”2000-luvun vaihtoehto hiekkasäkeille”

Geodesign Tulvaesteet (Barriers) ovat suunniteltu vaikeimpien
tulva-alueiden pelastustoimintaan. Niitä on myös käytetty laajasti
työpatojen tekoon. Yhä useammalla insinöörillä, konsultilla
ja vaaratilanteiden hallinnan suunnittelijalla on kokemusta
tästä käytännöllisestä ja tehokkaasta tulvaestejärjestelmästä.
Toimitettuamme yli 34 km tulvaesteitä meillä on laaja kansainvälinen
kokemus ja lukuisia referenssejä käyttökokemuksista.
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TULVIEN TORJUNTAAN JA TYÖPATOJEN TEKOON

Geodesign Barriers tulvaesteiden rakenne on nerokkaan yksinkertainen ja jämerä. Vahva runko, joka tukee alumiinilevyjä (Steel Barrier),
vesivanerilevyjä (Board Barrier) tai puisia kuormalavoja (Pallet Barrier), on galvanoitua terästä. Esteiden pystyttäminen sujuu helposti
ilman lisätarvikkeita muutaman henkilön voimin.
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Leveys (lava pystyasennossa) 0.82 m
Leveys (lava vaaka-asennossa) 1.23 m

TULVAPUMPPU Pumput STT60 Diesel ja STT60
Petrol (bensiini) on kehitetty
varta vasten selviytymään
tulvavesistä. Kapasiteetti 3000
litraa minuutissa.

Geodesign tulvaeste on
ensimmäinen vapaasti
seisova tulvaestejärjestelmä
joka on saanut arvostetun
British Standards Institution:
in BSI Kitemark
sertifointimerkin.
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Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen
Kun sähkön jakelu loppuu ja jätevesihuolto lakkaa toimimasta ei asukkailla eikä yrityksillä ole paljoakaan toivoa. On
ensiarvoisen tärkeää että tiestö ja rautatieverkosto toimivat. Geodesign tulvaeste on osoittautunut erittäin tehokkaaksi
työkaluksi tulvavaaran nopeassa torjunnassa.

Koulutus

Vasta kun olet saanut koulutuksen siitä miten järjestelmä toimii, miten selviytyä pulmista ja mitä Geodesign tulvaesteellä
voi tehdä saat kaiken irti järjestelmästä. Paitsi pakollisia terveys- ja turvallisuusasioita koulutus käsittää järjestelmän
perustietoja kuten suoran tulvaesteen rakentamisen ja kulmien sekä seinäkiinnitysten tekemisen. Voit käyttää
improvisointikykyäsi kun laitamme erilaisia esteitä rakennettavalle reitille. Kun Geodesign tulvaesteitä varastoidaan
lähellä kriittisiä kohteita, apu on tarvittaessa nopeasti paikalla.

Pariisi 1910 ja 2010
Sähkön jakelu lienee nykyaikaisen infrastruktuurin tärkeimpiä toimintoja.
Vuonna 1910 Seine-joki tulvi Pariisin kaduille ja ainoastaan muutama hiekkavalli
suojasi tärkeitä kohteita. Tänään Geodesign tulvaesteillä suojataan kriittiset
muuntajat, joka mahdollistaa jatkuvan sähkönjakelun Pariisin asukkaille myös
Seine-joen tulviessa.

”Sääntökirjaa on muutettu pysyvästi. Vanhaa konsensusta ettei mitään vo
korvattu tiedolla että jotain voidaan tehdä. Tulvaesteet olivat valtava men

Näin kirjoitti sanomalehti Shropshire Sta

Valtavien sateiden aiheuttama vesien nousu mursi jokivarsia Walesissa, Englannissa helmikuun alussa v.2004 ja Severn-joki nousi vakavaan tulvakorkeuteen
500 metriä Geodesign teräksisiä tulvaesteitä joiden korkeus oli 1,25m ja 1,80m pystytettiin alle viidessä tunnissa.

”Jos pystymme suojaamaan Ironbridgen, jonka perustukset ovat vanhoja ja monimutkaisia, en hetkeäkään epäröi ettemme pystyisi suojaamaan mitä tahansa k

REFE

Arvikan kaupunki Ruotsissa selvisi säikähdyksellä uhkaavasta tulvasta
marraskuussa vuonna 2000 kun 1500 metriä Geodesign lavaestettä pystytettiin
kahteen eri paikkaan, Strandin tiluksille ja Palmviken ostoskeskuksen liepeille.
Marraskuun aikana Glasfjorden-järven pinta nousi 12 cm:n päivävauhtia, yhteensä
3 m 14 cm yli normaalin tason. Torjunta suoritettin tehokkaasti käytämällä 0,65m,
0,95m ja 1,8m korkuisia esteitä.

n voi tehdä on
menestys.”

e Star Helmikuussa 2004.

Tuotenimi
Geodesign Barriers tulvaesteitä on käytetty menestyksellä tulvien torjunnassa jo yli 10 vuotta.
Esteitä käytetään laajasti eri puolilla Eurooppaa. Esteet on suunniteltu käytettäväksi siellä
missä perinteiset suojat ovat osoittautuneet turhan kalliiksi tai esteettisesti sopimattomiksi.
Konstruktio mahdollistaa kaikenlaisten kulmien ja tasoerojen huomioimisen. Estejärjestelmää
voidaan käyttää jokaisen kaupungin tai kunnan tulvantorjuntasuunnitelman mukaisesti.

”Rodenkirchenin ihme”
Saksan Kölnissä 500 metrin este pystytettiin muutamassa tunnissa eräänä helmikuun päivänä

teen Coalbrookdalessa. Ironbridge Gorgessa

vuonna 1999 kun Rein-joki mursi rantavallit. Este suojasi Rodenkirchen nimisen alueen ja sen
3300 asukasta viiden vuorokauden ajan. Järjestelmän toimivuus aiheutti suurta ihmetystä.

ansa kaupunkia.”

EFERENSSEJÄ

Siitä lähtien Köln-Rodenkirchen aluetta on suojattu useasti tällä Geodesign estejärjestelmällä.

Epätasainen
maapohja

Seinään
liittäminen

Kulmat

EUR95Plus
eurolavoilla

Tulvantorjuntakontti

Pakkaus ja
käsittely

EUR240:n
virallinen testi

Tilapäinen
vesivarasto

Soisson, Ranska

Townsville, Australia

Oxford, Englanti

Wroclaw, Puola

Waitaki/Oamaru, Uusi Seelanti

Hyödy kokemuksestamme
Teillä on visio ja meillä on työkalut sen toteuttamiseen. Yli 34 km vapaasti seisovaa Geodesign tilapäisestettä on hoitanut tehtävänsä
ympäri maailmaa – yhä uudestaan – aina kun niiden käyttö katsotaan tarpeelliseksi. Uskomme että esimerkkitapauksemme
osoittavat miten tulvavahinkoja voidaan ennaltaehkäistä. Vapaaehtoisilla ”tulvaprikaateilla” ja valikoituihin tukikohtiin sijoitetuilla
estevarusteilla voimme suojautua odottamattomia sääilmiöitä vastaan. Joten käyttäkää pitkää kokemustamme hyväksenne ja
luokaa oma tulvatorjuntaratkaisunne heti. Yhteiskunta voi hyötyä uudesta tekniikasta joka perustuu terveisiin suunnitteluperiaatteisiin
ja maailmanlaajuisesti hankittuun kokemukseen.

Vresse-sur-Semois, Belgia

Brisbane, Australia

Olomuce, Tsekin tasavalta

Upton upon Severn, Englanti

Louvigny, Ranska

Tiiliseinän perusta
oli vuosien saatossa
haurastunut. Työpadon
tekoon käytettiin 1,25
m korkeita Geodesign
teräsesteitä.

Pohjan ollessa
mutainen esteen
pystytystä voidaan
helpottaa käyttämällä
apuponttoonia.
Näin este voidaan
ensin pystyttää kuivissa
olosuhteissa ennen
paikalleen laskemista.

Erään kosken juoksun helpottamiseksi oli rakennettava
virtauksen ohjaimet sekä
uusittava vanha muuri.
Nopeasti virtaava vesi
saatiin ohittamaan työalueet
1,25 m ja 1,50 m korkeilla
lavaesteillä. Tälle menetelmälle myönnettiin vuoden
2003 ”Paras oivallus” palkinto
urakan toteuttaneessa
rakennusyhtiössä.

Tässä työpatoprojektissa
katamaraanityyppistä
ponttoonia käytetään
sukeltajan työtasona.

Vanhan kivisillan kaipaamaa
korjausta varten yksi joen
uoma oli ensin kuivattava.
1,25 m korkeat lavaesteet
pystytettiin nopeastivirtaavaan veteen.

Virtauksen aiheuttamat syvät
reiät olivat heikentäneet
tämän sillan perustuksia.
1.25 m korkeita lavaesteitä
käytettiin virtauksen
tilapäiseen ohjaamiseen
niin että työt voitiin tehdä
kuivissa olosuhteissa.

Geodesign esteitä
käytettiin kanavan reunojen
tarkastamisessa. Tämä
vaati kanavan vesipinnan
laskemista 1,5 kilometrin
matkalla.

Joen juoksun
helpottamisprojektin
osana rantavallia
oli vahvistettava.
Kuivan työalueen
aikaansaamiseksi
käytettiin 1,25 metriä
ja 1,5 metriä korkeita
Geodesign teräsesteitä.

Perustustöiden
helpottamiseksi
rautatiesillan
uusimisprojektissa
West Yorkshiressa,
Englannissa käytettiin
1,25 metrin korkuisia
teräsesteitä.
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Näitä esteitä käytettiin
mutaisella pohjalla.
Pidentämällä
muovikalvoa märällä
puolella voitiin estää
eroosiota. Projektin
tarkoituksena oli luoda
syöttö palontorjuntaa
varten.

