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Ihminen elää mullistusten maailmassa. Joka päivä 
jossain tulvii, myrskyää, maa järisee tai maastopalo 
alkaa kyteä. Katastrofien keskellä tukeudumme tär-
keisiin kykyihimme: yhteistyöhön ja luottamukseen.  
 
Nykyään luonnonkatastrofit pystytään pääosin 
estämään tai niiden vaikutuksia lieventämään. Jos 
yhteiskunta ei ole riittävän varautunut ympäröiviin 
luonnonvoimiin, voivat seuraukset yltyä katastrofik-
si. Siksi luonnonilmiöitä on hyvä ymmärtää ja oppia 
elämään niiden keskellä. 
 
Ankkalinnassa luonnon ääri-ilmiöt toimivat inspi-
raationa monille mukaansatempaaville seikkailuille, 
ja usein Sudenpennut näyttävät hätätilanteissa mitä 
parhainta esimerkkiä. Tästä liitteestä löydät tukun 
luonnonmullistuksiin liittyviä tarinoita sekä arvo-
kasta faktaa siitä, mitä maan, tulen, tuulen ja veden 
voimien jyllätessä tapahtuu ja miten niihin  
kannattaa reagoida. 

Innostavia lukuhetkiä!

  RA

hyvän- hyvän- 
tekijänätekijänä

Ankkalinnaa on tänään koetellut  
maanjäristys, jonka keskus sijaitsi  

aivan Roope Ankan raha- 
säiliön alla...

ATV

Saamiemme tietojen  
mukaan kukaan ei ole 

loukkaantunut.

 
Huh! Onneksi!

Rahasäiliö on kallistunut  
mutta vaikuttaa vahingoit-

tumattomalta.

Lähellä sijaitseva löytöeläin- 
talo on kuitenkin romahtanut, ja  

kaikki kissat ovat kateissa.

Roope-setä,  
onko kaikki  

hyvin?

Ei hätää, Aku! Elämä  
on mallillaan.

Tämä asiantunteva insinööri vakuutti minulle juuri,  
että säiliöni perustukset  
ovat erinomaisessa  
        kunnossa.

Saatte  
laskuni vielä  

tänään.

Eikö kallistuma siis 
vahingoittanut raha- 
säiliötä  
mitenkään?

Ei, vain viereinen 
kissatalo katosi 

maailmankartalta, 
mutta se on taatusti 

vakuutettu.

3PB
Käsikirjoitus Hugo Sauer Piirrokset Sergio Garrido (2012)

Aki Hyyppä
Aku Ankan päätoimittaja

3. Hätäily luo turhaa kaaosta. Tärkeintä on 
selvittää, millaisia tarpeita katastrofialueella 

on. Katastrofiapua organisoivat ammattilaiset.  

1. Varautuminen on tärkeää. Oman koti-
talouden tulisi selviytyä kriisin keskellä 72 

tuntia ilman ulkopuolista apua. Tarkista siis, 
että kaapistasi löytyy sopiva muonavarasto 

kolmen päivän ajalle! 

Luonnonmullistusten keskelle tarvitaan 
tuhti ripaus sudenpentumaista 

asennetta. Ota nämä vinkit talteen 
resilienssin eli kriisinkestävyyden 

parantamiseksi: 

2. Yhteistyötaidot ja ryhmiin kuuluminen 
ovat kaiken a ja o. Esimerkiksi naapureihin 
tutustuminen kasvattaa kriisinkestävyyttä. 

Aloita moikkaamalla naapuria jo tänään!  
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Opi ymmärtämään 
luonnon voimia
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Älä ole  
sydämetön.

Jatkuva mouruaminen alkoi sitä  
paitsi käydä hermoilleni.

Rouva Kirsu,  
kuinka suuret  

vahingot kissa- 
hoitola kärsi?

Valtavat!  
Koko pytinki 

tuhoutui.

Kaikki kissat pakenivat, vain  
Nuppu jäi jäljelle. Eikä meillä ole  

edes vakuutusta. Nyyh!

Eikä meillä ole varaa rakentaa taloa  
uudestaan. Elämäntyöni on mennyttä!  

                        Byhyy!

Hetkinen! Ankkalinnan ikivanhan lainsäädännön  
mukaan teillä on omistusoikeus kaikkiin esineisiin,  

joita tontillanne on. Tontillenne kallistuneessa 
rahasäiliön osassa on takuulla miljoonia.  

Ne kaikki ovat nyt teidän!

Mitä!

Totta se on! Rakkaat  
miljoonani kuuluvat nyt 

kattihotellille.

Se on estettävä!

Jäähän sinulle  
vielä omaisuus.

Kukaan 
ei avaa.

Koputa kovempaa,  
niin hän tulee kyllä.

KKOOP P KK
OOPP K KOOPP

Päivää! Tulin katsomaan 
rahoja, jotka rojahtivat 

mailleni.

Aivan niin! Käykää 
peremmälle.

54

Kas siinä!  
Tuo nurkka on  
juuri tonttinne 

kohdalla.

Mitäh?

Eihän siellä ole  
pennin hyrrää!

 
Se on puhdas  

sattuma! Maanjäristys 
siirsi rahamassat 

sijoiltaan.

Mutta voitte silti 
rikastua! Miten niin?

Tarjoudun ostamaan 
alueenne sadalla eurolla. 

Enkö olekin jalo?

Niin, en oikein 
tiedä...

Päättäkää  
pian ennen  

kuin muutan 
mieleni.

 
Huoh!

KKLINLINKK

M-mitä 
nyt?

 
T-täristää!

Ulos ja  
sassiin!

 
Rahasäiliö menee 
nurin! Roopella on 
liikaa rahaa säiliön 

toisella laidalla.

54
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  RA

POIS!

HäIvy!

A-apua!

?

?

Jälki- 
järistyskö? JYTK

Talous  
romahtaa!

KRAKRAAAKK

RRYMYMMSMS PPUUMM

Kissatalon tontti  
on rahan peitossa!  
Olemme rikkaita!

Voi 
mammona!

                 KISSATALO   

HÄNNÄNPÄÄ

Monta kiireistä viikkoa myöhemmin:

Uusi kissatalo  
on Ankkalinnan  

helmi.

Sisäänkäynnin  
yllä komeilee reliefi 
lahjoittajasta, jonka 
ansiota koko  
     lysti on.

Taitaa kestää kotvan ennen  
kuin lahjoittaja on yhtä iloinen 
kuin rintakuvassaan. Vai mitä, 

Roope-setä?

Hah hah hah!

Haluatko pyrstöllesi, 
vitsiniekka?

VaraSäilIö  
124

Pysy  
poIsSa!

LOPPU

PB6
Käsikirjoitus Kirsten de Graaf ja Mau Heymans Piirrokset Mau Heymans (xxxx)

Varo- 
toimia

Hirvitys! Kylläpä siellä 
alkoi vihmoa 

vettä.

Tuulikin taitaa olla 
yltymässä myrskylukemiin. 
Ovatkohan kaikki ikkunat 

tiiviisti kiinni?

Näin syysmyräköiden aikaan pitää 
olla valppaana, ellei tahdo talostaan 
sisävesipuistoa.

Onneksi muistin, että makuuhuoneen 
ikkuna ei ole aikoihin sulkeutunut 

kunnolla.

Ruuvaan 
lautoja lasin eteen. 

Parempi katsoa 
kuin katua!

Poikien huoneen 
tuuletusikkuna rämähtää 

helposti auki. Korjaan räppänän 
kiinnittämällä tuen 

pokaan.

Pari kattotiiltä oli löysällä. Ne täytyy 
           vielä naulata paikoilleen.

Olipa hyvä, että tajusin 
     tarkistaa kaiken. Olisi kauheaa, 
jos lattialle olisi päässyt tihkumaan 

vettä!
EEvErt-Eno

H26050.indd   32 8/26/11   3:15:45 PM

Mainosliite Mainosliite

6 7



Maanjäristykset
Maanjäristys on peruskallion tärähtelyä. Suurin  
osa maanjäristyksistä tapahtuu mannerlaattojen raja- 
alueilla, jossa mannerlaatat voivat liikkua voimakkaissa 
järistyksissä jopa useita metrejä sekunnin murto- 
osassa. Maanjäristysten mittaamiseen käytetään  
seismografia, ja voimakkuutta mitataan Richterin  
tai magnitudin asteikoilla.

MAAN VOIMA
Myrskyt
Myrsky on voimakasta, laaja-alaista ja pitkäkestoista 
tuulta, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös kaikkia 
voimakkaita sääilmiöitä. Suomessa myrskyn rajana 
pidetään vähintään 21 metriä sekunnissa puhaltavaa 
tuulta. Maamme viime vuosien suurimmat puhurit ovat 
aiheuttaneet vuoden 2019 Aapeli-myrsky yli 40 m/s 
puuskineen sekä 2013 Seija-myrsky, jonka keskituuli 
ylsi 30,7 metriin sekunnissa.

TUULEN VOIMA

Myrskyn iskiessä tiedonsaannin tarve korostuu.  
Ne saattavat katkoa sähköyhteyksiä, jolloin paristollinen 
radio voi auttaa tiedonsaannissa nykyajalle tyypillisem-
pien sähköisten välineiden sijaan.  
Sähkökatkoihin voi valmistautua kotona myös niin 
kutsutulla hätävaralla: suositusten mukaan jokaisella olisi 
hyvä olla kotonaan ruokaa ja juomaa vähintään kolmeksi 
vuorokaudeksi. Murkinan lisäksi myös esimerkiksi tasku-
lamput paristoineen sekä kynttilät voivat olla suuri apu 
sähkökatkon iskiessä. Mitä paremmin olet varautunut, 
sitä paremmin pärjäät!

Sudenpentujen vinkit 
myrskyihin varautumiseen

Maanjäristyksiin voidaan varautua 
monin keinoin. Tuhoja on mah-
dollista vähentää kartoittamalla 
riskialueita, säätelemällä maan-
käyttöä ja rakentamista, pitämällä 
huolta talojen kestävyydestä sekä 
käyttämällä varoitusjärjestelmiä. 
Myös evakuoitumista kannattaa 
harjoitella.

Sudenpentujen 
vinkit 
maanjäristyksiin 
varautumiseen

©Disney ©Disney

Muualla maailmalla yleisemmin ilmaantuvissa hirmu-
myrskyissä tuulennopeus taas on vähintään 33 metriä 
sekunnissa. Trooppisia hirmumyrskyjä kutsutaan 
alueesta riippuen hurrikaaneiksi, taifuuneiksi tai 
sykloneiksi. Rankkasateet ja niiden aiheuttamat 
tulvat ovat usein hirmumyrskyjen seurausta. 

 
Maanjäristykset voivat aiheuttaa raken-
nusten sortumisista, maanvyörymisiä ja 
merenalaisten järistysten aikaansaamia 
hyökyaaltoja eli tsunameja. Suomi kuuluu 
seismisesti maailman rauhallisimpiin 
alueisiin, eikä maassamme ole tapahtunut 
suurta tuhoa aiheuttavia järistyksiä.

Mittaushistorian isoin maan-
järistys tapahtui vuonna 1960 
Chilessä. Tällöin maa järähteli 
9,6 magnitudin voimalla.

90 % maailman maanjäristyksistä 
tapahtuu Tyynenmeren alueella. 
Vyöhykettä kutsutaankin nimellä 
Tyynenmeren tulirengas.

TIESITKÖ 
TÄMÄN?

Suomessa myrsky nimetään sen 
ilmenemispäivän nimipäivän 
mukaan, kun taas maailmalla 
hurrikaaneille, taifuuneille ja 
sykloneille on omat nimilistansa

Suomen historian ainoa 
hirmumyrsky Elokuun myrsky 
koettiin vuonna 1890, jolloin 
puuskien on arveltu yltäneen 
jopa 50 metriin sekunnissa

TIESITKÖ 
TÄMÄN?
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Tulvat
Tulvat syntyvät rankkasateiden, meriveden nousun, hirmu-
myrskyn tai lumen nopean sulamisen seurauksena. Myös 
ilmastonmuutos nostattaa merenpintaa, mikä lisää tulva-
riskiä entisestään. Tulvat aiheuttavat vahinkoa erityisesti 
rakennuksille, infrastruktuurille ja maanviljelylle. 

VEDEN VOIMA
Maastopalot
Maastopalolla tarkoitetaan hallitsemattomiksi yltyviä 
tulipaloja metsissä tai pensaikkoisilla ja ruohikkoisil-
la alueilla. Niitä esiintyy etenkin kuivilla ja kuumilla 
alueilla. Suurin osa maastopaloista syttyy ihmisten 
toiminnan takia. Maastopalot ovat kuitenkin tästä 
huolimatta osa luonnon kiertokulkua, ja metsät palavat 
myös luonnollisista syistä, kuten esimerkiksi salamanis-
kun seurauksena.

TULEN VOIMA

Maastopalot voivat saada alkunsa niinkin 
viattomista asioista kuin grillaamisesta tai 
leirinuotiosta. Huolellisuus ja varovaisuus 
ovat valttia. Pienemmät tulet saa sammutet-
tua helposti esimerkiksi vedellä tai hiekalla. 
Ensimmäinen auttaa laskemaan nuotion 
lämpötilaa, jälkimmäinen tukahduttamaan 
tulen hapen saannin. 

Sudenpentujen 
vinkit maastopalojen 
estämiseksi

Tulvavedet virtaavat 
valtavalla voimalla. Jopa noin 
15 cm syvyinen vesi saattaa 
kaataa ihmisen. 
 
Tulvista voi olla myös hyötyä: 
Esimerkiksi Niilin tulviminen 
mahdollisti aikanaan viljelyn 
aloittamisen Egyptissä ja 
sen naapurimaissa. Niilin 
tulvien mittausjärjestelmää 
kutsutaan nilometriksi.

Patojen rakentaminen sekä tulvaesteet auttavat  
vähentämään tulvista syntyviä vahinkoja. Lisäksi ilma-
kehäämme kiertävät useat satelliitit, jotka tarkkailevat 
sääilmiöitä ja niiden muutoksia. Satelliitit auttavat 
ennakoimaan tulevia tulvia ja helpottavat avun kohdis-
tamista oikeille alueille. 
 
Kansanperinteilläkin on oma roolinsa varautumisessa. 
Esimerkiksi Zimbabwessa on hyödynnetty laulua, joka 
opettaa kyläläisille vedenpuhdistukseen liittyviä vink-
kejä rankkasateiden iskiessä. Indonesiassa Simeuluen 
saarella luodut tarinat ja laulut taas ovat auttaneet 
asukkaita varautumaan tsunameihin.

Sudenpentujen vinkit 
tulviin varautumiseen

“Kunnon nuotiota
varten poistetaan 

pintamaa...”

 
Viime vuosina suuria maastopaloja on tapahtunut 
esimerkiksi Australiassa, Venäjällä ja Kaliforniassa. 
Suomessa maastopalojen määrä on romahtanut 
1800-luvun jälkeen, sillä aikoinaan oli hyvin yleistä 
muokata metsiä kaskenpolton avulla maanviljelyyn 
soveltuviksi. Teknologian kehittymisellä ja maata-
louden modernisoinnilla voidaan suoraan vaikuttaa 
maastopalojen määrään.

 
Tulvan iskiessä on parasta luottaa katastrofiavun organi-
soinnin ammattilaisiin. Kriisitilanteet kasvattavat yhteen-
kuuluvuuden tunnetta ja auttamisen halua. Esimerkiksi 
vuoden 2004 Kaakkois-Aasian tsunami sai ihmiset ympäri 
maailmaa avustamaan katastrofin uhreja ennennäkemättö-
män suurin lahjoituksin.

Maastopaloista on myös hyötyä:  
Ne auttavat luontoa uudistumaan  
ja monimuotoistumaan, sekä 
ravitsevat maaperää.

Maastopalojen määrä on laskussa. 
Nykyään maastoa palaa noin 400 
miljoonaa hehtaaria vuodessa, kun 
viime vuosisadalla maastopalojen 
vuosittainen laajuus oli 600—700 
miljoonaa hehtaaria. 

Suomen lähihistorian suurin 
maastopalo tapahtui vuonna 
2021 Kalajoella. 300 hehtaarin 
maastopalo vastasi kooltaan noin 
420 jalkapallokenttää.

TIESITKÖ 
TÄMÄN?

©Disney ©Disney

TIESITKÖ 
TÄMÄN?
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Mitä?

Aku-
setä!

Keittiön hana vuotaa.
Pitäisiköhän...

...kutsua
putkimies
paikalle?

Korjaan hanan itse! Ei niin
yksinkertaiseen hommaan
tarvita putkimiestä. Haen

vain työkalut.

Saatte nähdä, miten
kätevä olen.

Voi ei. Täällä
on kohta märät

paikat.

Aku-setä, eikö
pitäisi ensin...

Älkää huolehtiko, pojat.
Meikäläinen hoitaa homman. ...sulkea

päähana?
Hups!

Hetken päästä:

Päähana on
suljettu.

Joko nyt kutsumme putki-
miehen?

Mrr!

Ei tule kuuloonkaan. Tiehenne siitä! Eihän
tässä metelissä voi
keskittyä.

Mennään,
mennään.

TTIIPP

TT
LL
IIPP

VUIIIIIPS

P
S
U
IIIIIH

Tee-se-itse-katastrofi

Käsikirjoitus Robert Damen Piirrokset José Ramon Bernadó (xxxx)

H98218_s30-31  29.9.2004  12:36  Sivu 30

Pikku viisastelijat luulevat, etten osaa mitään.
Ikään kuin minulla olisi peukalo keskellä

kämmentä! Näytän heille.

Noin! Melkein valmista.
Vain pikku juotos

vielä...

Voi ei! Vehje oli säädetty
maksimiteholle!

(Klup!) APUA! TULI-
PALO!

Vettä, äkkiä! Kääk! Päähana
on tietysti yhä kiinni.

Soittakaa palokunta,
pojat! Vauhtia!

Ja niin:

Pakko myöntää,
että keittiön hana ei enää

vuoda, Aku-setä.

ANKKALINNAN
PELASTUSLAITOS

Loppu

PP
AA
UU
KK

KKRRIIIIHH

KKRR
AAAAHH

VV
LLAAUUUUFFFF

H98218_s30-31  29.9.2004  12:36  Sivu 31
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Tee testi netissä ja selvitä, ketä ankkalinnaista 
muistutat luonnonmullistusten keskellä!

Eksyksissä 
Karhu-
vuorella

Aku ja pojat viettävät 
talvista viikonloppua 
Roope-sedän mökillä:

Käymme pikku happi-
hypyllä sillä välin, kun sinä 

sytytät tulen takkaan.
Käykää vain, mutta olkaa 
varovaisia. Karhuvuorella 

eksyy helposti.

Tokkopa kolme neuvo-
kasta sudenpentua hevin 

harhautuu, vai mitä?

Toivottavasti ei. Roope-sedän 
mökki on ainoa tupa monen 

kilometrin säteellä.

Pian: Oho! Mistä tämä 
tuisku tulla tupsahti?

Taitaa olla 
viisainta palata 

majapaikkaamme.

Voimme mennä 
luolaan suojaan, kunnes 

sakein pyry hellittää.

Niin, myrsky laantuu 
varmaan nopeasti.

Vajaan tunnin 
kuluttua:

Katsokaa! Lumi on 
muuttanut maiseman 
aivan erinäköiseksi.

Polkuja ja maamerkkejä ei enää 
erota. Tunnetteko te partiolaiset 

jonkin konstin, jonka avulla 
löydämme takaisin 

Roope-sedän mökille?

Ratkaisu:

Roopen mökki on lähiseudun 
ainut talo, joten puiden lomassa 
kohoava savuvana on varmasti 
peräisin hänen savupiipustaan.

Käsikirjoitus Per Erik Hedman Piirrokset Santanach (xxxx)Käsikirjoitus Per Erik Hedman Piirrokset Santanach (xxxx)

Kun Ankkalinnassa maa tärisee, myrsky iskee ja jossain tulvii tai 
palaa, reagoivat tarinoiden sankarit tilanteisiin eri tavoin. Aku 
Ankka on itse usein joko katastrofin aiheuttaja tai vähintään 
tilanteiden kaoottisessa keskiössä. Aku tekee varmasti kaikkensa 
luonnonmullistusten pysäyttämiseksi, mutta yleensä lopputulos 
vain pahentaa katastrofaalista tilannetta. 

Tupu, Hupu ja Lupu sen sijaan suhtautu-
vat tiukkoihinkin tilanteisiin Sudenpen-
tujen varmuudella ja maltilla, tarvittaessa 
Käsikirjaan tukeutuen. Ankanpojat 
päätyvätkin monissa seikkailuissa pelasta-
maan itsensä ohella myös setänsä. 

Roope Ankkakaan ei välty katastrofeilta, sillä luonnonmullis-
tukset tuppaavat myllertämään milloin maailman pörssikursseja, 
milloin rahasäiliön perustuksia. Milla Magia tai Karhukoplan 
kaltaiset veijarit pyrkivät hyötymään seurauksista, ja pelastavat 
ennemmin oman nahkansa kuin säntäävät apuun. 

Ja löytyy Ankkalinnasta heitäkin, joita 
katastrofit ja kriisit eivät kummemmin 
hetkauta. Hannu Hanhi turvautuu luon-
nononnettomuuksienkin iskiessä luonnot-
toman hyvään onneensa, kun taas Hansu 
Hanhi kuorsaa kovimpienkin katastrofien 
yli ilman huolta huomisesta. 

Kuinka sinä toimit 
katastrofitilanteissa?

©Disney

Mainosliite Mainosliite

14 15

TESTAA NETISSÄ!
akuankka.fi/katastrofitesti
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