LIITE 2
Jääeroosioselvitys.

12.3.2011/ Matti Leppäranta

SIIKAJOEN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN VAIKUTUKSET
JÄÄEROOSIOON
1. Johdanto
Perämeri jäätyy kauttaaltaan vuosittain, ja jäätalven pituus on 5–7 kuukautta, marraskuulta
toukokuulle, ja jään suurin vuotuinen paksuus on 50–120 cm. Rannikon tuntumassa on kapea
kiintojäävyöhyke, joka siirtyy ulommaksi jään vahvistuessa, ja kiintojään länsipuolelta alkaa
ulkomeren ajojääkenttä (Kuva 1). Vain hyvin kylminä talvina, kun jää vahvistuu yli 50 cm
vahvuiseksi koko Perämeren alueella, jää voi olla liikkumattomana sydäntalven ajan.
Kiintojää ankkuroituu saariin ja matalikoihin ja liikahtelee hyvin vähän sydäntalven aikana.
Jään sulaminen puolestaan alkaa kiintojäävyöhykkeen rannan puolelta, ja viimeiseksi keväällä
sulavat kiintojään reunaan muodostuneet suuret ahtojäävallit.

Kuva 1. Perämeren jääkenttä leutona talvena ja ankarana talvena. Ankara talvena jää on paksumpaa
ja kiintojää ulottuu kauemmas rannasta (lähde: Merentutkimuslaitoksen jääkartat).

Tuulet ja virtaukset saavat merellisen jään liikkeeseen, jolloin jäätä voi ajautua rannikolle,
saariin ja luotoihin. Voimakkaan tuulen vallitessa jää voi työntyä maan päälle jopa muutaman
sadan metrin matkan. Voi myös syntyä ahtojäätä: jää rikkoutuu puristuessaan teleiksi, jotka
kasautuvat päällekkäin röykkiöiksi. Ahtojäätä muodostuu ajojääkenttiin, kiintojään reunaan
tai rannan lähelle, kun tuuli pääsee keräämään riittävästi työntövoimaa. Pohjaan ulottuvat
ahtojäät voivat tuulen ajamana kyntää meren pohjaa. Näin jää kuluttaa, muokkaa ja siirtää
kuollutta materiaa sekä kasvillisuutta; puhutaan jääeroosiosta.
Perämeren alueella mekaaniset jääeroosiotapahtumat voidaan jakaa kolmeen ajanjaksoon: 1)
alkutalven ohuet jäät rikkoutuvat helpommin, ja kova tuuli ajaa niitä rantaan sekä ahtouttaa
pohjaan asti matalikoilla; 2) sydäntalven aikana ajojään voimakas puristus voi aiheuttaa
siirtymiä kiintojääkentässä, jolloin kuormitukset voivat olla suuria, kun jää on paksua (Kuva
2); ja 3) keväällä jäät haurastuvat, lähtevät helpommin liikkeelle, ja kiintojään sulaminen
rannalta päin edesauttaa jään liikkeelle pääsyä ja rantaan kohdistuvien työntövoimien
mahdollisuuksia. Termiset eroosiotapahtumat jakautuvat puolestaan kahteen tyyppiin. 1)
Matalilla ranta-alueilla vesi voi jäätyä pohjaan, jolloin vedenpinnan noustua jää voi ajelehtia
muualle pohja-ainesta mukanaan; ja 2) Jään lämpölaajenemisen aiheuttamat jään siirrokset.
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Lämpölaajenemisesta aiheutuvat jään siirtymät rajoittuvat vain muutaman metrin matkalle
rannan tuntumaan.
Jääeroosiolla on merkittävä vaikutus Perämeren geoympäristöön ja elolliseen ympäristöön
sekä ihmisen toimintaan alueella, ja se kuuluukin alueen geoekosysteemin reunaehtoihin.
Maalle työntyvä jää puhdistaa rantavyöhykkeitä ja vaikuttaa kasvilajiston kiertoon, ja
merenpohjan eroosio kyntää pohjaa ja siirtää pohja-ainesta. Rannikon maa- ja merialueiden
rakenteet on mitoitettava jäiden vaikutusten kestäviksi. Jääeroosion laatu ja laajuus riippuu
Perämeren tuuli- ja virtausoloista, jään ominaisuuksista (ennen kaikkea jään paksuudesta)
sekä merenpohjan topografiasta.

Kuva 2. Ahtojäätä Perämeren rannikkovyöhykkeellä.

Tässä raportissa tarkastellaan jääeroosiota Perämeren rannikolla Raahe – Hailuoto – Oulu
alueella (alempana: tutkimusalue) ja arvioidaan suunnitellusta Siikajoen tuulivoimapuistosta
aiheutuvia vaikutuksia alueen jäänmuodostukseen ja jääeroosioon. Tuulivoimapuiston
suunnitelmassa on kolme vaihtoehtoa, joissa tuulimyllyjä sijoitetaan Siikajoen Varessäikän ja
Merikylänlahden edustalle, yhteensä 17–21 tuulimyllyä. Raportti perustuu julkaistuun
materiaaliin, joka sisältää tilastotietoa sää- ja jääoloista, tieteellisiä julkaisuja, sekä
laskennallisiin malleihin. Lopuksi esitetään vielä suosituksia joidenkin avointen kysymysten
tarkemmaksi selvittämiseksi.
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2. Raahen – Hailuodon – Oulun rannikkoalueen jääolot
2.1 Yleistä
Perämeren vesi jäähtyy syksyllä, kun auringon voima vähenee ja säteilytase kääntyy
negatiiviseksi. Jäätalvi alkaa normaalivuosina marraskuussa Perämeren pohjoisella
saaristoalueella (Kuva 3). Jäätyminen etenee rannikkoa pitkin nopeasti etelään, kun taas
altaan keskialueet jäätyvät hitaasti niiden suuren lämpövaraston takia. Perämeri jäätyy
kauttaaltaan keskimäärin tammikuun puolivälissä. Sulaminen käynnistyy huhtikuussa, ja
viimeiset jäälautat sulavat Perämereltä yleensä touko–kesäkuun vaihteessa (Kuva 3).
Jäätymisen ajankohta vaihtelee noin kuukauden keskiarvon molemmin puolin, kun taas
jäänlähdön ajankohta vaihtelee hieman vähemmän.

Kuva 3. Keskimääräinen jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat Pohjoisella Perämerellä (SMHI &
Merentutkimuslaitos, 1982).

Ilman lämpötila on määräävä tekijä jäätalven käynnistymisessä. Jäätyminen alkaa rannalta
lähtien sen jälkeen, kun ilman lämpötila on asettunut nollan Celciusasteen alapuolelle.
Keskimäärin pakkaskausi alkaa Raahen väylällä 3.11. Keskimääräiset pakkassummat1 ja
pakkaspäivien lukumäärät ennen jäätymispäivää ovat (Palosuo, 1963):
Paikka
Sisäsatama
Lapaluoto
Jyry
Maanahkiainen
Ulkonahkiainen

Pakkassumma
30 ºC·vrk
56 ºC·vrk
100 ºC·vrk
153 ºC·vrk
261 ºC·vrk

Pakkaspäiviä
9± 7
14 ± 6
23 ± 9
32 ± 10
44 ± 10

Niinpä esim. Lapaluodossa meri jäätyy, kun ilman lämpötila on ollut noin –4ºC kahden viikon
ajan. Rannikkoalueella jäätyminen etenee siis paljolti meren syvyyden mukaan, ja
tutkimusalue alkaa jäätyä pian sen jälkeen kun pakkaspäivät talvella tulevat. Jään reuna
etenee hitaasti kauemmaksi, ja saavuttaa Ulkonahkiaisen vasta 35 vrk sen jälkeen kun
Pakkaspäivien lämpötilojen summa positiivisena (Esim. Pakkaspäivät –3°C ja –5°C antavat
pakkassumman 8 °C·vrk).
1
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sisäsatama on jäätynyt.
Taulukossa 1 on Hailuodosta ilman lämpötilan ja lumen syvyyden kuukausiarvoja, jotka
vastaavat melko hyvin olosuhteita koko tutkimusalueella. Lämpimimmät ja kylmimmät
kuukaudet poikkeavat 3–4ºC normaalista, ja nämä aiheuttavat noin kuukauden mittaiset
poikkeamat jäätymisen käynnistymiseen.
Taulukko 1. Ilman lämpötilan (ºC) kuukausiarvot Hailuodon Ojakylässä.
Kk
X
XI
XII
I
II
III
IV
V

Keskiarvo
3,2
–2,3
–6,7
–9,1
–9,3
–5,1
0,1
6,5

Lämpimin
5,5
0,0
–3,6
–5,7
–5,8
–1,4
3,8
11,1

Kylmin
0,4
–5,4
–10,8
–13,4
–13,6
–9,2
–3,9
1,6

Perämeren veden suolaisuus on 3–4 ‰, jokisuissa vähemmän. Sen jäätymispiste on hieman
nollan alapuolella, –0,2 – –0,1°C ja maksimitiheyden lämpötila on 3,1 – 3,5°C. Suolaisuus
vaikuttaa täällä vain vähän meren jäätymiseen, ja rannikolla jää alkaa muodostua samaan
aikaan kuin lähialueen järvissä. Tutkimusalueella meri jäätyy yleensä marraskuun
jälkipuoliskolla, ja 23.11. se on keskimäärin saavuttanut 10 cm paksuuden (Taulukko 2). Jää
vahvistuu keskimäärin noin 0,5 cm päivässä maaliskuulle asti, jolloin se saavuttaa noin 65 cm
paksuuden. Joinakin talvina huhtikuussa jään paksuus vielä lisääntyy, kun vuorokautinen
lumen sulamis-jäätymis -sykli lisää kohvajään määrää. Ankarina talvina jää on Raahessa
vahvimmillaan 113 cm ja leutoina 37 cm. Hailuodossa jään suurin vuotuinen paksuus on
keskimäärin 75 cm, äärivuosina 45 cm ja 115 cm.
Keväällä jään lähtöä ohjaavat auringonsäteilyn voimistuminen, lumiolot ja ilman lämpötila.
Lumi sulaa huhtikuun aikana, ja vasta sen jälkeen jää alkaa sulaa ja haurastua. Sulamisen
nopeus on 1–2 cm päivässä. Viimeiseksi sulavat kiintojään reunaan muodostuneet paksut
ahtojäät, ja ne pääsevät loppukeväällä vapaasti kulkeutumaan tuulten ja virtausten mukana.
Kylminä keväinä näitä jäitä voi vielä löytyä kesäkuun puolella. Koska keväällä ja alkukesällä
tuulet ovat yleensä heikkoja, jääeroosiotapahtumat ovat silloin hyvin harvinaisia.

2.2 Kiintojään kasvu ja sulaminen
Merellinen jääpeite on rannikolla ja saaristossa kiintojäätä ja muualla ajojäätä. Kiintojää on
ehyttä ja tasaista, ja se pysyy vakaana alku- ja lopputalvea lukuun ottamatta. Kiintojää kasvaa
alapinnastaan meriveteen teräsjääksi ja yläpinnastaan lumisohjoon kohvajääksi.
Kiintojäävyöhyke etenee rannasta ulospäin vahvistuessaan 5–15 metrin syvyyskäyrän
tuntumaan, sitä ulommas mitä ankarampi jäätalvi on.
Kiintojään paksuuden kehitystä voidaan mallintaa analyyttisten ja numeeristen mallien avulla
(Leppäranta & Myrberg, 2009). Analyyttisista malleista laajalti käytetty on Zubovin kaava,
joka perustuu lämmön johtumiseen jään läpi jään kasvaessa. Sen perusyhtälö on
dh a Tf − Ta
= ⋅
dt 2 h + δ

(1)
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missä h on jään paksuus, t on aika, kerroin a = 11 cm2/(ºC·vrk) riippuu jään lämpöopillisista
ominaisuuksista, Tf on jäätymispisteen lämpötila, Ta on ilman lämpötila, ja δ ≈ 10 cm on jää–
ilma lämmönsiirtoa kuvaava parametri. Ratkaisu on
h = aS + δ 2 − δ

(2)

missä S on pakkassumma. Lumen vaikutusta on vaikea huomioida analyyttisissa malleissa, ja
siksi Zubovin malli kuvaa hyvin tilannetta kun lunta on vähän. Mallista käytetään myös
empiirisiä muunnelmia niin, että parametrit a ja δ määritetään havaintojen pohjalta. Lumi voi
parhaimmillaan eristää niin hyvin, että tehoisa pakkassumman kerroin on a/4. Ankarana
talvena pakkassumma on Raahessa 1000–1500 ºC·vrk, ja jos lunta on vähän tulee jään
paksuudeksi 95–115 cm. Tällaiset kaavat ovat sovelluksiltaan rajoitettuja, ja siksi on syytä
käyttää numeerisia malleja, kun halutaan kvantifioida jään paksuuden kehitystä
yksityiskohtaisesti. Niillä saatavat tulokset ovat hyviä (Kuva 4).
Taulukko 2. Jään paksuus Raahessa (64º41,0’N 24º27,6’E) marraskuusta (XI) toukokuulle (V) (Seinä
& Peltola, 1991).

Pvm
XI 21
XII 1
XII 11
XII 21
I1
I 11
I 21
II 1
II 11
II 21
III 1
III 11
III 21
IV 1
IV 11
IV 21
V1
V 11

Min
3
5
4
12
16
19
25
30
35
35
35
37
35
35
35
20
15

Jää
Ka
9
13
20
28
34
40
48
53
56
60
62
63
65
65
63
55
45

Max
22
26
38
40
49
70
80
80
83
87
95
96
95
97
113
105
85

Haj
4
7
7
8
8
12
14
15
13
14
17
16
17
18
20
22
17

N/17
8
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
14
4

Ka

Lumi
Max

N/17

6
6
9
9
11
13
16
16
19
14
14
18
13

20
15
20
20
20
24
30
30
40
30
35
33
35

9
14
14
17
15
15
16
16
15
16
16
14
13

Alkutalven ohut jää vielä rikkoutuu helposti ja lähtee liikkeelle tuulten ja virtausten
vaikutuksesta. Mitä laajempi jääkenttä on jäätä työntämässä sitä suurempi voima syntyy ja
sitä paksumpi jää lähtee liikkeelle. Muodostuu ahtojäätä, jota ajautuu myös rantaan ja
ankkuroituu pohjaan, ja jää voi myös työntyä laajana levynä rantaan. Sydäntalven kiintojää
voi myös ääritilanteessa liikkua, mutta se on jo niin paksua että pysyy vakaana suojatuilla
vyöhykkeillä. Keväällä jään sulaessa ja haurastuessa jää voi taas rikkoutua helpommin, mutta
keväällä voimakkaat tuulet ovat harvinaisia ja siksi myös jääeroosio on silloin harvinaista.
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Kuva 4. Jään keskimääräinen paksuus pohjoisen Perämeren rannikolla numeerisen mallin avulla
laskettuna (yhtenäiset viivat); ympyrät ja rastit kuvaavat havaintoja.

2.3 Kiintojään rakenne ja laatu
Merijää koostuu jääkiteistä ja niiden välissä olevista epäpuhtauksista. Kiteet ovat kooltaan
kuin järvien jääkiteet, mutta hienorakenteellisia eroja on: merijään kiteiden pinnat ovat
rosoisia, ja niiden sisällä on suolaliuostaskuja. Suolaliuoksen lisäksi merijäässä on
kaasukuplia ja sedimenttiä. Merijää kasvaa alapinnastaan kongelaattijäänä meriveteen ja
yläpinnastaan lumisohjoon kohvajäänä (Kuva 5). Kohvajäätä muodostuu jäällä olevasta
sohjosta, jota on syntynyt lumesta ja jäälle nousseesta merivedestä, sadevedestä tai
sulamisvedestä. Ensimmäinen tapaus on merkittävin; se voi toteutua, kun lumi on painanut
jään kokonaan vedenpinnan alle (lumen paksuuden täytyy olla vähintään kolmasosa jään
paksuudesta, jotta jäälle voisi päästä merivettä). Kohvajäätä on Perämeren jääpeitteessä 10–
50%. Näin rannikon ja saariston kiintojääpeitteen jää on yleensä kaksikerroksista.
Merijään merkittävin epäpuhtaus on suolaliuos, jota voi olla jäässä 10–20%. Kaasukuplien
suhteellinen tilavuus on suuruusluokkaa 1%. Puhtaan jään tiheys on 917 kg/m3 lämpötilassa
0°C; suurin vaikutus tiheyteen on kaasukuplilla. Suolaisuus vaikuttaa merkittävästi jään
rakenteeseen ja lujuuteen. Siksi Itämeren jään murtolujuus on hieman alempi kuin makean
veden jään. Jään sisään muodostuvat suolaliuostaskut tarjoavat myös kasvuympäristön
jääleville. Itämerellä uuden jään suolaisuus on 25–40% veden suolaisuudesta, toisin sanoen
Perämeren uusi jää on suolaisuudeltaan 1–2 ‰. Sydäntalven aikana jään suolaisuus hieman
laskee, ja sulamisvaiheessa suolaonkalot huuhtoutuvat ja jäästä tulee melkein suolatonta.
Samalla jäässä eläneet levät ja muut eliöt joutuvat veteen. Näyttää siltä, että eräät jään
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levälajit voivat ryhtyä kasvamaan vedessä muodostaen osan kevätkukinnasta.

Kuva 5. Itämeren kiintojään kiderakenne. Ylempi kerros on hienokiteistä kohvajäätä ja alempi kerros
pylväskiteistä teräsjäätä. Kuvan yläreunassa on viivoittimen senttimetriasteikko. (Leppäranta &
Myrberg, 2009)

3. Jään vaikutukset meren pohjaan ja rantoihin
3.1 Ajojään dynamiikka
Itämeren altaat ovat niin suuria, ettei jääkansi niissä pysy ehyenä. Laajoilla ulapoilla tuulen
pyyhkäisymatka pitenee, jolloin tuulen jäähän kohdistama kuormitus kasvaa suureksi ja se
kykenee rikkomaan jääpeitteen ja saattamaan sen liikkeelle. Tilanne on vastaavanlainen kuin
aallokon muodostuksessa: yhä suurempi pyyhkäisymatka tuottaa yhä suuremman aallokon.
Myös virtaukset voivat kuljettaa jäätä, mutta Perämerellä tuulen vaikutus on yleensä
suurempi. Erityisesti suurten puristus- ja työntövoimien muodostuksessa tuuli on selkeästi
merkittävämpi kuin virtaus. Kun tuuli on voimakas tai myrskyinen, sen suunta ei paljon
muutu Perämeren alueella ja vaikuttaa siis samaan, ja voimakkaan tuulen leikkausvoima
jäähän on paljon suurempi kuin mitä virtauksista koskaan tulee. Kun jää on vielä ohutta,
pienilläkin selillä se rikkoutuu ja alkaa ajelehtia, mutta paksuuntuessaan jää vakaantuu yhä
suurempien ulapoiden ylitse. Näin kiintojään ja ajojään reuna siirtyy kauemmaksi rannikosta
jään paksuuntuessa.
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Jääpeitteen rikkouduttua syntyneet jäätelit ja –lautat muodostavat erilaisia jäälaatuja. Näistä
tärkeimmät ovat lautasjää, sohjovyö, päällekkäin ajautunut jää ja ahtojää. Lautasjää koostuu
tasakokoisista, pyöreistä, pienistä jäälautoista, jotka paksuuntuessaan jäätyvät vähitellen
yhteen. Sohjovöitä muodostuu kun tuuli ajaa ohuesta jäästä muodostunutta murskaa kiinteään
reunaan. Jäälauttojen puristuessa yhteen noin 10 cm:ä ohuempi jää ajautuu päällekkäin
kahdeksi tai useammaksi kerrokseksi laajalla alueella, kun taas paksummat jäälautat voivat
rikkoutua teleiksi ja kasautua päällekkäin ahtojääksi.
Merijää ”maisema” on vaihteleva ja monipuolinen järvien jääpeitteeseen verrattuna.
Ajojääkentät koostuvat 10 m – 10 km kokoisista jäälautoista, kun taas näissä olevat
rikkoutuneet jäämuodostumat koostuvat teleistä (jääkappaleista, joiden halkaisija on 0,1–10
metriä). Jääkenttien morfologia on itsesimilaarinen: geometristen mittojen suhteet säilyvät,
vaikka jään paksuus ja lauttojen keskikoko muuttuisivat. Ajojääkenttien ominaisuuksia
kuvaavat seuraavat suureet:
Suure
Jään laatu
Jään peittävyys
Jään paksuus
Jäälauttojen koko

Määrittely
Tärkeimmät: tasainen jää, lautasjää, päällekkäin ajautunut jää,
sohjovyöt, ahtojää, kiintojää
Jään suhteellinen ala
Etäisyys pinnasta pohjaan (kolot lasketaan mukaan)
Keskiluku tai jakauma, yleensä ”tyypillinen halkaisija”

Jään paksuus ja peittävyys eli konsentraatio ovat tärkeimmät ajojäiden dynamiikkaa ohjaavat
jään ominaisuudet. Ne kertovat jääkentän vahvuudesta, kuinka paljon jääkentässä on sisäistä
kitkaa ja kuinka paljon voimaa tarvitaan esimerkiksi ahtojäiden synnyttämiseen. Peittävyys
luokitellaan seuraavasti:
Peittävyysväli
0– 30%
30– 50%
50– 70%
70– 90%
90–100%

Verbaalinen kuvaus
Hyvin harva ajojää
Harva ajojää
Tiheä ajojää
Hyvin tiheä ajojää
Kompakti ajojää

Jään paksuus on ajojään fysiikassa jään tärkein ominaisuus. Jääkentän lujuus riippuu jään
paksuudesta, ja jään tilavuus tai massa on samoin verrannollinen siihen. Jään paksuus
vaihtelee paljon: pienelläkin alueella voi olla muutaman sentin paksuista uutta jäätä ja
toisaalta yli kymmenen metriä paksuja ahtojäävalleja. Käytännön ongelmana on se, että ei ole
olemassa hyvää kaukohavaintomenetelmää, jonka avulla lentokoneesta tai satelliitista
voitaisiin kartoittaa jään paksuutta. Rannikko- ja saaristoalueella on kyllä havaintoasemia,
joilla mitataan kiintojään paksuus.
Massiivisimmat jäämuodostumat ovat 5–15 metriä paksuja ahtojäävalleja, joiden yläosa eli
harja on 0,5–2 metriä korkea ja alaosa eli köli on 3–15 metriä syvä. Suurin Perämerellä
mitattu ahtojäävalli on ollut paksuudeltaan 31,5 metriä, josta harjan osuus oli 3,5 metriä.
Vallit kelluvat Arkimedeen lain mukaan, mutta geometrian takia maksimisyvyyden ja korkeuden suhde on 4–6.
Itämeren ajankohtaisesta jäätilanteesta saa tietoa jääkartoista, joita Suomessa laaditaan ja
julkaistaan
päivittäin
Ilmatieteen
laitoksen
verkkosivuilla
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(http://ilmatieteenlaitos.fi/jaatilanne). Jääkartoissa esitetään jään laajuus, jääkentät ja
jäälaadut. Jään liike voi muuttaa jääoloja paljon jo muutamassa päivässä, minkä takia
jääkarttojen tiheä päivitys on mielekästä. Jääkartoissa olevat jäätiedot perustuvat
satelliittikuviin (lähinnä NOAA, Terra Aqua ja Radarsat) sekä laivojen ja rannikkoasemien
jääraportteihin.
Ajojää liikkuu, koska tuulten ja virtausten leikkausjännitykset vaikuttavat sen ylä- ja
alapintaan ja pyrkivät saattamaan jään liikkeelle (Leppäranta, 2005; Myrberg ym., 2006).
Tuulen ja virtauksen leikkausjännitykset jään ylä- ja alapintaan ovat tavanmukaisia neliöllisiä
vastuslakeja τ = ρCU 2 , missä ρ on ilman tai veden tiheys, C on vastuskerroin, ja U jään
nopeus ilman tai veden suhteen. Vastuskerroin on 0,0017 jään ja ilman välillä ja 0,0035 jään
ja veden välillä. Yleensä ulkomeren ajojää käyttäytyy kuten pintavirtaus: nopeus on 1–3%
tuulen nopeudesta ja suunta poikkeaa 20°–30° tuulen suunnasta oikealle. Ahtaissa,
kauttaaltaan jäässä olevissa altaissa tiiviit jääkentät saattavat pysyä paikallaan kovallakin
tuulella sisäisen kitkansa takia. Jään liike seuraa nopeasti tuulten tai virtausten muutoksia:
mukautumisaika on suuruusluokkaa puoli tuntia.
Veden virtausten paikallinen jäähän kohdistama voima on pienempi kuin voimakkaan tuulen
ja lisäksi veden virtauskentässä on alueellisia vaihteluita enemmän. Esim. tuulen nopeus 15
m/s ja virtausnopeus 40 cm/s antavat saman paikallisen voiman, ja kova tuuli kerää
työntövoimaa samaan suuntaan koko Perämerellä olevan jääkentän alueelta.
Itämeren ajojään dynamiikkaa varten on kehitetty matemaattisia malleja lyhyen aikavälin (1
tunti – 1 viikko) laskentaan. Niitä on käytetty jääennusteiden laadintaan talvimerenkulkua
varten 1970-luvun lopulta lähtien. Mallit ovat koko ajan kehittyneet ja niiden erotuskyky on
merkittävästi parantunut. Ne ovat meren vesirungon ja jään toisiinsa kytkemiä malleja, joiden
pakotteena on säähavainnot ja –ennusteet. Jäämallit koostuvat jään kuvaukseltaan neljästä
elementistä: (i) ajojään tilan kuvaus, (ii) ajojään sisäisen kitkan malli, (iii) liikemäärän
säilymislaki eli liikeyhtälö, ja (iv) jään säilymislaki.

3.2 Kiintojään dynamiikka
Kiintojää tarkoittaa rannikkoon, saariin ja matalikoihin ankkuroitunutta jäätä, joka ei liiku.
Talven aikana kiintojään reuna etenee ulospäin jään paksuuntuessa, sillä tämä vahvistaa jäätä
ja voimakkaan tuulen vallitessa edesauttaa muodostamaan pohjautuneita ahtojäävalleja aina
syvempiin vesiin. Tämän takia leutoina talvina kiintojään reuna jää 5 m syvyyskäyrän
tuntumaan, kun taas ankarina talvina se ulottuu aina 15 m syvyisiin vesiin. Kiintojään
dynamiikassa jääkentän sisäinen kitka tulee ratkaisevan tärkeäksi, sillä se voi kokonaan
kompensoida tuulen ja virtauksen jäätä ajavan vaikutuksen.
Rannikkovyöhykkeen jääkenttään kohdistuu kuormituksia tuulten, virtausten, vedenpinnan
korkeuden muutosten ja lämpötilan vaihteluiden vaikutuksesta. Matalikoilla, missä
jääröykkiöt ulottuvat pohjaan, Arkimedeen laki ei enää toimi ja tällaiset röykkiöt voivat
kasvaa harjaltaan 10–15 metriä korkeiksi (Kuva 6). Tällaisia korkeita jääkasoja nähdään
vuosittain Perämeren rannikolla. Rantaan ajautuessaan ohut jää rikkoutuu rantavalliksi, mutta
paksumpi jää voi työntyä levynä kauemmas, jopa 100–200 metrin matkan, maalle.
Rannikolla ja saaristossa jääkenttä ankkuroituu tukipisteisiin: rantaan, saariin ja matalikoille
pohjautuneisiin ahtojääröykkiöihin. Kun jää paksuuntuu, pidempi tukipisteiden välimatka
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tulee mahdolliseksi. Havaintojen ja teorian perusteella jään paksuus h ja maksimivälimatka l
noudattavat suhdetta:
h
≈ m ⋅ Ua
l

(3)

missä m on empiirinen kerroin ja Ua on tuulen nopeus (mitoitustuuli). Kun l ~ 10 km,
kiintojääsilta muodostuu jään paksuuden saavutettua noin 20 cm rajan. Kun l ~ 1 km, jään
paksuudeksi riittää 5–10 cm. Näin jään paksuuntuessa kiintojään reuna etenee kauemmas
rannasta. Kun tuulen ajama jään työntö suuntautuu rantaan, jää pysähtyy ja ahtoutuu
kiintojään reunaan.

Kuva 6. Ahtojäävalli Perämerellä kiintojäävyöhykkeen reunalla. Oikealla ahtojään esiintymisen
todennäköisyys (%) ja intensiteetti (kolmioiden määrä).

Palosuo (1963) on tutkinut kiintojäävyöhykkeen jään rikkoutumista havaintoaineistojen
pohjalta. Hän muotoili tuloksensa hieman yhtälöä (3) yleisemmin: jää rikkoutuu, kun jään
paksuus on alle kriittisen arvon
h* = κ(l)Ua

(4)

missä κ on alueen koosta ja muodosta riippuva kerroin. Nämä tulokset (3-4) tukevat nykyisiä
teoreettisia malleja (Leppäranta, 2005). Palosuon aineisto oli alku- ja sydäntalvelta, jolloin jää
lujuus on suuri. Keväällä jään haurastuessa kertoimen κ sovittaminen on vaikeata, mutta on
arvioitu sen olevan 1,5–3 kertaa talviarvoa suurempi (Leppävuori & Kokko, 1979).
Liikkuvan jään suurin paksuus voidaan sitten arvioida tuulen ja jään paksuuden ilmastollisten
ominaisuuksien pohjalta:
hd = min{hmax, κ(l)Ua,max},

(5)

missä hmax ja Ua,max ovat tarkasteltavan aikajänteen suurin tasaisen jään paksuus ja suurin
tuulen nopeus.
Tuulen keräämä voima jään työntöön on F = τaL, missä τa on tuulen leikkausjännitys jään
pintaan ja L on pyyhkäisymatka; kun L = 10 km ja U = 15 m/s, on siis F = 5 kN/m. Arvioiden
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mukaan jään työntämiseksi maalle tarvitaan työntövoimaa 10–50 kN m–1 (esim. Kovacs &
Sodhi, 1988). Jos tuulen nopeus yli 21 m/s ja pyyhkäisymatka 10 km, päästään rannalle 10 kN
m–1 voiman tasolle; jos tuuli on 15 m/s, pyyhkäisymatkaa tarvitaan 20 km. Työntöä helpottaa,
jos jää on irti rannasta ja vedenpinta on korkealla.
Seuraavissa satelliittikuvissa nähdään jään piirteitä tutkimusalueella. Kuvassa 7 on SARtutkakuva, jossa vaaleat alueet kuvaavat voimakkaasti sirottavaa jäätä, joka tällä alueella on
ahtojäätä.

Kuva 7. ERS-2 satelliitin SAR-tutkakuva Hailuodon alueessta 27.2.1997.

Taulukossa 3 on eri jäätyyppien keskimääräinen esiintyminen Raahen väylällä. Siitä nähdään
kuinka pitkän jakson aikana jään liikehdintä on alueen eri osissa mahdollista. Sisäsatamasta
Jyryyn mentäessä liikkuvan jään aika on syksyllä 3–4 viikkoa ja keväällä noin viikon. Tämä
sopii hyvin yhteen tietämykseen tutkimusalueen jään liikkuvuudesta. Yhdistettynä
tuulitilastoihin voidaan tästä arvioida jään liikkumisen vuotuinen ja pidempi toistumisaika.
Taulukko 3. Jääpeitteen kehitys Raahen väylällä. Eri jäälaatujen esiintyminen (vrk).
Sisäsatama

Lapaluoto

Ulkopauha

Jyry

Maanahkiainen

Jäätymisestä kiintojään muodostukseen
Jäätyminen
Uusi jää
Sohjo
Ajojää
Tasainen jää
Paksu sohjovyö

9.11.
12,1
2,1
0,6
0,9
0,0

23.11.
9,6
3,2
1,7
3,7
0,1

27.11.
9,5
4,0
1,9
2,3
0,5
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4.12.
8,7
3,6
4,2
1,9
0,5

13.12.
8,0
3,3
8,0
2,3
0,3

Ahtojää
Jääkenttä
Jääpäivät
Avovesipäivät
Kiintojää
Kiintojääpv
Kiintojää rikki 5.5.

–
–
15,6
7,5
2.12.
154

–
–
18,2
9,8
21.12
140
9.5.

0,4
0,1
18,8
12,8
28.12
134
11.5.

Kiintojään rikkoutumisesta jäänlähtöön
Jääkenttä
–
0,1
Ahtojää
–
–
Tasainen jää
2,9
2,3
Ajojää
0,4
1,5
Uusijää, sohjo
0,5
0,3
Jääpv
3,8
4,1
Avovesipv
0,2
1,7
Jään katoaminen
9.5.
15.5.

12.5.

0,0
0,5
0,9
4,1
0,1
5,6
2,9
20.5.

3,0
3,4
25,1
14,9
13.1
120
29.4.

2,5
2,3
26,6
16,3
25.1.
94

0,1
1,8
0,2
6,3
–
8,3
2,9
23.5.

0,9
5,0
2,0
12,1
0,0
20,0
5,3
25.5.

4. Siikajoen tuulivoimapuiston jääeroosiovaikutukset
4.1 Jääpeitteen vaikutukset tutkimusalueeseen
Perämerellä on jäätä 6–7 kuukautta vuosittain, joten jäällä on suuri merkitys sen fysiikkaan,
tilaan ja ekologiaan. Joka talvi Perämeri jäätyy kauttaaltaan, ja kiintojään suurin vuotuinen
paksuus on 50–120 cm. Jääpeite vaikuttaa suoraan meren ja ilmakehän väliseen liikeenergian, lämpöenergian sekä materian vaihtoon. Jää ja sillä oleva lumi ovat hyviä eristeitä, ja
siksi lämmönvaihto ilmakehän ja meren välillä heikkenee jääpeitteen vahvistuessa.
Jääpeiteaikana sadanta ja sen mukana laskeuma kerrostuu jäälle usean kuukauden ajan ja
vapautuu veteen hyvin lyhyenä sulamisjaksona.
Merijään suolaisuus on alhaisempi kuin meriveden. Siksi sulamisen aikana tulee pintaveteen
runsaasti makeaa vettä, mikä näkyy selvästi suolaisuuden vuotuisissa aikasarjoissa. Ilmakehän
aineslaskeuma varastoituu jääpeitteeseen, ja edelleen jäässä on myös vedestä ja matalilla
alueilla myös meren pohjasta peräisin olevaa ainesta. Näitä vieraita aineksia sanotaan jään
sedimenteiksi. Ne vapautuvat meriveteen sulamiskautena, ja silloin pintakerroksen
ainesyöttöön tulee voimakas maksimi. Jäiden liike kuljettaa jään mukana sedimenttejä
pitkiäkin matkoja ennen kuin ne vapautuvat mereen. Jäällä on merkitystä Itämeren ekologialle
sekä mekaanisena elementtinä että kasvualustana (Myrberg ym., 2006). Ensimmäinen
vaikutus perustuu jääeroosioon sekä heikompaan vesirungon sekoittumiseen kiintojään alla.
Sekoittumisen heikkeneminen liittyy jokivesiin, jotka virtaavat kiinteän jääpeitteen alla
hyvinkin pitkiä matkoja, ja samalla jokivesien tuomat ravinteet leviävät.
Ihmisen toimintaan jääoloilla on ollut hyvin suuri merkitys. Jäät vaikuttavat merenkulkuun, ja
kun meriympäristöön rakennetaan, tulee jääkuormat ottaa huomioon. Erityisesti ajojäiden
rakenteisiin kohdistamat kuormat voivat olla suuria, ja jäät ovatkin vaurioittaneet majakoita.
Meren jääpeitteestä on myös hyötyä liikenteelle saaristoon tehtyjen talviteiden ansiosta: 5 cm
paksu jää kantaa ihmisen, 20 cm paksu jää kantaa jo henkilöauton. Toisaalta kelirikkoajat
ovat vaikeuttaneet saariston elämää, ja yhteydenpitoa varten on kelirikkoaluksia.
Virkistystoiminnan merkityksen kasvaessa ovat talviset merijäät tulleet merkittävään asemaan
ulkoilun, hiihdon ja luistelun merkeissä. Virkistystoiminnan ja talvikalastuksen kannalta
tärkeätä on vakaan kiintojääkannen saavuttaminen.
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Ihmisen toiminta on myös vaikuttanut jään liikkuvuuteen. Hailuodon lauttayhteyden
avaaminen talvikaudeksi (1968) on lisännyt jään siirroksia Hailuodon – Oulunsalon alueella
ja Perämeren tärkeimpien satamien—kuten Raahe ja Oulu— ympärivuotinen käyttö (1970) on
lisännyt jään liikkeitä koko Perämerellä.

4.2 Jääeroosio
Jääeroosiolla tarkoitetaan rannikko- ja saaristoalueilla jään vaikutusta meren pohjaan ja
rantoihin. Jää kuluttaa, muokkaa ja siirtää kuollutta materiaa sekä kasvillisuutta. Eroosio on
seurausta jään liikkeestä, jota aiheuttaa tuuli, virtaukset, vedenpinnan korkeuden muutokset ja
jään lämpölaajeneminen.
Jääeroosio voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mekaaninen rantojen eroosio, joka johtuu jään mekaanisesta työntymisestä;
Ahtojäiden meren pohjaan kohdistama kyntö;
Pohjaan jäätyneen jään irtoaminen ja pohja-aineksen kulkeutuminen sen mukana;
ja
Jään lämpölaajenemisesta aiheutuva työntyminen rantaan.

Jään mekaniikka on siis jääeroosion taustalla kahdessa ensimmäisessä kohdassa, kun taas
kaksi jälkimmäistä liittyvät lämpöopillisiin tapahtumiin. Tuuli ja virtaukset aiheuttavat
leikkausvoiman jään ylä- ja alapintaan, ja kun sisäinen paine saavuttaa jossakin jään lujuuden,
liike käynnistyy ja jatkuu kunnes kitkavastus kasvaa riittävän suureksi. Leikkausvoimat
summautuvat koko jääkentän ylitse, ja siksi suuria paineita muodostuu, kun jääkenttä on laaja.
Suurimmat paineet aiheuttaa tuuli, sillä se puhaltaa yleensä samaan suuntaan suurella alueella.
Kun tuuli ajaa jäätä rannikkoa kohti, myös pintavirtaus kulkee samaan suuntaan.
Jään liikkeen käynnistymisessä jääkentän sidostuneisuus rantaan ja saariin toimii
voimakkaana vastuksena. Jos jääkentässä on vapaita reunoja tai avoimia väyliä, nämä
helpottavat liikkeen käynnistymistä. Pintavirtaus nostaa vedenpinnan korkeutta, mikä irrottaa
jään sidoksista rantaan, ja sen jälkeen tuuli ja virtaus voivat työntää jään maalle. Samoin
keväällä jään sulaminen rannasta vapauttaa jään liikkumaan helpommin. Rantaan
ajautuessaan jäät voivat muodostaa jäävalleja tai työntyä kauemmas maa-alueelle, jopa
useamman sadan metrin päähän rannasta.
Jään liikkeen suunta suhteessa rantaan on ensimmäinen kriittinen kysymys. Siikajoen –
Lumijoen rannikon suunta on noin 45 astetta eli lounais-koillissuunta Tauvosta pohjoiseen.
Jään liike eroaa 20–30 astetta oikealle tuulen suunnasta, jolloin yli 200 asteen suunnasta
(etelälounas) puhaltava tuuli vielä painaa jäätä rantaan. Toinen kysymys on vedenpinnan
korkeus. Miltei poikkeuksetta jään maalle työntöä edeltää vedenpinnan huomattava nousu,
joka irrottaa jään ja edesauttaa sen pääsyä maalle. Tällaista nousua syntykin etelän – lounaan
tuulilla.
Kolmanneksi vaaditaan vielä sopiva jään paksuus (20–30 cm), jotta jää ei rikkoutuisi
röykkiöiksi heti rannassa vaan pääsisi työntymään pidemmälle. Jääeroosion laatu riippuu jään
paksuudesta. Aivan ohut jää (alle 10 cm) ajautuu merellä helposti päällekkäin, mutta rantaan
noustessaan se rikkoutuu helposti ja kasautuu valleiksi. Paksumpi jää (yli 15 cm) muodostaa
merellä ahtojäitä ja rantaan ajautuessaan voi kulkeutua maa-alueelle satojen metrien matkan
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kuten Itämeren alueella on havaittu. Tällaista paksumpaa jäätä tarvitaan myös pohjaeroosioon,
sekä jäätymisen että kynnön kautta.
Jään lämpölaajenemisesta aiheutuva rannalle nousu on vähäistä verrattuna mekaniikan
vaikutuksiin ja se rajoittuu aivan rannan tuntumaan, muutaman metrin alueelle.
Ahtojään köli osuu usein meren pohjaan sen ajautuessa matalaan veteen. Tällöin jää pysähtyy
ja muodostaa pitkään säilyviä kasautumia tai jos työntövoima on riittävän suuri,
ahtojäämuodostuma liikkuu ja kyntää samalla pohjaa. Siellä missä pohjaan asennetaan putkia
tai kaapeleita ahtojäiden kyntö on mitoitustekijänä otettava huomioon. Kölit ulottuvat
useinkin 10 m syvyyteen Perämerellä. Suurin mitattu ahtojäävalli on Perämerellä ollut 31,5 m
paksu, vedenpinnan alla tästä 28 m (Palosuo, 1975). Kyntövanan syvyys riippuu pohjan
laadusta, ja se voi hyvin olla metrin suuruusluokkaa.
Pohjaan jäätyneen jään aineskuljetus siirtää materiaa merialueelta toiselle mutta ei juuri
vaikuta eroosioon ranta-alueilla. Esimerkiksi järviruokoa on levinnyt tämän mekanismin
avulla.
Raahen – Hailuodon – Oulun rannikkoalueella kiintojäävyöhyke etenee talven aikana rannasta
Hailuodon länsirannan linjalle, jossa se kulkee pohjois-etelä -suunnassa. Saavuttaessaan
tämän linjan kiintojään paksuus on yli 30 cm (Kuva 8). Kun jää on alle 30 cm paksua, se voi
vielä kovalla tuulella liikkua. Näin on havaittukin koko tämän vyöhykkeen alueella.

Kuva 8. Liikkuvan jään paksuuden yläraja (cm) 30 vuoden aikana Siikajoen – Lumijoen edustalla
(Palosuo ym., 1982).

Alkutalven tilanteessa jääolosuhteet ovat jääeroosioon suotuisat noin neljän viikon ajan.
Siikajoella ja Lumijoella sekä eteläisessä Hailuodossa rantaan työntyvä jääeroosio on
havaintojen mukaan lähes jokavuotista. Voimakkaita jääeroosiotapahtumia on esiintynyt
keskimäärin 5–10 vuoden välein, mikä pitää yhtä sen kanssa, että ajankohtana tulee riittävän
voimakas tuuli noin kerran vuosikymmenessä. Keväällä tuulet ovat heikompia ja suosiollisten
jääolosuhteiden jakso vain viikon, minkä pohjalta voidaan arvioida, että keväistä jääeroosiota
voisi tapahtua vain hyvin harvoin.
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Mekaanisen jääeroosiotapahtuman alkuehdot ovat siis seuraavat: jään paksuus on alle 30 cm
ja tuulen nopeuden on oltava yli 15 m/s paikasta riippuen, niin että työntövoimaa tulee
riittävästi. Jotta eroosiovaikutus ulottuisi kauemmas rannasta, jään lisäksi oltava noin 15 cm:ä
paksumpaa, sillä ohut jää vain rikkoutuu pieniksi teleiksi rannan tuntumaan.
Tutkimusalueelle on teoriassa pyyhkäisymatkaa Perämeren ylitse jopa 100–200 km, mutta
todellinen jääkentän ylitse ulottuva pyyhkäisymatka on jääeroosiotapahtumissa huomattavasti
lyhyempi. Siinä vaiheessa kun Perämeri on kauttaaltaan jäätynyt, kiintojään reuna on jo
kauempana rannasta ja siihen jään työntö kohdistaa voimansa. Jääeroosion kannalta
merkittäviä jaksoja ovat kiintojääjaksoa edeltävä ja sitä seuraava jakso. Edeltävältä jaksolta
Palosuo ym. (1982) ovat tehneet tutkimuksen (Kuva 8 ja Taulukko 4). Liikkuvan jään
paksuuden yläraja on lähellä rannikkoa 20–30 cm, ja liikkuvan jään jakso kestää noin yhden
kuukauden (23–40 vrk). Palosuon (1963) mukaan 5–7 km pyyhkäisymatkoilla noin 20 cm
paksu kiintojää voi rikkoutua 20 m/s tai voimakkaammalla tuulella. Keväällä
kiintojäävyöhykkeellä aika jään rikkoutumisesta jään katoamiseen kestää noin viikon
(Taulukko 3).
Yhtenäisen jääkentän liikkeelle pääsyssä on tärkeätä jään irtoaminen rannasta, mikä on alkuja sydäntalvella mahdollista vedenkorkeuden nousun ansiosta ja keväällä jään rannalta
sulamisen vaikutuksesta. Niinpä vedenpintaa nostavat lounaiset tuulet ovat jään liikehdintään
suosiollisimpia.
Taulukko 4. Alkutalven jään liikkuvuus Raahen ja Oulun väylillä (Palosuo ym., 1982); h1 on
vuosittainen keskimääräinen liikkuvan jään suurin paksuus (cm), h10 on kerran vuosikymmenessä
esiintyvä keskimääräinen liikkuvan jään suurin paksuus (cm).
RAAHE
Paikka
Jakso
Sisäsatama
9.11.–2.12.
Lapaluoto
23.11.–21.12.
Ulkopauha
27.11.–28.12.
Jyry
4.12.–13.1.

h1
16
21
28
34

h10
21
27
36
43

OULU
Paikka
Toppila
Saapaskari
Kattilankalla
Kohomatala

Jakso
12.11.–29.11.
20.11.–7.12.
27.11.–20.12.
3.12.–13.1.

h1
17
21
25
39

h10
24
28
33
50

Mitoitustuuli voidaan arvioida julkaistujen tuulitilastojen pohjalta (Ilmatieteen laitos). Tuulen
nopeus noudattaa Weibullin jakautumaa (Ilmatieteen laitoksen Suomen tuuliatlas). Likimain
voidaan soveltaa Rayleighin jakautumaa, jonka mukaan N päivän aikana odotettavissa oleva
vuorokautinen maksimituuli on
U a,max (N) = U a

4
log N
π

missä U˜ a on keskituuli. Tuulen nopeus on Hailuodon Ojakylässä Ilmatieteen laitoksen
ilmastotilaston mukaan keskimäärin 4–5 m/s, kuukaudesta riippuen. Tammikuun tuulet
kuvaavat hyvin alkutalven tilannetta (Taulukko 5). Etelän ja lännen välisessä sektorissa tuulet
ovat voimakkaimpia. Ojakylän tuulimittari antaa hieman alhaisempia lukemia kuin merellä
tehdyt havainnot. Ilmatieteen laitoksen tuulitilastojen (webbisivu) mukaan keskituuli on
ulkomerellä 7,5–8 m/s ja rannikolla 6–6,5 m/s 50 m korkeudessa; tästä redukointi normaaliin
10 m pintatuulikorkeuteen pienentää lukemia 20%, siis arvoihin 6,2 m/s ulkomerellä ja 5,0
m/s rannikolla.

15

Taulukko 5. Tuulen nopeuden ja suunnan yhteinen jakauma: tammikuu; Hailuoto, Ojakylä. ’C’
tarkoittaa tyyntä (calm).
Suunta
Nopeus (m/s)
Määrä (%)

N
3,4
9

NE
2,7
8

E
3,1
10

SE
3,3
14

S
4,3
15

SW
5,5
19

W
4,7
9

NW
4,2
7

C
0
9

Voimakkaimmat tuulet puhaltavat lounaan – lännen sektorista ja heikoimmat idän – koillisen
sektorista. Kun tiedetään mitoitusjakson pituus, voidaan Rayleighin jakautuman mukaan
arvioida tämän jakso maksimituuli. Tutkimusalue on siksi pieni, että maksimituulen voidaan
olettaa olevan sama kaikkialla. Vuosittain esiintyväksi maksimituuleksi tulee 13–14 m/s
aikan, jolloin jää on vielä liikkuvaista. Myrskytuulien esiintymistä tämä jakautuma ei hyvin
enää kerro, mutta ääritapausten havaintojen perusteella tiedetään että niitä tulee liikkuvien
jäiden aikana tutkimusalueella keskimäärin kerran viidessä vuodessa.
Rannan profiili ja saaret rajoittavat tuulen pyyhkäisymatkaa. Lisäksi liikkuvien
rannikkojäiden tapauksessa pyyhkäisymatkaa jään yli rajoittaa jääpeitteen laajuus. Kun
rannikon jää on liikkuvaista, koko Perämeri ei vielä ole jäässä. Itämeren jäävaiheiden
kehityksestä on laadittu kartasto (Leppäranta ym., 1988), josta käy ilmi hyvin Perämeren
jääpeitteen kehitys (Kuva 9). Alkutalven 5 vaiheen aikana Perämeri jäätyy kauttaaltaan:
Alkutalven vaiheet 1–5 ja jään paksuus.
#

Alku

Loppu

1
2
3
4
5

15.11.
1.12.
15.12.
31.12.
19.1.

30.11.
14.12.
28.12.
18.1.
27.1.

Jään paksuus (cm)
Siikajoki
Oulunsalo
< 10
< 10
10–15
15
15–20
25
25–30
35
30–40
45
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Kuva 9. Jääpeitteen kehityksen vaiheet Perämerellä alkutalven aikana (Leppäranta ym., 1988).

Jaksot kestävät noin kaksi viikkoa kukin. Jaksojen 3 ja 4 aikana, jotka kestävät yhteensä 34
päivää, jään paksuus on 15–30 cm. Tällöin jää voi liikkua ja se on riittävän paksua voidakseen
työntyä rannalle. Pyyhkäisymatkaa on 20–50 km, josta 15 m/s tuulen nopeudella keräytyy
10–25 kN/m työntövoima (10–50 kN/m katsotaan riittävän jään rannalle työntöön, ks. kohta
3.2). Koska kova tuuli puhaltaa lähes samaan suuntaan Perämeren kokoisella alueella, tuulen
työntövoima on ratkaisevan tärkeä jääeroosiotapahtumissa. Käytännössä näihin tapahtumiin
on aina liittynyt vedenpinnan nousu helpottamaan jään työntymistä maalle, ja siksi etelä-länsi
sektorin tuulet ovat yleensä jääeroosiota synnyttämässä.
Hailuodon ja mantereen välinen merialue on riittävän laaja voiman keräämiseksi jään
työntymiseksi rantaan. Pyyhkäisymatkaa on lounaistuulilla Oulunsaloon 25 km ja etelätuulilla
eteläiseen Hailuotoon 10–20 km. Kun jääpeite laajenee edelleen ulkomerelle, Hailuodon ja
mantereen välinen jääkenttä alkaa jo ankkuroitua kiintojääksi. Siikajoen – Lumijoen rantaan
pyyhkäisymatkaa tulee 20–50 km.
Kun Umax ~ 20 m/s ja l ~ 5 km, on hd ~ 20 cm; kun Umax ~ 20 m/s ja l ~ 20 km, on hd ~ 40 cm.
Nämä luvut ovat likimääräisiä, kuten symbolilla ”~” korostetaan, sillä jään liikkuvuus riippuu
syvyysvaihteluista ja rantamuotojen yksityiskohdista. Hailuodon ja mantereen välissä on
havaittu 20–30 cm paksujen jäiden siirtymiä rannalle.
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Raahen – Hailuodon – Oulun alueen jääeroosion esiintymistiheydestä ei ole paljon
tutkimuksellista tietoa. Käsitys siitä nojautuukin paljon paikallisten asukkaiden muistitiedon
varaan. Huomattavia jääeroosio tapahtumia on tiedossa useita viimeisen 25 vuoden ajalta.
Etelämyrskyssä (28 m/s) 19.12.1992 vesi nousi 150 cm yli keskiveden ja Santosen
etelärannalla 40 cm paksu jää ajautui yhtenä lauttana rantatörmälle aiheuttaen paljon
materiaalista tuhoa rakennuksille. Viikkoa myöhemmin jäät ajautuivat rantaan länsituulella
Riutankarissa ja Siikajoelle, jossa myös rakennuksia vaurioutui. Raahen luotisaseman ja
kalasataman edustalle kasautui suuria, jopa 20 m korkeita ahtojääröykkiöitä luoteistuulella n.
14.3.1997. Tämä oli suurin röykkiöityminen Raahessa ainakin 25 vuoteen. Santosella jäät
tulivat pitkälle rantaan myrskyissä myös 23.11.2004 (paksuus 20 cm) ja 25.11.2006.
Jään ajautuminen maalle on havaintojen mukaan ollut suurimmillaan 200–300 metriä
matalalla ranta-alueella. Työntövoimana on silloin voimakas tuuli (20–30 m/s) ja jään täytyy
olla suhteellisen paksua (yli 15 cm) jotta se voi ajautua rantaan pitkän matkaa. Luotojen
kohdalla tilanne on vastaavanlainen.
Alkutalven tilanteessa jääolosuhteet ovat jääeroosioon suotuisat 2–4 viikon ajan. Rantaan
työntyvää jääeroosiota esiintyy lähes vuosittain. Ajankohtana tulee hyvin voimakas tuuli noin
kerran vuosikymmenessä, mikä pitää hyvin yhtä sen kanssa, että voimakkaita
jääeroosiotapahtumia on esiintynyt keskimäärin 10 vuoden välein.
Keväällä tuulet ovat heikompia ja suosiollisten jääolosuhteiden jakso vain viikon, minkä
pohjalta voidaan arvioida, että keväistä jääeroosiota voisi tapahtua vain hyvin harvoin. Näistä
tapahtumista ei ole juurikaan muistinvaraista tietoa; kevätjäistä on joskus muodostunut röysiä,
mutta rannalle ajautumiseen ne ovat liian hauraita.
4.3 Tuulipuistosuunnitelma

Alustavien suunnitelmien mukaan Siikajoen edustalle rakennettaisiin kahdelle eri alueelle
tuulivoimaloita (Kuva 10). Merikylänlahden edustalle on suunniteltu sijoitettavaksi 5
tuulivoimalaa ja Varessäikän edustalle 12–16 tuulivoimalaa. Veden syvyys on alueella 2–8
metriä. Tuulivoimaloiden perustusten leveys on vesirajassa noin 10 metriä, ja ne sijaitsevat
yhden kilometrin päässä toisistaan.
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Kuva 10. Tuulivoimaloiden suunniteltu sijainti.

Tuulipuistot eivät vaikuta merkittävästi meren jäätymiseen ja jään paksuuntumiseen sekä
sulamiseen alueella. Sään kehitys ei tuulipuistoista riipu, ja pienet muutokset veden
virtauksissa ja aallokon muodostuksessa voivat aiheuttaa vain vähäisen muutoksen veden
jäätymisen ja jään sulamisen ajankohtiin. Tuulipuiston aiheuttamista vaikutuksista jäätalven
kehitykseen ja jääoloihin voidaan antaa ensin seuraavat yleiset arviot.
(1) Jään rakenne ja jään paksuuden kehitys eivät merkittävästi muutu nykytilanteesta. Jään
rakenne—kohvajää ja teräsjää kerrokset—sekä näiden kerrosten paksuudet seuraavat talven
lämpötilasta ja lumisateista. Lumen kinostumista ja vähenemistä voi esiintyä tuulimyllyjen
perustusten ympärillä, mutta sillä ei ole ekoympäristölle merkittäviä vaikutuksia.
(2) Jään liike määräytyy tuulesta, veden virtauksista ja alueen reunoista. Ohut (alle 10 cm)
jää kulkee vielä suhteellisen hyvin tuulipuiston lävitse, koska tuulimyllyjen jänneväli on liina
pitkä tällaista jäätä sitomaan. Kun jää paksuuntuu, tuulipuisto ’lukitsee’ sisällään olevan
jääkentän ja muodostaa jään liikkeen kannalta keinotekoisen saaren. Tämä saari puolestaan
muodostaa tukipisteen laajempimittaisen jään liikkeen ohjaukseen sekä katvealueellaaan
suojaa merta ja rantaa jääeroosiolta.
(3) Kiintojää muodostuu nykyoloissa viimeistään, kun jään paksuus on 30 cm. Kiintojää
muodostuksessa tuulipuisto tarjoaa yhden helpottavan askeleen ja siksi kiintojääpeite tulee
keskimäärin hieman aikaisemmin. Kiintojään muodostuttua ei tuulipuistosta enää tule
lisävaikutuksia jääoloihin.
(4) Jään lähtö alkaa rannan puolelta ja sitä ohjaavat auringonsäteily sekä lämmön
kulkeutuminen maalta ja merestä. Jää haurastuu, hajoaa ja lähtee ajelehtimaan. Tässä
tapahtumaketjussa tuulipuistojen merkitys on vähäinen eivätkä ne pysty enää haurastunutta
jäätä sitomaan.
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Kohdan 4.2 alussa mainituista eroosiolajeista tuulivoimapuistojen suurin vaikutus koskee
mekaanista jääeroosiota (i-ii), joka kohdistuu meren rantaan ja pohjaan. Tuulimyllyjen
sijaitessa noin 1 km päässä toisistaan, alle 5 cm paksu jää pääsee kulkeutumaan puiston
lävitse, mutta yli 10 cm paksu jää ankkuroituun kiintojääksi tuulimyllyjen muodostamaan
tukipisteistöön. Näin tuulivoimapuisto muodostaa keinotekoisen ’jääsaaren’, joka edelleen
muodostaa kiintojääsiltoja mantereelle kun jää tulee riittävän paksuksi. Tällä on kaksi
seurausta mekaaniseen jääeroosioon:
(1) Tuulipuiston muodostama jääsaari suojaa katvealueellaan olevaa merta ja rantaa
jääeroosiolta. Erityisesti tässä tarkasteltavassa tapauksessa yli 15 cm paksu jää, jota tarvitaan
jään maalle työntymiseen, ei läpäise tuulipuistoa.
(2) Tuulipuiston muodostama jääsaari pienentää pyyhkäisymatkaa sen ylittävien tuulien
tapauksessa ja näin pienentää rantaan kohdistuvaa työntövoimaa.
Merikylänlahden edustan tuulivoimapuiston katvealue ulottuu Tauvon ulkonenästä
Kivistönniemeen. Lounais-länsituulilla suojausvaikutus on merkittävä Siikajoen
suistoalueella, muualla vähäisempi. Luoteistuulilla tämä tuulivoimapuisto suojaa
Merikylänlahtea, mikä voi olla merkittävä seikka, sillä muilla tuulilla jään työntö ei
Merikylänlahteen pääse2. Kauemmas ulottuvia vaikutuksia johtuen pyyhkäisymatkojen
pienentymisistä ei Merikylänlahden edustan tuulivoimapuistolla ole.
Varessäikän tuulivoimapuiston vaikutus on merkittävämpi. Tuulimyllyt muodostavat kaksi
lounas–koillinen suuntaista riviä Hailuodon ja Lumijoen välille linjan Vareskari –
Karinkannanmatala pohjoispuolella, niin että ulompi on lähes vesialueen puolivälissä. Jään
tultua yli 10 cm paksuksi tuulimyllyt muodostavat pitkulaisen ’jääsaaren’, joka luo
katvealueita itäpuolelleen ja kaventaa Hailuodon ja Lumijoen välistä salmea. Seuraavilla
ranta-alueilla jääeroosion mahdollisuus heikkenee merkittävästi:
a) Siikajoen – Lumijoen ranta Varessäikästä Varjakan kärkeen. Jääeroosiota tulee lännen
– luoteen tuulten sektorista, joka jää tuulivoimapuiston katvealueeseen. Erityisesti
Varessäikkä – Säärenperä ranta jäisi paitsi jääeroosiosta, Säärenperä – Varjakan kärki
ranta on vielä avoin luoteistuulten aiheuttamille jääeroosioille, joita sieltä suunnasta tulee
harvemmin. Varessäikkä – Varjakan kärki jää kylläkin avoimeksi pohjoisille tuulille,
mutta pohjoistuuliin ei liity tarpeellista vedenpinnan nousua; jääeroosiota ei
pohjoistuulella olekaan alueella havaittu.
b) Hailuodon eteläkärki. Havaintojen mukaan etelätuulet aiheuttavat jääeroosiota
Hailuodon eteläkärjessä. Etelätuulten pyyhkäisymatka pienenee tuulipuiston takia noin
1/3 verran, ja tällöin saman työntövoiman saamiseksi täytyy tuulen nopeuden neliön
kasvaa vastaavan 1/3 verran eli tuulen nopeuden pitää kasvaa 15%. Käyttäen Rayleighin
jakautumaa voidaan laskea, että nykyinen vuosittainen tuulen maksimi työntövoima
saavutettaisiin pienentyneellä pyyhkäisymatkalla keskimäärin kerran 2–3 vuodessa.
Lounaistuulten ajaman jään siirroksia maalle Hailuodon eteläkärjessä tuulivoimapuisto
vähän heikentää, sillä kaventaessaan salmea se tarjoaa enemmän kitkaa jään liikkeelle.
c) Hailuodon – Lumijoen salmen kaventumisen takia jään liike kohti Hailuodon
lauttaväylää voi hieman hidastua, mutta ennen kaikkea tuulivoimapuiston suojaava
2

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tapahtuuko nykytilassa Merikylänlahdessa merkittävää jääeroosiota; jos ei, niin tuulivoimapuiston
vaikutuksella sinne ei ole merkitystä.
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vaikutus ulottuu Oulunsalon Liminganlahden rantaan Nenännokasta Mustaniemeen.
Tähän alueeseen kohdistuu jääeroosiota lounaan – lännen tuulilla, ja jos lounaistuulet
suljetaan pois, jääeroosiotapahtumia tulee 2–3 kertaa harvemmin kuin nykyisin.
Pohjaeroosiota tapahtuu, kun ahtojää ajautuu matalaan veteen ja alkaa kyntää pohjaa. Tästä
ilmiöstä tutkimusalueella ei ole selvää käsitystä. Tuulipuistot heikentävät pohjaeroosiota
niiden läheisillä vyöhykkeillä, sillä jään liike on siellä rajoitettua.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Varessäikän tuulivoimapuistolla on hyvin merkittävä
vaikutus jääeroosion heikkenemiseen Varessäikkä – Säärenperä rantavyöhykkeellä sekä
merkitystä jääeroosion harvenemiseen Hailuodon eteläkärjen itäpuolella ja Liminganlahdella
Nenännokka – Mustaniemi rannikkovyöhykkeellä.
Kovimmat tuulet tulevat Perämerellä etelän – lännen sektorista. Tutkimusalueella
voimakkaimmat jääeroosiotapahtumat tulevat tämän sektorin tuulilla pitkän pyyhkäisymatkan
takia ja lisäksi etelän ja lounaan suuntaiset tuulet nostavat veden pintaa. Tuulipuistot
kuitenkin rajoittavat siirroksia jääkentässä nykytilanteeseen verrattuna. Lännen – luoteen
suunnasta työntyvä jääeroosio on mahdollinen, jos voimakkaat lounaistuulet kääntyvät
vedennousun jälkeen nopeasti länteen päin. Jään liike seuraa tuulen suunnan muutoksia paljon
nopeammin kuin vedenpinnan korkeus.
Kohdan 4.2 alussa mainittuihin termisiin jääeroosiotapahtumiin (iii-iv) koskien
lämpölaajenemista ja materian kuljetusta pohjaan asti jäätyneen jään mukana
tuulivoimapuistoilla ei ole merkittävää vaikutusta. Keväällä jäät haurastuvat ja sulavat rannan
puolelta alkaen, eivätkä haurastunutta jääkenttää tuulivoimalapuistot enää kykenee pitämään.
Ei ole nähtävissä syitä, jonka perusteella tuulivoimapuistot muuttaisivat keväisiä jääoloja niin,
että silloin jääeroosiossa tapahtuisi mitään muutoksia.

5. Loppuhuomautuksia
Merikylänlahden ja Varessäikän edustalle suunnitellut tuulivoimapuistot toisivat Raahen –
Hailuodon – Oulun rannikkoalueen jääkenttään omat lisäpiirteensä. Jään rakenteeseen ja
kasvuun tuulimyllyt eivät merkittävästi vaikuta. Mekaniikkaan niiden vaikutus on lähinnä
sellainen, että ne tarjoavat lisää tukipisteitä jääkentälle. Tällä seikalla on kaksi jääeroosion
kannalta merkittävää seurausta.
Ensinnäkin tuulimyllyjen etäisyys toisistaan asettaa rajat kuinka paksu jää voi puiston läpi
kulkea, edellyttäen että ne kestävät jään paineita. Suuri ongelma muodostuu siitä, että
paksumpi liikkuva jää (yli 10 cm) ei läpäise tuulipuistoa ja toisaalta paksua jäätä tarvitaan
jääeroosioon, jotta jään työntömatka pysyisi yhtä suurena kuin nykyisin. Tuulipuisto siis
suojaa takana olevaa ranta-aluettaan jääeroosiolta. Toiseksi tuulipuisto muodostaa jään
kannalta keinotekoisen saaren tai niemen ja pienentää näin tuulen pyyhkäisymatkaa. Jos
tuulipuiston laajuus on suuri tutkimusalueen kokoon suhteessa, se pienentää liikkuvan jään
maksimipaksuutta ja sitä kautta myös pienentää jään rannalle ajautumisen todennäköisyyttä
muuallakin kuin katvealueellaan.
Tuulipuistojen sijoittelussa on näin ollen ensimmäinen vaatimus, että sen katvealue ei saa olla
kriittinen jääeroosioalue. Toiseksi on huomioitava, että se ei saa liikaa pienentää kriittisten
jääeroosioalueiden pyyhkäisymatkaa.
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Tutkimusalueella jääkauden jälkeinen maannousu on huomattavan suuri, 8–9 mm vuodessa.
Globaalinen merenpinnan nousu on nykyisin noin 2 mm vuodessa, joten nettovaikutukseksi
jää 6–7 mm veden lasku eli näennäinen meren madaltuminen vuodessa. Tämä vähitellen
madaltaa merta, mikä heikentää jään liikkuvuutta tutkimusalueella.
Tässä raportissa ei ole ollut tavoitteena selvittää mahdollisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia
jääeroosioon. Yleisesti voidaan todeta, että ilmaston lämpeneminen on eroosion kannalta
suotuisa asia, sillä silloin ajanjankso, jolloin jää voi liikkua, pitenee ja eroosion
todennäköisyys kasvaa. Lisäksi globaalinen merenpinnan nousu kasvaa, mikä puolestaan
vähentää näennäistä meren madaltumista.
Tutkimusalueen jääeroosiosta ei ole vielä kovin paljon tutkimuksellista tietoa. Joillain alueilla
eroosiota tapahtuu lähes vuosittain (kuten eteläinen Hailuoto), kun taas voimakkaita jään
maalle työntymisiä tapahtuu vain harvoin myrskytilanteissa. Sen sijaan tietoa on vähän siitä
jolloin eroosiota on ’melkein tapahtunut’, ts. jääkentässä on ollut vähäisiä siirroksia tai jolloin
jääeroosiota ei ole tapahtunut vaikka edellytykset ovat näyttäneet olleen olemassa (jää
sopivan paksua ja tuuli riittävän kova). Tällaista tietoa tarvitaan toisaalta eroosiotapahtumien
ymmärtämiseksi ja tilastollisten arvioiden tekemiseksi sekä toisaalta kalibrointiaineistona
matemaattisten mallien käytölle jääeroosioanalyysiin tällä alueella.
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