Tiedote 3: Kittilän tulvatilanne, Kittilän kunta
Su 13.5.2018 klo 11

Kittilässä vedennousu jatkuu, edelleen varaudutaan tulvaan
Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vedennousu jatkuu hieman hidastuen, kuitenkin on
edelleen mahdollista, että vedenkorkeus voi Kittilässä nousta vuoden 2005 tasolle.
Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut sunnuntaina 13.5.2018 aamulla ja saanut jälleen
tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin
Pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskukselta (teiden osalta). Ennusteiden mukaan edelleen
vahinkorajan ylittävä tulva on mahdollinen, lähipäivien sää vaikuttaa tilanteeseen.
Veden nouseminen on hieman hidastunut, kuitenkin edelleen varaudutaan kunnan kohteiden
(palvelutalot Metsola ja Pääskylä ja Lanssitien rivitalot) evakuointiin Pääskylänniemen alueella.
Evakuointiin ei ryhdytä tarpeettomasti, ja siksi vedennousun tilannetta seurataan sunnuntaina
päivän ajan. Evakuointitarvetta arvioidaan uudelleen illalla sunnuntaina 13.5.2018, kun kunnan
tulvajohtoryhmä kokoontuu klo 18. Henkilökunnalle annetaan illalla tarvittaessa tieto
varallolotarpeesta. Kunta on jatkanut yön aikana kunnan kiinteistöjen suojausta.
Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen tietojen mukaan tällä hetkellä Sodankyläntielle
(kantatie 80) on noussut vettä, mutta tie on käytössä. Sama tilanne on Sirkka-Muonion välillä
(kantatie 79). Lapin pelastuslaitos on poistattanut Sodankyläntien varressa sijaitsevalta
leirintäalueelta veden varaan joutuneet ajoneuvot. Ajoneuvoja kehotetaan siirtämään pois pihoilta,
joille vesi voi nousta.
Kiinteistönomistajien tulee itse varautua omien kiinteistöjen osalta. Ensisijaisesti kannattaa seurata
ohjeistuksia kiinteistöjen suojaukseen Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla, Lapin tulvasivuilla:
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2018
Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu sunnuntaina 13.5.2018 klo 18 ja tiedottaa sen
jälkeen kunnan osalta tilanteesta.
Lisätietoa tilanteesta
Kittilän kunta tiedottaa tulviin varautumisestaan kunnan www-sivuilla osoitteessa
http://www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2018. Osoitteesta löytyy myös yleistä tietoa tulvaan
varautumisesta. Yksityisten kiinteistöjen suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla. Kunta antaa
lisätietoja kunnan palvelujen järjestämisen osalta (mm. koulukuljetukset, mahdolliset
evakuoinnit), puhelinnumerosta 040 676 3000.
Ajankohtaista tulvatilannetta voi seurata Ympäristökeskuksen sivuilta www.ymparisto.fi ja Lapin
pelastuslaitoksen internet-sivuilta osoitteesta www.lapinpelastuslaitos.fi. ELY-keskus julkaisee
tulvatiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi (Ajankohtaista, Tiedotteet).

Lisätietoja Kittilän tulvatilanteesta:
Palopäällikkö Jorma Ojala, Lapin Pelastuslaitos, puh. 0400 393 519,
jorma.ojala@lapinpelastuslaitos.fi, päivystäjän puh. 040 481 0420
Pelastuslaitokselle pyydetään antamaan työrauha ja ensisijaisesti seuraamaan tilannetta Lapin
pelastuslaitoksen www-sivuilta.
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