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Försäkring
Kontrollera att du har försäkring som täcker översvämningsskador.
Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera vilka villkor
som gäller för kartläggningen av skador och för torkningen. Kom
överens med bolaget om vad du kan göra själv.
Fotografera din bostad innan du börjar städa upp efter
översvämningen. Anteckna dina arbetstimmar.
Genom en översvämningsförsäkring kan du få ersättning för
skador som uppstår på byggnader eller lösöre vid exceptionella
översvämningar i vattendrag, i havet eller p.g.a. kraftiga regn.
Från början av år 2016 måste man skaffa en separat försäkring
för eventuella skördeskador.
För att reparera skador som orsakats på enskilda vägar kan det
beviljas statligt understöd om översvämningen är exceptionell.
Vid behov kontakta NTM-centralen.

Boende
Om huset inte är i beboeligt skick, ta reda på möjligheterna till
tillfälligt boende. Kontakta socialmyndigheterna i din hemkommun,
om ditt försäkringsskydd inte gäller avbrottet i boendet.
Säkerställ att vattnet är drickbart.

Hygien
Undvik kontakt med flödesvatten. Det kan innehålla avloppsvatten,
kemikalier och djurspillning. Tvätta händerna omsorgsfullt om du
kommer i kontakt med flödesvatten.

Städning
Börja med att avlägsna vatten och lera. Då du städar upp efter
översvämningen, bör du använda skyddsutrustning och tvätta
händerna efter städningen.
Kläder som vätts ner av flödesvatten bör tvättas separat i minst
60 ºC temperatur.

Elström
Koppla inte på strömmen, om översvämningen har blött ner fasta
installationer i byggnaden.
Kontakta en yrkesman inom elbranschen för att kontrollera i vilket
skick installationerna är eller kom överens om hur saken sköts
med ditt försäkringsbolag. Det samma gäller hushållsmaskiner
som utsatts för vatten.

Uppvärmning och olja
Om fastighetens uppvärmningssystem har skadats av
översvämningen bör systemet kontrolleras av en yrkesman
inom VVS-branschen. Det lönar sig inte att starta eller öppna
en fuktig oljebrännare, gasledning, cirkulationspump eller annan
husteknisk apparatur innan en sakkunnig har gjort en bedömning
av situationen.
Om flödesvattnet har pressat oljetanken från sin plats, kontakta en
auktoriserad oljetanksinstallerare. Om oljetanken har gått sönder
vid översvämningen och orsakat oljeläckage, ring räddningsverket
på det allmänna nödnumret 112.

Torkning
Torka ditt hus. Håll fönster och dörrar öppna under torra dagar.
Använd vid behov fläktar och värmare för torkningen. Det kan ta
flera veckor att få huset torrt. Kontakta en yrkesman för att få råd
och hjälp med torkningen.
Låt möbler, sängkläder och kläder torka utomhus.

Psykiskt stöd
Situationen efter en översvämning kan vara deprimerande.
Översvämningen och skador som orsakats av den kan orsaka
stress och trötthet.
Diskutera med närstående eller vänd dig till professionellt stöd
så att du inte måste möta situationen ensam. Det är frågan om
en olycka och du har rätt att få psykiskt stöd också av samhället.

Skriv upp

Kontak tuppgifter
som kan vara viktiga
vid en översvämning

Allmänt nödnummer

112

Försäkringsbolag
Tekniska myndigheten i kommunen

(t.ex. ansvarig för vattenförsörjningen, felanmälan,
vattenbolagets journummer el. dyl.)

Myndigheten för kommunens
bostadshälsa / miljöhälsovård
Yrkesman inom elbranschen
Yrkesman inom VVS-branschen
Kundservice för miljöfrågor

0295 020 901 (vardagar 9-16)

Trafikens kundservice

0295 020 601 (vardagar 9-16)

Vägtrafikantlinjen

0200 2100

(24 h/dygn)

(t.ex. vägskador, vatten
eller träd över vägen)

Bekanta dig även med broschyren
Översvämningsskydd för småhus.
Broschyren finns på webben.

Översvämningsinformation på webben:
Översvämningar Österbotten
www.ely-keskus.fi/sv/web/tulvatpohjanmaa
Twitter @tulvatpohjanmaa
www.twitter.com/tulvatpohjanmaa
Översvämingskartor		
www.ymparisto.fi/tulvakartat
Vattensituation 		
http://www.miljo.fi/vattensituation

