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Lähipäivien sadetilanne vaikuttaa Kittilän tulvatilanteeseen
Kittilässä vedennousu on hidastunut. Suuret sademäärät Kittilässä tai pohjoisemmassa
Ounasjoen alueella voivat vielä nostaa vedenkorkeutta. Kittilässä ihmisiä pyydetään
välttämään tarpeetonta liikkumista tulva-alueilla ja teillä, joille vesi on noussut.
Tulvakeskuksen tietojen mukaan vedennousu on pysähtynyt Kittilän pohjoispuolella. Arvioiden
mukaan vesi voi nousta Kittilässä vielä, ja vesi voi pysyä korkealla useiden päivien ajan.
Ilmatieteenlaitos ennustaa alkuviikolle vähäisiä sateita ja loppuviikolle mahdollisesti suurempia
sateita. Sateet voivat vaikuttaa merkittävästi vielä vedennousuun.
Kittilässä Pääskylänniemen aluetta on suojattu tulvalta vallilla. Toistaiseksi ei ole ryhdytty
evakuoimaan Pääskylänniemen palvelutaloja ja rivitaloja. Tilannetta ja evakuoinnin tarvetta
arvioidaan uudelleen maanantaina illalla 14.5.2018.
Lapin ELY-keskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen tietojen mukaan Sodankyläntie Kittilän sillan
kohdalta (kantatie 80) ja Muoniontie Sirkan jälkeen (kantatie 79) ovat toistaiseksi käytössä, vaikka
teille on noussut vettä. Sodankyläntiellä vettä on molemmilla kaistoilla ja liikennettä tarkkaillaan.
Kittilän koulukuljetukset toimivat normaalisti.
Kittilän kunnan johtoryhmä on kokoontunut maanantaina 14.5.2018 aamulla ja saanut jälleen
tilannekatsauksen Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Tulvakeskukselta ja Lapin
pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskukselta (teiden osalta) sekä tarkempia lähipäivien sääarvioita
Ilmatieteenlaitokselta.
Seuraavan kerran kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 14.5.2018 klo 20 ja saa
tilannekatsauksen Tulvakeskuksen asiantuntijoilta. Sen jälkeen tiedotetaan 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 puhelinnumerosta 040 676 3000.
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
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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