedestä, mutta lattiatason täytyy silti 
olla vähintään metrin ylävesirajaa ylempänä. (Sammatin kunta 2001). 

Vesistöille on viime vuosina määritetty erillisiä rakentamiskorkeussuosituksia, 
joiden  tavoitteena  on  ohjata  rakentaminen  tulvien  kannalta  turvalliselle  tasolle. 
Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut suositukset alimmista rakentamiskorke‐
uksista  Uudenmaan  ja  Itä‐Uudenmaan  suurimmille  järville  (Rantakokko  2004). 
Selvitystä on  jatkettu vuonna 2005. Suositusten pohjana on keskimäärin kerran 50 
vuodessa toistuva tulva (HW1/50). Tähän korkeuteen on lisätty harkinnanvarainen 
määritystavasta  riippuva  lisäkorkeus  ja vesistökohtainen aaltoiluvara. Lopullisen 
suosituskorkeuden  tavoitteena  on  ohjata  rantarakentaminen  sellaisille  ranta‐
alueille,  jonne  tulvat  yltävät  keskimäärin  harvemmin  kuin  kerran  100  vuodessa 
(Maa‐ ja metsätalousministeriö 2003). 

Lohjanjärvellä  alin  suositeltava  rakentamiskorkeus  on  NN+  33,00 m  (N60+ 
33,10 m). HW1/50 on NN+ 32,38 m, johon on lisätty harkinnanvarainen 0,3 metrin 
lisäkorkeus sekä 0,25 metrin aaltoiluvara. (Rantakokko 2004) 

Suositukset alimmista  rakentamiskorkeuksista on  tehty  ensisijaisesti palvele‐
maan  rakennuslupia  myöntäviä  viranomaisia,  kaavoittajia  ja  rantojen  käyttäjiä. 
Kunnat  myöntävät  luvat  rakennusjärjestyksensä  mukaan.  Tavoitteena  on,  että 
kunnat huomioisivat  suositukset  alimmille  rakentamiskorkeuksille  ja  samalla  ra‐
kentamistoiminta yhdenmukaistuisi esimerkiksi Lohjanjärven alueella. Kunnilla on 
omat, usein toisistaan poikkeavat rakentamismääräyksensä,  jotka eivät ole sidotut 
mihinkään  tiettyyn  järveen. Lohjanjärven kaltaisella  järvellä aallon nousukorkeus 
on huomattavasti suurempi kuin pienemmällä järvellä. 
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5 Työn tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 
Työn  tavoitteena  oli  selvittää  Lohjanjärven  rannoilla  tulvariskialueilla  sijaitsevat 
rakennukset  ja  rakenteet,  joille  voi  aiheutua  vahinkoa  tulvatilanteessa.  Selvitys 
sisältää  asuin‐  ja  vapaa‐ajanrakennukset.  Selvityksen  toteuttamiseksi  tarvittiin 
tulvariskialueella sijaitsevien  rakennusten  todelliset rakentamiskorkeudet. Raken‐
nusluvista korkeussuhteet voisivat pääosin selvitä, mutta niiden käsitteleminen on 
työlästä  ja  välttämättä  kaikista  rakennuksista  ei  löydy  tarvittavia  suunnitelma‐
asiakirjoja.  Rakentamiskorkeudet  päätettiin  selvittää  maastomittauksin  veneellä 
liikkuen. Työn yhteydessä selvitettiin myös teollisuudelle, tiestölle ja yhdyskuntien 
vesi‐huollolle syntyvät vahingot. 

Maastomittauksilla määritettiin  tulvariskialueella olevien  rakennusten  raken‐
tamiskorkeudet,  joiden  perusteella  voitiin  arvioida  aiheutuvia  vahinkoja  eri  ve‐
denkorkeuksilla.  Tarkastelussa mukana  oleville  rakennuksille määritettiin myös 
sijaintikoordinaatit.  

Lohjanjärven kunnilla on hyvin vähän korkeustietoa rantarakenteiden korke‐
usasemista,  lukuun  ottamatta  Lohjan  kaupunkia.  Lohjan  kaupungin  alueeseen 
kuuluukin suurin osa Lohjanjärvestä ja merkittävimmät riskikohteet. Muiden kun‐
tien alueella on huomattavasti vähemmän  rantarakentamista  ja esimerkiksi Sam‐
matin alueella  rannat ovat  jyrkkiä,  eivätkä  rakennukset  tästä  syystä ole vaarassa 
kastua vedenpinnan noustessa. 

Teollisuuteen kohdistuvat vahingot selvitettiin kysymällä suoraan  laitoksilta. 
Yritykset tietävät itse parhaiten, mikä vedenkorkeus aiheuttaa hankaluuksia. 

Vesilaitoksiin  kohdistuvat  vaikutukset  selvitettiin  samaan  tapaan  kysymällä 
suoraan laitoksilta  ja maataloudelle mahdollisesti syntyvistä vahingoista kysyttiin 
paikallisilta ympäristö‐ ja maaseutusihteereiltä. 
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6 Käytettävissä oleva aineisto 

6.1 Korkeusaineisto 

Lohjan  kaupunkisuunnittelukeskus  toimitti  kartta‐aineiston,  joka  kattoi  alueen 
Osuniemi  ‐ Paloniemi  (kuva 2). Korkeusaineistoa ei ollut saatavilla koko Lohjaan 
kuuluvalta  Lohjanjärven  ranta‐alueelta, mutta merkittävimmät  alueet  kuitenkin 
sisältyivät saatuun materiaaliin.  

Aineistossa on esitetty korkeuskäyrät pääosin 1 metrin välein sekä rakennuk‐
set. Karttojen tarkkuudeksi on ilmoitettu 20…60 cm. Karttojen perusteella nähdään 
rakennusten sijainti, mutta ei korkeustietoa. Näin ollen karttojen avulla voitiin vain 
erotella N60+ 33,00 metrin  (=NN+ 32,89 m) käyrälle  ja  sen alapuolelle osuvat  ra‐
kennukset.  Tämän  määrityksen  avulla  saatiin  tietoa  tulevasta  mittaustarpeesta 
alueella  ja  voitiin  nopeuttaa  mittaamista.  Rakennusten  korkeudet  oli  mitattava 
paikan päällä,  sillä  tarkempaa  tietoa  rakennuksista  ei ollut  saatavilla kunnan  ra‐
kennuslupia  lukuun ottamatta. Myös  rakennusten pinta‐alat  oli  selvitettävä mit‐
taamalla. 

 

 
Kuva 2. Paperimuotoista kartta-aineistoa. Kuva: Elina Haapala. 

Yhteensä tason N60+ 33,00 m alapuolella olevia rakennuksia oli kartta‐aineistossa 
301 kappaletta ja N60+ 33,00 metrin käyrällä olevia 138 kappaletta. Karttojen perus‐
teella eroteltiin myös korkeuden N60+ 33,00 m alapuolella sijaitsevat tiet tai niiden 
osat, joita oli 15 kappaletta. 

Rakennuksille  ja tiestölle vahinkoa aiheuttava vedenkorkeustaso on  todennä‐
köisesti  useimmissa  tapauksissa  korkeammalla,  kuin  mitä  karttojen  perusteella 
voitiin määrittää. Pelkästään korkeuskäyriä ja rakennusten sijaintia vertailemalla ei 
voida  ottaa  huomioon  perustuksen  tai  teiden  kohdalla  tien  penkan  korkeutta. 
Maastossa oli kuitenkin tarkistettava myös N60+ 33,00 m tasolla olevat rakenteet. 

Maastotyön  vähentämiseksi  ja  samalla  kokeilumielessä Lohjanjärvellä  suori‐
tettiin  laserkeilaus syksyllä 2005, mutta siihen sisältyi vain pieni kaistale Pensaa‐
ren, Huhtasaaren  ja Lohjansaaren rantoja. Laserkeilausaineisto luokiteltiin vastaa‐
vaan  tapaan  ja  alhaalla  sijaitsevat  kohteet mitattiin myöhemmin maastossa,  sillä 
aineiston perusteella ei saatu selville rakentamiskorkeuksia. 



    Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 2 | 2008 10 

7 Vahinkoaineiston kokoaminen 

7.1 Maastomittaukset 

Maastomittaukset pyrittiin  tekemään pääosin mökkeilykauden ulkopuolella. Mit‐
tauksista  tiedotettiin paikallisissa  tiedotusvälineissä  sekä Uudenmaan ympäristö‐
keskuksen  verkkosivuilla.  Mittaukset  käynnistettiin  syksyllä  2005,  jolloin  töitä 
tehtiin  yhdeksän päivän  aikana  välillä  12.‐25.10.2005. Mittausalue  kattoi Lohjan‐
saaren Lohjan puoleisen osan, Jalassaaren, Osuniemen kärjen, Pensaaren, Lehtisaa‐
ren  sekä  joitakin  pienempiä  saaria.  Karjaan  puolelta mitattiin Hållsnäsfjärdenin 
rantaa. 

Mittauksia  jatkettiin  seuraavana  keväänä  seitsemän  päivän  ajan  välillä  18.‐
31.5.2006. Mitattuihin  kohteisiin  kuuluivat  laserkeilatut  alueet  sekä Vohloinen  ja 
Liessaari. Loppuosa rantaviivasta kartoitettiin syksyllä 2006. Aikavälillä 12.9‐20.11. 
mittauspäiviä kertyi  17. Maastotöihin kului  aikaa yhteensä  33  työpäivää kahden 
hengen mittaryhmältä. 

Maastossa  rakennuskohtainen korkeusaseman määritystarve arvioitiin silmä‐
määräisesti  veneestä  käsin  perustuen  mittauspäivän  vedenkorkeuteen.  Kaikki 
määritetyn  tulvatason  NN+  32,80 m  alapuolella  sijaitsevat  rakennukset  otettiin 
tarkasteluun mukaan. 

Työssä hyödynnettiin päiväkohtaista vedenpinnankorkeutta,  jonka avulla ha‐
lutut korkeudet saatiin määritettyä vaaituskoneella (kuva 3).  Jokaisesta rakennuk‐
sesta mitattiin pinta‐ala, maanpinta, kivijalan korkeus ja lattian korkeus. Saunoista 
ja muista lisärakennuksista mitattiin vain kivijalan korkeus, koska lattiatason mää‐
rittäminen ei ollut aina mahdollista. Kyseisissä tapauksissa likimääräinen lattiataso 
saatiin  lisäämällä  kivijalan  korkeuteen  20  cm.  Jokaisesta  kohteesta  otettiin myös 
koordinaatit GPS  ‐laitteella  ja valokuva. Mitattuja  kiinteistöjä  oli  350,  joista  suu‐
rimmassa osassa oli yksi mitattu rakennus. Yhteensä mitattuja rakennuksia oli 429. 
Mitatut kohteet on esitetty liitteessä 1. 
 

 
Kuva 3. Mittauslaitteisto. Kuva: Elina Haapala. 
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Alavien teiden  ja siltojen korkeudet mitattiin. Tavoitteena oli saada tietoa tei‐
den käyttökelpoisuuden arviointia varten tulvatilanteessa. 

Tulvariskialueella  sijaitsevien  kaivojen  korkeudet mitattiin, mutta  kaivoja  ei 
otettu vahinkolaskennassa huomioon. Mitattujen kaivojen lukumäärä on vähäinen, 
noin 20 kappaletta, mutta osa niistä sijaitsee hyvinkin lähellä vesirajaa. 

Laitureita  ja  satamia  ei  tämän  selvityksen  yhteydessä  ole  otettu  huomioon. 
Lohjan kaupungin alueella on useita satamia  ja venelaitureita,  joille voi aiheutua 
vahinkoja vedenpinnan noustessa. Laitureille pitäisi määrittää rakennusten tapaan 
vahinkotaso.  Laiturin  tyypistä  riippuen  ne  saattavat  kestää  hyvinkin  suuria  ve‐
denpinnanvaihteluja. 

7.2 Laserkeilaus 

Riittävän tarkkaa ja ajantasaista kartta‐aineistoa oli tarjolla vain suhteellisen pienel‐
tä  alueelta. Tämän  takia päätettiin  kokeilla  laserkeilausta  suppean, mutta melko 
tiheään  rakennetun  ranta‐alueen  kartoitukseen.  Päätavoitteena  oli  helpottaa  ja 
vähentää maastotyöhön tarvittavaa aikaa. 

Laserkeilauksella voidaan inventoida tarkasti ja nopeasti laajojakin alueita. La‐
serkeilauksessa hyödynnetään kolmea eri  teknologiaa: GPS  ‐paikannusta,  inertia‐
paikannusta  ja etäisyyden mittausta. Mittauslaitteen paikantamiseen koordinaatti‐
järjestelmässä  käytetään GPS  ‐paikannusta.  Paikannus  GPS  ‐paikannuspisteiden 
välillä suoritetaan inertiatekniikalla kuten myös mittauslaitteen kiertokulmat ava‐
ruudessa.  Paikannetusta  keilaimesta mitataan  sen  jälkeen  laseretäisyysmittarilla 
etäisyydet kohteisiin. Tuloksena  saadaan  tarkkaa korkeus‐  ja maastotietoa,  joista 
voidaan  jälkikäsittelynä  tuottaa  maastomalleja,  karttoja  sekä  erilaisia  tuotteita 
suunnitelmien  lähtöaineistoiksi  ja  havainnollistamiseksi.  Menetelmän  voidaan 
katsoa soveltuvan erittäin hyvin Lohjanjärven kaltaisten alueiden kartoittamiseen. 
(Suominen 2001a,b) 

Lohjanjärven  laserkeilauksen  toimitti  Tieliikelaitoksen  Konsultointiyksikkö 
Uudenmaan ympäristökeskuksen  tilauksesta. Laserkeilauksen  suoritti Tieliikelai‐
toksen aliurakoitsijana TopEye Ab Ruotsista. Laserkeilaus suoritettiin helikopteris‐
ta käsin 750 metrin korkeudessa 27.9.2005. GPS ‐havainnot tehtiin keilauksen aika‐
na käyttämällä maastossa olevaa tukiasemaa, jonka avulla myös sidottiin laserkei‐
laus  koordinaatistoon  ja  korkeusjärjestelmään. Kahden  tukiaseman  käytöllä  var‐
mistettiin tukiasemahavainnot mahdollisten laitevikojen varalta. (Hänninen 2005) 

Keilauksen raakadata laskettiin WGS84‐järjestelmässä maantieteellisiksi koor‐
dinaateiksi  ja ellipsoidikorkeuksiksi. Koordinaattien  lisäksi  raakadatasta oli saatu 
intensiteettiarvo,  jota  hyödynnettiin  kohteiden  luokituksessa.  Tieliikelaitoksen 
Konsultointiyksikkö  muokkasi  laserdatan  raakadataksi.  Lähtötietoina  käytettiin 
helikopterissa olevan GPS ‐vastaanottimen havaintoja, inertialaitteiston havaintoja 
sekä keilaimen kulma‐  ja  etäisyyshavaintoja. Laskennassa käytettiin  lisäksi myös 
GPS  ‐tukiasemilla  tehtyjä  havaintoja.  Tukiasemista  toimitettiin  laskentaa  varten 
WGS84‐järjestelmän maantieteelliset koordinaatit ja ellipsoidikorkeudet. Maanmit‐
tauslaitoksen WGS84‐ohjelman avulla  saatiin  tehtyä muunnos kkj:stä.  (Hänninen 
2005) 

Raakadatan  jatkokäsittely  suoritettiin  TerraScan  ‐ohjelmistolla  ja  samalla  se 
muunnettiin WGS84 ‐järjestelmästä kkj:ään. Muunnos on testattu Maanmittauslai‐
toksen WGS84 ohjelman avulla. Korkeuksien muunnos ellipsoidikorkeuksista N60 
‐järjestelmään  tehtiin käyttäen GPS  ‐havainnoista  laskettua geoidimallia.  (Hänni‐
nen 2005) Raakadatasta eroteltiin maanpinta, vesistöt ja kasvillisuus. Laserkeilauk‐
sen  yhteydessä  suoritettiin  digitaalinen  ilmakuvaus,  josta muodostettiin  ortoku‐
vamosaiikki. Mosaiikkia käytettiin apuna maastomallin kohteiden luokittelussa. 
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Laserkeilaus suoritettiin Lohjanjärven keskiosassa. Keilattuun alueeseen kuu‐
luu Lohjansaaren itä‐ ja kaakkoisrannat, Huhtasaari, Kuulukainen, Marjasaari sekä 
Pensaaren pohjois‐ ja koillisosat. Ilmakuvat ovat hieman laajemmalta alueelta kuin 
korkeustieto. 

7.3 Laserkeilausaineiston käsittely 

Tieliikelaitoksen  toimittama  aineisto  sisälsi  korkeuskäyrät  20  ja  40  cm:n  välein, 
rakennukset,  kasvillisuuden,  ilmakuvat  ja mittausraportin.  Laserkeilausaineiston 
korkeuskäyrien  avulla  voitiin  rakennukset  luokitella  sijaintinsa  perusteella.  Ra‐
kennukset  jaettiin  kolmeen  luokkaan:  alle N60+  32,60 metrin  käyrälle  sijoittuvat 
rakennukset, välillä N60+ 32,60…33,00 m sijaitsevat ja yli N60+ 33,00 metrin käyrän 
yläpuolella olevat rakennukset. Laserkeilausaineistossa rakennukset on koodattu ja 
niiden katoista on mitattu pisteitä. Koodattuja pisteitä on verrattu korkeuskäyriin 
ja niille on tehty edellä mainittu luokitus. Kaikkia rakennuksia ei laserkeilauksessa 
ole kuitenkaan koodattu,  joten niiden korkeusasemat on määritetty peruskarttaa 
apuna käyttäen,  jossa  rakennusten xy  ‐koordinaatit on nähtävissä. Peruskartta ei 
tarkkuudeltaan  vastaa  laserkeilausaineistoa,  joten  tässä  virhemarginaali  on  suu‐
rempi.  

Laserkeilauksella ei  saada selville  rakennuksen kivijalan korkeutta vaan pel‐
kästään  rakennuksen  vieressä  olevan maanpinnan  korkeus.  Kivijalan  korkeudet 
voivat  vaihdella  suuresti,  joten  tällä  selvityksellä  voidaan määrittää  ainoastaan 
tuleva mittaustarve. Toisaalta  luokittelu voidaan  tehdä melko  tarkasti  ja  selvästi 
riskirajan yläpuolella olevat  rakennukset voidaan  erotella muista. Yli N60+ 33,00 
metrin  korkeudessa  sijaitsevat  rakennukset  voidaan  suoraan  arvioida  tulvaan 
nähden  tarpeeksi ylhäällä sijaitseviksi, eikä niitä  tarvitse mitata. Korkeusvyöhyk‐
keellä N60+32,60…33,00 m  sijaitsevista  rakennuksista  osa  on  riittävän  korkealla, 
mutta niiden tilanne oli tarpeen tarkistaa maastossa.  

Yhteensä laserkeilatulla alueella arvioitiin olevan 128 mitattavaa tai silmämää‐
räisesti arvioitavaa kohdetta. Mittaaminen alueella,  jossa on tehty laserkeilaus, oli 
nopeahkoa, sillä aineisto voitiin luokitella tarkemmin etukäteen. 
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8 Tulvavahingot ja vahinkoperusteet 

8.1 Rakennukset 

Maastotyönä kerätyistä  rakennuskohtaisista  tiedoista on  laadittu excel  ‐taulukko, 
jonka avulla voidaan laskea syntyvät tulvavahingot vedenpinnan korkeuden funk‐
tiona. Vahingot on  laskettu 10 cm:n välein vedenkorkeuksilla NN+ 32,00…+32,80 
m. Vahinkoarvio on esitetty NN  ‐järjestelmässä, koska Lohjanjärven säännöstely‐
ohje on sidottu samaan järjestelmään.  

Selvityksessä on oletettu, että rakennukselle alkaa syntyä vahinkoa vasta, kun 
vesi on noussut  jonkin verran  lattiarakenteiden alapinnan  tason yläpuolelle. Täl‐
löin  lattiavahinko  syntyy kerralla, koska  todennäköisesti korjausta varten  joudu‐
taan purkamaan koko  lattiarakenne. Lattiavahingon oletettiin  syntyvän kun vesi 
on noussut  lattian alapinnan yläpuolelle 10%  lattiarakenteen arvioidusta paksuu‐
desta.  Tällöin  vahinkoja  alkaisi  syntyä,  kun  vesi  on  päässyt muutamia  senttejä 
lattiarakenteisiin. Vedenpinnan noustessa lattiatasoon  joudutaan korjausvaiheessa 
myös seinien alaosat purkamaan ja uusimaan. Tällöin lattiavahinkojen lisäksi syn‐
tyy myös seinävahinkoja. 

Rakennusten kunto otettiin huomioon  jakamalla  rakennukset kolmeen  luok‐
kaan: erinomainen, hyvä ja huono. Valtaosa rakennuksista määriteltiin kunnoltaan 
hyväksi. Kuntokertoimet  on määritelty  erikseen mökeille,  saunoille  ja muille  ra‐
kennuksille, jolloin rakennuksen tyyppi tulee myös huomioiduksi.  

Vahinkoarviot  pohjautuvat  rakennuksen  pinta‐alaan  ja  pinta‐
alayksikkökohtaisiin  korjauskustannuksiin. Rakennuskohtainen  vahinko  saadaan 
kertomalla pinta‐ala yksikköhinnalla. Yksikköhintaa on  tarvittaessa muutettu  ra‐
kennuksen kunnon perusteella. Yksikköhinnat pohjautuvat kesätulvan 2004 aihe‐
uttamien  rakennusvahinkojen  korjauksille  tehtyihin  kustannusarvioihin  ja  toteu‐
tuneisiin  kustannuksiin. Yksikköhintoja  on  selvitetty Vantaan Pirttirannan  loma‐
asuntoalueen tulvasuojelun yleissuunnitelmassa (Väänänen 2005). Yksikköhinnoil‐
le on tehty korjaus rakennuskustannusindeksin mukaan (Tilastokeskus 2007). Täs‐
sä selvityksessä käytetyt yksikköhinnat rakennusvahingoille on esitetty taulukossa 
2. 

Taulukko 2. Rakennusvahinkojen yksikköhinnat elokuun 2007 hintatasossa. 

Vahinkotyyppi Asuinrakennus tai mökki Sauna- tai piharakennus 
Lattiavahinko 193,2 € / m2 102,3 € / m2 
Lattia- ja seinävahinko 363,6 € / m2 187,5 € / m2 

 
Rakennuskohtaisen  vahingon määrittämisessä  on  huomioitu  rakennuksen  kunto 
erillisellä kertoimella. Erinomaisessa kunnossa olevien rakennusten osalta on käy‐
tetty  yksikköhintoja  täysimääräisinä. Hyväkuntoisilla  rakennuksilla  vahingot  on 
arvioitu  0,8‐kertaisiksi  ja  huonokuntoisilla  0,5‐kertaisiksi. Vahinkoja  laskettaessa 
on  vapaa‐ajanasunnoille  käytetty  korjauskustannuksena  asuinrakennusten  korja‐
uskustannusta. Vahinkoarvio voi tältä osin olla  jonkin verran todellista suurempi. 
Todellisten  korjauskustannusten  arviointi  olisi  edellyttänyt  tarkempaa  rakennus‐
kohtaista tarkastelua, jossa olisi selvitetty rakennusmateriaalit ja varustetasot. Kai‐
kille  sauna‐  ja piharakennuksille,  erityisesti alimmilla korkeusvyöhykkeillä  sijait‐
seville, ei välttämättä aiheudu erityistä haittaa  tulvalla, varsinkin  jos tulvan kesto 
on  lyhytaikainen.  Selvitys  antaa kuitenkin hyvän kuvan vahinkojen  suuruusluo‐
kasta. Selvityksen perusteella on saatu eri tulvakorkeuksilla kastuvien rakennusten 
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lukumäärät  ja niille aiheutuvat kokonaisvahingot. Tulokset on esitetty  taulukossa 
3. 

Taulukko 3. Kastuvat rakennukset Lohjanjärven eri vedenkorkeuksilla ja vastaavat vahingot. 

Vedenkorkeus W 
(NN+ m) 

 
32,00 

 
32,10 

 
32,20 

 
32,30 

 
32,40 

 
32,50 

 
32,60 

 
32,70 

 
32,80 

Vahinko  
(1000 €) 

 
1) 

 
1) 

 
101 

 
184 

 
383 

 
597 

 
842 

 
1 147 

 
1 457 

Kastuvia raken-
nuksia (kpl) 

 
18 

 
26 

 
33 

 
57 

 
110 

 
160 

 
220 

 
280 

 
322 

-Asuinrakennuksia 
tai mökkejä 

 
2 

 
4 

 
6 

 
9 

 
23 

 
36 

 
53 

 
75 

 
95 

-Saunoja 6 9 12 19 40 58 81 102 116 
-Piharakennuksia 10 13 15 29 47 66 86 103 111 

1) Rakennuksille aiheutuvat vahingot vähäisiä tai rakennukset huonokuntoisia. 

 
Rakennuksia,  joille aiheutuisi vahinkoja vedenkorkeudella NN+ 32,80 on 322 kap‐
paletta. Niistä 95 on asuinrakennuksia  tai mökkejä, 116 saunoja  ja 111 piharaken‐
nuksia  tms. Kaikkien kastuvien rakennusten sijainnit selviävät  liitteestä 2. Eri ve‐
denkorkeusvyöhykkeillä kastuvat mökit on esitetty liitteessä 3. 

8.2 Teollisuus 

Lohjanjärven  ranta‐alueella  toimivia  yrityksiä  ovat  Loparex  Oy,  Finnforest  Oy, 
Puukeskus Oy, Kalkkipetteri Oy Ab, M‐real Oyj ja Partek Nordkalk Oyj Abp Tyty‐
ri,  jotka kaikki sijaitsevat Lohjalla. Niistä suurimmalle osalle vedennousu Lohjan‐
järvessä  tasoon NN+  33,00 m  ei  aiheuta  vielä minkäänlaisia  ongelmia. Muiden 
kuntien alueella ei Lohjanjärven välittömässä läheisyydessä sijaitse lainkaan teolli‐
suuslaitoksia. 

Suurimmat vahingot syntyvät M‐real Oyj:n Kirkniemen paperitehtaalle  jo ve‐
den noustessa tasoon NN+ 32,30 m. Korkea vesi ei aiheuta vahinkoa rakennuksille, 
mutta  se heikentää  lähellä  järveä  sijaitsevan puukentän  alusrakenteita  siten,  että 
asfalttiin  tulee  reikiä  ja painumia.  Puukentällä  operoi  raskaita  koneita  ja  kentän 
vaurioituessa puun purkaminen ja kuljettaminen katkaisulaitokselle estyy. Paperi‐
tehtaan liikevaihto on 600 milj. € vuodessa (vuosi 2005). Suoraan liikevaihdon pe‐
rusteella  laskettuna  välittömät  ja  välilliset  menetykset  töiden  keskeytymisestä 
merkitsevät noin  1,7 milj.  €  vahinkoa  vuorokaudessa. Puukentän  korjauskustan‐
nukset ovat tehtaan ilmoituksen mukaan 100 000 €. Vedenpinnan nouseminen voi 
aiheuttaa  myös  öljyn  pääsemisen  järveen.  Vuoden  2004  tulvan  huippukorkeus 
NN+ 32,13 m aiheutti  jo purkuvesiojassa olevien alimpien öljynerotuspatojen  jää‐
misen veden alle. Kyseinen tulvavedenkorkeus ei vielä aiheuttanut vahinkoja Kirk‐
niemen tehtaalla, mutta sen ylemmäksi vesi ei saisi nousta. 

Pitkäniemessä  sijaitsevalle  Loparex Oy:lle  vuoden  2004  tulva  ei  aiheuttanut 
varsinaista  vahinkoa, mutta  vesi  peitti  tehtaan  edustalla  kulkevan  ajotien.  Tietä 
korotettiin myöhemmin. Loparex Oy:n mukaan vettä voi mennä kellareihin  ja ka‐
naaleihin,  jos  vesi  nousee  tuota  kyseistä  vuoden  2004  tulvatasoa  korkeammalle. 
Alin lattiataso on kuitenkin riittävän korkealla, tasossa NN+ 33,20 m. 

8.3 Vesihuolto 

Lohjan kaupungin vedenottamot ovat korkealla harjulla  ja riittävän kaukana ran‐
nasta,  joten tulvat eivät vaikuta niihin. Jätevedenpuhdistamoja on rannan lähetty‐
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villä  Pitkäniemessä  ja  Peltoniemessä, M‐realin Kirkniemen  paperitehtaan  yhtey‐
dessä Osuniemessä. Veden noususta ei ole haittaa vesihuoltolaitosten  rakenteille. 
Syksyn 2004 tulvan aikana järvivettä meni puhdistamolle, mikä ei aiheuttanut var‐
sinaista vahinkoa, mutta vaati  lisätoimia.  Jätevesi ei karkaa  järveen vedenpinnan 
noustessa  tulvan  aikana.  Ylivuotokynnystä  on  nostettu  toisella  puhdistamolla      
40 cm:llä kyseisen  tulvan  jälkeen. Nyt kynnys on korkeudessa NN+ 32,40 m. Ve‐
denpinnan noustessa  tämän rajan yläpuolelle pääsee  järvivettä puhdistusjärjestel‐
mään  ja aiheuttaa  lisätoimenpiteitä eli ylimääräistä vedenpuhdistusta.  Jäteveden‐
pumppaamon ylivuotoraja voidaan tarvittaessa nostaa yli tason NN+ 32,80 m sen 
aiheuttamatta haittaa normaalikäytölle. 

Karjaan, Karjalohjan ja Sammatin alueella Lohjanjärven läheisyydessä ei sijait‐
se  vesihuoltolaitoksia. Ranta‐alueella  sijaitsevat  rakennukset  ovat  pääasiassa  va‐
paa‐ajan asuntoja,  jotka eivät kuulu kunnan viemäriverkkoon. Lohjan alueella on 
myös ympärivuotista asutusta. 

8.4 Maatalous 

Pellot  ovat  yleisesti  ottaen  selvästi  järvenpintaa  korkeammalla,  joten  vähäinen 
vedenpinnan nousu ei niihin vaikuta. Alavimmat pellot sijaitsevat Kirkkosaaressa 
ja Pensaaressa ja isommilla tulvilla peltoa jää jonkin verran veden alle. Pelloista ei 
ole saatavilla mitattua korkeustietoa, eikä niitä myöskään mitattu tämän projektin 
yhteydessä. Peltoihin kohdistuva vahinkoriski  arvioitiin  suhteellisen pieneksi  ra‐
kennus‐  ja  teollisuusvahinkoihin  verrattuna,  joten  sitä  ei  otettu  huomioon  tässä 
selvityksessä. 

Lohjanjärven  vuoden  2004  poikkeusjuoksutuksen  aiheuttamista  vahingoista 
maksettiin korvauksia yhteensä viidelle karjaalaiselle Mustionjoen  rannalla  sijait‐
sevalle tilalle. Sadon menetyksistä aiheutuneet korvaukset olivat yhteensä 2 540 €. 
Selvästi  suuremmalla  poikkeusjuoksutuksella  useammat  tilat  olisivat  kärsineet 
vahinkoa. Mustionjoen  varren  rakennukset  sijaitsevat  tulvaan  nähden  riittävän 
korkealla. Lohjanjärven  rannalla sijaitseville  tiloille ei aiheutunut vahinkoa  tai ai‐
nakaan vahingonkorvauspyyntöjä ei tullut. 

8.5 Tiestö 

Lohjanjärven  tulvariskialueella on selvityksessä  tehtyjen maastomittausten perus‐
teella  13  tieyhteyttä,  joiden  päälle  vesi  voi  nousta. Valtaosa  teistä  on  yksityisiä, 
mutta niitä käyttävät useiden kiinteistöjen omistajat. Ensimmäisenä veden alle  jää 
Pensaaren  ja Lehtisaaren välinen  tie. Tienpinta on alimmillaan  tasossa NN+ 31,90 
m.  Lohjansaaren  johtava  Lohjansaarentien  pinta  on  yli NN+  32,50 m,  jolloin  tie 
säilynee  liikennöitävänä  poikkeuksellisen  suurellakin  tulvalla.  Tarkastelun mak‐
simitasolla NN+ 32,80 m veden alle jää 11 tietä, joista seitsemällä on yli 40 cm vettä. 
Pääosa  alavista  teistä  sijaitsee  Lohjansaaressa.  Tulvaherkät  sillat  ovat  pääasiassa 
saariin  johtavia  siltoja.  Tulvaherkät  tiekohteet  ja  tien  päällä  oleva  vesikerros  eri 
vedenkorkeuksilla on esitetty liitteissä 4 ja 5. 

8.6 Kokonaisvahinko 

Suurimmat vahingot Lohjanjärven tulvimisesta aiheutuvat teollisuudelle  ja raken‐
nuksille, joista merkittävin yksittäinen tulvavahinkokohde on M‐realin Kirkniemen 
paperitehdas. Tehtaan mukaan  vedenpinnan  taso NN+  32,13 m  eli vuoden  2004 
tulvakorkeus ei vielä aiheuttanut vahinkoja, mutta korkeuteen NN+ 32,30 m nous‐
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tessaan vesi aiheuttaa jo huomattavia vahinkoja. Vedenpinnan noustessa tason NN 
+32,00 m yläpuolelle pääsee vesi joidenkin kevyempien rakennusten lattiarakentei‐
siin.  Vahingot  ovat  kuitenkin  vähäisiä  ja  osa  rakennuksista  on  huonokuntoisia. 
Rakennusvahingot  alkavat  lisääntyä  nopeasti  vedenkorkeuden  ylittäessä  tason 
NN+ n.32,30 m. Vahinkoja syntyy myös laitureille. Kuvassa 4 on esitetty syntyvät 
vahingot  rakennustyypeittäin  eri  vedenkorkeuksilla  ja  kuvassa  5  tulvavahinkoja 
kärsivien rakennusten lukumäärät. 

 

Tulvavahinkojen suuruus rakennustyypeittäin
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Kuva 4. Tulvavahinkojen suuruus rakennustyypeittäin. Vahinkokäyrän alaosalla vahingot ovat vähäisiä. 
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Tulvan alle jäävien rakennusten lukumäärät
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Kuva 5. Tulvan alle jäävien rakennusten lukumäärät. 
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9 Yhteenveto 
Tässä  selvityksessä  on  tehty  arvio Lohjanjärven  ranta‐alueiden  rakennuksille  ai‐
heutuvista  vahingoista  tulvatilanteessa. Arvio  perustuu  järven  koko  rantaviivan 
läpikäymiseen ja kaikkien tulvariskialueella sijaitsevien rakennusten mittaamiseen. 

Lohjanjärven vedenpinnan nousu aiheuttaa merkittävimmät vahingot Lohjan 
kaupungin alueella ja Lohjansaaressa sijaitseville rakennuksille. Vedenpinnan nou‐
su  tasoon NN+ 32,80 m aiheuttaisi vahinkoja 322  rakennukselle,  joten  tulvariski‐
alueella  sijaitsevien  rakennusten  lukumäärä  on  huomattava.  Suurin  osa  tulvista 
mahdollisesti kärsivistä rakennuksista on saunoja, varastoja  tai venevajoja. Uudet 
rakennukset on  tehty  tulviin nähden pääosin  riittävän korkealle. Alavimmat  tiet 
sijaitsevat Lohjansaaressa. Myös muihin saariin  johtaville silloille vesi nousee her‐
kästi. 

Vesihuollolle  Lohjanjärven  tulvimisesta  ei  aiheudu  merkittävää  vahinkoa. 
Korkean  veden  aikaan  Lohjan  kaupungissa  vaaditaan  puhdistuskapasiteetin  li‐
säämistä, mutta se ei aiheuta merkittäviä kustannuksia eikä vahingoita laitteistoa. 
Puhdistamattoman jäteveden karkaaminen järveen ei ole uhkana veden noustessa. 
Muiden kuntien alueella ei ole vesihuoltolaitoksia rannan lähettyvillä. 

Maataloudelle Lohjanjärven alueella ei vedenpinnannoususta aiheudu merkit‐
tävää vahinkoa teollisuuteen ja rakennuskantaan verrattuna, sillä alavia peltoja on 
vain  vähän.  Peltojen  korkeustasoja  ei  kuitenkaan  tämän  selvityksen  yhteydessä 
mitattu, vaan  arvio perustuu karttatarkasteluun  ja maaseutusihteerien näkemyk‐
siin. 

Tulva  saattaa  vaikeuttaa  useiden  tieyhteyksien  käyttöä.  Useimmat  alavista 
teistä ovat yksityisteitä, mutta ne palvelevat useiden kiinteistöjen omistajia. Yleiset 
tiet ovat liikennöitävissä aivan poikkeuksellisimpia tulvia lukuun ottamatta. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Lohjanjärvellä merkittävimmäksi va‐
hinkokohteeksi muodostuu M‐real Oyj:n Kirkniemen paperitehdas. Tehtaan oman 
ilmoituksen mukaan vahingot veden noustessa tasoon NN+ 32,30 m ovat puuken‐
tän vaurioitumisesta 100 000 € ja lisäksi tuotannon keskeytymisestä liikevaihtome‐
netyksenä 1,7 milj. € vuorokaudessa vuoden 2005 mukaisessa  tilanteessa. Vastaa‐
valla vedenpinnantasolla rantarakennuksille aiheutuva vahinko on noin 184 000 €. 
Osalle  rakennuksia  laskennalliset  vahingot  voivat  olla  ylisuuria,  jos niissä  ei  ole 
esimerkiksi kastuvia eristeitä ja rakenteet pääsevät kuivumaan ilman purkutöitä. 

Lohjanjärven  ranta‐alueilla  syntyvät  tulvavahingot  alkavat  kasvaa  nopeasti 
vedenkorkeuden  noustessa  tason NN+  32,30 m  tuntumaan.  Tulvan  aiheuttamia 
haitallisia  vaikutuksia  voidaan mahdollisesti  lieventää  tilapäisillä  suojausratkai‐
suilla, mutta niitä ei ole tässä työssä tarkemmin selvitetty. Yhteenveto tulvavahin‐
goista on esitetty liitteessä 6. 
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LIITE 1/6 

LIITTEET                              

 
 
Lohjanjärven ranta-alueiden tutkitut kiinteistöt. 
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LIITE 2/6 
      
Lohjanjärven tulvariskialueella sijaitsevat kaikki rakennukset korkeusvyö-
hykkeittäin. 
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LIITE 3/6 
      
Lohjanjärven tulvariskialueella sijaitsevat asuinrakennukset ja mökit kor-
keusvyöhykkeittäin. 
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LIITE 4/6 
 
Lohjanjärven läheisyydessä olevat tulvan alle jäävät tieyhteydet. 
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     LIITE 5/6 

 
Tulvaveden määrä Lohjanjärven läheisyydessä sijaitsevien teiden päällä. 
 

Vesikerroksen paksuus (m) tien päällä 
Lohjanjärven vedenkorkeuksilla (NN+ m) 

Numero 
kartalla 
(liite 4) 

Tien alin 
korkeus 
(NN+ m) 32,00 32,10 32,20 32,30 32,40 32,60 32,80 

 
 
Tien nimi 

1 31,90 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 Lehtisaarentie 

2 32,19 0 0 0,01 0,11 0,21 0,41 0,61 Vuohniementie 

3 32,24 0 0 0 0,06 0,16 0,36 0,56 Kauriantie 

4 32,25 0 0 0 0,05 0,15 0,35 0,55 Niemenaho 

5 32,27 0 0 0 0,03 0,13 0,33 0,53 Huhtasaarentie 

6 32,30 0 0 0 0 0,10 0,30 0,50 Ämmäuunintie 

7 32,36 0 0 0 0 0,04 0,24 0,44 Mustasaarenkuja 

8 32,56 0 0 0 0 0 0,04 0,24 Lohjansaarentie 

9 32,57 0 0 0 0 0 0,03 0,23 Lohjansaarentie 

10 32,63 0 0 0 0 0 0 0,17 Silta Liessaareen 

11 32,67 0 0 0 0 0 0 0,13 Pensaarentie 

12 32,71 0 0 0 0 0 0 0,09 Ruosniementie 

13 32,75 0 0 0 0 0 0 0,05 Karstuntie 
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LIITE 6/6 

 
Yhteenveto tulvavahingoista Lohjanjärven eri vedenkorkeuksilla. 
 
Vedenkorkeus 
(NN+ m) 

Vahingot Vahinkojen arvo 

32,00 2 asuinrakennukselle tai mökille, 6 saunalle ja 10 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; Lehtisaa-
rentien sillalle nousee vesi. 

Rakennukset: Rakennuksille aiheutuvat 
vahingot ovat vähäisiä tai rakennukset 
ovat huonokuntoisia. 

32,10 4 asuinrakennukselle tai mökille, 9 saunalle ja 13 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; Lehtisaa-
rentien sillalla 20 cm vettä, kulku muutamalle 
mökille hankaloituu. 

Rakennukset: Rakennuksille aiheutuvat 
vahingot ovat vähäisiä tai rakennukset 
ovat huonokuntoisia. 

32,20 6 asuinrakennukselle tai mökille, 12 saunalle ja 15 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja. 

Rakennukset: 101 000 € 

32,30 9 asuinrakennukselle tai mökille, 19 saunalle ja 29 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; 
M-realin tehtaan puukenttä vaurioituu ja tuotanto 
pysähtyy; kahdella tiellä vettä: vesi nousee tielle 
Lohjansaaressa. 

Rakennukset: 184 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 

32,40 23 asuinrakennukselle tai mökille, 40 saunalle ja 
47 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; kuudella 
tiellä vettä: vesi nousee tielle Lohjansaaressa, 
Kaurianniemessä, Luhtalahdessa, Huhtasaaren 
sillalla, kulku kymmenille mökeille hankaloituu tai 
estyy. 

Rakennukset: 383 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 

32,60 53 asuinrakennukselle tai mökille, 81 saunalle ja 
86 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; seitse-
mällä tiellä vettä: vesi nousee tielle Seppälänsaa-
ressa. 

Rakennukset: 842 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 

32,80 95 asuinrakennukselle tai mökille, 116 saunalle ja 
111 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; 11 
tiellä vettä: vesi nousee kahdelle tielle Lohjansaa-
ressa, Osuniemessä, Liessaaren sillalla, Pensaaren 
sillalla, kymmenille mökeille kulku estynyt. 

Rakennukset: 1 457 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 
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vahingot on oletettu pieniksi. Joillekin Lohjanjärven läheisyydessä sijaitseville teille nousee vesi tulvan 
aikana. Selvityksessä on esitetty tulvan aikana veden alle jäävät tieosuudet.  
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Sammandrag Lojo sjö med omnejd är omtyckt för friluftsliv och särskilt fritidsstugorna är många längs stränderna, där 
det även finns industrier, vattentjänstverk och odlingsmark. Det kan uppstå översvämningsskador på 
låglänta marker då vattenståndet stiger. I denna rapport uppskattas de översvämningsskador som kan 
uppstå  vid olika vattenstånd i Lojo sjö.  Skador på byggnader har utretts och därtill skador som 
industrier och vattentjänstverkan kan utsättas för.  Alla vägavsnitt som kan översvämmas har kartlagts. 
 
Vattenståndet i Lojo sjö regleras med kraftverksdammen i Svartåforsen.  Högsta tillåtna vattenstånd 
har definierats och när det överskrids måste vatten avtappas i en omfattning som följer 
tillståndsvillkoren.  De maximala avtappningarna varierar med årstid. De maximala avtappningarna 
sommar och vår enligt tillståndsvillkoren är inte alltid tillräckliga för att förhindra ett stigande vat-
tenstånd.  Stora avtappningar kan dessutom förorsaka skada i Svartån nedanom Lojo sjö. 
 
Nylands miljöcentral har definierat den lägsta rekommenderade bygghöjden på Lojo sjös stränder till 
NN+ 33,00 m.  Kommunerna uppmanas notera rekommendationen och följa den då nybyggen 
planeras. Risken för översvämning har inte alltid beaktats i kommunernas byggnadsordningar i 
tillräckligt hög grad. 
 
Utredningen visar att risken för skador på byggnader klart ökar då vattennivån stiger över NN+ 32,20 
m.  Mest utsatt är industrin, Gerknäs pappersfabrik som ägs av M-real Abp.  En vattenståndsnivå om 
NN+ 32,20 skadar fabrikens virkeslager, vilket leder till avbrott i produktionen. Skador på virkeslagret 
beräknas kosta ca 100 000 € och om produktionen avbryts innebär det en omsättningsminskning om 
ca 1,7 milj. € per dygn (enligt prisnivån 2005).  Samma vattennivå skadar byggnader runt sjön för ca 
184 000 €.  Vattentjänstverken påverkas inte av ett högt vattenstånd på annat sätt än att mängden 
avloppsvatten ökar, eftersom sjövatten rinner in i Lojo stads reningssystem då nivån når över 
överfallströskeln, dvs  NN+ 32,40 m.  Överfallströskeln kan höjas vid behov. I denna undersökning 
ingår inte eventuella skador på jordbruket, men de anses vara små i jämförelse med skador på 
byggnader och industri.  Vissa vägavsnitt i närheten av Lojo sjö täcks av vatten vid högt vattenstånd. 
Vägavsnitten har kartlagts och presenteras i rapporten. 
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Lohjanjärven ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. 

Osa rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsevat tulvariskialueilla ja voivat kärsiä 

vahinkoja poikkeuksellisen tulvan aikana. Tässä selvityksessä on määritetty Lohjanjär-

ven ranta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty 

erityisesti rakennuksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Myös tulvan alle jäävät tie- 

osuudet on kartoitettu. 

Lohjanjärven ranta-alueiden 
tulvavahinkoselvitys

  
elina Haapala
kari rantakokko
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