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Vakuutus
Varmista, että on sinulla on vakuutukset tulvan varalta.
Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi. Varmista vahinkojen kartoittamiseen
ja rakennuksen kuivatukseen liittyvät ehdot. Sovi vakuutusyhtiön
kanssa, mitä voit tehdä itse.
Valokuvaa asuntosi ennen kuin alat siivota tulvavahinkoja. Kirjaa
ylös omat työtunnit.
Tulvavakuutuksen kautta voit saada korvauksen poikkeuksellisista
vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvista, jotka vahingoittavat
rakennuksia tai irtaimistoa. Satovahingoille tulee vuoden 2016
alusta lähtien hankkia oma vakuutus.
Yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan
myöntää valtion avustusta tulvan ollessa poikkeuksellinen. Ota
tarvittaessa yhteyttä ELY-keskukseen.

Asuminen
Varmista, onko asuntoosi turvallista palata. Jos talo on
asumiskelvoton, selvitä missä voit asua tilapäisesti. Mikäli
vakuutusturvasi ei kata asumisen keskeytymistä, ota yhteyttä
kotikuntasi sosiaaliviranomaisiin.
Varmista juomaveden käyttökelpoisuus.

Sähköt
Älä kytke sähköjä päälle, jos tulva on kastellut rakennuksen
kiinteitä asennuksia.
Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen asennusten kunnon
selvittämiseksi ja sovi asiasta vakuutusyhtiösi kanssa. Toimi
samoin kastuneiden kodinkoneiden kohdalla.

Lämmitys ja öljy
Tulvasta kärsinyt lämmitysjärjestelmä on tarkastettava LVIalan ammattilaisella. Kastunutta öljypoltinta, kaasulinjaa,
kiertovesipumppua tai muita taloteknisiä laitteita ei kannata
käynnistää ennen kuin asiantuntija on käynyt arvioimassa
tilanteen.
Jos tulva on siirtänyt öljysäiliön pois paikoiltaan, ota yhteyttä
valtuutettuun öljysäiliöasennuksia tekevään yritykseen. Jos
öljysäiliö on rikkoutunut tulvan seurauksena ja aiheuttanut
öljyvahingon, hälytä pelastuslaitos numerosta 112.

Hygienia
Vältä kosketusta tulvaveden kanssa. Tulvavesi voi sisältää
jätevettä, kemikaaleja ja eläinten ulosteita. Jos joudut kosketuksiin
tulvaveden kanssa, pese kätesi huolellisesti.

Siivoaminen
Poista ensiksi vesi ja muta. Puhdistaessasi tulvan jälkiä, käytä
suojaavia vaatteita, kenkiä ja hanskoja. Pese kätesi siivoamisen
jälkeen.
Pese tulvaveden kastelemat vaatteet erikseen vähintään 60 ºC
lämpötilassa.

Kuivattaminen
Kuivata talosi. Pidä ikkunat ja ovet auki kuivina päivinä. Käytä
tarvittaessa tuulettimia ja lämmittimiä talon kuivattamiseen.
Kuivattaminen voi kestää viikkoja. Ota yhteyttä alan ammattilaiseen
neuvojen ja kuivatusavun saamiseksi.
Kuivata huonekalut, petivaatteet ja vaatteet ulkona.

Henkinen tuki
Tulvan jälkeinen näky voi olla masentava. Tulva ja sen
aiheuttamien vahinkojen selvittäminen voi aiheuttaa stressiä ja
väsymystä.
Keskustele läheistesi kanssa tai käänny ammattiauttajan
puoleen, ettei asiaa tarvitse kohdata yksin. Kysymyksessä on
onnettomuus, johon sinulla on oikeus saada henkistä tukea myös
yhteiskunnalta.

Kirjoita ylös tärkeät

yhteystiedot

tulvan varalta
Yleinen hätänumero

112

Vakuutusyhtiö
Kunnan tekninen viranomainen

(esimerkiksi vesihuollon vastaava, vikapäivystys,
vesiyhtiön päivystysnumero tms.)

Kunnan terveysviranomainen
Sähköalan ammattilainen
LVI-alan ammattilainen
Ympäristöhallinnon asiakaspalvelu

0295 020 900 (arkisin 9-16)

Liikenteen asiakaspalvelu

0295 020 600 (arkisin 9-16)

Tienkäyttäjän linja

0200 2100

(24 h/vrk)

(esim. tievauriot, tiellä
oleva vesi, puut yms.)

Lue myös Pientalon tulvaturvallisuusopas,
joka on saatavilla verkosta.
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