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1

Työn lähtökohdat

Työ on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja FCG:n välisen puitesopimuksen
mukaisena työnä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta työhön ovat osallistuneet
Miikka Annunen ja Olli Utriainen sekä FCG:stä Hannu Verronen, Elisa Puuronen ja Tomi
Puustinen.
Pyhäjoen vesistöalueella ei ole nimetty merkittäviä tulvariskialueita. Kuitenkin keväällä
2013 tapahtuneen, mittavat omaisuusvahingot aiheuttaneen jääpatotulvatilanteen
myötä on ryhdytty tulvariskienhallinnan suunnitteluun ja perustettu vesistöalueelle
tulvaryhmä. Tulvaryhmä on toiminut ohjausryhmänä tässä työssä.
Tässä työssä tulvariskienhallinnan suunnittelussa on keskitytty jääpatotulvatilanteisiin.
Suunnittelutyössä
tarkasteltavat
toimenpiteet
perustuvat
tulvariskienhallinnan
toimintasuunnitelmaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). Lähtötietoina on
hyödynnetty muun muassa Pyhäjoen 2013 jääpatotulvan tapahtumaraporttia (Ramboll
2013) sekä POP-ELY:n vesistöalueella tammikuussa 2014 toteuttaman kyselyn
vastauksia. Kyselyssä alueen asukkailla ja eri tahoilla on ollut mahdollisuus vastata,
kommentoida ja esittää ehdotuksiaan liittyen tulva-asioihin.
2

Aiemmat hankkeet

Pyhäjoen alaosalla on toteutettu tulvasuojeluhanke vuoden 2008 jälkeen. Suunnitellut
toimenpiteet on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 1). Kuvassa esitettyjen
toimenpiteiden lisäksi on rakennettu Luotojen tilojen penger Tunkemanojan itäpään
suualueen viereen jääpatotulvien varalta. Lisäksi Purasenkosken kohdalla osaa
pohjoisrannan tontteista on korotettu.
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Kuva 1. Pyhäjoen alaosan aiemmassa tulvasuojeluhankkeessa suunniteltuja toimenpiteitä. (Suomen
Salaojakeskus 2008)

3

Toimenpiteiden suunnittelu
Työssä suunnitellut toimenpiteet on jaettu lyhyenajan ja pitkänajan toimenpiteisiin.
Lyhyenajan toimenpiteiden toteutukseen on tarve ryhtyä mahdollisimman pian.
Pitkänajan toimenpiteiden toteutus on myöskin tärkeää, jotta tulevina vuosina voidaan
vähentää sellaisten olosuhteiden ja tilanteiden muodostumista, jotka aiheuttavat
vakavia jääpatotulvia. Pitkänajan toimenpiteisiin kuuluu sekä sellaisia toimenpiteitä,
joiden arviointi- ja suunnittelutyö vaatii enemmän aikaa, että sellaisia toimenpiteitä,
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joiden toteutus on tärkeää mutta niiden katsotaan olevan vähemmän kiireellisiä kuin
lyhyenajan toimenpiteet.
3.1

Lyhyenajan toimenpiteet

3.2 Jäiden lähtöä edistävät toimenpiteet Pyhäjoen alaosalla
3.2.1 Jääsahaukset
ELY-keskuksilla on Suomessa käytössään kaksi jäänsahauskonetta, jotka kiertävät
keväisin eri vesistöissä etelästä pohjoiseen päin. Vähäisen konemäärän ongelmana on
jos jäiden sulaminen alkaa lähes samanaikaisesti eri puolilla Suomea, ei
jäänsahauskone ehdi kaikkiin tarvittaviin kohteisiin.
Laitteen pituus on 7 m, leveys noin 3 m ja paino noin 8 tonnia. Suurehkon painon
vuoksi tulee sahattavan jään olla vahvuudeltaan vähintään 0,50 m, jotta jää kestäisi
koneen painon. Jääsaha pystyy sahaamaan jäätä etenemisnopeudella 2 km/h.
Pyhäjoella jäitä on sahattu jääpatoherkissä kohteissa, joissa on ollut riittävä syvyys ja
jäänpaksuus jäänsahauskoneelle. Pienemmällä koneella voisi sahauksia tehdä myös
ohuemmilla jäillä, sekä matalammissa kohteissa. Jäiden sahaus suoritetaan tarpeen
mukaan. Tarpeen arvioinnissa hyödynnetään jäiden vahvuusmittaustuloksia.
Nykyiset jääsahauskohteet on valittu siten että toimenpide ei aiheuttaisi tulvavaaraa
sahattavan kohteen alapuolisella jokialueella tai että arvioidun vahingon suuruus jää
toimenpiteen saavutettua hyötyä pienemmäksi. Viimevuosina on toteutettu
jääsahauksia 4 eri kohteessa, jotka ovat Purasenkoski, Halunen, Pirttikoski ja
Helaakoski.
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Kuva 2. Jääsahaustoimenpiteet vuosina 2011 -2013.

Sahausten hyötyä tulvien estämiseksi on vaikea arvioida, mutta sahaamalla jäitä
kohteissa jossa on todettu suuri jääpatoriski, edesautetaan sillä jäiden kulkeutumista ja
täten vähennetään padotuksen mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Epäsuotuisissa
olosuhteissa voi jo sahattu alue jäätyä osittain uudestaan, jolloin sahaamalla saavutettu
hyöty on pienempi.
Jäänsahauksessa tulee kuitenkin tuntea tarkoin vesistön
sahauksilla aiheuteta vahinkoa alapuolisessa vesistössä.

käyttäytyminen, jottei

Kehittämistarpeeksi voidaan todeta jääsahauskoneiden lisääminen kevyillä jääsahoilla,
jotka mahdollistaisivat sahaukset ohuemmilla jäillä.
”Valtakunnallisesti tulisi kehittää kevyt jääsaha, joka voi liikkua myös ohuilla jäillä.
(Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Aikataulu:
2016—2019). Ehdotus Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
vuosille 2016-2021 )”
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3.3 Jääsahaukset alueittain
3.3.1 Kittilänkoski

Kuva 3. Jääsahauskartta v. 2013 sekä lähialueen tulvasuojelutoimenpiteet.

Pohjoishaarassa on tehty jääsahauksia Kittilänkoskella.
Pyhäjoen alaosalle suunnitellut tulvasuojelutoimenpiteet parantavat olemassa olevien
uomien jäidenvälityskykyä.
Vaikka Etelähaaran alaosalle tehtävät vedenjohtavuuden parantamistoimenpiteet
vähentävät pohjoishaaran kautta tulevien vesien määrää, silti pohjoishaaralle tehtävät
jääsahaustoimenpiteet ovat tarpeellisia.
Pohjoishaaran jääsahauksilla ei aiheuteta vahinkoa alapuolisille alueille, vaan niiden
tekeminen on tulvasuojeluhyötynäkökohtien kannalta kannattavaa.
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3.3.2 Halunen

Kuva 4. Jääsahauskartta v. 2013 sekä lähialueen tulvasuojelutoimenpiteet.

Halusen kohdalla jääsahauksia on suoritettu Halusenpuhdon kohdalla olevassa
suvannossa, sahauskodan alaosalla on matalaa ja kivikkoista. Sahauksilla on
edesautettu alueelle muodostuvan paksumman jääkuoren hajoamista.
Halusen alapuolelle on suunniteltu tulvaveden johtamistoimenpiteitä, kuten
tulvatasanne/-uoma
sekä
jokialueella
sijaitsevien
saarekkeiden
poistamista.
Toimenpiteet edesauttavat uoman jäidenvälityskykyä.
Sahauskohdan yläpuolella olevan Halusenkosken kohdalla joki kapenee ja virtausnopeus
kasvaa. Jos sahauksia ei suoriteta, olisi mahdollista että yläpuolelta tulevat jäät voisivat
ohjautua ennen alkavia tulvapenkereitä Halusenpuhdon puolelle.
Halusen
alueelle
tehtäviä
jääsahauksia
voidaan
pitää
tarpeellisina
tulvasuojeluhyötynäkökohtien kannalta, koska ne aukaisevat väylää ja edesauttavat
yläpuolisen alueen hallittua jäidenlähtöä.
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3.3.3 Pirttikoski

Kuva 5. Jääsahauskartta v. 2013 sekä lähialueen tulvasuojelutoimenpiteet.

Pirttikosken kohdalla jäänsahaukset on tehty joen yli menevän Kuusiniementien
alapuolelta.
Koskelankosken ja Pirttikosken alapuolella on tunnettuja jääpatopaikkoja joiden
yhteyteen suunnitellaan tulvatasanteita ja –uomia. Toimenpiteillä pyritään siihen, että
jäitä saataisiin viivytettyä jonkin verran pidempään alueilla, jolloin Pyhäjoen alaosan
jäänlähtö olisi ehtinyt edistyä pidemmälle yläosan jäiden tullessa alaspäin.
Kuusiniementien alapuolelle tehtävät sahaukset ovat tulvasuojeluhyötynäkökohtien
kannalta kannattavia, koska ne aukaisevat väylää ja edesauttavat yläpuolisen alueen
hallittua jäidenlähtöä.
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3.3.4 Helaakoski

Kuva 6. Jääsahauskartta v. 2013 sekä lähialueen tulvasuojelutoimenpiteet.

Jääsahauksia on tehty Helaakosken jälkeisessä Maitoreiän suvannossa.
Yläpuolelle Asikkaperän alueelle on suunniteltu tulvaveden johtamistoimenpiteitä, kuten
tulvatasanne/-uoma sekä Tähkäjokisuun ruoppaus. Tämän lisäksi alueella tehdään
jäänpidätysrakenteita joilla estetään jäiden pääsy suunnitelluille tulvareiteille.
Maitoreiän suvannossa tehtävät sahaukset ovat tulvasuojeluhyötynäkökohtien kannalta
kannattavia, koska niillä varmistetaan, että suvantoalueelle ei muodostu tukosta, mikäli
yläpuolella olevat jäämassat lähtevät liikkeelle.
Maitoreiän sahauksilla helpotetaan Maitoreiän suvannon vapautumista jäistä.
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Hiekoitus/Masuunihiekka
Hiekoitusta ja masuunihiekan käyttöä on kokeiltu, mutta ilmeisesti vähäisen hyödyn
takia niistä on luovuttu.
Räjäyttäminen
Jääpatopaikkojen ja jäiden räjäytyksiä ennakkotorjuntatoimenpiteinä on käytetty aika
vähän. Räjäytyksiä voitaisiin kokeilla jääsahausten tehostamiseen rikkomalla jäätä
sahausurien välissä varsinkin koskipaikkojen alapuolisten suvantojen yläpäässä. (Hyvä
pienemmän sahauskoneen apuväline).
Pelkästään räjähdysainepanosten vaikutus jää usein aika vähäiseksi ja räjähteitä
käytettäessä on otettava lähialueen ympäristö erityisesti huomioon ja huomioitava,
ettei aiheuteta turhaa vaaraa alueen asukkaille ja alueen rakennuskannalle.
Räjähdysaineita käsittelevän henkilöstön on omattava riittävät pätevyydet käytettävien
räjähteiden käsittelyyn ja käyttöön.
Pitkäpuominen kaivinkone
Useissa kohteissa räjäytystä käyttökelpoisemmaksi menetelmäksi on osoittautunut
kaivinkoneen käyttö. Pitkäpuomisella kaivinkoneella uoman toisesta reunasta
jäälohkareita poistamalla on saatu syntynyt pato hiljalleen purkautumaan hallitusti
alaspäin jokiuomaan.
3.3.5 Jäänmittauksien ohjelmointi
Vaikeiden jääpatotulvatilanteiden ennakoinnissa ja toiminnassa niiden välttämiseksi
tulee hyödyntää nykyistä enemmän jäänmittausten tuloksia ja pitkänajan
sääennusteita.
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus ja Suomen ympäristökeskus käsittelevät aihetta
erillisessä hankkeessa.
3.3.6 Pyhäjoen alaosan ruoppaukset ja perkaukset
Purasenkoski / pohjoishaaran alaosa
Pyhäjoen pohjoishaaran Purasenkosken alaosassa on kalliosaaria, jotka voivat estää
jäiden etenemisen alaspäin jokiuomassa ja aiheuttaa jääpadon muodostumisen
alueelle. Vaikka alueella onkin jo tehty toimenpiteitä Pyhäjoen alaosan
tulvasuojeluhankkeen yhteydessä aiemmin, on edelleen tarpeen tehdä täydentäviä
toimenpiteitä uoman jäiden välityskyvyn parantamiseksi. Sen lisäksi, että pääuoman
jäiden välityskykyä parannetaan, parannetaan pääuoman eteläpuolen tulvareittien
vedenjohtokykyä.
Purasenkosken alueella ja alapuolella tehtävien louhinta- ja ruoppaustoimenpiteiden
sijoittuminen on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 7).
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Kuva 7. Purasenkosken suunnitellut toimenpiteet.

Alla olevissa kuvissa (Kuva 8 ja Kuva 9) on esitetty tyyppipoikkileikkaus Purasenkosken
yläosan suunnitelln tulvatasanteen kohdalta ja Purasenkosken alaosalta kalliosaarten ja
tulva-uoman kohdalta.
Jos Purasenkosken ylempi tulvatasanne toteutetaan tyyppikuvan (Kuva 8) mukaisesti
arvioidaan tulvareitin vedenjohtokyvyn olevan noin 40 m3/s, kun vedenkorkeus
Purasenkosken yläosassa on N2000 +5,5 m (laskennassa käytetty manningin
karkeuskerrointa 0,55 ja uoman kaltevuutta 0,006). Korkeustaso N2000 +5,5 m vastaa
laserkeilausaineiston
perusteella
maapinnan
korkeutta
tulvareitin
yläosassa
matalimmalla sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla. Kevään 2013 jääpatotilanteessa
Kittiläntiellä mitattu korkein vedenkorkeus oli N2000+6,4 m, jolloin tulvareitin
kapasiteetin arvioidaan olevan 116 m3/s.
Tolpankosken keskiylivirtaama on 265 m3/s (1984-2013) ja valuma-alueen pinta-ala
3408 km2. Pyhäjoen Etelä- ja Pohjoishaaran risteyksessä valuma-alueen pinta-ala on
3676 km2 ja keskiylivirtaama Tolpankosken virtaaman perusteella 286 m3/s. Jos
Pyhäjoen virtaama jakaantuisi tasan Etelä- ja Pohjoishaaran kesken ja kun
huomioidaan vielä Pohjoishaaran oma valuma-alue, suunnitellun tulvatasanteen ja uoman kohdalla on keskiylivirtaama noin 144 m3/s. Tulvatasanne johtaa noin 28 %
keskiylivirtaamasta.
Tyyppikuvan
(Kuva
9)
mukaisen
Purasenkosken
alemman
tulva-uoman
vedenjohtokyvyn arvioidaan olevan noin 230 m3/s vedenkorkeuden ollessa N2000 +4,52
m uoman yläosassa. Em. kapasiteetti riittää johtamaan koko Pohjoishaaran
keskiylivirtaaman. N2000 +4,52 m on vuonna alueelle määritetty korkein jääpatotulvan
aiheuttama vedenkorkeus, johon on lisätty 0,5 m (Maveplan 2012).
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Kuva 8. Tyyppipoikkileikkaus Purasenkosken
laserkeilausajankohdan vedenkorkeus).

Kuva 9.
Tyyppipoikkileikkaus Purasenkosken
laserkeilausajankohdan vedenkorkeus).

yläosan

alaosan

tulvatasanteesta

(vedenkorkeus

kuvassa

on

toimenpiteistä

(vedenkorkeus

kuvassa

on

Edellä kerrotuissa toimenpiteissä syntyvät ruoppaus- ja louhintamassat voidaan
hyödyntää alueen tulvapenkereiden rakenteissa. Penkereet on esitetty kohdassa 3.3.7.
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Tunkemaoja
Tunkemaoja toimii tulvareittinä sekä Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran tulvissa.
Pyhäjoen tulvavesien purkautumista Tunkemaojaan rajoittavat Karintien ja Kiiskiläntien
yhteydessä olevat rakenteet, joiden osalta parannustoimenpiteitä on jo tehty. Jatkossa
on tärkeää pitää Tunkemaojan tulvareitti toimivana ja tarpeen mukaan tehdä
hoitotoimenpiteitä kuten ruoppauksia ja raivauksia. Myös Tunkemaojan suualueella on
tarve tehdä perkaustoimenpiteitä. Alustavasti suunniteltu perattava kohta on esitetty
ala olevassa kuvassa (Kuva 10).

Kuva 10. Tunkemaojan alaosan alustavasti suunniteltu perkausalue.

Aiemmin tehdyn Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhankeen yhteydessä Tunkemaojan
yläosan vedenjohtavuutta tulvatilanteessa on parannettu (Kuva 11). Tunkemaojan
yläpäätä on ruopattu ja Karintiehen on tehty tulva-alennus. Lisäksi on parannettu
etelähaaran ja Tunkemaojan välistä vedenjohtavuutta uusimalla rumpuja ja tekemällä
tulva-alennus Kiiskiläntiehen.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Raportti

13 (40)

28.12.2015

Kuva 11. Tunkemaojan purkautuminen (Suomen Salaojakeskus 2008)

Tiironsuvannon alaosa / etelähaaran yläosa
Tiironsuvannon alaosa on ajan saatossa liettynyt ja virtaama ohjautuu aikaisempaa
enemmän pohjoishaaraan. (Pyhäjoen kunta 2014)
Tiironsuvannon alaosalla sekä Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran yläosassa on tehty
jokipoikkileikkausmittauksia vuonna 1993 pengerryssuunnitelmia varten. Osa
mittaustuloksista on digitoitu suunnitelmista ja kunnan kaavakartta-aineistoista. Lisäksi
mittauksia on täydennetty Tiirosta –Tervoon hankkeen tulvasuojeluosion suunnittelua
varten ja yleispiirteistä tulvavaarakartoitusta varten. Lisäksi em. alueella on tehty
mittauksia vuonna 2013. (Latvala 2014)
Jokipoikkileikkausmittauspaikat on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 12). Kuvan 12
poikkileikkausten 1-5 leikkauspiirustukset on esitetty liitteenä 2.
Poikkileikkauksen 1 kohdalla Pyhäjoen etelähaarassa on vuoden 2013 mittaustulosten
perusteella tapahtunut mataloitumista ja virtausala on pienentynyt verrattuna
aiempaan tilanteeseen. Pohjoishaaran (poikkileikkaus 2) ja Tiironsuvannon alaosan
(poikkileikkaus 3) kohdalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Mahdollisesti
Tiironsuvannon alaosassa länsiranta on jonkin verran mataloitunut.
Ennen vuotta 2013 ei ole tehty poikkileikkausmittauksia etelä- ja pohjoishaaran
risteyksessä (poikkileikkaukset 4 ja 5). Vertailtaessa vuoden 2013 mittaustuloksia
risteyksen kohdalla, on etelähaaran yläosan (poikkileikkaus 4) virtausala suurempi kuin
pohjoishaaran yläosan (poikkileikkaus 5).
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Kuva 12. Tiironsuvannon alaosan sekä etelä- ja pohjoishaaran yläosan poikkileikkausmittaukset 1993 ja 2013.

Ruoppaustarpeen
arvioidaan
kohdistuvan
erityisesti
etelähaaran
yläosaan
poikkileikkauksen 1 ympäristöön. Kun tarkastellaan alueen vanhoja karttoja (Kuva 13)
ja verrataan nykytilanteeseen, vaikuttaa Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaaran risteysalue ja
sekä Tiironsuvannon ja etelähaaran välinen eteläpuoleinen uoma tukkiutuneen. Myös
liitteenä 1 olevassa Pyhäjoen kunnan lausunnossa (2014) on esitetty risteysalueen
maa-ainesten ruoppausta.
Tarkemman ruoppausalueen ja –massamäärien
selvittämiseksi on tarpeen tehdä alueella uomapoikkileikkausmittauksia, joilla
selvitetään mm. Etelähaaran poikkileikkauksen 1 alapuolisen osuuden mataloitumista.
Edellä olevassa kuvassa on esitetty alustavasti suunnitellut ruoppausalueet (Kuva 12).
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Kuva 13. Vuoden 1960 ja 1992 peruskartta Tiironsuvannosta ja Pyhäjoen etelähaarasta (MML)

Kaikkien ruoppauskohteiden tarkemmassa ruoppaussuunnittelussa tulee suunnitella
myös läjitysalueet. Ruoppaus-, perkaus ja louhintatöissä syntyviä maa- ja kiviaineksia
voidaan hyödyntää myös suunniteltavien penkereiden rakenteissa. Pyhäjoen kunta on
esittänyt lausunnossaan mahdollisia läjitysalueita (liite 1), joiden soveltuvuus
läjitysalueiksi tulee selvittää jatkosuunnittelussa. Ruoppaus edellyttää myös vesilain
mukaisen luvan massamäärän ylittäessa 500 m3.
Etelähaaran yläosan läjitysalueiksi esitetyt alueet sijoittuvat tulva-alueelle ja
ruoppausmassojen läjitys niille tukkisi etelähaaran eteläpuoleisen virtausreitin.
Läjitysalueiden suunnittelussa on varmistettava mm. massojen paikallaan pysyminen
sekä se, että ne eivät pahenna tulvatilannetta.
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Etelähaaran alaosa
Pyhäjoen Etelähaaran alaosassa on liettyneitä ja umpeenkasvaneita tulvareittejä, jotka
vaativat ruoppaustoimenpiteitä (Pyhäjoen kunta 2014).
Alustavasti suunnitellut ruoppauskohteet on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 14).
Ruoppauskohteet sijoittuvat tunnettujen jääpatopaikkojen yhteyteen.
Edellisessä kohdassa on esitetty Etelähaaran yläosan ruoppaustoimenpiteitä, joiden
johdosta Etelähaaran tulvavirtaamat ja Etelähaaraan tulevat jäämäärät kasvavat
nykyisestä. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa myös Etelähaaran alaosan veden- ja
jäidenjohtavuus etenkin kun edellisessä kohdassa kerrotun perusteella viime vuosina
Etelähaaraan tulvavirtaamat ja jäämäärät ovat olleet aiempaa pienempiä.

Kuva 14. Pyhäjoen etelähaaran alustavasti suunnitellut ruoppausalueet.

Rookinmutka
Rookinmutka on jyrkkä mutka Pyhäjoen taajaman yläpuolella ja tunnettu
jääpatopaikka. Uoman muodostaman mutkan lisäksi alueella on pieniä saaria, jotka
estävät jäiden etenemistä uomassa. Pyhäjoen kunnan lausunnon mukaan alueelle
muodostuu joka kevät jääpato, joka ulottuu Halusenkoskeen saakka. Jäämäärän ja
paineen
kasvaessa
riittävän
suureksi
jäät
purkautuvat
hallitsemattomasti
Rookinmutkasta alaspäin.
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Rookinmutkaan suunnitellaan ruoppaus- ja louhintatoimenpiteitä alla olevassa kuvassa
(Kuva 15) esitetyille alueille. Toimenpiteillä parannetaan uoman veden – ja jäiden
välityskykyä ja pyritään estämään jääpadon muodostumista.

Kuva 15. Rookinmutkan alustavasti suunnitellut ruoppausalueet.
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3.3.7 Pyhäjoen alaosan pengerrykset
Purasenkosken penger
Mikäli penkereillä haluttaisiin varautua samanlaiseen tilanteeseen kuin vuoden 2013
jääpatotulva, olisi Purasenkosken kohdalla tarpeen suunnitella joen pohjois- ja
etelärannalle penkereet kuten esimerkiksi alla olevassa kuvassa (Kuva 16).
Pohjoispuolen penger on tarpeen suojaamaan Kittiläntien ja Sipontien asutusta. Myös
Eteläpuolen penger suojaa asutusta. Vuoden 2013 jääpatotulvan jälkeen on osaa
pohjoisrannan tonteista korotettu ja ne ovat noin tasolla N2000+ 6,3-6,4 m. Näin ollen
voi olla, ettei pohjoisrannan pengertä välttämättä tarvitse rakentaa koko matkalle.

Kuva 16. Purasenkosken penkereet.

Eteläpuolelle on aiemmin suunniteltu penger jääpatotulvien varalle (Maveplan 2012).
Suunnitelman mukaista pengertä ei ole toteutettu mutta alueelle on kuitenkin
rakennettu pengertä ruoppaus- tai kaivumaista. Vuoden 2013 jääpatotulvassa vesi
meni yli penkereestä.
Vuonna 2013 jääpatotulvatilanteessa mitattu suurin vedenkorkeus Kittiläntien kohdalla
oli N60 +5,94 m (N2000+6,36 m) (Ramboll 2013), jota käytettäisiin penkereen
mitoittavana vedenkorkeutena penkereiden yläpäässä. Em. vedenkorkeuteen lisätään
0,5 m, jolloin harjan korkeustaso on noin N2000+ 6,9 m. Penkereen alaosalla
harjakorkeus on matalampi. Eteläpuolen peltojen kohdalla penkereen harja on vuonna
2012 tehdyn suunnitelman mukaan korkeustasossa N60+ 4,10 m (N2000+4,52 m), joka
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perustuu alueelle määritettyyn jääpatotulvan vedenkorkeuteen N60+ 3,60 m (N2000
+4,02 m) (Maveplan 2012). Mitoituksen riittävyys tulee tarkastaa jatkosuunnittelussa.
Mitoituksessa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös ELY-keskuksen vuoden 2013
jääpatotilanteesta tekemää tulvavaarakarttaa.
Penkereille tulee tehdä rakennussuunnitelmat. Penkereiden rakentamisessa voidaan
hyödyntää Pyhäjoen alaosalla louhinta– ja ruoppaustöissä syntyviä massoja.
Maarakenteisten pengerten sijaan tai lisäksi voidaan mahdollisesti haluttaessa
esimerkiksi maisemallisista syistä hyödyntää osassa pengertä tulvamuureja. Betonisia
tulvamuureja on toteutettu esimerkiksi Nivalan Malisjoella joen rannassa sijaitsevan
asutuksen suojaamiseksi.
Lipintien penger
Lipintie sulkee nykyisin entisen tulvareitin Lipinsaaren itäpuolella.
Lipintiessä on
matalampi kohta ja vaarana on, että Vehkalanmutkan jääpatotulvatilanteessa vedet
virtaavat tien yli. Uusi tulvapenger on tarpeen Lipinsaaren itäpuolen asuinalueen
suojaamiseksi (Kuva 17). Mahdollisesti tulvasuojaus voitaisiin tehdä myös tien
korotuksena.

Kuva 17. Lipintien penger.
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Alustava mitoitus

Penger tai tien korotus tarvitaan noin 300 m matkalle. Tie tulisi korottaa vähintään
korkeuteen N2000 +3,0 m tai penkereen harjakorkeuden tulisi olla N2000 +3,5 m.
3.4 Pitkänajan toimenpiteet
3.4.1 Jäiden pidätys Pirttikosken ja Merijärven välillä
Pirttikoski
Pirttikoskella Kuusiniementien sillan alueella muodostuu usein jääpato. Pirttikosken
Kuusiniementien sillan alapuolella on tehty jäiden lähtöä edistäviä toimenpiteitä kuten
jääsahauksia, jään soraistusta ja lumen aurausta pois jään päältä. Myös sillan
alapuolella on esiintynyt jääpatoja.
Koskelankosken ja Pirttikosken alapuolella on tunnetut jääpatopaikat, joiden yhteyteen
suunnitellaan tulvatasanne ja –uoma (Kuva 18). Varsinaista jäänpidätysrakenteilla
tapahtuvaa jäiden pidättämistä ei Pirttikoskelle suunnitella, koska alueella ei ole jäille
riittävän
suuria
alueita
eikä
mahdollisuuksia
toteuttaa
tulvareittejä
jäänpidätyspaikkojen yhteyteen. Periaatteena on, että jääpadon annetaan muodostua
em. luontaisiin kohtiin ja tulvavesiä saadaan johdettua tulvatasannetta tai –uomaa
pitkin. Toimenpiteillä pyritään siihen, että jäitä saataisiin viivytettyä jonkin verran
pidempään alueilla, jolloin Pyhäjoen alaosan jäänlähtö olisi ehtinyt edistyä pidemmälle
yläosan jäiden tullessa alaspäin.
Alla olevissa kuvissa (Kuva 19 ja Kuva 20) on esitetty tyyppipoikkileikkaukset
Koskelankosken tulvareitistä. Koskelankosken tulvatasanteen leveyden arvioidaan
olevan korkeintaan noin 30 m yläosassaan. Jos arvioidaan, että suurin vesisyvyys
tulvatasanteella voi olla korkeintaan 1,5 m huomioiden maanpinnan korkeus
tulvatasanteen yläosan kohdalla sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla, on
tulvatasanteen ja –uoman kapasiteetti noin 42 m3/s. Laskennassa käytetty manningin
karkeuskerroin on 0,055 ja uoman kaltevuus 0,002. Pyhäjoen valuma-alueen pinta-ala
tulvareitin kohdalla on noin 3659 km2 ja keskiylivirtaama noin 284 m3/s.
Tulvatasanteen ja –uoman kapasiteetti on noin 15 % keskiylivirtaamasta..
Pirttikosken alapuolella on paikka, johon ELY-keskuksen kyselyvastausten perusteella
muodostuu jääpato joka vuosi. Samalla virtaus ohjautuu voimakkaasti etelärannan
puolelle aiheuttaen rannan ja peltoalueen eroosiota. Eteläpuolen peltoalueelle
suunnitellaan tulvareitti tulvavesille. Alueella tehtäviä toimenpiteitä ovat tulvareitin
muotoilu ja eroosiosuojaus.
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Kuva 18. Pirttikoskelle jääpatopaikkojen yhteyteen suunniteltavat tulvatasanteet ja –uomat.
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Kuva 19. Tyyppipoikkileikkaus Koskelankosken tulvatasanteesta. (Huom. kuvassa pystysuunnan
korostuskerroin on 10 )

Kuva 20. Tyyppipoikkileikkaus Koskelankosken tulvauomasta. (Huom. kuvassa pystysuunnan
korostuskerroin on 10 )

Asikkaperä
Asikkaperän alue on jääpatojen muodostumisella herkkää aluetta. Asikkalan mutkan ja
Tähjänjokisuun välisellä osuudella on tunnettu jääpatojen muodostumisalue, johon
suunnitellaan tulvareitti ja Tähjänjokisuun ruoppaus (Kuva 21). Suunniteltava tulvareitti
muodostuu tulvatasanteista ja –uomasta. Periaatteena on, että jääpadon annetaan
muodostua em. luontaisiin kohtiin ja tulvavesiä saadaan johdettua tulvatasannetta tai –
uomaa pitkin. Alueelle tehdään jäänpidätysrakenteet siten, että Mantereensaaren,
Myllysaaren ja sen yläpuolisen pienemmän saaren sekä mantereen väliselle alueelle
muodostuvalle tulvareitille estetään jäiden pääsy. Suunniteltavan tulvareitti laskee
Tähjänjokisuulle, jossa ruoppaamalla poistetaan siihen kertynyt liettymä. Ruoppauksen
tarkoituksena on estää jäiden pysähtyminen alueelle, jolloin tulvareitti toimii
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suunnitellulla tavalla. Toimenpiteillä pyritään siihen, että jäitä saataisiin viivytettyä
jonkin verran pidempään alueilla, jolloin Pyhäjoen alaosan jäänlähtö olisi ehtinyt edistyä
pidemmälle yläosan jäiden tullessa alaspäin.

Kuva 21. Asikkaperällä suunniteltavat toimenpiteet.

Mantereensaaren ja Tähjänjokisuun välisen tulvareitin toteutusperiaate on samanlainen
kuin edellä olevissa tyyppipoikkileikkauskuvissa (Kuva 19 ja Kuva 20) on esitetty.
Tulvareitin leveyden arvioidaan olevan noin 25 m. Jos arvioidaan, että suurin
vesisyvyys tulvareitillä voi olla korkeintaan 1,5 m huomioiden maanpinnan korkeus, on
tulvatasanteen ja –uoman kapasiteetti noin 25 m3/s. Laskennassa käytetty manningin
karkeuskerroin on 0,055 ja uoman kaltevuus 0,001. Em. kapasiteetti on noin 10 %
Tolpankosken keskiylivirtaamasta. Pyhäjoen valuma-alueen pinta-ala tulvareitin
kohdalla ei eroa paljon valuma-alueen pinta-alasta Tolpankosken, joka sijaitsee noin
600 m ylävirtaan suunnitellusta tulvareitistä, kohdalla.
Suunnittelun yhteydessä Vuotinperän asukkaat ovat ilmaisseet huolensa Asikkaperän
suunnitelmista
ja
nykyisen
tilanteen
huonontamisesta.
Mahdollisessa
jatkosuunnittelussa huomioidaan em. asiat ja tarkemmat suunnitelmat laaditaan siten
ja ainoastaan sillä edellytyksellä, ettei alueen tulvariskit missään tapauksessa kasva.
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Lisäksi paikalliset asukkaat ovat esittäneet, että Peuransuvannon lietesaaren poisto on
tarkasteltava jatkosuunnittelussa.
Merijärven penkereiden alue
Merijärven pengeralueen alapuolella noin 2,5 km etäisyydellä on Ponikkaperän alue,
joka on herkkä jääpatojen muodostumiselle. Jäiden pysähtymistä Merijärven
pengeralueelle on mahdollista tehostaa jäiden pidätysrakenteilla. Ilmakuvatarkastelun
perusteella alueella on alavia peltoalueita, joilla viljely on lopetettu ja joita voidaan
mahdollisesti hyödyntää jäiden pidätysalueina.
Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkki jäiden pidätyksestä Merijärven penkereiden
alueella (Kuva 22). Jäiden pidätysalueiksi voivat soveltua myös alueen muut
peltoalueet.
Kaikkien
peltojen
viljelykäyttö
on
selvitettävä
mahdollisessa
jatkosuunnittelussa.
Pengeralueen alaosalla jäitä ohjataan idänpuoleiseen joen haaraan, jossa jäiden
pysymistä parannetaan jäiden pidätysrakenteilla itähaaran ala- ja keskiosassa.
Rakenteiden on oltava sellaisia, että ne eivät estä veden virtausta mutta pysäyttävät
jäät. Jäiden ohjaamiseksi itähaaraan tarvitaan mahdollisesti pohjakynnys pääuomaan.
Lisäksi ylemmäs pääuomaan tehdään jään pidätysrakenne, joka ei estä veden virtausta
mutta pysäyttää jäät. Kuvaan merkityillä jäiden pidätysalueiden kohdalla
rantatöyräiden madaltamisella ohjataan jäitä pidätysalueille. Jäitä pidättyy pääuomaan
myös pidätysalueiden yläpuolelle. Jäiden pääsy tulvareitille, joka kulkee alueen
eteläpuolella, estätetään myös jäiden pidätysrakenteilla.
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Kuva 22. Merijärven penkereiden alueella suunniteltavat toimenpiteet.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Uskelanjoen monitavoitteisen tulvasuojeluhankkeen
yhteydessä Salossa on EcoRiver Oy:n toimesta suunniteltu betoni- ja kivirakenteisia
jäidenpidätysrakenteita, joiden tyyppisiä rakenteita voidaan mahdollisesti hyödyntää
myös Pyhäjoella (Kuva 23).
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Kuva 23. Salon tulvasuojeluhankkeen yhteydessä suunniteltu jäidenpidätysrakenne (EcoRiver Oy 2013).

Kalapudas
Kalaputaan alue on jääpatojen muodostumisella herkkää aluetta. Koskelankosken ja
Männistönkosken alapuolella on tunnettu jääpatopaikka, jonka yhteyteen suunnitellaan
tulvatasanne ja –uoma (Kuva 24). Varsinaista jäänpidätysrakenteilla tapahtuvaa jäiden
pidättämistä ei Kalaputaalle suunnitella. Periaatteena on, että jääpadon annetaan
muodostua em. luontaisiin kohtiin ja tulvavesiä saadaan johdettua tulvatasannetta tai –
uomaa pitkin. Toimenpiteillä pyritään siihen, että jäitä saataisiin viivytettyä jonkin
verran pidempään alueilla, jolloin Pyhäjoen alaosan jäänlähtö olisi ehtinyt edistyä
pidemmälle yläosan jäiden tullessa alaspäin.
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Kuva 24. Kalaputaalle jääpatopaikkojen yhteyteen suunniteltavat tulvauomat.

Edellä olevissa kuvissa (Kuva 19 ja Kuva 20) on esitetty tyyppipoikkileikkaukset
tulvareitistä. Männistökosken tulvareitin leveyden arvioidaan olevan korkeintaan noin
25 m. Jos arvioidaan, että suurin vesisyvyys tulvareitillä voi olla korkeintaan 1,5 m
huomioiden maanpinnan korkeus, on tulvatasanteen ja –uoman kapasiteetti noin 25
m3/s. Laskennassa käytetty manningin karkeuskerroin on 0,055 ja uoman kaltevuus
0,001. Pyhäjoen valuma-alueen pinta-ala tulvareitin kohdalla on noin 3247 km2 ja
keskiylivirtaama 252 m3/s. Tulvareitin kapasiteetti on noin 10 % keskiylivirtaamasta.
3.4.2 Ruoppaukset ja perkaukset
Vehkalan mutka
Vehkalan mutkan niemen nokkaa on leikattu aiemmin Pyhäjoen alaosan
tulvasuojeluhankkeen yhteydessä. Kuitenkin Pyhäjoen kunta on lausunnossaan
(Pyhäjoen kunta 2014) edelleen esittänyt alueella tarvittavan ruoppaustoimenpiteitä.
Uoma muodostaa jyrkän mutkan alueella ja alue on herkkä jääpatojen syntymiselle.
Alueen ruoppaustarvetta voidaan selvittää uoman poikkileikkausmittauksilla. Toisaalta
alueen tilannetta voi kuitenkin myös mahdollisesti helpottaa Pyhäjoen alaosalla
tehtävillä jäiden lähtöä edistävillä toimenpiteillä (3.2).
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3.4.3 Penkereet
Tuuttilan mutkan penger
Tuuttilan koski on herkkä jääpatojen syntymiselle ja uusi tulvapenger on tarpeen
estämään veden nousu tielle ja rantakiinteistölle jääpatotulvatilanteessa (Kuva 25).
Vaihtoehtoisesti alueita voidaan korottaa penkereen rakentamisen sijaan.

Kuva 25. Tuuttilan mutkan penger.
Alustava mitoitus

Penkereen pituus on noin 130 m. Penkereen harjakorkeuden tulisi olla N2000 +4,0 m.
3.4.4 Veden johtaminen penkereiden tausta-alueelle
Jääpadon muodostuessa sen aiheuttamaa vedenkorkeuden nousua voidaan
mahdollisesti hidastaa, jos onnistutaan pienentämään tulvavirtaamaa jääpatopaikan
yläpuolella. Tulvavesiä voitaisiin ohjata sellaisille varastoalueille, missä ne eivät aiheuta
vahinkoa. Haasteena on, että vedenkorkeuden nousun ja tulva-alueen laajenemisen
hillitseminen jääpatotulvatilanteessa edellyttää merkittävää virtaaman leikkausta, mikä
on mahdollista vain joidenkin tuntien ajan huomioiden käytettävissä olevat
varastotilavuudet. Kun tarkastellaan esimerkiksi vuoden 2013 tilannetta, oli
Tolpankosken virtaama yli 200 m3/s viikon ajan (18.4.-24.4.).
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Sillä, että esimerkiksi penkereiden harjakorkeutta osittain madalletaan tai tehdään
penkereen läpi purkurakenteita niin, että tulvahuipun aikana vettä ohjautuu
penkereiden tausta-alueelle, on hyvin vähän vaikutusta vedenkorkeuksien nousuun ja
tulva-alueen laajuuteen jääpatotilanteessa. Tulvahuipun leikkaamisella voidaan
kuitenkin mahdollisesti edistää jäiden lähtöä vähitellen ja hillitymmin.
Penkereiden tausta-alueiden hyödyntäminen tulvavesien väliaikaisena varastona
edellyttää tarkempaa suunnittelua muun muassa vedenjohtamisrakenteiden ja niiden
mahdollisen säädön osalta. Lisäksi tarkempaa suunnittelua tarvitaan veden
pidättämiseen ja purkamiseen suunnitelluilta varastoalueilta, mikä voi edellyttää
esimerkiksi teiden korottamista tai rumpukokojen pienentämistä.
Mikäli pengerten tausta-alueiden varastotilavuuden hyödyntämisellä halutaan hillitä
vedenkorkeuden nousua jääpatotilanteissa, edellyttää se säädettäviä rakenteita, joilla
tulvavesiä voidaan johtaa varastoalueelle. Haasteena on muun muassa rakenteiden
kunnossapito sekä johdettavien virtaamien suuruus. Lisäksi kun jääpatotilanteet ja
vedenkorkeuden nousu saattavat tapahtua hyvin nopeasti, on tilanteeseen reagoinnin
oltava nopeaa. Esimerkiksi vuoden 2013 jääpatotulvatilanne Pyhäjoen alaosalla kesti
noin 1,5 tuntia. Yhteenvetona pengerten tausta-alueiden varastotilavuuden
hyödyntämisestä jääpatotulvan vedenkorkeuksien hallitsemiseksi voidaan todeta, että
mahdollisuudet eivät vaikuta kovin realistisilta.
Siikanivan ja Uimusuvannon penkereiden sekä Merijärven pohjoispuoleisen penkereen
tausta-alueiden
tilavuuksia
on
tarkasteltu
laserkeilausaineiston
mukaiseen
korkeusmalliin perustuen sekä arvioitu mahdollisuuksia tulvavesien tilapäiseen
varastointiin.
Siikanivan penkereet
Pyhäjoen alaosan jääpatotilanteen helpottamiseksi on tarkasteltu tulvavesien tilapäistä
varastointia Siikanivan penkereiden taakse. Alueet, joille vesiä suunnitellaan
johdettavan, ovat maa- ja metsätalousalueita.
Jos tulvavesiä johdetaan Siikanivan penkereiden taakse alla olevassa kuvassa (Kuva
26) esitetylle alueelle 100 m3/s arvioidaan varastotilavuuden täyttyvän noin 4-5
tunnissa. Kun huomioidaan vesien johtaminen pois varastoalueelta, täyttymisaika
kasvaa jonkin verran riippuen purku-uomien kapasiteetista.
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Kuva 26. Siikanivan penkereiden tausta-alueet, joita arvioidaan voitavan mahdollisesti hyödyntää tulvavesien
väliaikaiseen varastointiin Pyhäjoen alaosan jääpatotulvatilanteessa.

Uimusuvannon penkereet
Pirttikosken jääpatotilanteen helpottamiseksi on tarkasteltu mahdollisuuksia leikata
tulvavirtaamaa ja johtaa tulvavesiä Uimusuvannon penkereiden tausta-alueelle. Alueet,
joille vesiä suunnitellaan johdettavan, ovat maa- ja metsätalousalueita.
Jos tulvavesiä johdetaan Uimusuvannon penkereiden taakse 100 m3/s arvioidaan
varastotilavuuden täyttyvän alle tunnissa.
Pääosa tulvavesistä on johdettava pengerten taakse varastoalueiden kohdalla. Ylempää
penkereiden tausta-alueelta tulevin ojien kapasiteetti ei ole riittävä suurille virtaamille
ja niiden varrella on asuinrakennuksia.
Kun tulvatilanteessa väliaikaiselle varastoalueelle johdettavat virtaamat ovat suuria,
asettaa se rajoituksia varastona hyödynnettävissä oleville alueille. Tämän vuoksi
esimerkiksi Oulaistentien länsipuolella Uimusuvannon penkereiden kohdalla olevaa laaja
aluetta, joka on pääosin rakentamatonta metsäojitettua aluetta, ei arvioida voitavan
hyödyntää tulvavesien tilapäisenä varastona.
Merijärven pohjoispuoleinen penger
Tulvavesien johtamisella Merijärven pohjoispuoleisen penkereen tausta-alueelle voidaan
mahdollisesti helpottaa Ponikkaperän jääpatotilanteita. Alue, jolle vesiä suunnitellaan
johdettavan, on maa- ja metsätalousaluetta. Alueella sijaitsee myös turvetuotantoalue,
mikä täytyy todennäköisesti ainakin osittain eristää tulvavesien tilapäisestä
varastointialueesta.
Jos tulvavesiä johdetaan penkereen taakse esitetylle alueelle 100 m3/s arvioidaan
varastotilavuuden täyttyvän 5-6 tunnissa.
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Merijärven pohjoispuoleisen penkereen taustalla kulkee Viirelänoja/Saarelanoja, jonka
valuma-alue on 140 km2. Penkereen tausta-alue sijaitsee Viirelänojan valuma-alueen
alaosalla ja ojan virtaamat voivat olla kohtalaisen suuria, mikä voi rajoittaa alueen
varastotilavuutta tulvavesien tilapäisessä varastoinnissa ja tulee huomioida
mahdollisessa jatkosuunnittelussa.
3.4.5 Haapajärven säännöstely
Säännöstely
Haapajärveä
säännöstellään
Haapakosken
säännöstelypadolla.
Haapajärven
säännöstelyluvan haltija on Haapajärven järjestely-yhtiö, joka on siirtänyt säännöstelyn
hoidon Revon sähkö Oy:lle sähköyhtiön ja järjestely-yhtiön välisellä sopimuksella.
Haapakosken voimalaitoksen omistaa nykyään Koskienergia Oy, joka on edelleen
siirtänyt säännöstelyn Empower Oy:lle.
Haapajärven säännöstely on aloitettu vuonna 1960. Vesistötoimikunnan (23.8.1956)
antaman ja Pohjois-Suomen vesioikeuden (15.12.1987) muuttaman Haapajärven
järjestelylupapäätöksen Haapajärven säännöstelyä koskevia määräyksiä on muutettu
vuonna 2003 (Psy 11.9.2003).
Haapajärven vuonna 1987 määrätyt ja nykyiset säännöstelyn ylä- ja alarajat on esitetty
alla olevassa kuvassa (Kuva 27). Säännöstelyrajat koskevat vedenkorkeuksia
Haapajärvessä, joita havainnoidaan Kylpyläsaaren vedenkorkeusasteikolla noin 3 km
Haapakosken
säännöstelypadon
yläpuolella.
Vuonna
2003
talviaikaisia
säännöstelyrajoja on nostettu. Myös ennen kevättulvaa tehtävää alennusta ei nykyisin
tehdä vaan kevätalennus saadaan aloittaa vasta, kun kevättulvan huippu on ohitettu.
Nykyisten määräysten mukaan säännöstely on hoidettava siten, että kevät- ja
syysalennus on mahdollisimman pieni, vedenkorkeus viljelyhaittaa aiheuttamatta on
mahdollisimman korkealla eikä säännöstelyrajoja tarpeettomasti ylitetä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

32 (40)

Raportti

28.12.2015

Kuva 27. Haapajärven keskimääräiset vedenkorkeudet
säännöstelyrajat ja nykyiset säännöstelyrajat.

(Hertta

2014)

ja

vuonna

1987

määrätyt

Säännöstelypadon kaikkien luukkujen on oltava täysin auki, kun vedenkorkeus on
nousemassa säännöstelyn ylärajan yläpuolelle. Kun kaikki luukut ovat avattuina, on
yläraja määrittelemätön. Haapajärvestä on aina juoksutettava vähintään 3 m3/s.
Juoksutus, edellä esitettyjä määräyksiä noudattaen ja siinä määrin kuin se säännöstelyn
tarkoituksen saavuttamiseksi on tarpeen, on suoritettava mahdollisimman tasaisesti ja
siten, ettei vesistössä aiheuteta haitallista jäätymistä tai tarpeetonta vahinkoa tai
haittaa.
Haapakosken keskivirtaama päiväkeskiarvoina on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva
28).
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Kuva 28. Haapakosken keskivirtaama 1983-2014 (Hertta 2014).

Tulvariskienhallinnan huomioiminen
Vuonna 2003 säännöstelymuutoksen yhteydessä on perusteltu, että ennen kevättulvaa
tehtävä alennus on tarpeeton ja haitallinen. Ennen kevättulvaa tehtävän alennuksen
merkitys alapuolisiin tulvavirtaamiin on pieni johtuen Haapajärven pienestä
säännöstelytilavuudesta. Haapajärven varaston jäädessä pois tulvan alku terävöityy
vähän. Vedenkorkeuden laskemisen aiheuttama jäiden painuminen on koettu
haitallisena. (Psy 2003)
Pyhäjoen vesistöalueella säännöstelytilavuuden ollessa pieni ovat virtaamanvaihtelut
joessa suuria. Keväisin tapahtuva äkillinen virtaaman kasvu vaikuttaa jäiden lähtöön ja
niiden liikkeisiin joessa sekä sen myötä voi vaikutuksia olla myös mahdollisten
jääpatotulvatilanteiden muodostumiseen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 29) on esitetty
Haapakosken juoksutus ja Tolpankosken virtaama vuonna 2013, jolloin keväällä
Pyhäjoella koettiin vaikea jääpatotulvatilanne. Vaikkakin jääpatotulvatilanteen
kehittymisessä on todettu muilla tekijöillä olevan todennäköisesti enemmän merkitystä
kuin Haapakosken juoksutuksella (Ramboll 2013), on tapahtuneen myötä tullut esille
tarve selvittää mahdollisuuksia Haapakosken juoksutusmuutoksiin siten, että
yhtäkkisiltä virtaamamuutoksilta vältyttäisiin alavirran puolella.
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Kuva 29. Haapakosken juoksutus ja virtaama Tolpankoskella vuonna 2013. (Hertta 2014)

Alla olevassa kuvassa (Kuva 30) on esitetty Haapakosken juoksutuksen ja Haapajärven
vedenkorkeuden tuntiarvot keväällä 2013. Haapakosken juoksutus kasvoi keväällä 2013
19.4. päivän aikana tasolta 80 m3/s arvoon yli 150 m3/s. Virtaaman ja vedenkorkeuden
tuntiarvojen perusteella ja lupapäätöksessä (Psy 2003) esitettyjen tilavuustietojen
perusteella on laskettu myös kuvassa esitetty tulovirtaama. Haapajärven tilavuus välillä
N60+87,00 m – 87,70 m on 2,8 milj.m3 (lupapäätös Psy 2003). Jos tilavuuden
arvioidaan kasvavan lineaarisesti, on säännöstelytilavuus N60+87,00 -87,80 m 3,2
milj.m3.
Haapajärven laskettujen kevään 2013 tulovirtaamien ja tilavuustietojen perusteella
laskettiin vedenkorkeudet tilanteessa, jossa tulvan nousuvaiheessa juoksutusta
kasvatetaan tasaisesti (Kuva 31). Alittamatta nykyistä säännöstelyn alarajaa
N60+87,60 m tai ylittämättä säännöstelyn ylärajaa N60+87,80 m mahdollisuudet
loiventaa äkillistä virtaaman kasvua ovat pienet. Jos tulvavirtaamien nousuvaiheessa
voidaan aloittaa juoksutuksen kasvattaminen tasaisesti ja antaa sen myötä
vedenkorkeuden laskea nykyistä säännöstelyn alarajaa alemmaksi, voidaan paremmin
vähentää äkillisiä virtaaman kasvuja alavirran puolella.
Kasvattamalla juoksutusta tasaisesti yhtäkkisen virtaaman kasvun sijaan pyritään
siihen, että jääpeite alkaa hajota ja lähtee liikkeelle vähitellen ja hallitummin. Tämä
kuitenkin aiheuttaa äkillisiä vedenkorkeuden muutoksia Haapajärvessä, millä voi olla
haitallisia vaikutuksia ranta-alueille ja vedenlaadulle.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Raportti

35 (40)

28.12.2015

Kuva 30. Haapakosken virtaama ja Haapajärven vedenkorkeus keväällä 2013 tuntiarvoina. (Haapakosken
voimalaitos 2014)

Kuva 31. Juoksutuskokeillu vuoden 2013 havaintoihin perustuen.
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3.4.6 Muut toimenpiteet
Pyhäjoen kunnan muistiossa (Pyhäjoen kunta 2014) esitetty toimenpide on Vuotinperän
rantapenkereen vahvistaminen. Tulvien aikana jäät aiheuttavat hiekkapitoisen
rantatörmän eroosiota ja rannan lähellä kulkeva tie on vaarassa sortua.
3.5 Suunniteltujen toimenpiteiden priorisointi
Toimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa tulee
vaikutuksia kokonaisuus ja yhteisvaikutukset huomioiden.

arvioida

toimenpiteiden

3.5.1 Lyhyenajan toimenpiteet
Vuoden 2013 kokemusten perusteella jääpatotulvat voivat aiheuttaa mittavat vahingot
Pyhäjoen alaosalla. Ilman toimenpiteitä vaarana on vakavan jääpatotulvatilanteen
toistuminen. Näin ollen voidaan Pyhäjoen alaosan toimenpiteitä pitää ensisijaisen
tärkeinä ja toimenpiteiden toteutusjärjestykseksi esitetään seuraavaa:
1.
2.
3.
4.

Purasenkosken ja tulvareittien ruoppaus/louhinta
Purasenkosken penkereet
Rookinmutkan ruoppaus/louhinta
Pohjois- ja Etelähaaran risteyksen ruoppaus ja samanaikaisesti Etelähaaran
alaosan ruoppaukset
5. Tunkemaojan alaosan perkaus
6. Lipintien penger
3.5.2 Pitkänajan toimenpiteet
Pitkänajan toimenpiteiden osalta esitetty toteutusjärjestys ei ole ehdoton. Huomioitava
on kuitenkin jäiden pidätysalueiden ja niiden yhteyteen suunniteltujen tulvatulvareittien
toteutuksen osalta, että ne suositellaan tehtäväksi järjestyksessä ylävirrasta alavirtaan
päin. Pitkänajan toimenpiteiden toteutusjärjestykseksi esitetään seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4

Tuuttilan penger
Vuotinperän rantapenkereen vahvistaminen
Vehkalan mutkan ruoppaus
Mahdollinen Haapakosken säännöstelymuutos (tai tarkempi selvitys)
Jäiden pidätys ja tulvareitit
Tulvavesien johtaminen penkereiden tausta-alueelle

Toimenpiteiden kustannusten arviointi
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty arvioituja toimenpiteiden alustavia
kustannuksia. Kustannuksiin tulee lisätä suunnittelu- ja Lyhyen ajan toimenpiteiden
kustannusten arvioidaan olevan yli 3 milj. € suuruusluokkaa ja pitkän ajan
toimenpiteiden yli 5 milj. €. Kustannukset ovat karkeita arvioita ja täsmentyvät
toimenpiteiden tarkempien suunnitelmien ja maastotutkimusten myötä.
Mikäli osa suunnittelluista penkereistä halutaan toteuttaa betonirakenteisina
tulvamuureina, arvioidaan niiden kustannusten olevan jonkin verran korkeammat kuin
maa- ja kiviainesrakenteisten penkereiden. Nivalan Malisjoen betonisten tulvamuurien
kustannusarvion perusteella arvioidaan vastaavanlaisten tulvamuurien kustannusten
olevan nykyisessä hintatasossa noin 350 euroa /m.
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Taulukko 1. Toimenpiteiden alustavasti arvioituja kustannuksia.

Kustannukset (€ alv 0%)
Lyhyenajan toimenpiteet
Pohjoishaaran alaosa
-Pursenkosken ja tulvareittien ruoppaus/louhinta
-Purasenkosken ja Lipintien penkereet
-Tunkemaojan alaosan perkaus
Pohjois- ja Etelähaaran risteys
-Ruoppaus
Etelähaaran alaosa
-Ruoppaus
Rookimutka
-Ruoppaus /louhinta
-Suunnittelu-, työnjohto-, yleiskulut (15 %)
Lyhyenajan toimenpiteet yhteensä
Pitkänajan toimenpiteet
Jäiden pidätys ja tulvareitit
-Pirttikoski
-Asikkaperä
-Merijärven pengeralue
-Kalapudas
Ruoppaukset ja perkaukset
-Vehkalan mutka
Penkereet
-Tuuttilan mutkan penger
Veden johtaminen penkereiden tausta-alueelle
-Siikaniva
-Uimusuvanto
-Merijärvi
Muut toimenpiteet
-Vuotinperän rannan eroosiosuojaus
-Suunnittelu-, työnjohto-, yleiskulut (15 %)
Pitkänajan toimenpiteet yhteensä
*kustannusten arviointi edellyttää lisäselvityksiä
5

350 000
430 000
50 000
1 200 000
90 000
830 000
443 000
3 390 000

700 000
1 650 000
1 700 000
210 000
*
30 000
*
*
*
50 000
650 000
›4 990 000 *

Muut tarkastelut

5.1 Haapaveden lämpövoimalaitoksen vaikutus
Haapajärven rannalla on lämpövoimalaitos, joka ottaa jäähdytysvetensä Pyhäjoesta ja
purkaa lämmenneet jäähdytysvedet Haapajärveen. Voimalaitoksen ollessa käynnissä
lämmenneitä jäähdytysvesiä puretaan 6 m3/s. Jäähdytysvedet lämpenevät + 6 ˚C
voimalaitoksen kierrossa. (Ramboll 2013)
Voimalaitoksen ollessa käynnissä jäähdytysvedet lämmittävät Haapajärveä sekä jonkin
verran myös alapuolista Pyhäjokea vaikuttaen niiden jäätilanteeseen. Talvikuukausina
(marras-maaliskuu) Haapakosken keskivirtaama (1983-2014) on 12,7 m3/s ja
keskialivirtaama 3,1 m3/s eli jäähdytysvesivirtaama on keskimääräisessäkin tilanteessa
lähes puolet Pyhäjoen virtaamasta. Ollessaan käynnissä Haapaveden voimalaitos
ehkäisee jonkin verran jääpatojen muodostumista Haapakosken alapuolelle.
Vaikutusalue vaihtelee riippuen voimalaitoksen käyttöajasta ja sääolosuhteista.
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Haapakosken alapuolella lähin Pyhäjoen jäänmittauspaikka (Alajoki) on noin 18 km
etäisyydellä ja siellä jäänpaksuus on ollut keskimäärin (-07,-09,-11,-13) 47 cm
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2014). Olemassa olevien jäänpaksuusmittausten ja
Haapaveden
voimalaitoksen
käyttötietojen
perusteella
ei
ole
havaittavissa
jäähdytysvesien vaikutusta jäänpaksuuteen Alajoen mittauspaikalla saakka. Pyhäjoen
tulvariskienhallinnan tavoitteet ja toimenpiteet – kyselyssä (Pohjois-Pohjanmaan ELY
2014) esille tulleet Haapakoskea lähimmät jääpatopaikat sijaitsevat noin 20 km
etäisyydellä Haapakosken alapuolella Matkanivassa Siltatien kohdalla ja sen alapuolella.
6

Yhteenveto ja johtopäätökset
Pyhäjoen vesistöalueella ei tällä hetkellä ole nimetty merkittäviä tulvariskialueita.
Kuitenkin huomioiden Pyhäjoella erityisesti jääpatotulviin liittyvät riskit on alueella
tarve tulvariskien hallinnan suunnittelulle. Tässä työssä on tarkasteltu ja suunniteltu
jääpatotulviin liittyviä tulvariskien hallintatoimenpiteitä esiselvitystasolla.
Jääpatotilanteiden tulvariskien hallitsemiseksi jäiden lähtöä pyritään edistämään
Pyhäjoen alaosalla. Tähän liittyvä toimenpide on jääsahaus. Pyhäjoen nykyisten
jääsahauskohteiden
arvioidaan
olevan
tarpeellisia
tulvariskien
hallinnassa.
Tulevaisuudessa vaikeiden jääpatotulvatilanteiden ennakoinnissa ja toiminnassa niiden
välttämiseksi tulee hyödyntää nykyistä enemmän jäänmittausten tuloksia ja pitkänajan
sääennusteita. Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksella ja Suomen ympäristökeskuksella
on tarkoitus käsitellä em. aihetta erillisessä hankkeessa.
Pyhäjoen alaosalla ruoppauksilla, perkauksilla ja kallioiden louhinnalla tunnettujen
jääpatopaikkojen yhteydessä parannetaan jokiuoman jäidenvälityskykyä ja pyritään
estämään jääpatojen muodostumista. Lisäksi Pyhäjoen alaosalla parannetaan olemassa
olevien tulvareittien vedenjohtavuutta ja suunnitellaan uusia tulvareittejä tunnettujen
jääpatopaikkojen yhteyteen, millä pyritään hillitsemään vedenkorkeuden nousua
jääpatotilanteissa. Pyhäjoen alaosalla tarvitaan myös uusia tulvapenkereitä tai tonttien
ja teiden korotuksia asutuksen suojaamiseksi jääpatotulvatilanteessa.
Työssä pohdittiin tulvavesien johtamista tilapäisille varastoalueille tulvavirtaaman
leikkaamiseksi. Haasteena jääpatotilanteessa on, että vedenkorkeuden nousun ja tulvaalueen laajenemisen hillitseminen edellyttää merkittävää virtaaman leikkausta, mikä on
mahdollista
vain
joidenkin
tuntien
ajan
huomioiden
käytettävissä
olevat
varastotilavuudet ja tulva-ajan virtaaman suuruus. Lisäksi em. edellyttää säädettäviä
rakenteita, joilla tulvavesiä voidaan johtaa varastoalueelle. Haasteena on muun muassa
rakenteiden kunnossapito sekä johdettavien virtaamien suuruus. Lisäksi kun
jääpatotilanteet ja vedenkorkeuden nousu saattavat tapahtua hyvin nopeasti.
Esimerkiksi vuoden 2013 jääpatotulvatilanne Pyhäjoen alaosalla kesti noin 1,5 tuntia.
Kaiken kaikkiaan pengerten tausta-alueiden varastotilavuuden hyödyntäminen akuutisti
jääpatotilanteiden helpottamisessa ei vaikuta toteutuskelpoiselta. Sillä, että esimerkiksi
penkereiden harjakorkeutta osittain madalletaan tai tehdään penkereen läpi
purkurakenteita niin, että tulvahuipun aikana vettä ohjautuu penkereiden taustaalueelle, arvioidaan olevan hyvin vähän vaikutusta vedenkorkeuksien nousuun ja tulvaalueen laajuuteen jääpatotilanteessa. Tulvahuipun leikkaamisella voidaan kuitenkin
mahdollisesti edistää jäiden lähtöä vähitellen ja hillitymmin.
Työssä suunniteltiin toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pidättää jäitä, ylemmäs
Pyhäjoelle, Pirttikosken ja Merijärven välille. Jäiden pidättämistoimenpiteillä pyritään
siihen, että jäät lähtevät liikkeelle vähitellen ja hallitummin. Kun jäitä pidätetään
yläosalla ja pidätysalueiden alapuolella pyritään edistämään jäiden lähtöä, on
tavoitteena se, että Pyhäjoen yläosan jäiden tullessa alaosalle, on alaosan jäänlähtö jo
parhaassa tapauksessa tapahtunut. Pirttikoskella, Asikkaperällä ja Kalaputaan alueella
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tunnettujen jääpatopaikkojen yhteyteen suunnitellaan tulvatasanne ja –uoma.
Varsinaista jäänpidätysrakenteilla tapahtuvaa jäiden pidättämistä ei suunnitella, koska
alueilla ei ole jäille riittävän suuria alueita tai mahdollisuuksia toteuttaa tulvareittejä
jäänpidätyspaikkojen yhteyteen. Periaatteena on, että jääpadon annetaan muodostua
luontaisiin kohtiin ja tulvavesiä saadaan johdettua tulvatasannetta tai –uomaa pitkin.
Toimenpiteillä pyritään siihen, että jäitä saataisiin viivytettyä jonkin verran pidempään
alueilla. Alue, jolla arvioidaan olevan mahdollista tehostaa jäiden pysähtymistä
esimerkiksi betoni- ja kivirakenteisilla pidätysrakenteilla, on Merijärven pengeralue.
Työssä on tarkasteltu Haapaveden Haapajärven nykyisen säännöstelykäytännön
vaikutuksia jääpatojen muodostumiseen sekä mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen
muuttamalla Haapakosken juoksutusta. Pyhäjoen vesistöalueella säännöstelytilavuuden
ollessa pieni ovat virtaamanvaihtelut joessa suuria. Keväisin tapahtuva äkillinen
virtaaman kasvu vaikuttaa jäiden lähtöön ja niiden liikkeisiin joessa sekä sen myötä voi
vaikutuksia
olla
myös
mahdollisten
jääpatotulvatilanteiden
muodostumiseen.
Alittamatta Haapajärven nykyistä säännöstelyn alarajaa tai ylittämättä säännöstelyn
ylärajaa N60+87,80 m mahdollisuudet loiventaa äkillistä virtaaman kasvua ovat pienet.
Jos tulvavirtaamien nousuvaiheessa voidaan aloittaa juoksutuksen kasvattaminen
tasaisesti ja antaa sen myötä vedenkorkeuden laskea nykyistä säännöstelyn alarajaa
alemmaksi, voidaan paremmin vähentää äkillisiä virtaaman kasvuja alavirran puolella.
Kasvattamalla juoksutusta tasaisesti yhtäkkisen virtaaman kasvun sijaan pyrittäisiin
siihen, että jääpeite alkaa hajota ja lähtee liikkeelle vähitellen ja hallitummin. Tämä
kuitenkin aiheuttaa äkillisiä vedenkorkeuden muutoksia Haapajärvessä, millä voi olla
haitallisia vaikutuksia ranta-alueille ja vedenlaadulle.
Haapajärven rannalla on lämpövoimalaitos, jonka ollessa käynnissä jäähdytysvedet
lämmittävät Haapajärveä sekä jonkin verran myös alapuolista Pyhäjokea vaikuttaen
niiden jäätilanteeseen. Ollessaan käynnissä Haapaveden voimalaitos ehkäisee jonkin
verran jääpatojen muodostumista Haapakosken alapuolelle. Vaikutusalue vaihtelee
riippuen voimalaitoksen käyttöajasta ja sääolosuhteista.
Työssä suunnitellut toimenpiteet on jaettu lyhyen ajan ja pitkän ajan toimenpiteisiin.
Lyhyen ajan toimenpiteiden toteutukseen on tarve ryhtyä mahdollisimman pian. Pitkän
ajan toimenpiteiden toteutus on myöskin tärkeää, jotta tulevina vuosina voidaan
vähentää sellaisten olosuhteiden ja tilanteiden muodostumista, jotka aiheuttavat
vakavia jääpatotulvia. Pitkänajan toimenpiteisiin kuuluu sekä sellaisia toimenpiteitä,
joiden arviointi- ja suunnittelutyö vaatii enemmän aikaa, että sellaisia toimenpiteitä,
joiden toteutus on tärkeää mutta niiden katsotaan olevan vähemmän kiireellisiä kuin
lyhyen ajan toimenpiteet. Vuoden 2013 kokemusten perusteella jääpatotulvat voivat
aiheuttaa mittavat vahingot Pyhäjoen alaosalla. Ilman toimenpiteitä vaarana on
vakavan jääpatotulvatilanteen toistuminen. Näin ollen voidaan Pyhäjoen alaosan
toimenpiteitä pitää ensisijaisen tärkeinä. Lyhyen ajan toimenpiteitä ovat Purasenkosken
ja
tulvareittien
ruoppaus/louhinta,
Purasenkosken
penkereet,
Rookinmutkan
ruoppaus/louhinta, Pohjois- ja Etelähaaran risteyksen ruoppaus ja samanaikaisesti
Etelähaaran alaosan ruoppaukset, Tunkemaojan alaosan perkaus ja Lipintien penger.
Pitkänajan toimenpiteitä ovat Tuuttilan penger, Vuotinperän rantapenkereen
vahvistaminen, Vehkalan mutkan ruoppaus, Haapakosken säännöstelymuutos (tai
tarkempi selvitys), jäiden pidätys ja tulvareitit sekä tulvavesien johtaminen
penkereiden tausta-alueelle (tai tarkempi selvitys).
Esiselvitystasolla olevassa suunnitteluvaiheessa toimenpiteiden kustannusten arviointi
on karkeaa. Lyhyen ajan toimenpiteiden kustannusten arvioidaan olevan yli 3 milj. €
suuruusluokkaa ja pitkän ajan toimenpiteiden yli 5 milj. €. Kustannukset täsmentyvät
toimenpiteiden tarkempien suunnitelmien ja maastotutkimusten myötä.
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