Tulviin voi varautua ennalta
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Kartassa on kuvattu ennustettu tulva-alue keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla.
Kartta ei ole riittävän tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/tulvakartat

Rovaniemen kaupunki sijoittuu Kemijoen
vesistöön, Ounasjoen ja Kemijoen
yhtymäkohtaan. Se on yksi Suomen
merkittävimmistä tulvariskialueista.
Erityisesti Saarenkylä, Koskenkylä
ja kaupungin eteläpuolella olevat
asutusalueet aina Valajaskoskelle
asti ovat tulvaherkkiä alueita.
Oheisessa tulvavaarakartassa on
kuvattu Rovaniemen kriittisin alue
tulvatilanteessa, joka toistuu keskimäärin
kerran sadassa vuodessa.
Asukkaan vastuulla on suojella itseään
ja omaisuuttaan omilla toimillaan.
Pelastusviranomaisen vastuulla on
toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta.
•• Tulvantorjuntatilanteen yleisjohto jos
pelastustoimintaan osallistuu useamman
toimialan viranomaisia sekä kokonaiskuvan
muodostaminen.
•• Kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden
ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit,
väliaikaisten penkereiden ja patojen teko).
•• Yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista
toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi
teiden tai penkereiden katkaisut).
ELY-keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen ennen
tulvia sekä vesistön käytön valvonta.
•• Vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen
•• Ennakkotorjuntatoimenpiteet (esim. jäänsahaus, hiekoitukset, säännöstelyn ohjaus)
•• Asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville
yhteisöille tai yksityisille seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja vesien
johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

Kuva: Tuomo Salakka

Kuva: Markku Mustakangas
/ SYKEkuva

Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisia
tulvasuojelussa.
•• Kunnan rakenteiden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyksien suojeleminen.
•• Esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen.
•• Työvoiman ja kaluston luovuttaminen tarvittaessa pelastusviranomaisen käyttöön.
Kuva: Unto Tapio / SYKEkuva

JOS TALOSI ON
TULVAVAARA-ALUEELLA
•• Suunnittele etukäteen, miten suojaat kyseisen kohteen (tilapäisen penkereen kaivumaista tai hiekkasäkeistä, pelkästään rakennusmuovin avulla tai varaamalla kohteeseen sopivat tilapäiset siirrettävät
tulvaseinämät). Pyydä asiantuntija-apua alueellisesta
ELY- keskuksesta suojausvaihtoehtojen valintaan.
•• Hanki tarvittavat materiaalit.
•• Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen
tukkimiseksi, ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen
ali tontille.
•• Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi
muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle
ja sen päälle paino.
•• Harkitse pumpun hankkimista tai varaa mahdollisuus
sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen sisäpuolelta tai talosi kellarista ja perehdy pumpun käyttöön.
•• Selvitä vaaravyöhykkeessä olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin) sekä
pääkatkaisimet ja veden sulkuventtiilit.
•• Siirrä pois tai nosta vedeltä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet.
•• Perehdy tulva-alueelta poisjohtaviin reitteihin, minne
voisit tulvan sattuessa mennä ja miten huomioit mahdolliset liikuntarajoitteiset henkilöt.

Jos on vaarana lumen sulamisesta
aiheutuva paikallinen tulvavahinko,
niin lisäksi

•• Aukaise hyvissä ajoin tontilta pois johtavat pintavesien kulkureitit, esimerkiksi ojat, kourut ja rummut.
•• Mikäli tontillasi on hulekaivoja pintavesien poisjohtamiseen, poista hulevesikaivojen päältä lumi ja jää
ja varmista että hulevesikaivo toimii.

Suomen ympäristökeskus
www.ymparisto.fi/syke
Lapin ELY-keskus
www.ely-keskus.fi/lappi

Lapin pelastuslaitos
www.lapinpelastuslaitos.fi

Rovaniemen kaupunki
www.rovaniemi.fi

TOIMENPITEET ENNEN TULVAA
•• Selvitä etukäteen, miten tulva on alueella ennen
käyttäytynyt tai miten sen oletetaan tulvatilanteessa
leviävän. Apuna voit käyttää tulvakarttoja.
www.ymparisto.fi/tulvakartat
•• Seuraa tiedotusvälineistä sekä kaupungin ELY-keskuksen ja SYKEn internet-sivuilta (osoite lopussa)
tulvatiedotusta.
•• Kerää lista tärkeistä yhteystiedoista.
•• Varmista, että taloudesta löytyy paristokäyttöinen
radio, taskulamppu
ja ensiapupakkaus.
•• Poista tarvittaessa tulva-alueelta vaarassa oleva
irtain omaisuus ja varmista, että alueelle jäävä omaisuus esim. laituri, vene jne. ovat hyvin kiinnitettyinä.

TULVATILANTEESSA
•• Kuuntele tiedotuksia, hälytyksiä ja ohjeita (radiosta,
kaiutinautosta, yleinen hälytysmerkki jne.) ja toimi
niiden mukaan.
•• Välitä tietoa eteenpäin naapureille ja poikkeuksellisista havainnoista viranomaisille.
•• Auta tarvittaessa naapureita.
•• Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle
•• Ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta
tai suojaa ne.
•• Tuki alueelle johtavat viemärit, rummut ja salaojat ja
varmista, ettei siitä ei aiheudu haittaa naapurille.
•• Suojaa taloasi tilapäisillä rakenteilla kuten esim.
hiekkasäkeillä tai suojapenkereellä tai ympäröi talon
alaosa muovilla.
•• Pidä suojatun alueen sisäpuoli pumpulla kuivana.
•• Katkaise sähkö pääkatkaisimesta ja sulje vesi sulkuventtiilistä mikäli asunnosta on poistuttava tulvan
ajaksi tai asumisturvallisuus varantuu.
•• Varmista reitti mitä pitkin voit poistua tulva-alueelta.
•• Muista lemmikkieläimet.
•• Varo virtaavaa tulvavettä – matalakin nopeasti virtaava vesi voi kaataa aikuisen.
•• Tulvavesi voi sisältää terveydelle haitallisia aineita.
•• Vältä ajamista veden peittämällä tiellä.

Jos et pääse omin avuin turvaan,
soita hätänumeroon 112 ja kerro
sijaintisi ja pyydä apua.
TULVAN JÄLKEEN
•• Varmista, että alueella asuminen on turvallista.
•• Varmista, että alueen rummut, hulevesiverkostot ja
muutkin tulvatorjuntatyössä mahdollisesti käytöstä
poistetut laitteet on palautettu normaaliin toimintakuntoon.
•• Erityisesti varmista sähkölaitteiden toimivuus.

