
Hồ Nakahata

Hồ Matsubara

Hồ Aigatani

Hồ Kawaharada (Ue)

Hồ Kosako

Hồ Shimosako

Sông Ishizaki-kawaSông Ishizaki-kawa
Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

UryunoUryuno

Ose-machiOse-machi

HirowaraHirowara

Nishikaminaka, Sadohara-choNishikaminaka, Sadohara-cho

Higashikaminaka, Sadohara-choHigashikaminaka, Sadohara-cho

AratakeAratake

IwazumeIwazume

SanmyoSanmyo

Kamihata

Kamenoko

219

14

44

14

325 Đường vòng Haruta

Đường
 ca

o t
ốc 

Higa
shi

kyu
shu

Câu lạc bộ golf Aiwamiyazaki

Chùa Byodoji Kannondo

Đền Hachiman

Đền Daishogun

Đền Yamanokami

Đền Daishogun

Đền Kawakami

Đền Kawakami

佐土原町域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Nakahata

Hồ Matsubara

Hồ Aigatani

Hồ Kawaharada (Ue)

Hồ Kosako

Hồ Shimosako

Sông Ishizaki-kawaSông Ishizaki-kawa
Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Kunitomi

UryunoUryuno

Ose-machiOse-machi

HirowaraHirowara

Nishikaminaka, Sadohara-choNishikaminaka, Sadohara-cho

Higashikaminaka, Sadohara-choHigashikaminaka, Sadohara-cho

AratakeAratake

IwazumeIwazume

SanmyoSanmyo

Kamihata

Kamenoko

219

14

44

14

325 Đường vòng Haruta

Đường
 ca

o t
ốc 

Higa
shi

kyu
shu

Câu lạc bộ golf Aiwamiyazaki

Chùa Byodoji Kannondo

Đền Hachiman

Đền Daishogun

Đền Yamanokami

Đền Daishogun

Đền Kawakami

Đền Kawakami

佐土原町域 5

5 5
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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2726



Hồ Shinakashiro-ike

Hồ Kawaharada (hạ)

Hồ Shingu (hạ)

Hồ Shingu (thượng)

Hồ Mitsue

Hồ Terada

Hồ Konaeshiro (hạ)
Hồ Konaeshiro-ike

Nagayama

Hồ Yamanokami

Hồ Higashimata

Hồ Ushirozako

Hồ Sanbyakubo

Hồ Hiramawari

Hồ Tamiya

Hồ Sakamoto

Hồ Kuroda

Hồ FukasakoSông Ishizaki-gawa

Sông Ishizaki-gawa

Hirohara

Shimotajima Sadowara-cho

Shimonaka Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Sadowaracho Kuroda

Naka

Kameda

Shinseicho

10

219

219

219

44

14

14

14

44

Đường vòng Haruta

Đường vòng Hirose

Đường vòng Sadowara

Bưu điện Sadowaranaka

Tiểu học Hirosenishi

Tiểu học Naka

Đền Daiwa

Đền Wakamiya

Đền Higashikaminaka

Chùa Hisamine Kannon

Trạm cứu hỏa Kita Văn phòng chi nhánh HokubuTrạm cứu hỏa Kita Văn phòng chi nhánh Hokubu

Nhà thi đấu võ thuật Sadowara

Trường trung học phổ thông Sadowara

Trường tiểu học Hirosenishi

Nhà văn hóa cộng đồng khu vực Naka

Cơ sở học tập, v.v... khu vực Kuroda

Trung tâm phúc lợi khu vực Sadowara

Trường tiểu học Naka

Công viên Ishizakigawa Fureai

Sân golf Miyazaki Sunshine

Sân golf Hibiscus GC

Công viên Hisamine

佐土原町域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Shinakashiro-ike

Hồ Kawaharada (hạ)

Hồ Shingu (hạ)

Hồ Shingu (thượng)

Hồ Mitsue

Hồ Terada

Hồ Konaeshiro (hạ)
Hồ Konaeshiro-ike

Nagayama

Hồ Yamanokami

Hồ Higashimata

Hồ Ushirozako

Hồ Sanbyakubo

Hồ Hiramawari

Hồ Tamiya

Hồ Sakamoto

Hồ Kuroda

Hồ FukasakoSông Ishizaki-gawa

Sông Ishizaki-gawa

Hirohara

Shimotajima Sadowara-cho

Shimonaka Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Sadowaracho Kuroda

Naka

Kameda

Shinseicho

10

219

219

219

44

14

14

14

44

Đường vòng Haruta

Đường vòng Hirose

Đường vòng Sadowara

Bưu điện Sadowaranaka

Tiểu học Hirosenishi

Tiểu học Naka

Đền Daiwa

Đền Wakamiya

Đền Higashikaminaka

Chùa Hisamine Kannon

Trạm cứu hỏa Kita Văn phòng chi nhánh HokubuTrạm cứu hỏa Kita Văn phòng chi nhánh Hokubu

Nhà thi đấu võ thuật Sadowara

Trường trung học phổ thông Sadowara

Trường tiểu học Hirosenishi

Nhà văn hóa cộng đồng khu vực Naka

Cơ sở học tập, v.v... khu vực Kuroda

Trung tâm phúc lợi khu vực Sadowara

Trường tiểu học Naka

Công viên Ishizakigawa Fureai

Sân golf Miyazaki Sunshine

Sân golf Hibiscus GC

Công viên Hisamine

佐土原町域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Ishizaki-gawa
Sông Ishizaki-gawa

Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

Hồ Yanaginouchi

Hồ Sanbyakubo

96

4

5

2

3

1

7

8

Ga Sadowara

Shimotajima Sadowara-cho

Shimonaka Sadowara-cho

Matsukoji Sadowara-cho

Kamimachi

Sadowara Shisho-mae
Oida

Umeno

10

372

Cầ
u I

sh
iza

ki-
ba

sh
i

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Hirose

Trung học phổ thông Sadowara

Trung học cơ sở Hirose

Trung học cơ sở Hisamine

Tiểu học Hiroset

Tiểu học Hirosekita

Đền thờ thần hộ quốc Hirose

Đền Hirose

Chùa Renkoji

Văn phòng kinh doanh Sadowara, Cục hệ
 thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki

Chi nhánh tổng hợp Sadowara Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sadowara

Trường trung học cơ sở Hisamine Trung tâm văn hóa tổng hợp Sadowara

Nhà thi đấu Sadowara

Trường tiểu học Hirose

Trường trung học cơ sở Hirose

佐土原町域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Ishizaki-gawa
Sông Ishizaki-gawa

Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

Hồ Yanaginouchi

Hồ Sanbyakubo

96

4

5

2

3

1

7

8

Ga Sadowara

Shimotajima Sadowara-cho

Shimonaka Sadowara-cho

Matsukoji Sadowara-cho

Kamimachi

Sadowara Shisho-mae
Oida

Umeno

10

372

Cầ
u I

sh
iza

ki-
ba

sh
i

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Hirose

Trung học phổ thông Sadowara

Trung học cơ sở Hirose

Trung học cơ sở Hisamine

Tiểu học Hiroset

Tiểu học Hirosekita

Đền thờ thần hộ quốc Hirose

Đền Hirose

Chùa Renkoji

Văn phòng kinh doanh Sadowara, Cục hệ
 thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki

Chi nhánh tổng hợp Sadowara Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sadowara

Trường trung học cơ sở Hisamine Trung tâm văn hóa tổng hợp Sadowara

Nhà thi đấu Sadowara

Trường tiểu học Hirose

Trường trung học cơ sở Hirose

佐土原町域 7

7 7
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Sugata-ike

Hồ Ueosako-ike

Hồ Shimoosako-ike

Hồ Chidorigasakokami-ike

Hồ Chidorigasakoshimo-ike

Hồ Hiroharashin-ike

Hồ Kiridoshi-ike

Hồ Kurogamisako-ike

Hồ Minonotsutsumi-ike

Hồ Hiroharaosako-ike

Hồ Minamigasako-ike

Hồ Kamagasako-ike

Hồ Sannosako-ike

Hồ Edatani

Hồ Ikeuchishin-ike

Sông Ishizaki-kawa
Sông Ishizaki-kawa

Ikeuchi-choIkeuchi-cho

UryunoUryuno

ShimanouchiShimanouchi

ShimanouchiShimanouchi

ShimanouchiShimanouchi

NiinazumeNiinazume

HiroharaHirohara

Shimonaka, Sadowara-choShimonaka, Sadowara-cho

Higashikaminaka, Sadowara-choHigashikaminaka, Sadowara-cho

Miyazaki-shi Hirohara

219

44

Bưu điện tư nhân Hazama

Trung học phổ thông Nissho Gakuen
Trung học cơ sở Nissho Gakuen

Đền Hirohara

Trường trung học phổ thông Nissho Gakuen

Nhà thi đấu Hirohara

Công viên Darumizu

佐土原町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

8
65
9
7

3332

Hồ Sugata-ike

Hồ Ueosako-ike

Hồ Shimoosako-ike

Hồ Chidorigasakokami-ike

Hồ Chidorigasakoshimo-ike

Hồ Hiroharashin-ike

Hồ Kiridoshi-ike

Hồ Kurogamisako-ike

Hồ Minonotsutsumi-ike

Hồ Hiroharaosako-ike

Hồ Minamigasako-ike

Hồ Kamagasako-ike

Hồ Sannosako-ike

Hồ Edatani

Hồ Ikeuchishin-ike

Sông Ishizaki-kawa
Sông Ishizaki-kawa

Ikeuchi-choIkeuchi-cho

UryunoUryuno

ShimanouchiShimanouchi

ShimanouchiShimanouchi

ShimanouchiShimanouchi

NiinazumeNiinazume

HiroharaHirohara

Shimonaka, Sadowara-choShimonaka, Sadowara-cho

Higashikaminaka, Sadowara-choHigashikaminaka, Sadowara-cho

Miyazaki-shi Hirohara

219

44

Bưu điện tư nhân Hazama

Trung học phổ thông Nissho Gakuen
Trung học cơ sở Nissho Gakuen

Đền Hirohara

Trường trung học phổ thông Nissho Gakuen

Nhà thi đấu Hirohara

Công viên Darumizu

佐土原町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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HyuganadaHyuganada

Sông Ishizaki-kawa

Sông Ishizaki-kawa

Hồ Marumuta-ike

Hồ Osako

Hồ Hirabaru

Hồ Taninoko
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Ga Hyuga Sumiyoshi

ShiojiShioji

ShiojiShioji

ShimanouchiShimanouchi

HiroharaHirohara

HiroharaHirohara

Shimonaka Sadowara-cho Shimonaka Sadowara-cho 

Ishizaki Sadowara-cho Ishizaki Sadowara-cho 

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Sadowaracho Haraguchi

Hyuga Sumiyoshi Eki-iriguchi

Shimanouchi

Sadowaracho Katasebaru

Sumiyoshi bokujo-mae

Sadowaracho Nakamizo

Sadowaracho Myojinyama

10

10

11

14

372

Cầu Taira

Đường thu phí Hitotsuba

Tuyến ch
ính Nippo

Bưu điện Sumiyoshi
(Văn phòng) Sông ngòi và quốc lộ Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản
(Văn phòng chi nhánh) Miyazaki Iji

Trung học cơ sở Sumiyoshi

Trường hỗ trợ trung tâm tỉnh Miyazaki

Trường khiếm thị Myojo tỉnh Miyazaki

Đền Shiroyama

Đền Hachiman

Điện thờ Katasebaru Shimoyama Daijingu

Đền ShimonakaĐền Shimonaka

Đền Yowara

Đền Akiba

Chùa Taioji

Trường khiếm thị Myojo

Trường trung 
học cơ sở Sumiyoshi

Trung tâm thiếu nhi Sumiyoshi

Trung tâm giao lưu khu vực Hirose

佐土原町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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HyuganadaHyuganada

Sông Ishizaki-kawa

Sông Ishizaki-kawa

Hồ Marumuta-ike

Hồ Osako

Hồ Hirabaru

Hồ Taninoko

8
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Ga Hyuga Sumiyoshi

ShiojiShioji

ShiojiShioji

ShimanouchiShimanouchi

HiroharaHirohara

HiroharaHirohara

Shimonaka Sadowara-cho Shimonaka Sadowara-cho 

Ishizaki Sadowara-cho Ishizaki Sadowara-cho 

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Sadowaracho Haraguchi

Hyuga Sumiyoshi Eki-iriguchi

Shimanouchi

Sadowaracho Katasebaru

Sumiyoshi bokujo-mae

Sadowaracho Nakamizo

Sadowaracho Myojinyama

10

10

11

14

372

Cầu Taira

Đường thu phí Hitotsuba

Tuyến ch
ính Nippo

Bưu điện Sumiyoshi
(Văn phòng) Sông ngòi và quốc lộ Miyazaki thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản
(Văn phòng chi nhánh) Miyazaki Iji

Trung học cơ sở Sumiyoshi

Trường hỗ trợ trung tâm tỉnh Miyazaki

Trường khiếm thị Myojo tỉnh Miyazaki

Đền Shiroyama

Đền Hachiman

Điện thờ Katasebaru Shimoyama Daijingu

Đền ShimonakaĐền Shimonaka

Đền Yowara

Đền Akiba

Chùa Taioji

Trường khiếm thị Myojo

Trường trung 
học cơ sở Sumiyoshi

Trung tâm thiếu nhi Sumiyoshi

Trung tâm giao lưu khu vực Hirose

佐土原町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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