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Sulaminen käynnistyy vähitellen koko Lapissa – suurtulvat edelleen mah-
dollisia  
 
Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat 
 

Lapin tilanne tulvien osalta on vielä rauhallinen, mutta virtaamat alkavat vähitellen 
kasvaa lämpötilojen noustessa. Simojoella virtaamien arvioidaan olevan korkeim-
millaan toukokuun viimeisellä viikolla, mutta muualla Lapissa tulvahuiput ajoittuvat 
kesäkuun puolelle. Uusimpien ennusteiden mukaan sulaminen näyttäisi jakaantu-
van melko pitkälle aikavälille. Riski suurtulvalle on kuitenkin edelleen olemassa. 
 
Uusien ennusteiden mukaan viileä sää jatkuu vielä muutaman päivän. Loppuvii-
kosta lämpötilat kuitenkin kohoavat nollan yläpuolelle yölläkin suurimmassa 
osassa Lappia, jolloin lumen sulaminen pääsee kunnolla vauhtiin. Osittain sula-
mista on jo tapahtunut erityisesti Etelä-Lapin alueella, jossa lumen määrä on vä-
hentynyt merkittävästi. Lämpötilan kehitys on kuitenkin vielä epävarmaa ja se vai-
kuttaa sekä tulvien suuruuteen, että ajankohtaan. 
 
Jokien virtaamat näyttäisivät olevan melko samaan aikaan suurimmillaan sekä Iva-
lossa, Rovaniemellä että Kittilässä. Näissä paikoissa tulvahuippu ajoittuu todennä-
köisesti kesäkuun ensimmäiselle tai toiselle viikolle. Laajan pohjoisen valuma-alu-
een vuoksi Tornionjoen tulvahuippu tulee muutaman päivän edellisten jälkeen. Te-
nojoella virtaamat näyttäisivät olevan suurimmillaan Tornionjoen tulvien kanssa, eli 
kesäkuun toisella tai kolmannella viikolla.  
 
Uusimpien ennusteiden mukaan sulamisjaksosta muodostuu melko pitkä, mikä on 
hieman pienentänyt suurtulvien riskiä. Mikäli lämpötilat nousevat ennustettua no-
peammin on ennätyssuurtulvat edelleen mahdollisia. Mikäli lämpenemisen kanssa 
samaan aikaan tulee voimakkaita vesisateita, tilanne muodostuu vakavaksi kaikilla 
riskialueilla.  
 
Sekä Rovaniemellä että Kittilässä tulvan arvioidaan nousevan vahinkorajan tuntu-
maan tai hieman sen yli. Mikäli lämpeneminen tapahtuu nopeasti, voi Kittilässä 
tulva kasvaa yhtä suureksi kuin vuonna 2005. Tornionjoella suurin riski tulvavahin-
goille on Pellossa, jossa tulvan arvioidaan nousevan vahinkorajan tuntumaan. Ivalossa 
on mahdollisuudet kaikkien aikojen suurimpaan tulvaan, mutta tulvapenkereet suojaa-
vat suurimmilta vahingoilta.  
 
Tulvien ajankohdat ja suuruus tarkentuvat sääennusteen tarkentumisen myötä lä-
hiviikkojen aikana. Seuraava Lapin aluetta koskeva tulvatiedote annetaan viikolla 
22 ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet 
muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennus-
teita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla. Ennusteet 
päivittyvät muutaman tunnin välein. 

 

 

https://www.ymparisto.fi/tulvatilanne
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Lisätietoja: 

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh. 
0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 0295 251 731 (Tulvakeskus), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen 

• Lapin pelastuslaitoksen tulva 2020-sivut 

• www.ymparisto.fi/tulvaohjeet 

• Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen  

Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella 

• Ilmatieteenlaitoksen Sää-sovellus 

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteiset tiedotteet 

• Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet 
 
Tulvatilanteen seuranta 

• Tulvatilannetta koko Suomessa voi seurata lähes reaaliajassa valtakunnal-
lisilla vesitilanne ja ennusteet-sivuilla  

• Jatkuvasti päivittyvä kartta: Tulvavaroitukset ja vesistöennusteet 
• Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelusta  
• Ajankohtainen liikennetieto: TMFG:n liikennetilanne-palvelusta 
• ELY-keskusten yhteinen tulvasivu 
• Lapin pelastuslaitoksen Lapin tulvasivut 2020 -sivut 

 
Twitter 

• #tulva OR #tulvat ja #Lapintulvat  
• @pinnanalta (SYKEn hydrologit) 
• @Lapin_ELY (Lapin ELY-keskus) 
• @meteorologit (Ilmatieteen laitos) 
• @Lapinpelastus (Lapin Pelastuslaitos) 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020
http://www.ymparisto.fi/tulvaohjeet
https://www.doria.fi/handle/10024/134603
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253
http://www.ymparisto.fi/tulvatilanne
http://www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset
http://www.vesi.fi/
https://liikennetilanne.tmfg.fi/
https://liikennetilanne.tmfg.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne#.WruB0mdKUSk
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020
https://twitter.com/search?q=%23tulva%20OR%20%23tulvat&src=typd&f=live
https://twitter.com/search?q=%23Lapintulvat&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pinnanalta
https://twitter.com/Lapin_ELY
https://twitter.com/meteorologit
https://twitter.com/Lapinpelastus

