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E S I P U 

Vesihallitus asetti 17.12.1 79 laatimaan ehdotuksen 
välittömäks tulvasuo elusuunnite i Kokemäenjoen vesistön 
vaikutusalueella. Ehdotuksessa tuli selvittää 

mahdollisuudet ennakoida poikkeukselliset tulvat 

tulvavahinkojen vähentämiseksi. tarvittavat toimen
teet 

tulvasuojeluun tarvittavat 

tulvasuojelun organ sointi. 

nimettiin 

surssit ja 

Aalto sihallitus) 
muiksi irin vesitoi-

Ruohtula (vesi-
llrin vesi imisto) 

s irin vesitoi
si asiantuntijaksi Markus Kailan 

ja sihteeriksi Timo Heinon ( 
reen ves irin vesitoimis tuli jättää ehdo-
tuksensa 31 2.1980 mennes stä vesi-
hallitus j tkoi to iannon suorittamiseen varattua 
aikaa kolmella kuukaudell i 31 .. 1981 saakka. 

otti nimekseen Kokemäenjoen tulvantorjun jekti 
ja pyysi tään seuraamaan ja ohjaamaan ohto , johon 
ovat kuuluneet i-insinööri tti Raivio (vesihallitus), 

ri-insinööri tti Luoma reen ves iirin vesitoimisto) 
ja iri-insinööri Eero Laukkanen Turun ves irin vesitoi-
misto) . kokoontui ä kertaa ja j 
kokoontui kutsusta kolmasti. järjesti 

tajien 
tajien 
kans a 
tajien 
tutus 
sistön 
linnan 

kanssa 22. 

iön edus
Harjavallas a, Porin kaupungin edus-

.1980 Poris 1 toimihenkilöiden 
Kokemäe lä a Hämeenl 

. 980 Hämeenlinnas 
Näsijärven reitin 

saan, Vanajaveden s störei 
il ä sekä Hiidenjoella. 

ssä 
el 

ektin kaessa oli Kokemäenjoen vesistön alueella 
maastotutkimukseen perustuvat tulvavahinkotutkimukset 
järvellä, Rauta-Kulovedell j Näsijärvell Projektin 
luessa a tt in vastaavat tul inkoarv t Kokemäenjoen 
suuosal Parista sekä Hu isten tulva-alueilta. naja-
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veden tulvavahinkotutkirnur~ ista on maasto t saatu päätök
seen talvella 1981 ja tarvittavat t laaditaan ke
vään 1981 kuluessa. Tutkimukset on suoritettu yhteistoi-
minnassa vesihallituksen säännöste irniston, Tampereen ja 
Turun ves irien vesitoimistojen ja suunnittelu- ja arvioi
ruistoimisto Mittakokka Oy:n kesken. 

Tulvantorjunnaksi on työrynrnä ymmär tässä suunnitelmassa 
kaikki toimenpiteet, jotka voidaan tehdä välittömästi tulvan 
aikana tulvan välttämiseksi ja tulvan vallitessa tulvavahin
kojen torjumiseksi. Tulvantorjuntasuunnitelmaa varten on 
laadittu yhteenvedot suurimmilla järvialtailla sekä joki
osalla tulvista eri tilanteissa mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista. Suunnitelmassa on tutkittu mahdollisuuksia 
ennakoida suurtulvia sekä mahdollisuutta vesistön suurimpien 
altaiden yhteiskäytö ä ehkäistä tulvaa ja löytää mahdolli
suuksia tulvavahinkojen torjumiseen tilapäisjärjestelyin 
tulvan sattuessa. Suunnitelmaan sisältyy myös esitys Koke
rnåenjoen vesistön tulvantorjuntaorganisaatioksi vesihallin-
nossa. Suunnitelmassa on lisäksi esite alimmat suositel-
tavat rakennuskorkeudet vesistön eri osissa, sekä 
suositukset jatkotoirnenpiteiksi. 

Helsingissä 13. maaliskuuta 1981 

~~/}~ 
Ari Aalto 

~~.#~) 
Mikko f,f' iänä 

/#~~7 
//Markku Vainio 
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1.2 VIIMEAIKAISIA TULVIA 

2 

Vahinkoja aiheuttaneita tulvia on esiintynyt Porin in 
alueella mm. 1951 ja Kokemäen-Huittisten alueella 1966 ja 
1970. 

Talvella i telä-Suomen sistöissä harvi-
naisen vaikea ja ja aiheuttanut tulva. Tulvaan joh-
taneet meteorologiset ja logiset s on selostettu 
aiemmin mm. Tulvavahinkotoimikunta 19 S:n mietinnössä. 
Tammi-ja helmikuussa 1975 nousivat tulvavedet Kokemäe oen 
suuosalla Porin kaupungin alueella sekä Kokemäenjoen kes-
kiosalla ja Loimijoen alaosalla Kokemäen ja Huittisten kau
punkien alueille. Loimijoen keskiosalla Alastarossa ja 
Huittisissa oli pieniä tulva-alueita. Edellä mainituilla 
alueilla on muulloinkin toistuvasti iintynyt haitallis 
tulvia. 

Talvitulvan 1974-75 aiheuttamat vahingot alajuoksulla koho
sivat kaikkiaan 4,8 milj.markkaan (hintataso 1975). Suu-
rimmat vahingot syn ivät W. Rosenlew Ab:n Seikun Saha -
la. Muita vahinkoja kärsineitä laitoksia o ivat mm. Porin 
Puuvilla, Satakunnan Osuusteurastamo ja Rosenlewin 
tehdas. Teollisuusvahingot olivat yhteensä n. 4,3 mi j.mk. 
Huittisten seudulla arvioitiin talvitulvan aikana veden 
nousseen n. 1 500 peltohehtaar lle. Rakennuksia ja raken
teita vaurioitcisekä Huittisten seudulla että Porin alu
eella. Kriittinen tilanne kesti talvella 1974-75 kaikkiaan 
8 vrk ja uhkaavimpana aikana torjuntatyöhön osallistui ak
tiivisesti n. 30 miestä sekä kalustona mm. 5 hinaajaa 2 
helikopteria ja 3 hydrokopteria. Torjuntakustannukset oli-
vat kaikkiaan n. 0,8 mmk. sistön käyttöä talvitulvan 
1974-75 aikana on selostettu luvussa 5.14. 

Kevään 1977 tulva oli suhteellisen korkea lähinnä vesistön 
järvialueella. Joulukuu 19 9 oli erittäin uhkaava Porin 
ja Kokemäen alueilla. Samanlainen tilanne oli uhkaamassa 
1980 marras-joulukuussa. 

V E S I S T Ö J A S E N H Y D R 0 L 0 G I A 

2. VESISTÖN KUVAUS 

Kokemäenjoen vesist~ on maamme neljänneksi suurin. 
ta-ala on 27 040 km ja s kuuluu Vuoksen ja Kymijoen 
töjen ohella Etelä-Suomen kolmeen sistöön. Se ra 
tuu idässä joen vesistöön, etelässä ja lounaassa Läns -
Uudenmaan ja lounaisrannikon pieniin jokivesistöihin ja 
joisessa ja luoteessa Etelä-Pohjanmaan jokivesistöihin. 
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Kokemäenjoen vesistön järvi on 10,9 , mikä on hieman val-
takunnan ke istä arvoa suu Järvet jakautuvat kui-
tenkin alueellisesti varsin saisesti siten, että vesistön 
itäosa kuuluu Keski-Suomen runsasjärviseen alueeseen ja länsi
osa länsirannikon Vähäjärvisten jokivesistöjen alueeseen. 

Toiminnallisesti Kokemäenjoen sistön rungon muodostavat 
joisesta ja etelästä järveen laskevat järvireitit 
Iso-Kulovedestä alkava a Poh laskevajokiosa. Ve-
sistön ns. pääaluejaon mukaisesti aetaan Pyhäjärveen 
sesta laskevat reitit Näsijärven-Ruoveden alueeseen, 
ja Pihlajaveden reittien alueeseen ja Keuruun reitin aluee
seen. Etelästä Pyhäjärveen laskevat Vanajaveden-Pyhäjärven 
alueen, Längelmäveden ja Hauhon ittien sekä Vanajan 
reitin vedet. saan välillä ärvi-meri eli 
Kokemäenjoen alueeseen laskevat vielä Ikaalisten reitti 
joisesta ja Laimijoki etelästä 

Taulukossa 1 esitetään vesistön suurimmat järvet ja niiden 
-ala, rantaviivan pituus, aannös lavuus ja sään-

nöstelyn aloittamisajankohta. Kuvassa L nähdään Kokemäen
joen vesistön kaaviokuva, missä on suurimmat järvet sekä 
tärkeimmät vesistön säännös tettävissä olevat ra-
kenteet. 

Taulukko 1 Kokemäenjoen vesistön jarvet 

Järvi rantaviivan säännöstely-

(km2) 
tilavu~s säciru1östelyn 
milj .m alkamisvuosi 

--··"---~---

Iso-Kulovesi 66 206 59 1957 
Pyhäjärvi 125 31 195 1 62 
Vanajavesi 171 4 310 1962 
Näsijärvi 2 7 5 385 1980 

annevesi 209 898 18 81 ) 
järvi 6 328 118 19 

Keurusselkä 119 485 1071 ) 
Iso-Längelmävesi 410 1 264 2711) 

1) MHW-MNW:n mukainen tilavuus 
2) rakenteet mahdollistavat säännöstel 

skohtainen vesistökuvaus Kokemäenjoen a 
issuunnitelmassa 

142, osa I, Helsinki 1978). 
oen vesistöjen vesien 

(vesihallituksen tiedotus n: 

2 HYDROLOGIA 

2 21 H a v a i n t o v e r k s t t 

Kokemäenjoen vesi tästä on tettävissä valtakunnallisen 
mittapuun kattava ika nen inen ha-
vai isto. Alueel tällä hetkel ä ( 
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mutta valtaosa 
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oen vesistössä 
hirnrnista vedenkorkeusas 

laajuus oli l 
tetti 

löin jo isestä 
taamahavainnot tehtiin l 

i 1930-luvun alkuun 

tettiin vuosina 
vuosina 19 2 a 
1970. Veden 1 
tettiin vuonna 

II 

II 

II 

-luvun alkuvuosina niin, 
hieman i 20. Ensim

iin vuonna 1936, 
jana levista lumi-
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huomattava osa maamme van
s llä 1890- uvulla verkos-

vuo 1901-1911 vielä 
, saavutti verkosto täl
staan. Vanhimmat vir

lla, mutta virtaama
vain noin 10. Pienten 

Verkostoja voidaan eisesti tää ri ttävän laajoina. Ve-
sistöjen ja taikaisten tulvaennusteiden ede t-
tämien isten tietojen aamista tulisi sen sijaan 

koittain huomattavastikin. Erityisesti tämä 
koskee vesistön länsiosaa, missä virtaaman muutokset ovat 

ita. Ainakin imi oen tu en ennakointi ja 
seuranta tulisi hoitaa tomaattisten havaintoasemien 

lla. s vesistön s ärvien vedenkorkeus- ja 
edot tulee olla t saatavilla ainakin 
iden aikana. 

Tällä hetkellä 
teiden aikaisessa vesien 
lumi-, vedenkorkeus- j 
tarkastellaan lähemmin. 

sekä tulvatilan
si lähinnä 

o ta seuraavassa 
teoro isten ja 

tulee ilernättä 
tu a 
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Taulukossa 2 s tetään sadannan joen ve-
sistön eri os sta. Tarkastel ovat Py~äjärveen 
etelästä laskevat reitit (Kuokkalankosk, 8 710 km), 
järveen ski, 7 650 ), 
Laimijoki ski, koko vesistö (Pori 
27 040 Kullekin aluee akson 1931-1975 
ke kuukausi- ja vuosisadanta sekä 
kerran 20 vuodessa toistuva runsas kuukausi- ja vuosi 
ta. Arvot ovat mm s kuukausitiedotteessa ja 
vuosiki assa julkai aamattomia sadannan arvoja. 
Todellinen sadanta on talvella n. 25 ja 
vuosisadanta 10-15 

Taulukko 2 Kuukausi- ja vuo isadannan 1 a 

Alueen I II III IV V VI \lii VIII IX X XI XII I-XII 

Maurialankoski 
Pori 

Kuokkalankoski 
Tammerkoski 
Maurialankoski 
Pori 

40 27 
40 29 28 

29 24 
39 29 26 

60 50 50 
60 55 55 
65 60 40 
60 55 45 

Keskisadanta 1931-1975 

36 46 72 81 63 61 
52 45 

67 79 64 60 52 44 
74 81 60 51 44 

75 90 80 
80 100 135 125 75 
70 80 130 135 105 125 90 75 
75 90 140 135 105 115 85 75 

Vuosisa-
danta (rrm) 

587 
606 

589 

750 
780 
720 
750 

Tarkastelu osoittaa, että keskimääräinen sadanta vaihtelee 
alueellisesti varsin vähän. ihtelu on sekä 
vuositasolla suurimmil 1 es i 
kerran 20 ssa toistuva runsas sadanta va ee alu-
eellisesti melko vähän. Keskimäärin kerran 20 vuodessa tois
tuva runsas kuukausisadanta poikkeaa eri vuodenaikoina ja 
eri vesistön osissa keskis ta seuraavasti (osuus keski-
määräisestä kuukausisadannasta) Kuokkalankosken valuma-alu
eella 150-194 , Tammerkosken valuma- ueella 150-221 
Laimijoella 163-207 ja koko ves stössä 15 -192 
amat t 11 ta ina ja suuremmat muina 
vuodenaikoina. Esimerkiks ti- ja toukokuussa, jolloin 

su sesta a laan, on kes-
kimäärin kerran 20 vuodessa ta in-
kertainen s isadantaan 

Lumen vesiarvon 
taulukossa 
rimman hava tun 
nen vaihtel 

skimääräisen ja suu
t, että alueelli
Pienin 

räinen maksimiarvo, mm, tavataan joen a 
ja suurin, n in 1 mrc1, ve is koill sten reittien latva-
alueilla. Suurimmat havaitut rvot ovat Tammerkosken 
helmi-maa] kuun ucarvo tt tta talvena 196 66 
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mitatut. Tämä talvi oli siksi runsasluminen, etteivät tu
lokset anna edustavaa kuvaa vesiarvon alueellisesta jakau
tumisesta. 

Taulukko 3 Lumen vesiarvon aluearvoja 

Alueen 
alaraja 

Kuokkalankoski 
Tanmerkoski 
Maurialankoski 

Kuokkalankoski 
Tanmerkoski 

lumen vesiarvo (mm) ajankohtana 
16.12. 16.1. 16.2. .3. .4. 16.4. l. 

23 15 
29 89 20 
18 67 77 
23 79 90 14 

vesia~-vo 

66 96 133 168 173 
57 87 142 158 173 
76 137 168 173 
62 94 128 163 169 

V e d e n k o r k e u d e t 

Taulukko 4 esittää vedenkorkeuden keski- ja ääriarvoja lä
hinnä Kokemäenjoen vesistön huomattavimrnilla järvillä. Mu
kaan on otettu vuoden 1899 suurtulvan sekä eräiden viime
aikaisten runsasvetisten vuosien suurimmat havaitut veden
korkeudet. Säännöstellyissä järvissä on erikseen tarkas 
tu säännöstelyä edeltäviä ja säännösteltyjä vedenkorkeuksia. 

Kevään yliveden sattumisajankohtaa eräissä järvissä ja Laimi
joessa (Maurialankoski) on tarkasteltu taulukossa 5 . Kevät
yliveden keskimääräinen sattumisajankohta ja sen keskiha on
ta on laskettu jaksolta 1931-60 (Kulovesi 1931-56), jolloin 
järvet olivat säännöstelemättömiä. Taulukko on edelleen so
veltuvien osin käyttökelpoinen, sillä säännöstelemättömät 
järvet sijaitsevat säännöstel en ella. Koska 
häjärven ja Näsijärven iveden sattumisajankohta on muihin 
suuriin järviin verrattuna ollut myöhäinen ja tulva-

loiva ja vaikeasti tulkittavissa, on ne jätetty tar
kastelun ulkopuolelle. 

Taulukko 5. Kevätyliveden sattumisajankohta vv. 1931-60 
havaintojen mukaan 

Vesisb:Sn osa 

Loimij 
Kulovesi 
vanajavesi 
Iso lmävesi. 
Iso-Tarjannevesi 
Keurus kä 

ärvi 

1 • 4 
8 • ::) . 

17. 
1 . 5. 
3 0. 
20. 5. 
1. 5. 

-"-

Satturnisajan keski
(vrk) 

10 
13 
10 
12 
1 ] 
12 
10 



Taulukko Vedenkorkeustietoja (f:..J'N+m) 

n:o Nimi Hav. Tark. HW H\'1- Mffiv MNI'l NW 
alk. jakso vuosi 

U·t1.gelrnävesi Sa Kuoresalmi 1885 1911-70 84, 31 65 83,30 84,42 84,46 84,61 

~allasvesi 35:6 Kaivanto 1910 1911-70 84,70 1924 84, 83,93 83,64 83,28 84,39 84,48 ,62 

Apia 84, 83,31 

Vanajavesi 78,34 

78,88 78,36 81,31 

35:25 16 80,15 

79, 78, 78,10 79.64 62 73 

1912 76,42 76,03 

77,17 90 77,10 

55 38 104,62 105,94 

56 1910 1920 50 106,24 

1911-70 97,11 -22 96,50 95,46 

96, 33 95,44 37 96,48 76 

95, 35 94,00 

95,92 94, 93,96 

95, 1961 32 93,95 

95, 95,51 

Kyrösjärvi etelä 1905 84 

1926 1931-60 84, 1936 83, 82, 81,86 

84,44 26 

84, 1977 

Kulovesi ala 1920 70 55, 

Rautavesi Rautavesi 1910 1911-50 58,02 1920 54 54 56,03 

1954 

35:86 Siuro, ala 58,18 1962 57,74 57,40 56,80 56,59 57,77 57,93 

35:87 Rautavesi 57,65 1975 57,45 57,27 56,63 56,52 57,42 57,48 s7 ,65 

35:87b Liekovesi 57,48 1961,-75 57,41 57,22 56,55 56,40 57,38 57,41 57,48 

Pori 35:107 Jokisatama 1921 1921-70 2,49 1951 1,32 23 -0,33 -0,87 1,38 2, 

1} säänn. muk. 
2) Seikun sahan 
3) mitattu Lukkarinsannan puhdist:.arron kohdalla 
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V i r t a a m a t 

Kokemäenjoen vesistön tärkeimmistä ärvistä a vir-
taamia sekä Loimi- ja Kokemäenjoen virtaamia esitetään tau-
lukossa 6. Mukaan on erikseen otettu eräiden runsasvetisten 
vuosien virtaamia. Säännöste en vaikutusten selventämisek-
si on havaintosarjat jaettu, mikäli säännöstel ovat vaikut-
taneet virtaaman vuotuiseen jakautumiseen. 

Taulukko 6. Virtaamatietoja 

Havainto- Havainto- Virtaama 
MQ MNQ NQ HQ 

-66 -77 

Koko 26 025 846 560 206 69 9 
(Harjavalta) 1961-75 918 616 215 45 2 918 863 754 

Iso-Kulovesi 21 130 1931-60 424 300 163 64 16 
(Hartolankoski) 1961-75 543 365 172 51 23 447 543 501 

16 980 1939-60 355 231 127 25 0 
1961-75 419 291 143 21 0 297 419 368 

8 710 1931-60 117 63 34 8 

1961-75 229 157 70 28 15 194 229 218 

Näsijärvi 650 1933-60 197 127 59 4 0 
(Tammerkoski) 1961-75 229 142 66 2 0 146 225 182 

Keurusselkä 2 025 1961-75 72 46 20 8 5 49 52 62 
(Vilppulankoski) 

Iso-Längelmä-
vesi 4 400 1961-75 73 36 ll 3 69 89 109 
(Valkeakoski) 

2 650 1931-60 415 225 22 l 0 
(Maurialankoski) 1961-75 232 23 l 0 513 229 201 

S ä ä n n ö s t e l y e n i k u t u s 

Kokemäenjoen vesistössä toteutettujen säännöste en 
torjunnan kannalta merkittävistä va tuksista voidaan mai
nita: 

tärkeiden säännösteltävien järvien muu-
tokset ( järvi, Vanajavesi, Iso-Ku 

muutokset Kokemäenjoen vi taaman ajallisessa jakautu-
sessa 

säännöste t- ja pitkäaikaisen) vaikutukset 
Kokemäenjoen jäätilanteeseen. 

j rvien veden 
t ennen s~tinnöste 

s 
10 



w 
NN+m 

56 

Kuvat 
3, 4 ja 

Pyhäjärvi, Pyynikki 17 

XII 

::: 50°/o 
'- IOo/o 

-10 

äjärven, vedenkorkeuk-
sien 10, 50 vuosi ennen 
säänn5stel (Kulovesi 1931-56) ehjtillä 
viivalla ja säänn5ste jälkeen 1961-79 ja-
vesi 1962-1979) katkoviivalla piirrettyinä 



Yhteenvetona säännöste jen vaikutuksista vedenkorkeuk iin 
todeta, jos tarkaste säännöstelemätöntä jaksoa 

(1931-) sekä säännöstel jaksoa (19 1- : 

on merki t·täväst 0 cm) laskenut Vanaja-

keskivesi on merki 
noussut Kulovedellä 

askenut Vanajavedellä a 

keskia ivesi on merki 
a noussut lovedel 

s askenut Vanajavedellä 

Kokemäenjoen irtaaman akauturninen ennen merkit-
tävien säännöste j (1931-60) ja sen jälkeen 
(1961-75) esitetään kuvass Kuukausikeskiarvojen perus-
teella on virtaama suhteellisest kasvanut marras-maalis
kuussa ja touko-elokuussa. ien kuukausi
virtaamien (huhti-toukokuu muu et ovat olleen vähäisiä. 

Kuukausivirtaoman 
osuus vuosivirtaamosta 

II 111 IV V VI VII Vlll IX X XI XII 

Kuva 6. oen virtaaman 
jakautuminen 1 31- 0 

Harjavalta) vuotuinen 
961-75 

WUL~~.~u~stel en voidaan todeta istäneen Kokemäenjoen 
suurinta vuotuista rtaaman ihtelua. Kokemäenj 
virtaama Harjavallassa on aksol a 196 -75 lisään 
kimäärin 10 % ikka keskivirtaarnan is jaksoon 
verrattuna on 1 t iksi Loimiioen 
virtaaman kasvu k in 

i
kes-

31-
yl 

nöstell kauden lassa ollut kes 
määrin vain 65 
sista saattaa aiheutua 
vetisyydestä. Järvien säännöste 
osuutensa. Mikäli j 
keskialivirt ko ataan es 
1 on Vana 

i stä l 

Osa muutok
ieman runsaammasta 
on kuitenkin selvästi 

a 1961-75 kesk li- j 

stä 
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suur ivirtaamia. Keskialivirtaamat ovat puolestaan 
olleet Vanajavedellä 74 ärvellä 75 ja Iso-Kulo
vedellä 6 akson l 31-60 arvosta. Järvien sijainnista 
johtuen heijastuvat uoksutusten ikutukset oen 
virtaaman muu sina. 

ste ja vesistörakentamisen aiheuttamat jääolojen 
muutokset ovat vaikeasti havaittavissa jo siitäkin 
syystä, että t jäähavainnot ovat teelliset. On 
kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että rakennus t ja 

utukset voivat vaikuttaa j ihin, sillä vesistön 
to teet ovat talvikauden aikaisten tulvien tor-

junnassa keskeisen tärkeitä. Tällöin kerättävät kokemuk
set kartuttavat tietoa jääolosuhteista ja niiden muutok
sista. Yleisesti voidaan todeta, että ihmisen toiminnalla 
on sekä joen jäätilannetta he ttavia että vaikeuttavia 
vaikutuksia. Esimerkiksi uoman rrastaminen vähentää su-
pon ja j tojen stä rakennuspaikalla, mutta vuo-
rokausi- j viikkosäännöste eensä vaikeuttavat jää- ja 
suppotilannetta lernmissa - nimenomaan rakentamattornissa -
uoman osissa. 

p 0 

t 
r i n 
k i ä 

t l V i i n V i k t 

Kokemäenj en vedenkorkeuteen Porin in kohdalla vai-
kuttavat Kokemäenjoen virtaama, jään ja supon aiheuttama 

tus sekä meriveden korkeus Porin edustalla. Näiden kol-
men tek jän me tä vedenko teen on ta steltu tut-
kimalla vuosien 1960-79 ivedenkorkeuksia ja -virtaamia 
s eri tekijöiden osuutta niihin. Yhteenvetona tarkas-
telusta voida esittää seuraavaa: 

Merivedenkorkeuden suurin tuinen va lu Porin 
tall uodon mareograf seman mukaan on keskimäärin 

0,6 m. Vaihtelut ovat suurimmillaan talvella 
ja lään kesällä. Ylin havaittu arvo (1960-) 
on m. 

Kokemäenjoen virtaaman kasvaessa 300 :s 900 m3 :iin/s 
li meren ja Porin ) välinen putoushäviö 

Likima 
tessa l 

Kuvas a 
teen i 
määräinen 
vaikutus 

räinen tai 

Tu i 

lla 0,2 :stä 1,6 m:iin. 

imääräis jää- tai s 
tus noin 

in l ... l 5 m. 

ti anteen valli
m ja va issa 

iön, aman a jäätilan-
on laadittu lettamalla keski

kka meri 
suu i, 

siksi vähäinen, ttä piirrosta vo 
in, kun mcrivedenkorkcu on keskimJä-

ll tä kaik kolme tekijää -
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virtaama, meriveden korkeus ja jäätilanne - ovat Porin tul
vatilanteen kannalta erittäin tärkeitä. Niiden kunkin 
sittäinen vaikutus saattaa aiheuttaa 1 ... 2 m:n vedenkorkeu-
den vaihtelun Porin kohdalla. Jos ana idaan vuosien 
1960-79 Porin ivedenkorkeuksien syitä voidaan todeta, että 
suurimpien ivedenkorkeuksie aikana 6 +1,3 m Pakka-
huoneen asteikolla) oli usein suuri vi taama ( > 500 
ja melko monessa tapauksessa jäät tällöin iheuttivat lisä
padotusta. Pienien ylivedenkorkeuksien olivat usein 
suurehko merivedenkorkeus ja samaan aikaan sattuneet jää
tai suppopadot. Tällöin virtaama ei eensä noussut 500 
m3;s suuremmaksi. Edellä olevasta e tehdä johto-
päätöstä, että in virtaama olisi r skitekijä, mutta vir
taaman pysyminen 500 m3 : tasolla alentaa riskiä huomatta
vasti. Lopuksi voidaan esimerkkeinä todeta, että tason 
N60+2,4 m saavuttaminen Pakkahuoneen la (vrt. luvun 
4.31 vahinkorajat) edel 

jäättömänä aikana suur 
keutta ja virtaamaa 800 

mahdollista meriveden kor-

vaikean jäätilanteen val itessa suurta meriveden 
korkeutta ja 400 ... 500 s virtaamaa, keskimää-
räistä meriveden korkeutta a 600 ... 700 m3:n/s 
virtaamaa tai alhaista meriveden korkeutta ja 
800 ... 900 m3: virtaarnaa. 

Kokemäenjoen 
virtaoma 
m3/s 

1000 

800 

600 

400 

Avovesikausi 

Normaal-i jäätilanne 

Vaikea jäätilanne 

o+-~----~~-----~----------------~-----------------

0 

Kuva 7. 

100 200 PutoushÖviö cm 

Kokemäenjoen virtaaman ja tiätilanteen vaikutus 
putoushäiviöön l.il ä Pori (Pakkahuone) - me i 
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K 0 K E Ä N 0 E V S I S T 
S Ä N N Ö S T E L Y L V T 

.l JOKIOSA 

. l 

3. 2 

H a r t 

Turun ja Porin läänin maaherra on antanu voimalaitosta kos-
kevan töksen 29.12.1937. 

Padon kohdalla ei 
eikä l skea all 

0 l s 

ttä saa nostaa 
rkeuden 26,90 m. 

29,20 m 

Vesistötoimikunnan tös 19.3.1945 määrää, että veden a-
toaminen ja veden uoksun säännös suoritettava sit~n, 
ettei litetä a l leviin taulukoihi merki jä vedenkor
keusarvoja 

Pituusleikkauk 
paalun 

lla 

640 

40,50 
42,17 II 

4 2 f 3 9 II 

42,9 II 

42,1 m 
42,1 II 

4 2! 8 II 

42,2 II 

50 

42,10 m 
42,17 II 

42,18 II 

42,22 II 

Paalun n:o 730 kohdalla olevat vedenkorkeudet ovat määrääviä. 

Virtaaman oll ssa ~ 125 
n:o 9 noudatettava seuraavia 

Virtaama 

40 
26 

s 

vesiasteikolla 

Vedenkorkeus NN+ m 

42,22 
42,1 
42, 

f 8 
4 ' 2 
1,49 

41,30 

Virtaamasta ri tta on luvan halti alla oikeus suorittaa 
vuorokausi- ja viikkosäännöste poikkeamatta kuitenkaan 
edellä inituista vede rkeuden j - is a loukkaa-
matta Harj ikeuksia sekä huomioon ot-
taen, että a nakin lmannes joen 

l rtaumas L1 s a tii ] l i n tus-
t~ 
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Ä e t s ä 

Voimalaitosta koskeva lupapäätös on annettu Turun ja Porin 
läänin maaherran virastossa 30.7.1921. Lupapäätöstä on 
muutettu Turun ja Porin lään ääninhallituksen 12.10.1938 
antamalla päätöksellä. 

Patoa on pidettävä avoinna n11n, ettei vesi nouse korkeam
malle kuin NN+48,69. Jos vesi kuitenkin nousee korkeammal
le on pato pidettävä kokonaan avoinna . 

. 2 JÄRVIALUE 

.21 L i e k o ·-, R a u t a - ja K u l o V e s i 

Nykyisin noudatettava säännöstelykäytäntö on aloitettu v. 
1957. Säännöstelystä on seuraavat lupa~äätökset: II ve
sistötoimikunta (II VT) 3.7.57, Länsi-Suomen vesioikeus 
(LSVEO) 7.5.66 ja 29.9.72, Korkein hallinto-oikeus (KHO) 
7.2.74 ja Vesiylioikeus (VYO) 22.11.77. Säännöstelyluvas
sa on vedenkorkeuksille määrä kuvan 8 mukaiset ylä
ja alarajat. 

NN+58.00 

57.00 

56.00 

Kuva 8. 
II 

Rautaveden- Kuloveden säännöstelyrajat 

(Ast.n:o 86a) 

56.80 

111 IV V VI VII VIli IX X XI 

Rauta-Kuloveden säännöst rajat 
XII 

Yläraja saadaan 1.3.-1.6. ylittää (ei kuitenkaan yli NN+ 
57,40 m), jos hydrologian toimiston laatimien ennakkoar
vioiden mukaan saman vuoden tulovirtaaman huiDpuarvo 
<250 m3/s tai jos kevättulvan huipun mentyä ~~lovirtaama 
<250 m3/s tai kun tulvan pienentämiseksi on tarpeen ra
joittaa virtaamaa. Ylärajan littämisen estämiseksi 
1.3.-1.6. (ellei \v > S7,40 m) ei kuitenkaan tarvitse juok
suttaa yli 300 m3/s, milloin Rautaveden tulovirtaama en
nakko~rvion mukaan on i 4 00 m3 /s, eik~i nenipää kuin 
250 m /s, milloin mainittu arvo 250-400 Vedenkor-
keuden ollessa ~7,40 m on juoksutusta li.stitttivti niin, 
e li s es Kuitenkin jos juoksutu~ ylittää 360 

saa uoksut.us l isäL1n n tliiin 40 m /s vuorok<J.udcssa. 



an irniston 

VIli X XI XIII 
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Juoksutuksista ei säännöst sa ole erikseen iä 

Kyrösjärvestä juoksutettaval virtaamalle voi poikkeuksel
lisissa olosuhteissa asettaa raj ituksia alapuolisen Siuron-
kosken säännös upa. lanselän säännöstelyä koskeva 
LSVEO:n on annettu 2.10. 9 

Voimalaitoksen omistaja on oikeutettu säännöstelemään Siuron-
kosken vedenjuoksua kuvan l osoittamissa rajoissa. 

nolon ly 
NN+ ,00 

n=o 

60 40 

60 01 
59 91 

XII 

Kuva 10. Mahna anselän säännö yrajat 

essä vaaditaan 
alkua on järvialueen 
säännöstelyn alarajaa. 

P y h ä j ä r i a 

s , että ennen kevättulvan 
tta alennettava lähelle 

V s i 

Säännö on aloitettu vuonna 1962 Säänn6s oerustuu 
II VT:n 13.1.1958 antamaan tökseen ja KHO:n vali 
tökseen 1.2.1960. lupaa on sittain muutettu II 
VT:n töksellä 23.1.1962. rolanvirran osalta on LSVEO: 
muutos 18.3.1971 ja KHO:n tös .1972. Melon 
voimalaitoksen rakentamiseen t 1 säksi seuraavat 

et II VT 2 .. 195 , 4.10.1963 ja 25.6.1970. 

Vedenkorkeuksille on 
rajat een Hämeenlinnan 
34a) ja Konhon (n:o 30a 

Vedenkorkeuksien 
ja 12. 

J·uoksutuksest.a on 1 upaehdo 

töksessä määrätty ä- ja a1a-

at 

2 ) , Toutosenselän (n:o 
eusasteikoil1a. 

s te kuvissa 11 

seuraavat mäi::ir set: 

1 li 0 m 
11istCJ. si:iännö 

na on juo su 



NN 

2 

40 , tai vähintään luonnonmukai-
nen ves se on mahdollista alittamatta lai-
valiikennerajaa. Kun vedenkorkeus on ärajalla, juok
sutetaan vähintään edellisen vrk:n tulovesimäärä tai 
tulovesimäärän ollessa sa 1 si edellisen vrk:n 
havaittua vastaava lis , enintään kuitenkin 

180 Jos vedenko ittää ylärajan 
s jo llessa 180 s, on juoksutusta li-

sättävä joka vuorokausi, kunnes nousu lakkaa. 
Suurinta juoksutusta on jatkettava niin kauan, että 
vesi laskee ärajal e. 

Juoksutus ärvestä Kokemäenj on vaadittaessa 
uittoaikana oltava vähintään 100 s tai vähintään 
luonnollinen vesimäärä (mikäli se olisi ollut~ 100 s). 
Vedenkorkeuden ollessa ärajalla menetellään kuten 
Herralanvi kohdallakin Kuitenkaan ei saa juoksut-
taa i 3 s 

77.15 

r n 
o) 

t 

77.15 

77.00 

75.60 

75.00 

II 111 

Kuva j 

j 
n:o 

0 

7780 
II 

Kuva na 

IV V VI VII 

äännöste yraj 

H-iinna 

79.60 

78.81 

IV V VI VII 

n säännös 

vm IX 

Vlll 

t 

t 

IX X 

XI XII 

77.80 
XI XII 
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I s o - L ä n g e 1 m ä v e s i 

Järviallasta ei varsinaisesti säännöstellä, mutta juoksutuk
sista on LSVEO:n päätös 13.11.1978, jonka mukaan veden pato
aminen ja juoksutus on järjestettävä siten, että Mallasve
destä purkautuvat päivittäiset virtaamat vastaavat 26.8.1971 
päivätyn suunnitelman liitteenä olevan purkautumiskäyrän 
(kuva 13) mukaan Mallasveden asteikolla n:o 35:16 mitattua 
vedenkorkeutta. Purkautumis vastaa luonnonmukaista 
tilannetta. 

Yläpuolisen vesistön alimpien vedenkorkeuksien aikana ei 
luvan saajan kuitenkaan tarvitse juoksuttaa edellä määri
teltyä juoksutusta, mikäli Mallasveden vedenpinta on vaa
rassa laskea korkeuden NN+83,64 m alapuolelle. Vedenkor
keus ei lisäksi voimalaitoksen yläpuolella olevalla astei
kolla n:o 35:17 laivaliikenteen aikana saa olla alle kor
keuden 83, 30 ·m. 

w 
NN+m 

84,50 

64,00 

83,50 

APIAN KANAVAN PURKAUTUMISKÄYRÄ 

Asteikko n:o 16 Apia 
0- piste"' NN ~ 82,37 

F •4410km2 

l " 17,8 o;.. 

83,30+---L---r---.....----r---.----.----.,.--....-----.----..----
10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 

Vesimi:iörö m3fs 

Kuva 13. Apian kanavan purkautumiskäyrä 

N ä s i j ä r V i 

Näsijärven nykyisestä säännöste 
päätös 9.10.1978 ja KHO:n tös 

stä on annettu LSVEO:n 
8.2.1980. 
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Säännös 
mukaiset 

vedenkorkeudelle määrä kuvan 14 

NN+ 

94 17 

93 91 9391 

xn 

Kuva 14. Näsijärven säännös jat 

Säännöste on suoritettava muuten tulovi 
arvioiden avulla mahdollisuuksien mukaan ennakoiden eri 

en luontaisia vedenkorkeusva ui ta. 

Mikäli juoksutus Kolsin voimalaitoksella on vaarassa it
tää 500 m3 ja Kokemäenjoen tu tilanne lisäksi vesihal-
lituksen käsi en mukaan muuten niin vaatii, saadaan ä-
raja ittää, kuitenkin niin, ettei s kestä yli 
mentä vuorokautta eikä vesi nouse i 95,50 m 
ja kun tulvatilanne sallii, on tilanne heti palautettava 
normaaliksi. 

SÄÄNNÖSTELYJEN NORMAALIOLOISSA 

joen vesistön ttöön lii useita säännös 
idetaan osittain ves llinnon ja osittain s 
iöiden tai muiden luvanhalti oiden toimesta. Tär-

keimmät säännös t a n iden ttäjät on esite tau-
lukoss 

Lieko-, Rauta
ma :llä ja s 
yhtiö Harto ankosken 
nöstelystä vasta 
säännö t ly 
te hoitaa 
ho norm<l 

säännöste 
hoitaa 

voimalaitoksella. 
ro Ab. 

l t io ll . 

n 

Voi-
säännöste 

sjärven sään-
ja järven 
osalta s2Uinnös

ännöst lyn 
Nokid 1\b:n lltäv2-iksi. 
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Säännöstely hoidetaan Melon voimalaitoksella keskite ti 
Kokemäenjoen säännös toimesta. Näsijärven sään-
nöstelyluvan on hakenut, ja siitä vastaa, Näsijärven sään-
nöstely-yhtiö. Iso juoksutusta hoitaa 
neet Paperitehtaat Oy. 

Taulukko 7. 

Kohde 

Harjavallan 
voimalaitos 
Kolsin voimalaitos 
Äetsän voimalaitos 
Rauta- Kulovesi 
Kyrösjärvi 
Pyhäjärvi 

Vanajavesi 
Valkeakosken 
voima.laitos 
Näsijärvi 

Vesistön säännöste 
iiden ·ttäjät 

Luvanhaltija 

Länsi -Suomen Voima Oy 

Kolsi Oy 
W. Rosenlew Ab 

rryrvään Voima 
Oy Kyro Ab 
vesihallitus 

vesihallitus 
Yhtyneet Paperi
tehtaat Oy 
Näsijärven 
yhtiö 

lupien haltijat ja 

Käyttäjä 

Kokemäenjoen Säännöstely
yhtiö/Länsi-Suomen Voima Oy 

-"-
-"-
-"-

Oy Kyro Ab 
Kök.säänn.yhtiö/Oy Nokia Ab, 
vesihallitus 
vesihallitus 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

Näsijärven säännöstely-yhtiö 
Kok.säänn 

Jokivarren voimalaitokset ovat stoimintaa varten laati-
neet käyttösäännöstön, jonka toteutusta ohjaa ja valvoo Länsi
Suomen voimaosakeyhtiön keskusvalvoma Harjavallassa. ttö
järjestelmällä hoidetaan mm. Harjavallan ja Kolsin kaukokäyt
tö. Äetsän ja Tyrvään voimalaitosten liittäminen kauko-oh
jqukseen on suunnitteilla. Melon voimalaitos on kauko-ohjattu 
Nokian valvomosta. 

Kokemäenjoelle tehdään viikottainen keskitetty juoksutusoh
jelma, jonka vuorokausivirtaamaa jokaisen laitoksen tulee 
noudattaa mahdollisimman tarkkaan. Ennen kaikkea tämä kos
kee Tyrvään voimalaitosta, joka sijaitsee alimman järven luu-
suassa kolmen jokilaitoksen äpuolella. Alataiden ttö-
suunnitelma tehdään jo syksyllä koko talven ajaksi ja sitä 
voidaan tilanteiden muuttumisen johdosta muuttaa yhteisesti. 
Käyttösuunnitelman perustana ovat virtaamaennusteet. Koke
mäenjoen vesistön osalta laaditaan vesihallituksessa tulo
virtaamaennuste Näsijärvelle a Vanajavedelle. Ennusteet 
laaditaan regressioana in avulla suureen havaintoaineis-
toon perustuen. Yhtälöissä tään selittäjinä mm. ikai-
sempia tulovirtaamia ja toja, ennustettavan jakson sa 
dantaa, lumen vesiarvoja, äaltaiden vedenkorkeuksia ja 
keskilämpötila ja. 

Normaalitilanteessa Kokemäenjoen vesistön käyttöön lii 
vistä ennusteista vastaavat vesihallituksen gian 
toimisto ja vesistötoimisto. Valtiolle kuuluvista sään
nöstelyjen hoitotehtävistli j k ttöohjeiden antamisesta 
vastaavat Tampereen vesipiirin vesitoimisto ja vesihalli
tuksen vesistötoimisto. 
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vesistö on teknisesti j uridisesti kokonai-
suus, ito normaalitilanteessa in osittain kuuluu 
vesiviranomaisille. Sen lisäksi, että Vanajaveden ja 
Jarven saannös uvat ovat valtiolla, on eräissä muissa 
saannös uvissa (Näsijärvi, Rauta- ja Kulovesi) 
siä, joissa viitataan vesihallituksen laatirniin tulovirtaa-
rnan ennakkoarvioihin, eistoirnintaan vesihallituksen kans-
sa tilanteisiin, joissa al lisen vesistön 
nentärniseks on ta rajoittaa juoksutusta. 

V A H I N K 0 L U E E T J A R I S K I K 0 H T E E T 

1 ARVIOINNIN KOHTEET 

. 21 

Ri ikohteiden selvi ja vahinkoarviointi on teh Koke-
mäenjoen jokiosalla sekä niiltä vesistön isoilta keskusjär
viltä, joilla on rnerki stä vesistön kokonai töön liit

joiden 
joiden 
suoj 

lvator untaa suunniteltaessa. Sel isia järviä, 
ei ole teknisiä rnahdolli ia tai 

lä ei ole oleellista rnerki tä tulva-
kanna ta, ei ole tässä käsitel 

Jä lla tarkastelukohteet ovat Lieko-, Rauta- ja 
Kulovesi, s ärvi, järvi, Vana avesi, Iso lrnä-

Näsijärvi. Tarkastelun ul lel ovat isoista 
ltaista I Tarjannevesi ja Keurusselkä. Muroleen 

Virtain väl sten samassa tasossa olevien s lkien 
tamaa säännöstelernätöntä I Ta jannevettä ei 1 tekni-
sesti mahdollista tulvavarastointiin. Näsijärven 

ärajan i n vaikutus Iso-Tarjanneveteen on en 
selvi ten mukaan vähäinen. Keurusselkä sijaitsee 
kaukana alajuoksun tulva-alueista ja virtaarna järvestä on 
1 säk p eni, ette ikkeusvarastoinnin tutkiminen 
0 

ARVIOINNIN PERUSTEET 

Vahinkoarviot on ulotettu 40-150 cm säännöste ärajan 
yl el ja säännöstelemättörnillä järvi lä harkinnan 
mukaan ien havaittujen arvojen tasoon tai jonkinverran 
niiden 1 lle . 

M a 

lou 
me en 

j tsi:ital 

1-ITI. 
taari 

u 

t 
l l 
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Suurimmat vahingot aiheutuvat oraalla olevan viljan jäädes
sä veden alle. Vahinkoa voi lisäksi aiheutua touko- tai 
korjuutöiden viivästymisestä tai estymisestä, pitkälle kas
vaneen viljan lakoontumisesta, peruslannoitteen huuhtoutu-
misesta jne. Kylvötöihin tään pääosalla aluetta touko-
kuun ensimmäisen puolikkaan aikana ja kevätvilja tuleentuu 
elokuun puolivälin paikkeilla. Tänä aikana sattuvat kesä
tulvat tuhoavat viljaa sen mukaan kuinka kauan vesipeitto 
kestää. Tehtyjen kokeiden perusteella tiedetään, että 3 
vrk:n vesipeitto orailla merkitsee jo vähintään 70 %:n ja 
enintään 90%:ntuhoutumista viljalle. Viljan tähkimisvai-
heen ja korjuuaj illä sattunut tulva lakoonnuttaa vil-
jan ja laa sen laadun. Täydellisen v.ahingon suuruu9eksi 
on laskettu I ja II luokan peltomailla 2 000 mk/ha ja III 
luokan 700 mk/ha. Arviossa on otettu huomioon peltopinta
alan keskimääräinen jakautuma viljalajien ja heinän kesken. 

Tulvista saatujen kokemusten sekä viimeaikaisten tutkimus
ten mukaan kestää metsä vahingoittumatta noin kuukauden pi
tuisen vesikatteen. Pahiten puuston kasvua hidastaa eri 
tutkimusten mukaan syystulva syys-lokakuussa, mutta tällöin
kin puuston tuhoutuminen on harvinaista. Vaikka rantapuus
tolle aiheutuukin 2-4 viikkoa kestävistä tulvista mahdolli
sesti vähäisiä haittoja, ei metsätaloudelle tulvista aiheu
tuvia vahinkoja ole em. syistä johtuen laskettu arvioihin 
mukaan. 

R a k e n t e e t 

Rakenteet on ryhmit.elty lämpimiin rakennuksiin, kevyisiin 
rakennuksiin ja muihin rakenteisiin (laiturit yms.). Yksi
tyiskohtaiset korjauskustannuksiin perustuvat vahinkoarvio
perusteet on esit~tt~ liitteessä III. 

T·e o 1 1 i s u u s j a t a a j a m a t 

Teollisuusvahinkojen ja taajamien kunnallisteknisten vahin-
kojen arviointi perustuu sin asianosaisten itsensä an-
tamiin selvityksiin, joita ves iri on tarkistanut. Va
hinkoina on arvioitu pääasiassa toiminnan vaikeutumisesta 
aiheutuvat kustannukset, vahinkojen estämiseksi välttämät
tömien toimenpiteiden kustannukset sekä teollisuuslaitoksen 
tai sen osan todennäköisesti pysähtyessä sitä vastaava ka
tetuoton mene s. 

Edellä esitettyjen vahinkojen lisäksi ei muita eri veden
korkeuksilla ja virtaaroilla mahdollisesti aiheutuvia vahin
koja ole näissä arvioissa otettu huomioon. Tällaisina muina 
vahinkoina saattavat tulla kyseeseen uiton vaikeuturninen 
tai estyminen, kalataloudellinen vahinko, vesiliikenteen 
haitta tai vahinko sekä voimataloudelliset tapJ)iot. 
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Teollisuustuotannon Rauma
denkorkeus Pakkahuoneen aste 

t teo 

lan tehtailla pysäyttävä ve
la on noin N60+2,50 m. 

luokkaa 1 mi j. j suoranaiset 
senä ovat tällöin 

inteistö- ja laiteva-
t luokkaa 8 

nousu Pakkahuoneen soon 2,60 m 
aiheuttaa toiminta en sen Osuusteuras-
tamossa ja Seikun Sahal sellu atehtaalla. Koko-

t t milj.mk:aan. Veden-
korkeus 10 m Pakkahuoneen steikolla aiheuttaisi 
Pormestarinluodon kerrostaloalueen joutumisen veden valtaan 
ja jen kasvun 200 mi j.mk:n Käytännössä ei 
kuitenkaan saavutettane i m:n vedenkorkeuksia, koska ve-
s ikkileikkaus joen laosalla kasvaa jo aikaisemmin huo
mattavasti ja nä 11 veden tulviminen i penkereen estyy . 

. 32 H u i t t i s t e n 

Huittisten tulva-alueel 
ja tulva-alue, mikä jää 
liin mukaanlukien Lo joen 
sanjoen ranta-alueet. 

tään sä koko se j 
a tsän voimalaitosten vä

sekä Puurijärven ja Kauvat-

Jokiosan vah~nkoarvio perustuu lillä Kols tsä lä 
1979 ja keväällä 1 80 teh maastotutkimukseen. Huittis-
ten alue on vah en sta varten jaettu viiteentois-
ta osa-a seen, ko okiosalla muuttuu. 

Tulva-alueen maat ovat laadultaan erittäin ja tehok-
Salao i sentti on noin 90 ja lannoit-

lje on tkälle koneistettu 
inomaan kevätvilj Pelto-
ta vain 0 la, kesantona 
essä. 

vah 
Tästä 

t eivät 
talvitulvista 

ittävät usein alleen noin 230 ha ja suu-
rimman havaitun tulvan peittämä alue on ollut n. 925 ha 

Padotuksen se 

keskimääräinen 
kohdaksi, j 

in-
sulan aikana että 
asteikol1e: Paha

ala ast. Oa. 

ja Äetsän vä
/s Kolsin uok-

1945 antaman lupa-
fiileista on otettu 

la osa-alueella lähtö-

yrät vahinkoarv -
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1100 

1000 

900 

800 

700 

600 
0 

L i k 

HUITTISTEN TULVA-ALUEEN VAHINGOT (Mmk) 
Q = 600- 1100 

SULA-AIKA 

---MAKSIMI 

10 
Vahinko Mmk 

s tulva-a t 

R u a j a K U l 0 V s i 

Lieko-Rauta-Kuloveden maastotutkimus tehtiin kes~ll~ ja 
l~ l 8. Rakennusten ja rakenteiden osalta maasto

oli koko rantaviivan kattanut. Pelto- ja mets~-
la ttiin si s~ännös i-

telman rantakarttoja, joita tarkennettiin otanta-
luonteisin maas tutkimuksin s . vilje alarajan ja 
vilj don osalta. 

Järven vah on teh kolmessa sassa, koska jär-
vien välis salmien tus ri virtaamasta. Esim. 
Rauta- a Kuloveden vedenkorkeuksien illä normaali ero 

l -1 rtaamill on ero noussut yli 
täminen nostanut eroa. 

esi havain jen 
kuvassa 30- Allasosien välisen tuksen vuok-

ikkeuk l isen suuren tul-

Altaan rannoi la on pengerrysa uetta, joiden i-

t: in 

571 ha, josta peltoa on 521 ha. 
ovat Liekovedellä NN+ 8,00 m, Rautave llä NN+ 

Penke 
t! c' n 

n ]uovutet-
19 7- 8. Pa-

0 
i.:... 
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koin pikaisesti korottamaan. Poikkeusvarastointivahinkojen 
suuruus on laskettu erikseen penkereiden suunnitelmakorkeuk
sien ja havaittujen pengerkorkeuksien mukaan. 

6W [cm] 

60 

50 

60 

30 

20 

10 

HARTOLANKOSKI 
o+--------+--------+--------+--------+--------+-----

0 100 200 300 400 500 Q [m3/s] 

Kuva 30. Liekoveden-Rautaveden ja Rautaveden-Kuloveden 
välinen padotus 

Seuraavissa taulukoissa 8, 9 ja 10 on esitetty markkamääräi
set arviot poikkeusvarastoinnin vahingoista. 

Taulukko 8.Liekovesi, vahingot 1 000 mk 

w 
NN+m 

57,50 
57,70 
58,00 
58,20 

Maatalous 

penkereet penkereet 
nyky- suunnitel~ma-
tilassa korkeudessa 

375 
760 
77 J 

5 
12 
28 

770 

Raken
teet 

2 
8 

12 

Teolli
suus 

1000 
1000 

Yhteensä 

penkereet penkereet 
nyky- suunnitelma-
tilassa korkeudessa 

5 
377 

17.68 
1782 

5 
14 

1036 
1782 

Liekoveden korkeus 
neritehtaalla 
tantokatkon. 

57,90 m aiheuttaa G.A. Serlachiuksen va
nousun lämpökanavaan mikä aiheuttaa tuo-

Ha tolankoskc'n voimt~ lai tuk~3('11.:1 on mahdo11 i~-a1u:; nn~:>Ltd Vt~Lt 

rkeutcc~n 7, SO i 1 uuku t t kE1 kk i s11l j l t un..J. ~1 -
li ttä kuitenkin uoksutctaan, pystyt~ti 

ttä ttämään l i aise . 10-l cm lisää. 
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NN+m LIEKOVESI, VAHINI<OAHVIO 

58,20 .._ 
w 
lll 
1-
2 

58,10 w 
:X: 
<t 
0:: 

58,00-

1 
57,90 ---

57,80 

57,70 

57,60 

Taulukko ·Rautavesi, t 1 000 mk 

tilassa 

204 

Taulukko -Ku 

w 
NN+m 

571 
57,80 
58,00 

,20 
58,40 

suwmiteJma
korkeudessa 

15 
37 
85 

100 

si, vah 

32 

10r) 

460 

Rakenteet 

5 
15 
70 
90 

190 

t 1 000 mk 

Rakenteet 

10 
25 

10 
850 

20 20 
91 52 

274 155 
300 190 
415 415 

42 42 
1 
226 214 
769 456 

1310 1310 
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AAUTAVESI, VAHINKOARVIO 

58,20 

!58,10 

58,00 

57,90 

57,80 

S7,70 
!57,65 HW-61-7!5 

57,60 

!57,50 
5748 HW-71 

57.46 MHW-61-75 

!57,40-f------.........,.-------.-------.--------------

Kuva 32. 

NN•m 
58;40 

58,30 

58,20 ' 

58,10 

58,00 

57,90 

57,90 

Kuva 33. 

. 0,1 0,2 0,3 0,4 

Rautavesi, vahinkoarvio 

58 91 HW-6!-75-77 

57,69 MHW- 61 -75 

9,5 1,9 MILJ. MK 

Kulovesi, vahinkoarvio 
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r s r v i 

s ärven rantatutkimus tehtiin syyskesällä 1977. Tutki-
musvuoden keväänä oli sjärvellä poikkeuksellisen raju 
tulva tois n. kerran 30 ssa), minkä vuoksi ran-

ltojen vilj ei ehkä tutkimusvuonna ulottunut niin alas 
kuin normaalivuotena. Tutkimus tehtiin koko rantaviivan kat
tavana sekä maatalouden että rantarakentamisen osalta. Taa-
jami ja laitosten kohdalla i asemakaava-
karttoj sekä tarpeen vaatiessa iirustuksia. 

ärvellä alkaa vah 
NN+83 8 li 50 cm säännös 
-rajan 83,32 m lelta. 

Taulukko 11 .. sjärvi, 

\v Haatalous Rakenteet 
m 

83, 0 30 
84,1 90 
84 200 
84,50 420 
8 , 680 
84, 0 98 

noin korkeudella 
"kaikki luukut auki" 

t 1 00 mk 

Teollisuus ja Yh~eensä 
kunnallistekn. 

130 
20 350 
30 570 
50 920 

100 1320 
160 1710 

Ab:n tehtailla joudutaan suojaustoimiin noin korkeu-
de NN+84,50 m. Lähinnä seessä ovat tällöin kuorimon alue 
ja puutavaran varastointialue. Tehtaan tuotannon kes 
korkeus on 85,00 m~ jolloin vesi i suojaustoimia 
see tken kaivoihin. 

84,80 

84,60 

HW-77 
84,40 

84,20 

84,10 

84,00 

8 3,80 -f"-----.,..----....---""1--,-" r--r-.--T~-"-r-·--r-··---r --1 --.-· T-· ·- 1 -r- -1 --

0,5 1,0 1,5 
MILJ. MK 

y i 1 cl l j 
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P y h ä j ä r v i 

ärven vahinkoarvio tuu uusien peruskarttojen tie-
doilla täsmenne vanhoihin pelto- ja metsäkuviokart-
toihin. järven rantakunnilta in niiden arviot 
taajama-alueiden mahdollisista vah ista. Samoin otettiin 

suurimpiin teollisuuslaitoksiin joilta saatiin 
arviot mahdollisista ista eri vedenkorkeuksilla. 
Näitä arvioita täsmennettiin maas kesällä 1980. 
Arviot ama-alueiden ul lisista rantarakennuksista 
ja -rakenteista perustuvat talvitulvan 1974-75 jälkeisiin 
otantatutkimuksiin sekä vanhaan säännöste suunnitelmaan. 

Taulukko 12. 

W (Melo) 
NN+ m 

77,25 
77,50 
77,65 

NN+m 

77,65 

77,55 

77,45 

77,35 

71,25 

Kuva 

ärvi, 1 000 mk 

Maatalous Rakentee 

40 
320 
790 

150 
53 

1380 

PYHÄJÄRVI, VAHINKOARVIO 

, vahinkoarvio 

Teollisuus ja 
taajamat 

500 
5350 
7830 

Yhteensä 

690 
6200 

10000 

Tampereen Alakosken ja varsinaisen Jarven välillä on putous
häviötä n. 20-3 cm (alimrnilla vedenkorkeuksilla enemmänkin), 
siksi j n. 20 nosto aiheuttaa veden nousun 

achiuksen Takon itehtaaseen, mistä on s sena 
tehtaan tuotannon Tuotantokatkos tehtaalla 
aiheuttaa n. 300 000 markan t vuorokaudessa, minkä 
lisäksi aiheutuu laitevahinkoja. Edellti olevassa taulukossa 
on tuotantok.::1tkos oletettu n. 2 viikon pituiseksi. On t-
taVCl huom t~.i tuotanto i se heti veden laskettua 

i i vanh teht.1assa olevan :n 
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talteenottolai lla aiheuttaa n. 20 cm:n 
jan tuotantokatkoksen ja ikaisenkin lait-

teistojen kastumisen vuoksi joudutaan tehtaan ilmoituksen 
mukaan turvautumaan tuon n. 2 kk ajan. Tästä ai-
heutuu n. j.markan ku set. ia Oy:n 
laitoksill tulee suuria vahinkoja vasta, jos vesi nou-
see ähelle tasoa NN+77,60 m. ovat korjauskustan
nusten osalta n. 1 milj.mk ja tuotantokatkos aiheuttaa n. 
100 000 markan ssa. 

a e s 

Vanaj vahinkoarvio perustuu s uusien peruskartto-
jen tiedoilla täsmenne vanhoihin pelto- ja metsä-

ihin Vanajaveden rantakunnilta ttiin nii-
den arviot taajama-alueiden llisista vahingoista, ja 
lisäksi otettiin erikseen tehdaslaitoksiin. Näitä 
arvioita täsmennettiin maas in kesällä 1980. Arviot 
taajama-alueiden ulkopuolisista ranta ista ja 
-rakenteista rustuvat talvitulvan 1974-75 jälkeisiin otan-
tatutkimuksiin sekä vanhaan säännös itelmaan. 

Vanaj selvittämiseksi ranta-
tutkimus lä 1980, joka valmistuu kevääseen 1981 men-
nessä. Tutkimus ulotettiin korkeuteen NN+80, 00. 

13. Vanajavesi, vah t 1 000 mk 

1/J (Konho) Naatalous Rakenteet Teollisuus ja Yhteensä 
NN+m taajamat 

325 170 50 545 
65 300 270 1035 

6 0 410 500 1510 

Vanajavedellä ri ialttein kohde on Valkeakoskella Yhtyneet 
ritehtaat :n Tervasaaren tehtaitten paperikoneiden 

kellarissa olevat ~umput Kellarista pumpataan jatkuvasti 
sessivettä ja mikäli tulvan aikana sattuu sähkökatko, 

nousee vesi ke larissa niin nopeasti, että paperikoneiden 
pumput tuvat ja ena on toiminnan pysähtyminen. 
Arvioidut et ovat tällöin'l50 0- 400 000 mk vuo-

ssa. ovat vä lä pump-
paus sähköverkosta riippumattomilla Vahin-
koja ei ole otettu mukaan edellä esitel taulukkoon. 

Vanajaveden Hämeenlinnan suhteen on tettava huomioon, 
että vesi aattaa täällä ajoittain olla jopa 30-40 cm ylem

kuin sim. Konhossa ja Valkeakoskella. Ero on erilai
sissa tu vatilanteissakin vaihdellut huomattavasti. Edelltl 
lleessa taulukoss , jossa vedenkorkeus on Konhon asteikon 

mukaz1n, t t huom:L n vain rmaali muutaman cm:n kor-
us ro. 
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Metsäliiton Teollisuus Oy:n Hämeen Tehtailla ei ilmoituk
sen mukaan ole varaa kuin 2-3 cm:n ylärajan ylitykseen. 
Erikoistoimenpitein voidaan tuotantokatkos välttää korkeu
teen NN+80,00 m asti. 27.11.-80, jolloin Hämeenlinnan as-
teikolla vesi oli 79,90 m tehdas ilmoitti häiriöstä tuk-
kien käsittelyssä. 

Vanajaveden alueella on lisäksi useita jäteveden pumppaamoja, 
joille vedennosto aiheuttaa haittaa ja joiden ylivuotoja täy
tyy tulvan sattuessa tukkia. Hämeenlinnan kaupunki ilmoitti 
27.11.-80 jäteveden pumppaamoid~n tulvivan. 

VANAJAVESI, VAHINKOARVIO 

80,00 

79,90 

79,80 

79,70 

0,5 

Kuva 36. Vanajavesi, vahinkoarvio 

I s o - L ä n g e 1 m ä v e s i 

~ HW-61-75 
ast. 30o 

r--~...------,---.---r--1---

1,0 MILJ MK 1•5 

Iso-Längelmäveden vahinkoarvio perustuu v. 1963-65 ja 1969 
suoritettuun 47 % altaasta käsittäneeseen rantatutkimuk
seen, jota on tarkennettu talven 1975 otantatutkimuksella 
sekä peruskarttatarkastelulla. 

Vahingot alkavat Iso-Längelmävedellä noin korkeudelta NN+ 
84,30 m. vahinkoarvio on ulotettu korkeuteen 85,00 m. 

Taulukko 14. Iso-Längelmävesi, vahingot 1 000 mk 

W (Apia) 

84,50 
84,75 
85,00 

----·----·-·--------
Naatalous Rakenteet 

1900 
435 
905 

Teollisuus 

500 
1000 

Yhteensä 

2800 
6350 

121 



Suurimmat t iheutuvat Hauhon reitillä, jonka varrel-
at salmet aiheut~avat varsinkin tulva-aikana 

vesi nousee mm. Iso-Hoinevedellä n. 25 cm Mallasvettä 
, kun ero kes ä on 1 -14 cm. Taulukossa on 

sero sien välillä otettu 

ISO LÅNGELMt\VESI, VAHINKOARVIO 
NN t m 

MILJ. MK 

Iso lmävesi vahinkoa 

46 N ä s i j ä i 

i ärven ta tehtiin lä 1 8 ja kesällä 
197 Tutkimus tehtiin koko rantaviivan kattavana niin 
maatalouden kuin rakennusten ja rakente in osalta. 
Teoll suudenosalta arviot tarkistettiin 1980. 

15. Näsijärvi, vah t 1 000 mk 

\'7 talous Rakenteet Teollisuus Yhteensä 
NN+m 

5,60 30 470 50 550 
95,70 60 850 3150 4060 
9 ,80 l 160 3950 5650 
9 1 150 2600 33900 36650 
96,0 2 0 3800 34000 38000 

la :n kantatehtaalla on in mahdo linen r-
keus NN+9 7 m. Jos vesi nousee ylemmäs joudutaan valimo 
heti pys ttämään j iot on n. 20 00 s 

imalaito j taan py ttämään. Korke 5,90 
koko tehda tkcn ja hiilimonttojen 

kastumisen pys ttä~ a s isokki maksaan. 2 milj.mk 
vuorokaudessa. 
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Näsijärvi Oy:n tehdaslaitoksella reella on kriittinen 
vedenkorkeus tasolla NN+95,80 m. Tämän jälkeen tehtaalla 
puhdasvesi ja jätevesi menevät sekaisin ja tehtaalla aiheu
tuu tuotantokatkos. 

Tampereen kaupungin jäteves iden ivuotokynnyks 
on useita vyöhykkeellä 95 60-95,80 m. Tulvan nousu i 

95,60 m aiheuttaa pumppaamaiden tulvimisen ja Näsijärven 
vettä joutuu kaupungin viemäriverkostoon. Ylivuodot ovat 
kuitenkin suhtee lisen vähin toimenpitein tukittavissa. 

NÄSIJÄRVI, VAHINKOARVIO 

96,00 

2 4 5 6 7 8 9 10 
MILJ.~K 

Kuva 38. Näsijärvi, vahinkoarvio 

4.5 YHTEENVETO VAHINKOARVIOISTA 

Vahinkoarvioiden perusteella voidaan jokiosalle ja järvi
alueelle määritellä ne virtaamat tai vedenkorkeudet, joiden 

ittyminen tietää suurvahinkojen stä. 

Jokiosalla, Hu1ttisten alueel suurvahingot Vir-
taamalla 850 m /s. Jään ja aiheuttama padotus saat-
taa nostaa vedenpintaa paikallisesti tulvarajalle ?ienem:nällä-
kin virtaamalla. Tällöin ei tä kriteerinä virtaamaa 
vaan vedenkorkeutta. Porissa tulee kyseeseen 
vain vedenkorkeuden tarkastelu. Kriittinen ko~keus Porin 
alueella on Pakkahuoneen asteikon mukaan N60+2,40 m. 

Järvialtailla ovat vahinkojen kannalta kriittisiä seuraa
vassa taulukossa 16 esite t korkeudet. 



Taulukko 16. 

si 
Rautavesi 
Kulovesi 
Vanajavesi 

järvi 
Näsijärvi 
Kyrösjärvi 
I si 

4 

Suurvahingot järvillä aiheuttava 
rkeus 

aiheuttava 
vedenkorkeus (NN+) 

57,5 m 
5 f II 

58,00 II 

79,80 II 

77,25 II 

95,70 II 

84,80 II 

84,80 n 

Säännöstelyn 
yläraja (NN+) 

57,40 m 

79,60 II 

77,15 II 

95,50 II 

Lieko-, Rauta- ja Kuloveden muodostamalla altaalla määrää 
irnrnän korkeuden se allas, jolla ensinnä tulee vastaan 

taulukon 16 in arvo, koska altaita ei voida erikseen sään-
nöstellä ja keskinäiset korkeuserot ri t virtaamasta. 

5 T U L V A N T 0 R J U N T A T 0 I M E N P I T E E T 

5. VESISTÖN KOKONAI TULVATILANTEESSA 

l V e s i s t ö n l u o n n e 

joen vesistön itäosa on sjärvinen, joten tämän 
alueen suurten järvien vedenkorkeuden muutokset ovat verra
ten hitaita ja hyvin ennakoitavissa. Vesistön länsiosa, 
jonka muodostavat Kokemäenjoki lähivaluma-alueineen ja Lai-
mijoki sekä eräät pienemmät joet, on sen sijaan ärvi-

tulvaherkkä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia vesistön ko
tössä, varsinkin kun on otettava huomioon vesistön 

rajoittavat eri tekijät. 

Huomattavaa osaa vesistön suurista järvistä on Vllme vuosi-
lna säännöstelemään. Tämä antaa mahdolli-

suuden varata järviin runsaasti varastotilaa runsaslumis-
ten talvien aikana. Toisaalta säännöstelyl tösten mu-
kaiset ärajat rajoittavat varastointimah-
dollisuuksia silloin, kun varastotilat ovat jo ssä ja 
runsasvetinen kausi jatkuu. Tällöin j Kokemäen-
jokeen juoksuttamaan luonnontilaista virtaarnia. 

rajoittavat Porin alueella suurtulville 
laitokset j asuinrakennukset sekä joki-

varren alavat vilj t. Jokiosan tulvatilanne saattaa 
säännösteltävien järvien j ista ri tta 
asti vaikeutua lähivaluma-alueen ja Loimijoen tulvaherk-

vuoksi. Tältä a 1 ta ker virt.aama voi kahden 
ivän uikana kasvaa sateiden johdosta 300 m3:ll s a lu

men sulami en aikana huomattavasti enenunänkin. Lisäksi 
joen lannetta voivat sti pahentaa supon 

muodostuminen, t sekä merivedenkorkeuden nousu Porin 
edustalla. 
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Edellä todetun johdosta Kokemäenjoen tulvatilanteiden hoita
misessa on otettava huomioon samanaikaisesti useita tekijöi
tä, jotka kaikki eivät ole ennustettavissa kuin hyvin lyhy-
ellä aikavälillä. llinen tulvatilanne voi vesistössä 
muodostua esimerkiksi seuraavasti: 

Talvella vesistön valuma-alueelle.runsaasti lunta, 
jonka sulaminen sii iseen ajankohtaan. Mikäli 
sulamisen alettua seuraa runsassateinen kausi, ai-
heutuu jokiosalle jo lähialueen valumista vaikea tulva
tilanne. Tämä ei salli uuri lainkaan juoksutusta jär
vistä, jotka sateiden jatkuessa ja lumen sulaessa 
tyvät nopeasti. 

Säännösteltyjen Jarvien vedenkorkeudet ovat myöhään syk
syllä lähellä sallittua ärajaa. Tällöin pitkään jat
kuvat sateet ttavat suuriin juoksutuksiin Kokemäen
jokeen. Kun alkutalvella välillä esiintyy kovia 
sia, aiheutuu tästä runsasta supon muodostumista. Tälle 
vuodenajalle tyypilliset suuret merivedenkorkeudet ra
joittavat samalla entisestään joen vetokykyä, jolloin 
joudutaan tulvatilanteeseen. 

Voidaan todeta, että tulvanto unnan kannalta ke$keisiä 
symyksiä ovat ainakin seuraavat: 

Suurten järvien tulovirtaamaa jatkuvasti ennakoi-
ja niiden varastotilaa seurata. Juoksutusta säännös-

teltävistä järvistä lisätä runsaslumisten tal-
vien ja runsasvetisten en aikana sikäli kun joki-
osan tilanne sen sallii. 

Kokemäenjoen lähivaluma-alueen ja Loimijoen tulvien ai
kana tulee juoksutuksia järvistä jokeen voida olennai
sesti pienentää. Vesistön länsiosan tulvahuiput olisi 
lyhyellä aikavälillä ttävä ennakoimaan. 

Jokiuoman vetokyky voi nopeasti. Mikäli tuu
let ja jäätilanne ovat epäsuotuisia, voi uoman vetokyky 
vähentyä noin puoleen avoves aikaisesta. Tuulen 
suunnan ja nopeuden sekä lämpötilan muutosten ennakointi 
lyhyellä aikavälillä helpottaa väliaikaisten juoksutus
muutosten suunnittelua. 

L o i m i j o e n h u o m o o n o t t o 
t u 1 v a t i 1 a n t e e s s a 

Kokemäenjoen lähes järvettämän alaosan muodostaa I 
veden alapuolinen , jonka nta-ala .on n. 5 900 
Laimijoki käsi 53 % tästä tä alueesta, joten 
Loimijoen tulvatilanteen seuraaminen antaa hyvän kuvan koko 
alueen valuman muutoksista. Se antaa myös hyvän mahdolli
suuden lyhyellä aikavälillä ennakoida vesistön alaosan tulva
huipun sattumisajankohtaa ja varautua näin koko vesistön 
tei tulvavahinkojen nentämiseksi. 
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Loimijoen tulvat voidaan jaotella kevättu ksi, jolloin 
kasvanut virtaama aiheutuu lumen sulamisesta ja mahdolli
sista sateista ja kesä- ja syystulviksi, jolloin lähinnä 
sateet aiheuttavat tulvatilanteen. lä ja 
alkutalvesta saattaa l imiin kausiin lii lumen sula-
mista, joka ääri issa voi aiheuttaa kevättul-
van suuruisia virtaamia. 

ivirtaaman keskimääräinen sattumisajankohta on huhti-
kuun 15. tienoilla el Laimijoki tulvii ä noin 
kuukauden ennen järvialuetta Tämä ttaa luonnollisesti 
vesistön kokonais , mutta mikäli tulva Laimijoella 

tilanne olennaisesti vaj~eutua. i-
inen suuruus on Maurialankoskella (2650 

ja suurin havaittu ttulva on 513 
la 1961-78 on 100 i t kevät-

keskimäärin 9 (0 ... 20 ivää) ja 200 
/s i tulva keskimäärin 2 päivää (0 ... 9 ivää). 

Maurialankosken valuma-alue on noin 85 % Loimijoen ja 
vajaa let koko Hartolankosken ja Porin välisestä valuma-
alueesta. 

Ennustettaessa Loimijoen kevättulvaa tkähköllä aikavälil-
lä, esimerkiksi 16.3. eli kuukautta ennen kesk istä 
Tilivan sattumisajankohtaa, voidaan ttää i ainoas-
taan lumen vesiarvoa. 1951-78 havaintojen mukaan 
vesiarvo antaa kuitenkin verraten lähtökohdan arvi-
oitaessa ivirtaaman suuruutta. livirtaama voidaan 
ennakoida vesiarvon aluearvon perustee a seuraavasti: 

vesiarvo ivirtaama 
16. 3. tai l. 4. Maurialankaskessa 

20 mm 70 m3 
40 II 120 II 

60 II 170 II 

8 II 220 II 

10 II 280 II 

120 II 330 II 

160 440 II 

200 550 n 

Ennus tarkentuu hieman maali aikana, sillä lumi-
sateet ja lumen sulaminen 16.3.-1.4. lisenä aikana voidaan 
tällöin huomioon. Lumen vesiarvon pitkän jakson kes-
kiarvo 4. on kuitenkin ik itäen sama, oten 
edell vesiarvoa voidaan sekä 16.3. että 
l 4. Kevä livirtaaman suuruuteen vaikuttavat lis i lä-
hinnä sularuiskauden l tila sekä sateisuus. Sularuiskau-
den ol ien l-78 havainto en mukaan vai

siten, että se on ollut suurimmil-
laan noin s s i kuin taul mukaan voidaan 
arvioida. idaan kuitenkin peruste lusti olettaa, että 
sularuiskauden ilmastotekijät saattavat muodostua toistaisek-
si havaittuja lisemmiksi, joten suurempaankin y i-
virtaaman kasvuun tu ee varautua. 
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Kesä- ja syystulvien sattumisajankohta vaihtelee luonnolli
sesti paljon, mutta selvästi eniten näitä tulvia sattuu mar
ras- ja joulukuussa. Tämä johtuu kahdesta tekijästä - toi
saalta siitä, että lumen sulaminen lisää monessa tapauksessa 
virtaamaa ja toisaalta siitä, että haihtuminen ja maahan 
imeytyminen on vähäisempää kuin kesäll . On huomattava, 
että myöhäissyksyn tulvat sattuvat usein aikana, jolloin 
Kokemäenjoen vetokyky on suppo, suuri mer 
keus) . Vuoden suurin kesä- tai syyskauden virtaama on 
solla 1961-78 ollut Maurialankoskella keskimäärin 119 
Suurin tulva on ollut 206 m3 joulukuussa 1974. Kesä- t~i 
syystulva on pisimmillään jaksoises·ti ylittän~t 100 m /s 
keskimäärin 2 päivän ajan (0 ... 7 ivää) ja 200m /s on i
tetty 18 vuoden aikana vain kahtena vuonna yhden päivän ajan. 
Vuoden 1980 marraskuussa sattuneen syystulvanaikana ylittyi 
vuorokausivirtaama 200 m3/s 4 ivän a an ja ylivirtaama 
oli 261 m3/s~ 

Kesä- ja syystulvien ennustaminen on vaikeaa ja mahdollista 
vain sääennusteiden sallimissa rajoissa. Koska joki tulvii 
noin 2 päivää sadehu jälkeen, voidaan tulvaennusteet 
laatia korkeintaan viikoksi a luotettavat ennusteet 3 ... 5 
päiväksi. Tilanne kehi ä va immaksi alkutal-
vesta, jolloin lämmin ja sate nen ilma sulattavat jo sata
neen lumen. Tällöin tulvan suuruutta ennakoitaessa voidaan 
käyttää hyväksi tietoa lumen vesiarvosta. Se edel 
kuitenkin lämpötilan nousun ja lumen sulamisen välisen ri 
puvuuden tutkimista sekä sadannasta aiheutuvan virtaaman 
kasvun lyhytaikaisennusteen laatimista. 

Loimijoen kaikkien tulvien ikaista ennustamista (1-5 
vrk) on mahdollista kehittää siten, että varustetaan edus
tava ilmasto- ja virtaama-asema tietojen automaattisilla 
kaukosiirtolaitteistoilla ja keh te näiden havaintojen 
pohjalta tehtävä virtaaman ikaisennuste. Ennusteen 
käyttökelpoisuus tulisi lis sääennusteiden luotet-
tavuuden parantuessa. 

Taulukkoon 17 on koottu Harto ankosken ja Harjavallan välil
tä Kokemäenjokeen t vesimäärät eri todennäköisyysta
soilla. Havaintojaksoa 1931-79 tarkas taessa voidaan to
deta mm. h~vin korkea toukokuun alun 5 virtaamakeski
arvo 708 m /s, joka on vuodelta 1966. Edelleen voidaan 
taulukkoon liittyen todeta, että vuoden 1980 vastaava arvo 
jaksolta 21.-25.11. oli 403 eli huomattavasti yli tau-
lukon vastaavan ajankohdan arvojen. 

H a r t o 1 a n k o s k e n 
e n n u s t a m i n e n 

t U 1 0 V i t a a m a n 

Kokemäenjoen vesistön alaa tulvatilanteiden seuraamisen 
ohella muodostaa vesistön suurten säännösteltyjen 

ärvien tulovirtaan1an ennustaminen tärkc tekiitin vesis-
Nlimä säännöstcltävJ t -

jJ i, Vana sij~rv 



Aikaväli 

1.- 5.1. 

6.-10.1. 

11.-15.1. 

16.-20.1. 

21.-25.1. 

26.-31.1 

ll.-15.2. 

21.-]5.2. 

26.-28.2. 

1.- 5.3. 

6.-10.3. 

11.-15.3. 

16.-20.3. 

21.-25.3. 

26.-31.3. 

1.- 5.4. 
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1.- 5.6. 

6.-10.6. 
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16.-20.6. 

21.-25.6. 

26.-30.6. 

1 

130 

96 

941 

266 

249 

187 

131 

84 

66 

60 

68 

57 

73 

132 

160 

90 

235 

262 

259 

435 

378 

443 

468 

446 

708 

426 

233 
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232 

145 

119 

111 

108 

102 

88 

74 

72 

82 

7l 

84 

105 

57 

62 

55 

59 

51 

52 

43 

81 

77 

80 

222 

250 

274 

237 

350 

294 

396 

388 

312 

209 

160 

115 

95 

7l 

66 

63 

62 

73 

54 

tai 3) vuorokauden 
ja Harjavallan väliltä 

65 

64 
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52 

72 

37 
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35 
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54 
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42 
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23 
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20 

21 

20 

20 

16 

20 

20 

22 

25 

28 

56 

92 
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88 

74 

71 

54 

41 

40 

34 

30 

29 

31 
20 

28 

20 

23 

23 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

18 

16 

17 

18 

19 

22 

24 

40 

55 

96 
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127 

104 

78 

69 

62 

50 

39 

33 

31 

27 

26 

26 

19 

Aikaväli 

1. -5.7. 

6.-10.7. 

ll.-15. 7. 

16.-20.7. 
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26.-31.7. 

5.8. 
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52 

67 

64 
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114 
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98 

93 

95 

87 
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99 
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130 
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42 

34 

55 

66 

57 

52 

80 
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73 

79 
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175 
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34 

33 

36 

34 

48 

39 

41 

36 

34 

40 

48 

59 

47 

54 
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68 

54 

75 

72 
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96 

26 

26 

27 

27 

30 

26 

27 

28 

24 

25 
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35 

32 

34 

38 

38 

36 

38 

48 

62 

58 

67 

83 

81 

94 

89 
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84 
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79 

87 

72 
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22 
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21 
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20 

20 

25 

24 
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27 

25 
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68 
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79 

78 

68 

83 
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63 

56 
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23 
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22 
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26 
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33 

34 

36 

53 

44 

61 

54 

59 

60 

53 

62 

51 

42 

46 

46 

34 

17 

17 

15 

16 

16 

16 

lJ 

16 

16 

14 

15 

16 

16 

20 

16 

16 

17 

20 

22 

2l 

27 

26 

32 

40 

36 

47 

49 

39 

48 

39 

45 

42 

36 

37 

30 
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tavat itse asiassa yhden moniosaisen säännöste tilan, onka 
tulovirtaama voidaan ennustaa ja jatkuvasti havaita. Vaikka 
Kyrösjärveä ei maantieteellisen sijainnin puolesta voi suo-
ranaisesti lukea samaan järv , voidaan sitä käsitellä 
samassa ssä. sj Rauta-Kuloveden välisellä 
viipymällä ei tulvatilanteessa suurta merki tä. Mai-
nitut viisi järveä muodostavat näin säännöstelyaltaan 
pinta-ala on 715 km2 ja säännös tilavuus 1 065 mil 
Järviryhmän luusuassa on Hartolankosken voimalaitos, josta 
vedet. juoksutetaan suo~aan Kokemäenjokeen. Järviryhmän va-
luma-alue on 21 130 km ja j 13,6 . 

Taulukossa 18 on esite eri todennäköisyystasoja vastaavat 
kuukausittaiset Hartolankosken tulovirtaamat eli Hartolan
kosken menovirtaaman ja Näsijärven, Vanajaveden, Kyrösjärven 
sekä Rauta-Kuloveden varastomuutosten summa. Tarkastelu
jakso on 1923-1979. Taulukosta ilmenee, että kevättulvan 
ohella tulvien esiintymistodennäköisyys on suurimmillaan 
marras-joulukuussa. 

Taulukko 18. Kuukausittaiset ri todennäköisyystaso a 
vastaavat Harto ankosken tulovirtaamat 
1923-7 

Kuukausi Harto irtaa.ma 
l 5 30 % 40 % 50 

-----------------------------
I 427 270 230 190 168 147 128 
II 274 213 6 149 131 118 108 
III 211 185 5 136 119 111 103 
IV 508 493 41 345 311 284 264 
V 662 576 3 4 61 382 356 315 
VI 450 367 0 239 21 20 185 
VII 322 240 l 184 151 3 114 
VIII 371 234 20 158 129 114 100 
IX 305 244 22 161 141 119 93 
X 84 37 93 229 180 168 127 
XI 440 4 8 4 266 235 195 168 
XII 490 24 270 222 200 14 

Seuraavassa esitetään kaksi ärvi tulovesimääräen-
nustetta, joista toinen koskee aksoa 1.4.-31.5. ja toinen 
jaksoa 1.10.-30.11. Nämä jaksot ovat vesistön käytön kan
nalta erityisen tärkeitä, sil ä kevättulva kehittyy huhti-
toukokuun aikana ja pahin syys usein loka-marraskuun 
aikana. Marras-joulukuun vaihteessa oudutaan lisäksi usein 
tilanteeseen, jolloin vesi l san tul t, supon 
dostuminen ja suuret mer korkeuden vaihtelut aiheut-
tavat vaikeita tulvatilanteita Kokemäenjoella. 

Kevään tulovesimääräennuste nähdään kuvassa 39. Ennusteessa 
on otettu huomioon jakson alkamisajankohdan lumen vesiarvo 
sekä rviryhmään laskevien suurten järvien, Iso-Tarj nne-

a Iso veden us. Ntiidcn ~ks 

tu] ti-to kokuun 
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vertailuarvo Iso-Tarjannevedellä ja Iso 
on valittu siten, että poikkeamien summa 0 edustaa 

ajankohdan ke imääräistä vesitilannetta. Lumen vesiarvon 
ja jakautumaa seuraava taulukko. 

Taulukko 9. Hartolankosken lumen vesiarvon 1.4. ja 
sadannan l .. -31.5. aluearvojen jakautuma 
jakson 1961- 9 havaintojen mukaan 

vesiarvo 
1.4. 

0-l 
20-3 
40-59 
60-79 
80-9 

100-119 
l 0-139 
140-

1 
l 
2 
2 
5 
3 
3 
2 

sadanta 
1.4.-31.5. 

rnm 

0-19 
20-39 
40-59 
60-79 
80-99 

100-119 
120-139 
140-

3 
1 
6 
6 
2 
1 

Ke sen ja havaitun suurimman erotus on noin 
50 mm, mikä vastaa tulovesimäärän erotus ta 500 milj .m3 . En
nusteen virheen suuruutta on vaikea arvioida, mutta eises~ 

ti voidaan todeta, että kuiva, haihtumista suosiva sää 
johtaa ennustettua lovirtaamaan ja stoin. 

la 1961-79 huhti-toukokuun imäärä on ollut 
illä 960-2300 milj.m3 ja ollut keskimäärin 1630 milj.m . 

Siitä on toitu viiteen säännös 1 järveen 240 ... 
850 milj. (keskimäärin 580 lj. ) ja juoksutettu 
mäenjokeen 470 ... 1590 milj. (keskimäärin 1050 milj. 
Juoksutukset vastaavat keskivirtaamia 90 ... 300 /s. Luku
jen perusteell arvioiden järvien kevättulvan vastaanotto-

on melko , sillä 1.4j-31.5. niihin voidaan lupien 
1000 milj.m , mitä siteettia ei kos-

kaan i. Suurin varastointi tästä 
on 

Hartolankosken juoksutusta hoidettaessa tulisi huhti
kuussa ottaa huomioon ainakin seuraavat teki ät: 

Loimijoen ylivirtaama alankaskessa voidaan ennustaa 
sti 5.12 mukaan. Harto sken ja Harja-
väliSen valuma-alueen ivirtaama Harjavallassa 

on noin kaksinkertainen Loimijoen ivirtaamaan nähden. 

Loimijoen ivirtaaman ankohta on keskimäärin 16.4. 
eensä se on aina huhtikuussa ja voidaan ennako 

noin ivää etukäteen. 

Ri i suurvahinkojen syn selle kasvaa sti Harja-
vallan virtaaman yli avoves lla 800 s ja 
j vallitessa -600 



HARTOLANKOSKEN 
TULOVESIMÄÄRÄ 

m i 1 j. 

2 000 

1 500 

1 000 

0 

KEVÄT 
1.4.-31.5. 
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AW = WL + WT - 250 (cm) 

WL= lukema asteikolla 
Längelmävesi, Kuore
salmi 1.4. 
(0-p NN+ 83.28 m) 

W =vastaava asteikolla 
T Tarjannevesi, Kauttu 

(0-p NN+ 93.53 m) 

A W -50 0 + 5 0 cm 
VEDENKORKEUDEN POIKKEAMAN SUMMA 1. HUHTIKUUTA 

Kuva Hartolankosken tulovesimäärän ennuste kevätkaudelle 

HARTOLANKOSKEN 
TULOVESIMÄÄRÄ 

m i 1 j. m3 

1 500 

1 000 

500 

SYKSY 
1.10.-30.11 .• 

4 \v -50 0 + 5 0 cm 
VEDENKORKEUDEN POIKKEAMAN SUMMA 1. LOKAKUUTA 

(cm) 

lukema asteikolla 
Längelmävesi, Kuore
salmi 1.10. 
(0-p NN+ 83.28 m) 

WT= vastaava asteikolla 
Tarjannevesi, Kauttu 
(0-p NN+ 93. ·m) 

40 Hartolankas tulovesimäärän ennuste syyskaudelle 



Säännösteltävien järvien varastoti tulisi 1.4. olla 
sellainen, ttä tunnetun umen vesiarvon a oletetun 
runsaan sadannan edel tulovirtaamaa voidaan 
riittävästi varastoida. 

Vanajaveden tulvan varasto tiin rajoittaa ke-
väta aksi Hämeenlinnan asteikoll maara vedenkorkeu-
den äraja ja innan a Vanajaveden välisessä 
ahtaassa uomassa syn putoushäviö. 

Säännösteltävän järvi tu s tetta voi
daan tarkentaa sadannan mukaan esimerkiksi kahden viikon 

lein ja tehdä ankosken tavoitejuoksutuksiin vas-
taavat korjaukset. 

) tulovesimääräennuste on kuvassa 
40. Ennusteen lähtötietaina ovat Iso-Tarjanneveden ja Iso

vedenkorkeus ja näiden lisäksi tulovirtaama 
ennustejakson sadannan mukaan. Vedenkorkeuksien 

poikkeamien summa 0 kuvaa ajankohdan keskimääräistä vesiti
lannetta. Sadesumma on muodostettu vähentämällä ennuste-
jakson sadannasta jakson sa 1.12. maastoon jäävän 
lumen vesiarvo. Sadannan ennakoiminen vaikeutuu tällä me-
ne lä, mutta lumena maastoon jäävä osuus sadannasta 
on eensä varsin i. Keskimäärin lumen siarvo oh 
1.12. ollut 11 mm ja se on vaihtellut välillä ... 3 mm. 

Taulukko 20. Hartolankosken aluesadannan 1.10.-30.11. 
jakautuma akson 1961-7 havainto en mukaan 

sadanta 
1.10 .. -30.11. 

(mm) 

0-19 
20-39 
40-59 
60-79 

120-139 
140-

tapauksia 

3 
6 
3 
4 

sadanta 
1.10.-30.11. 
-lumen vesiarvo 
1.12. 

0-19 
20-39 
40-59 
60-79 
80-99 

100-119 
120-139 
140-

1 
5 
6 
2 
3 
2 

on llut Jaksona 
välillä ja 

teltävien varasto on 
keskimäärin 870 milj. 
muuttunut -60 ... +160 

milj. ( lj. ) 6 
tena ja tena. 
ollut 340 ... 20 milj. (kesk 
tukset vastaavat keskivirtaamia s. 
tellä, että järviin ei ole mielekästä järjestää niin suurta 
varastotilaat että sillä olisi ratkaisevaa merkitystä t
käaikaisen ja runsaan tulovirtaaman varastoinnissa, vaan 
juoksutukset kasvavat tulovirtaaman teessa Kuitenkin 
tuli pyrkiä si , että vesistön alaosan l taikaisten 
tulvahu jen aj i ärvien menovirtaamaa 
huomattavasti. 
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V a h i n k o j e n m i n i m o i n t i 

Tarkasteltaessa koko vesistös tulvavahinkojen syntymistä 
on lähtökohtana tilanne, jossa järvialtaat ovat saannös 
jen ärajoja myöten a virtaama tai vedenkorkeus 
joessa kasvaa niin suureksi, että alaosalla syntyy vahin
koja. Tällaisen tilanteen pyritään luonnolli
sesti edellä selostetut ennakointimahdollisuudet i
käyttäen estämään, mutta jos kaikesta huolimatta vahinkoja 
aiheuttava tilanne syntyy, on ratkaistava se kohde tai ne 
kohteet, missä aiheutuva tulvavahinko on tarkoi tuksenmu-
kaisinta päästää aiheutumaan. Vahinkojen vertailun ana 
ovat Porin ja Huittisten sekä järvialtaiden vahinkokäyrät 
(kuvat 27-38). Järvien on koottu· yhteen ku-
vassa 41. 

Mtt..J.MK 

II 

10 

1 

6 

4 

TULVAVEDEN VARASTOINNISTA JÅRVIALTAILLE 

AIHEUTUVAT VAHINGOT 

LIEKOVESI 57,40,... 
R4VTt.VESl57,.;::; ~ 58,10 
KULO'ISS: 57,40 58,20 
PfHAJ.:.flV177,15 r--------------~77,65 
v:.~;.~J,".VC:SI 79,60 80,00 

Mlt..J.MI< 

I()RG3JARVI63,60,___,_ _______ ,...___,__.,__. _____ __. 84,90 

~JI\!JI>{~RVI 95,50-----------------------...j 96,00 
At:t~a.-~; 4,::or---------+------- --------------- 84,80 

Kuva 41. Tulvaveden poikkeusvarastoinnista 
aiheutuvat vahingot j tailla 

Huittisten alueen tulvavahinkojen muodostuminen eri vir
taamilla on esitetty taulukossa 21. Porin alueen vahinkoja 
ei voida sitoa virtaamaan, vedenkorkeus kaupungin 
kohdalla riippuu virtaaman ohella mm. meriveden korkeudesta, 
kuten kohdassa 2.26 aiemmin on todettu. Porin alueen tulva
vahinkojen muodostuminen eri vedenkorkeuksilla on esite 
taulukossa 22. 



Taulukko 21 

sula-aika 
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Huittisten alueen tulvavahinkojen 
muodostuminen 

Kolsissa 

600 
68 
730 
780 
820 
850 
880 
910 
930 
960 

Vahi 
rnilj.rnk 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

22. Porin kertakaikkisten tulvavahinkojen 
ja ttäisten torjuntakulujen ja 
tuotanto iden muodostuminen 

W Pakkahuoneen 
aste lla 

(N60+rn) 

1,60 
1,80 
2,0 
2,20 
2,40 

mukaan 
asteikon 

Kertakaikkiset 
t 

rnilj.rnk 

2 

4 
5. . 9 0 

Päivittäiset 
kulut ja tappiot 

1000 rnk/vrk 

20 
35 
50 
70 
9 

Jos joudutaan varastoimaan tulvavettä yläosan järviin saan-
nöste joista ja istä poiketen on pohdittava 

tilanteeseen soveltuvin varastointijärjes Ku-
vassa 42 esitetään äaltaiden varastointijärjes , joka 

tuu pelkästään is11n vahinkoarvioihin. 
ttötilanteessa tulee kuitenkin ttää kohtaista 

harkintaa. Huomioon tulee ottaa mm. po 
oletettavissa leva kestoaika. Kuvassa oleva käyrä edustaa 
näinollen vain ideailli ta minimivahinkovarastointia vesis
tön yl~altaisiin tilanteessa, j ll in kaikki 1 n mukaiset 
varastotila on tet loppuun ikä jokios le voida pääs-
tää riittävästi tul tä. 
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Vähimrnät vahingot aiheuttava teoreettinen 
poikkeusvarastoint 

500 
MILJ. M3 

Jos järvialtaiden ollessa täynnä niihin varastoidaan esim. 
100 m3;s aiheutuu kuvassa 42 esitettyä varastointijärjes
tystä noudattaen näillä järvillä seuraavan taulukon mukai
set vahingot. 

Taulukko 23. Varastointi 100 

Varastointi- varastoitu Aiheutuneet 
aika vuoro- vesimää3ä vahingot 
kausina (milj .m ) (milj .mk) 

4 3 0,7 
8 70 1,0 

12 105 1,7 
16 140 2,2 
20 175 3,0 
24 210 4,0 
28 245 5,5 
32 280 7 1 

3 }1.) 11, 
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E s i m r k k i t a p a u k s i a 
h o i d o s t a 

Kevättulva 1966 

t u 1 v i e n 

Talvi 1966 oli keskimääräistä runsaslumisempi ja sulaminen 
viivästyi huhtikuun in asti. Kun lumen sulami-
nen lopulta koi, sattui samanaika.i.sesti runsas vesi 
Tulva nousi nopeasti 28.4.-8.5. välisenä aikana sekä Koke
mäenjoella että Vanajan reitil . Hu taamat

3
saavutet

tiin Harjavallassa 2. 5. ( 903 ) Ja 5. 5. ( 918 m /s) . Va-
najan reitillä Hämeenlinnan asteikon oli NN+ 
80,15 m (8.5.). Rauta-Kulovedellä vesi nousi 
alueille 8.-9.5. Toisaalta järvellä ja Näsij ä ei 
aiheutunut va sia. 

Kevään 1966 tulvaa olisi Kokemäenjoella voitu helpottaa su
pistamalla juoksutusta Nokialla enemmän kuin mitä tehtiin. 
Jos juoksutus Nokialla ja la olisi ollut suljet-
tuna 1.5.-6.5'., olisi huippuvirtaama Harjavallassa voitu 
rajoittaa 820 :iin/s. Näsijärvi olisi 9.5. mennessä nous-
sut 23 cm havai ttm ylemmäs eli korkeuteen NN+94, 50 m ja 

ärvi 19 cm ylemmäs eli korkeuteen NN+77,20 m. 
järvellä olisi säännös yläraja ite 7 cm, mutta 
Näsij lä olisi ollut vielä varaa yli puo i metriä. 

·Vanajavettä ei olisi voitu ttää tointiin 
kuin mitä tehtiin. Rauta- ja Kulovettä ei myöskään 

olisi voitu ttää oleellisesti toisin kuin mitä tehtiin, 
mutta toisaalta siellä ei skään olisi aiheutunut vahin-
koja, jos t olleet asi isessa kunnossa. 

Talvitulva 1974-75 

1974 poikkeuksellisen suurta sadant~a voidaan 
tää tekijänä syn isiin tulviin. Kokemäenjoen ve-

sistöalueella oli sadannan summa kesä-joulukuussa 145 
verrattuna normaaliin ja joulukuun sadanta erikseen mai
nittuna 205 normaaliin verrattuna. Tämän suuruudeltaan 
kerran noin sadassa vuodessa toistuvan sadannan seurauksena 
oli vesistön järvien ja lasku-uomien tyminen. Normaa-
lia korkeanunista lämpötiloista johtuen ei vuolaasti vir-
taaviin uomiin tynyt j itettä, vaan seurauksena oli 
veden alijäähtyminen sekä hyyteen muodostuminen ensimmäis-
ten skausien myötä. Tilannetta ivat lisäksi 
voimakkaat ja suunnaltaan liset tuulet, jotka nos-
tivat meriveden ajoittain lisen korkealle, mikä 
vaikeutti virtaaman mereen. 

Harjavallan voimalaitoksen vuorokausivirtaama talvi-
tulvan 1974-75 aikana oli 863 , joka sattui 24.12.1974. 

in kohdalla oli tulva pahin 9.1.-15.1.1974. 
N60 + 2,25 m jokisatamassa sattui 15.1. 

Helmikuun 1975 puolivälissä toistui Porin alueella uhkaava 
ti , mutta kuitenkin tammikuista lievempänä. Vesis 
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yläosalla sattuivat ylimmät vedenkorkeudet joulukuun 1974 
lopulla Juoksutush sen SlJaan olivat tarn.'Tiikuun 
20. 1975 jälkeen Porin tilanteen ollessa ttu-
nut. Merkittäviä säännös en ärajojen ylityksiä ei 
Rauta-Kulovettä lukuunottamatta sattunut, mutta toisaalta 
järvialtailla ei myöskään o 1 t luvanmukaisia varastoti-
loja enää käytössä. lä i i ära 
25 cm:llä (Rautaveden as ikon mukaan) Rauta-Kuloveden 

itJ korotettiin, mutta i virtasi paikoin s 
penkereiden i. 

Porin alueen suurlln vedenkorkeuks in livat syynä lähinnä 
j t, suuri virtaama sekä korkea merivesi. Tulovirtaa
IDahuipun syntyessä näin lättävän rajuna ei ollut mahdolli
suutta ennakkoon varata varastotilaa vesistöön. Juoksu
tusten lyhytaikaisilla stuksilla olisi voitu tällaises
sa tilanteessa ainoastaan auttaa alaosan j tojen raivaa
misessa ja jääkannen muodostamisessa. Koska järvialtaat 
olivat käytännöllisesti katsoen , olisi juoksutus 
Hartolankoskella voitu ntää vain ärajojen lel e 
varastoimalla. seeseen ivat tämän selvityksen tietoi-
hin nojaten tulleet lähinnä s]arvi Vanajavesi ja Näsi-
järv~. Pienennettäessä sken virtaamaa esim. 
60 m /s noin 10 vrk:n ajaks olisi aiheutunut äosalla n. 
1,5 milj.mk:n vahingot. Porin alueen jen nene-
minen olisi cllut eenalaista. 

Syystulva 1980 

Loka-marraskuun 1980 sadanta oli poikkeuksellisen suuri alue
arvojen ollessa 1.10.-30.11 euraavat: 

Näsijärvi 
Lempäälä 
Kyrösjärvi 
Harjavalta 
Loimijoen alue 

1.10.-30.11 

182 mm 
187 II 

182 H 

191 II 

227 II 

16.11.-25.11. 

5 mm 
62 II 

63 II 

64 II 

78 11 

Lokakuun lopun ja marraskuun a len sateet tulivat lu-
mena. Ratkaisevia olivat kuitenkin 16.-25.11. välisen ajan 
runsaat vesisateet ja lämmin sää, j sula san 
aikaisemmin sataneesta sta. 

Suurin vuorokausivirtaama Harj lassa oli 707 , oka 
sattui 24.11. Vastaava juoksutus Hartolankaskessa li 2 
m3/s. Tulvatilanne muodostui iassa Hartolankosken 
alapuolisen vesis san va ta Samanaikaisesti kun 
tulva oli suurimmillaan sää i ja tus Har ava -
lassa aleni nopeasti ollen 29.11. enää 

Sään kylrnetessä joen suuosa la alkoi 
johdosta vesi nopeasti nousta. 
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29.11 arvon 
män jälkeen 
tilanne li oh 

0+1,60 Pakkahuoneen asteiko la Porissa. Tä-
inta korkealla 7.12. asti, jolloin 
Tulva kehi tästä 

vuorokaus avallassa ei noussut 
i 29 Marraskuun puolivälissä ti-

lanne joen vesistön suurilla järvil ä ol normaali 
ja säännöste laa oli jäl ellä noin 1 milj. i-
järvi, Vana avesi, Jarvi ja sjärvi). Järvien veden-

t kohosivat ti niin, että Vanaj si ol 
jalla jo 26 1. Juoksutus nostettiin tällöin 69 :s 
arvoon 130 s j inta ärajan tasolla 
2.12. asti. Vanaj korkeuden ol ssa 26.11. Toijalan 
aste la NN+79 59 m (1 cm alle ärajan) oli samana 
vänä vedenkorkeus Hämeenlinnassa 79,91 m eli llaan 
korkeusero oli siis 32 cm. tus Mallasvedestä oli 
tilanteen aikana vain 26 s, joten sa Vanajaveden 
vedenkorkeuden noususta aiheutui sen omalta valuma-alueelta. 

kohos lähelle ärajaa. Näsijärvessä säi-
nkin 1 cm:n vara tulvatilanteen aikanakin. 

Sääennuste si joulukuun 1. viikon i lauhaa 
sekä runsaita sateita ja ikolle 
katsottiin mahdolliseksi a 

järvestä a Vanajavedestä, jotta tilanne voitaisiin 
seuraavan vi aikana ja sen j hallita 
lähinnä Porin lta. Nokialla uoksutettiin 1.-4.12. 

kimäärin 28 s mikä oli 80 enemmän kuin edelli-
senä 4 jaksona. Li heijastui vastaavasti ala-
juoksulla tkittäen, mutta ei taen, tilannetta Porissa. 
Kolsin lella oli ajoitta myös vaikeita tilan-

mutta sanottavia vah ei Huittisissa ja tsässä 
lä maas llä Juoksutuksen li-

saatiin nopeasti lisää säännöstel ilavuutta mah
uusien tilanteiden varalle. 

ikolla juoksutuksia a-
vallassa uoksutus

3
laski 4.12. ina 

6.12 arvoon 350 m /s ja jäi sunnuntaista lähtien 300 
tasolle seuraavaksi viikoksi tilanne oli sä ohi 
7.12. Tilanteen kannalta oli edullista se, että suurissa 
järvissä oli po llisia tulovirtaamia varten kohtuul-
lisesti säännös aa eivätkä sääolosuhteet kehi t 
n11n llisiksi kuin oli ennustettu Missään vaiheessa 
ei tilanne ollut sellainen, että poikkeuksellisten toimien 

ttäminen olisi ollut perusteltua. 

MAHDOLLIS 

J k 0 

Talvitu 

lla tässä tarkoitetaan lähinnä talven 
jajää- ja j totul 
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voidaan Kokemäen jokiosalla soveltaa joukkoa to iteitä, 
joitten oikea-aikaisuudella ja suoritustekni lla on koke-
musten mukaan ratkaiseva vaikutus t-
tävien menetelmien painotus ihtelee suori-
tetaanko torjunta tä Porin lla tai Huittisten alueen 
tulviin vaikuttavalla Kokemäenjoen keskiosalla Kolsin voi-
malaitoksen lisilla al i 

Tehokkain torjuntatoimenpide on virtaaman pienentäminen tul-
va-alueilla lä si vesistön äosan altaiden 
varastotilaa sekä ääritilanteissa ikaisesti myös voi-
malaitosten ltaiden varastotilaa. Yläosan järviin va-
rastointi edel vesistön kokonaistilanteen jatkuvaa 
seurantaa ja tulvamahdollisuuden ennakoint~hyd-
rologisten ja meteorologisten ennusteiden pohjalta. Tor
junnan tulee näiltä osin tua keskite ti vesiviran
omaisen toimesta, ottaen huomioon mm. voimassaolevat 
päätökset. Virtaaman pienentäminen auttaa eri isesti Po-
rin alueella tor unnassa tehostamalla ää-
peitteen muodostumista ja estämällä veden alij stä. 
Koska tulvatilanteessa mahda li uude virtaaman pitempi
aikaiseen tämiseen, järvi ltaitten tilavarauksista 
huolimatta, ovat vähäiset, tulee menettelyä ttää 
sääntöisesti vain, jos lämpötila on alle -10° C. Harja
vallan voimalaitoksen vuorokausisäännöstelyn antamat mah
dollisuudet tulee h~yntää ikana, jolloin lämpötilat 
normaalisti ovat alhaisimmat a menette ii lisäksi 
paremmin energiantuotantorytmiin. tuloksia saavute-
taan, jos virtaama aval voidaan 6-8 tunnin ajaksi 
pienentää luokkaan 100-150 Muulla ekiosalla juok-
sutusten pienennys ei tuota tuloksia 
tehokkaasti. Virtaamat ovat 
ja vesiuoman leikkaus on 
jolloin virtausnopeudet uomassa ovat 
minen tapahtuu helpommin. 

iä kuin alajuoksulla 
llisesti suurempi, 

enemmät ja j 

Vaikutuksiltaan rajatumpi tor untamenetelmä on hyydepatojen 
räjäyttäminen. Porin alueella rä t soveltuvat lä-
hinnä Kivinin alueella muodostuvien hyydekasautumien liik
keellesaattamiseen ja osittaiseen poistoon. Johtuen 
teen muodostumismekanismista tulokset ovat lyhytaikaisia 
ja paikallisia, mutta menettely on perusteltua paikallisten 
nopeitten vedennousujen tasaamiseen. Räj tys soveltuu 

s Seikun sahan kohdalla o eval matalikolle en 
liikkeellesaattamiseen sekä Luotsinmäenjuopas-

kohdalla o evan ikon iheuttamien ka-

Räjäytystyön turvallisen suorittamisen edelly 
kenut henkilökunta ja asianmukaiset varusteet. Räj 
työtä suorittaneilla imiupseereilla 
on perustelluin käsi aadinn ta ja panoksen 
suuruudesta kohteittain. stä saatuja kokemuksia, 

lii · iä oh ei ta s loste tu mm. talvitulvan 
74-75 torjuntZl Kokem.tien n a li1osa1la t sszi ra-
.r t i ~; s a ( 1 i i te \1 , l i i te k a n s i ) . L i i k u t ta c s s a 

toalueella on i osoittautunut ttöke poi-
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Hinaajien tai vastaavien alusten ttö uoman aukaisuun Po
rin alueella soveltuu vain erittäin korkean veden vallites-
sa. 
nette 

voidaan pitää siinä määrin vähäisenä, ettei me
voida suositella. 

Joen keskijuoksulla suoritettavissa rä stöissä on panok-
sen oikealla räj inemäärällä ja oikealla sijoittami-
sella ke inen merki s. Panoskoko vaihtelee normaalisti 
l-5 kg ja panos voidaan kos issa uittaa virtaavan ve-
den avulla ävirran kautta teen ja jäätelien alle räjäy-

ta edul iseen s panoksen työntä-
minen 
vuoksi 

1 i soveltuu, joskin äitten liikkumisen 
on äärimmäisen vaarallista. Parhaan asiantunte

muksen 
henki 

untatöihin omaa Kolsin voimalaitoksen 
) . 

ista tulvatilanteen aikaisista menetelmistä voidaan mai-
nita käyttö. Teho on kuitenkin suuren virtaa-
man ja siitä johtuen'veden suuren virtausnopeuden aikana 
vähäinenvirran rikkoessa puomin eteen jääpeitteen 
ja kuljettaessa jään alitse. Pienim-
millä virtaaroilla edesauttaa suuresti jääkannen 
muodostumista. 

Kevät- ja kesä 

Sulanaikaisen tulvan torjumiseksi ei käytännössä, ennakoi
vien tulvasuojeluto teitten lis i, ole muita keino
ja kuin virtaaman pienentäminen vesistön järvialtaitten 
saannös lä Tässä ssä tulee korostetusti ottaa 
huomioon vaikeasti hoidettavan Loimijoen vaikutus kokonais-
virtaamaan, mitä selostettiin sa 5.12. 

Jäittenlähdön aikaisen tu torjumiseksi ja j tojen 
aiheuttamien äkillisten vedennousujen torjumiseksi ovat 
räj t tehokkain keino. Koska veden lämpötila on 
kohonnut talviaikaisista lukemista ja araa ei näin 
ollen ole, ovat tulokset eensä ja tulvahuiput pys-

tään tor umaan muutamassa ssä. 

Vaikeissa teissa mm. Loimijoen alajuoksulla on kokeiltu 
jään haurastamista levittämällä ennakolta hiekkaa tai tuh-
kaa. Menette on kallis tannuksiltaan ja saavutetut 
tulokset ovat leen olemattomat. Menettel ei voida 

Ete olosuhteissa. 

t tulvasuoje 
mahdollisuu t k ll 

joen tulv tililnteen 
juoksull aloitettu suuosan 

lpottamiseksi on joen ala-
nge s- a styöt. 
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Teollisuuslaitosten ja kaupungin jokeen laskeviin viemarl
yms. putkistoihin voidaan asentaa takaiskuluukut tai muul
la vastaavalla tavalla mahdollistaa putkijohtojen nopea 
sulkeminen tulvatilanteen vaatiessa. Joen ranta-alueella 
olevan teollisuuden tärkeät ym. johdot voidaan suo-
jata siten, ettei tulva vah ita täytemaakerroksien si-
sällä olevia putkistoja. Rakennettujen penkereittein kunto 
tulee tarkistaa. Mm. Pormestarinluodon kerrostaloalueen 
suojana olevat penkereet ovat tehtyjen selvitysten mukaan 
osittain painuneet ja ne voitaisiin varsin vähäisin kus
tannuksin kunnostaa suunnitelmien edellyttämään tasoon. 

Kokemäenjoen keskiosalla Kolsin voimalaitoksen yläpuolella 
on eri yhteyksissa esitetty suoritettavaksi perkauksia tai 
Säpilänniemen poikki avattavaksi uoma siten, että tulva
tilanteessa, veden nousun välttämiseksi Huittisten alueella, 
voitaisiin vedelle turvata riittävä kulku. Tutkimukset ja 
suunnitelmat Kolsin äpuolisista j jestelyistä ovat kui
tenkin kesken, eikä mahdollisten toimenpiteiden vaikutusta 
tulvantorjunnassa voida tässä vaiheessa arvioida. 

J ä r v i a 1 u e 

Tulvista aiheutuvien vahinkojen syntymistä voidaan järvial
tailla vähentää tulvatilanteen aikaisten toimenpiteiden 
avulla sekä eräillä pysyvillä suojaustoimenpiteillä. 

Järvien ympärillä olevien teollisuuslaitosten ja kaupunkien 
tulisi mahdollisuuksien mukaan huolehtia järviin laskevien 
viemäri- yms. putkistojen varustamisesta sellaisilla lait
teilla, että putkistojen nopea sulkeminen tulvatilanteessa 
on mahdollista, sekä huolehtia tärkeitten lämpö- yms. joh-
tojen suo sesta. Seuraavassa on eriteltyinä eräitä 
mahdollisia kohteita. vahinkojen estämiseksi eri järvillä. 

Lieko-, Rauta- ja Kuloves 

Järvien ympäril olevien penkereen korjaamisella 
suunnitelmien mukaiseen ko saavutettaisiin yli mil-
joonan markan säästö maatalousvahingoissa sellaisella tul
valla, jolloin vesi nousee lähelle penkereiden harjan tasoa. 
Korottaminen maksaisi v. 1980 hintatasossa skien Lieko
vedellä n. 0,6 Mmk, Rautavedellä n. 0,15 ~~k ja Kulovedellä 
n. 0,3 Mmk. 

Penkereidert korottamisella Rauta- ja Kulovedellä 30 cm i 
nykyisten suunnitelmien mukaisten korkeuksien olisi mahdol
lista saada lisää varastotilavuutta järville ja samalla 
parantaa järvien käyttömahdollisuutta tulvatilanteessa. 
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Lisäkorotus aiheuttaisi Rautavedellä n. 0,2 Mmk:n ja Kulo
llä n. 0,4 Mmk:n lisäkustannuksen. Rauta- ja Kulo-

veden iden korjaus- ja korotuskustannukset olisivat 
siten ä n. 1,6 Mmk. 

sjä 

Ab:n tehtailla joudutaan kuorimon alue ja puutava
ran varastoalue suojaamaan vedenkorkeudella NN+84,50 m. 
Ilman suojaustoimia joudutaan n tuotanto keskeyttä-
mään korkeudella 85,00 m, jolloin vesi tunkeutuu höyry-

kaivoihin. Ikaalisten alueella olevien 
jen ivuodot uhatessa korottaa tai 

muuten estää veden pääsy viemäriverkostoon. 

Pyhäjärvi 

n jäteveden aamoiden 
suojata aivan vähäisilläkin innan nos-

Nokia Oy:n puunkäsitte aitoksen alueella tarvi-
taan useissa issa lisäpumppuja, jos vesi nousee yli 
30 cm s te ärajan äpuolelle. AGA:n ja G.A. 
Serlachiuksen Takon tehtailla ei ole mahdollisuutta pikai-
sin to tein estää vahinkojen syntymistä (katso kohta 
4.43) .. 

Vanajavesi 

Va sken in alueella on kolme jäteveden pumppaa-
moa1 joiden ivuodot voidaan tukkia; Kauppilanmäen, Yr

jälän ja Tervasaaren pumppaamot. Lisäksi voidaan Lotilan-
järven tä korottaa, mikä on tarpeen, 
jos vesi nousee 9,68 m. 

järjes s 
tyvä varapumppu 

llare 

voi varautua tu tilanteeseen 
ta riippumaton nopeasti käynnis
itten PK 2, PK 3 ja PK 5 pump-

Muuten joudutaan tehdas pys , jos 
vesi nousee 
yhden 

ta le 7 , 0-79,80 m. Lis si on tarpeen 
ivon livuodon tukkiminen. 

Me iiiton Teollisuus Hämeen tehtailla on mahdollis-
ta etukäteen tehdä pys perustan korotus, nosturin perus-
tan korotus,varakuljettimen muutos ja lisäksi lisi haudut-
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tamon kattorakenteet ja kanavan ylikulkusilta uusittava. 
Luetelluilla toimenpiteillä, joiden kokonaiskustannus olisi 
n. 0,5 milj.markkaa, tehdas voisi taata toimintansa tulva
korkeuksilla. 

Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan 
eilla voidaan tarvittaessa us 
tukkia. 

Iso-Längelmävesi 

a än kuntien alu-
n pumppaamojen ylivuoda 

Valkeakosken kaupungilla on Mallasveden puolella Vllsi jä
et voidaan tulva-teveden pumppaamoa, joiden ylivuo 

tilanteessa korottaa tai tukkia. 
taat tulisi pitää täynnä, koska 
että tulvatilanteen aikana pohj 
tama noste vaurioittaa altaita. 
yhden lietealtaan ylimenokynnys 
joka voitaneen tulvatilanteessa 

in raakavesial
olemassa mahdollisuus, 

pinnan nousun aiheut
lla on lisäksi 
la NN+84,20 m, 

s korottaa. 

Pääasiallisimmat maatalousvah aiheutuvat Hauhon reitin 
latvaosilla. Tulvien helpottami i olisi mahdollista eräi-
den altaan eri osien välisten salmien Kyseeseen 
tulevat lähinnä Mallasveden ja Pinteleen, Pinteleen ja Il
moilanselän sekä Ilmoilanselän ja Hauhonselän väliset sal
met. Perkausmahdollisuuksista, niiden vaikutuksista tai 
kustannuksista ei ole toistaiseksi tehty tarkempia selvi
tyksiä. 

Näsijärvi 

Tampereen kaupungin alueella 
vyöhykkeellä NN+95,60-95,80. 
daan tulvan aikana tukkia. 
aiheutuvaksi sanottuja 
voida ehkäistä. 

jäteveden pumppaamaa 
~~~HI.~jen ivuodot voi

lekohdassa 4.46 
isin suojaustoimin 

Tampella Oy:n Lapinniemen tehtailla voidaan vahinkojen es-
tämiseksi tehdä .eräitä tu suojcluto iteitä. 
Kyseeseen tulee läl1innä valimon iemar1n uusiminen, 
putken suojaaminen, pellavatehtaan s tojen tukkiminen, 

juoksun päällä olevan tehdassalin lattian uusiminen tai 
eristäminen alapuolelta täväksi. 
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T U L V A N T 0 R J U N T A 0 R G A N I S A 
J A S E N T 0 I M I N T A 

T I 0 

6.1 TULVANTORJUNTAORGANISAATIO POIKKEUSTILANTEESSA 

6.11 

6.12 

T u 1 v a n t o r j u n n a n 
m u o d o s t a m i n e n 

j o h t o r y h m ä n 

Poikkeuks lisessa tulvatilanteessa tai sen uhatessa tulvan
torjunnan ta tarpeelliset toimenpiteet voidaan suorit
taa normaalissa järjestyksessä. Poikkeustilanteessa on kui
tenkin perusteltua, että toimintaa ohjaa erillinen ryhmä. 
Tällaisessa ryhmässä tulee olla edustettuna paitsi hydrologi
nen ja käyttöasiantuntemus myös järvialueen ja jokiosan pai
kallisia vaikeuksia tunteva henkilökunta. Ryhmällä tulee olla 
kiinteä yhteys vesistön käytön kannalta keskeisiin säännös

iöihin ja voimalaitoksiin. 

Kokemäenjoen tulvantorjunnan johtoryhmän muodostavat ennalta 
ryhmään nimettyinä puheenjohtaja Tampereen vesipiirin vesi
toimistosta sekä vesistö? ja sen hydrologiaa tunteva henkilö 
vesihallituksesta ja Turun ves irin vesitoimistosta. 
Tarvittaessa pyydetään yhdyshenkilöt Kokemäenjoen ja Näsi
järven säännöstely-yhtiöistä, Porin kaupungista, maa- ja 
metsätalousministeriöstä ja sis iainministeriöstä. 

Tulvantorjunnan johtoryhmän tehtävänä on määritellä poikkeuk
sellisen tulvatilanteen vaatimat toimenpiteet koko vesistö
alueella yhdessä asianosaisten kanssa sekä valmistella ja 
tehdä ehdotuksensa tilanteen mahdollisesti vaatimista toimen
piteistä vesihallitukselle. Tulvanto unnan käytännön toimen
piteistä vastaavat eri osapuolet normaalin tilanteen vastuu
suhteiden mukaisesti. 

P a i k a 1 1 i s o r g a n i s a a t i o t 

Poikkeuksellisessa tulvatilanteessa tai sen välittömästi uha
tessa voivat vedenkorkeudet paikallisesti, erityisesti Poris
sa talviolosuhteissa, nousta huomattavastikin. Paikallisin 
toimenpitein voidaan mahdollisia vahinkoja estää tai vähentää. 
Uhkaamassa olevien vahinkojen torjuntaan on varauduttava etu
käteen ja tarvittaessa toiminta on voitava käynnistää nopeas
ti. Palo- ja pelastustoimesta annetun lain (4.7.197 559) 
mukaan (1 luvun 1 §) luetaan pelastustoimeen kuuluvaksi mm. 
tulvan johdosta uhrien lastamiseksi ja aiheutuneiden vahin
kojen tai ilmenneen vaaran torjumiseksi tai rajoittamiseksi 

lliset toimenpiteet. Vesis lueella paikallisten tul
vavahinkojen torjunta tulee siis ensisi aisesti hoitaa paikal-
lisen astuso isaation toimesta. 

Merkittävänä inona alajuoksun tulvatilanteiden hoidossa 
on vesistön j räiseen yhteiskäyttöön perustuva juoksutus-
ten säätely voimalaitoksilla. Vesistöön kohdistuv~t käytän-
nön to iteet mHäritteLce vesiviranomainen. On tarpeen, 
että vesiviranomainen on kiinteässä yhteistyössä paikalli
siin tulvantorjuntaorganisaatioihin ja nimeää näihin yhdyshenkilön. 



sistön alaosan, in ja Huittisten alueiden, tulvantor-
juntaa isaatioiden teen nimetään ennalta edustaja 
Turun ves imistosta. Vastaavasti nimetään Tam-
pereen s irin itoimistosta edustaja vesistön yläosan 

llisorganisaatioiden 

Palo j pe stusl 
ten a kustannusten 
ma-yms. kus se 
mien korvaus kuuluu 
heutuneiden vahinko en 
luvussa 8 .. 

KOKE ENJOEN 
TULVANTORJUNNAN 

uku l ioiden, korvaus-
mm torjuntatyön i-
idettavaksi. tur-

TYS 
) 

vcuitoimis tot 

Tulvista ai 
tarkemmin 

tu lvati lant'leua 

tiedottamin~tn, ohjttt, 
n~t~.avotftlut 
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6.2 TOIMENPITEIDEN KÄYNNISTYS 

Seuraavassa on vaiheittain esite Kokemäenjoen tulvantor-
junnan käynnistyminen tulvatilanteen etessa: 

l. Tilanteen ollessa normaali vastaa Tampere~n vesipiirin 
vesitoimisto omallq alueellaan Kokemäenjoen vesistön 

vesihallinnolle kuuluvien tehtävien suorittami-
sesta. 

2. Kun tilanne sääoloista johtuen uhkaa kehi pojkkeuk
selli.seksi, vastaa toiminnasta edelleen vesipiiri, mut
ta sta seurantaa tihennetään ja ryhdytään mui-
hin tarpeellisiin to teisiin normaalin organisaa-
tion puitteissa. Tällöin vesipiirin vesitoi-
miston tulee olla kiinteässä ssä Kokemäenjoen 

tä vastaavien muiden tahojen kanssa. 

3. Tulvatilanteen vesistössä, erityisesti sen alaosalla, 
uhatessa kehi kriitti i on ennalta nimetyn tul-
vantorjunnan joh ttävä toimimaan. Johto-

tulee kuitenkin aiemminkin kokoontua yhdenkin 
jäsenen sitä esittäessä. Johtoryhmän koollekutsumi
nen on saatettava vesihallituksen tietoon. 

4. Toiminta palautuu normaalin orqanisaation puitteisiin 
tulvatilanteen ollessa ohi. 

6.3 TULVANTORJUNNAN JOHTORYHMÄN TOIMINTA 

Tulvantorjunnan johtoryhmän tulee muodostaa yhtenevä käsitys 
tulvantorjunnan välttämättämistä toimenpiteistä. Johtoryh
män yksimielisesti päättämät ja vesistön käyttötoiminnasta 
vastaavien luvanhaltijoiden kanssa sovitut poikkeustilanteen 
vaatimat to teet toteutetaan normaalissa järjes essä. 
Asia on saatettava vesihallituksen käsiteltäväksi, mikäli 
katsotaan lliseksi vesilain 12. luvun 19 §:n tarkoit-
taman hakemuksen tekeminen tai mikäli luvanhaltija, jolle 
johtoryhmä suosittelee normaalitilanteesta poikkeavaa toimen-
pidettä, niin vaatii, taikka muutoin on teltua. 

ocn tulvantor unna oh lö lu C'C oll.:l kijn 
s Jueellisiin pelastusorganisaatioihin, c i isen 

tärkeänä on ttävä Le ttä Porin paikallisorganisaatioon. 
Tämä on välttämätöntä, jotta i ittäinen tilanne olisi täs
mällisesti tulvantorjunnan johtoryhmän tiedossa ja toisaalta, 
jotta paikallisorganisaatiot toiminnassaan voisivat ottaa 
huomioon vesistössä suoritettavien toimenpiteiden vaikutuk
sen paikallJsiin olosuhteisiin. 
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6.4 PALAUTUMINEN NORMAALIIN ORGANISAATIOON 

Tulvatilanteen helpottuessa a tulvavaaran ollessa ohi joh
toryhmä ilmoittaa vesihallitukselle sä tältä osin t-
tyneeksi, jolloin tehtävät sii t normaalille organisaa-
tiolle. Tulvantorjunnan j tulee tämän jälkeen vii-
pymättä antaa toiminnastaan rtti, jonka liitteenä 
on tarpeelliset dokumentit. rtissaan j 
tulee selvittää tulvan kehi meteorolo sten 
rologisten havaintojen perusteel 
ritetut toimenpiteet sekä j to 
tulee olla myös selostus aihe 
teissään ja arvio tulvantor 
tukset vastaisesta toiminnas 

T I E D 0 T U S T 0 I M I N T 

tulvan torjumiseksi suo
toiminta. Raportissa 

ista vahingoista llr-
onn stumisesta sekä suosi-

Tiedotustoimintaa tarvitaan tietojen välittämiseksi tulvati-
lanteen kehi sestä ja toimista sen torjumiseksi 
tietojen on oltava oikeita j täsmäl isiä sekä jatkuvasti 
ajanmukaisia. Tulvantorjuntaa idettaessa on myös välttä
mätöntä, että tulvantorjuntaorganisaation ja tiedotusväli
neiden välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö. 

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi turvaudutaan eri is]arjes
telyihin vain siinä laajuudessa kuin poikkeustilanne välttä
mättä vaatii. Tiedonvälitystä on tulvatilanteen pahetessa 
voitava nopeasti tehostaa. Kokemuksen perusteella voidaan 
todeta, että vaikeassa tulvatilanteessa tarvitaan tiedotus
toimintaan keskittynyt nenkilö apunaan tulvatilannetta, tul
vantorjuntatoimia ja niiden vaikutuksia sekä vesistöä een
sä hyvin tunteva asiantuntija. Tiedotustoiminnan vastuu
henkilö nimetään Tampereen ves irin vesitoimistosta j 
hänen työparikseen henki Turun ves irin vesitoimistosta. 
Tämän työparin tulee olla kiinteässä yhteistoiminnassa tul
vantorjunnan johtoryhmän kanssa. 

Porin paikallisorganisaation tulee kiinnittää erityistä huo
miota tiedottamiseen. Porin tulvantorjunnassa toimivan Tu
run vesipiirin vesitoimiston edustajan tehtävänä on varmis
taa tiedonkulku paikallisorganisaation ja tulvantorjunnan 
johtoryhmän välillä sekä pitää kii teyttä ti tus-
toiminnasta vastaavaan ri n. 

Jo tulvan uhatessa tulee ti sta vastaavan henkil 
ryhtyä aktiiviseen tiedotus imintaan. iedotuksesta 
taavan tehtävänä on ennen muuta: 

antaa yleisölle jatkuvasti tietoa tulvatilanteen k t
tymisestä ja torjuntatoimenpiteistä 
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järjestää tulvantorjunnan j 
suudet 

tiedotustilai-

hoitaa t julkisiin tiedotusvHlineisiin 

seurata julkista tiedonväli tä tulvasta annettavan 
informaation osalta 

tää kiinteä yhteys vesihallitukseen. 

A I H E U T U N E I D E N 
A R V I 0 I N T I 

V A H I N K 0 J E N 

8.1 VAHINKOJEN ARVIOINTI VALTION OLLESSA KORVAUSVELVOLLINEN 

Vesilain 12 luvun 19 §:n nojalla vesioikeus voi vesihallituk
sen hakemuksesta oikeuttaa tai määrätä suoritettavaksi poik
keuks lisia toimenpiteitä milloin poikkeuksellisista luon
nonoloista on johtunut tai on odotettavissa sellainen tulva, 
joka voi aiheuttaa yleistä vaaraa tai suurta, yksi iseen tai 

seen etuun kohdistuvaa vahinkoa. Tällöin on vesihalli
tuksen ennen hakemuksen tekemistä saatettava asia valtioneu
voston tietoon. Toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista on 
saman lainkohdan mukaan suoritettava korvaus valtion varoista, 
jollei korvauksen suorittamisesta ole muuta sovittu. 

Poikkeuslupamene on mm. Vanajaveden ja Pyhä-
järven säännöstelyssä vuonna 1966. Poikkeusluvan mukaan oli 
aiheutuneet vahingot korvattava. Ne arvioitiin is ssä 
asianosaisten edustajien kanssa ja maksettiin yhteisesti so
vittujen perusteiden mukaisesti. Hääräraha maksua varten saa
tiin vuonna 1967. 

Poikkeusluvassa on eensä maara , että vesihallituksen on 
po ellisen säännöstelyn aikana ta iltava vahinkojen 
syntymistä ja laadittava niistä luettelo. Kun poikkeustoi-
menpiteet on tettu, on vahingot viipymättä arvioitava 
ja korvattava asianosaisille. Arviointimenettelyn yksi s
kohdista ei ole ollut määräyksiä, mutta selvää on, että me-
ne sä sovelletaan vesilain korvauksia koskevia 
siä. Arvioita tehtäessä ja korvausperusteita harkittaessa 
on järjestää myös vahingonkärsijäin edustus. Kiistan-
alaisista korvauksista määrää vesioikeus ja sen estä 
on vesilain mukainen normaali valitusoikeus. 

8.2 VAHINKOJEN ARVIOINTI HARKINNANVARAISTA KORVAUKSIA VARTEN 

Silloin kun tulvan aikana ei ole polkettu voimassa olevien 
lupapäätösten istä, ei vahingonkärsijöillä ole la
kiin perustuvaa oikeutta vaatia tulvavahinkoj0n rvaamista. 
Hu oma t ta v L:1 v .:1 h i n k o i a a i hE:! u t ta ne i d c n t. u L v i c~ n j h d o ~~~ ta on 
maa- ja metsti talousministc;r Lö kuitenkin 1970-luvu ll.a kol-
masti mää t vesihallituksen arvioimaan tul avahin~Jot 
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yksi kohtaisesti ja 
ja menoarvioon kulloinkin 
Korvaukset eivät näissä 
räiseen velvoitteeseen, 
poliittiseen 
arviointia ja korvaamista 
arviointikohteet i iskoh 
arvioitaessa on sanotuissa 

riaa ta. 

t a 
hakemukses 

iti n 

en 

mennessä 

Hakijana voi olla 
tms. tai asunta-o 

henkilö, rikunta 

Vain sä asuin- a talousra
kennuksil e ja väl 
iheutuneet vah 

arvioitiin lisäksi maa-
neet vah t, a jos 
teil e, silloil ja 
oleville loma-asunnoil 

le talousirta 

Vahinkojen arviointia varten stettiin kolmijäsenis 
lautakunnat, joiden j toimi vesitoimiston edus-
taja ja muina jäseninä til kunnan, maa 
louspiirin i vahi n edustaj Viranomaisten 
edustajat toimivat kukin rastonsa määrärahoilla 
Vesitoimistot lähettivät rviot vesihallituks 1 , 
joka tarkisti ne, laati ta ttavat t ja toimitti 
arviot maa- ja rnetsätalousministeriöl e. Kun määräraha oli 
myönnetty, ministeriö määräs , ttä vesihallitus suorittaa 
tekemiensä päätösten perusteel ko t asianosaisille. 
Korvausten osalta säädettiin as tuksella, että 
töksestä ei voinut valittaa likin luonnollista, koska 
korvausten maksaminen ei perus vaan kohtuus 
kohtiin. 

en kokemusten perustee a idaan esittää harki 
raisten tulvavahinkojen i iskohtaisessa arvioinnis 
datettavat keskeiset periaatteet: 

Tulvavahinkojen i s 
tään vain maa- ja metsäta 

Vahinkoarviointi suorite 
tulvan jälkeen. 

Arviointikohteet j 
aika määritellään 

essä. 

arviointiin 
isteriön 

mahda isirnman 

innin laajuus sekä hakemu 
jen arviointia koskevassa 

i 

Arviointilautakunnan 
kohteiden laa 

tään vastaamaan 

Arvio kusta in koh tään tekemään kerra 
valmiiksi ja todel is inkoja vastaavaksi. 
suurehkoista rakennusvaurioista saa taan joutua 
kistamaan, kun todell set kunnostuskustannukset s 

t. 

tava s 
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R A K E N T A M I S E N 0 H J A U S 

Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suun
niteltava siten, että vältetään tulvista aiheutuvat vahin
got. Viime kädessä kuntien rakennuslupia myöntävien viran
omaisten tulee huolehtia siitä, ettei rakenteita sijoiteta 
liian alas. Lisätietoja irnmistä vedenkorkeuksista vesis
tön eri osissa antaa asianomaisen vesipiirin vesitoimisto. 
Seuraavassa taulukossa 24 on määritelty isoimpien järvien 
osalta korkeustaso, jonka alapuolelle ei vettymisestä va
hinkoja iviä rakenteita pidä ~ijoittaa. Esi ihin 
al in korkeuksiin on vielä järvikohtaisesti lisättävä 
harkinnanvarainen aaltoilun, rannanrnuodon, maaperän- ja 
jääpeitteen mahdollisten liikkeiden vaikutus. Huomattavin 
merki .on rantaan rajoittuvasta vapaasta ulapasta aiheu
tuvalla aaltoilulla. Taulukko perustuu Kokemäenjoen ve
sistön vesien käytön kokonaissuunnitelmassa esitettyyn ai
neistoon, jota on täydennetty tämän selvityksen tiedoilla. 
Jokiosal ei voida vedenkorkeuden muuttuessa putoushävi
öistä johtuen antaa 'yksi skohtaisia alimpia suosi tel ta
via rakentamiskorkeuksia. Huomioon tulisi täällä ottaa mm. 
havaitut immät tulvat sekä tehdyt tai suunniteltavat 

- yms. työt. 

Taulukko 24. Alimm'at rakentamiskorkeudet, kun aal toilun 
vaikutusta ei oteta huomioon 

Järvi 

Liekovesi, Rautavesi 
Kulovesi 
Kyrösjärvi 
Pyhäjärvi 
Vanajavesi 
(Lempäälä-Le.paa) 
Vanajavesi 
(Lepaa-Hämeenlinna) 
Näsijärvi 
Iso-Tarjannevesi 
- Palovesi, Jäminginselkä, 

Ruovesi, Mustaselkä 
- Palo 
- Tarjannevesi, Visuvesi, 

si, 
Toisvesi 
Ähtärinjärvi 
Keurusselkä 
I s 
- Mallasvesi, Roine, 

Pälkänevesi, lrnävesi 
- IlrnoilanselkH, Hauhon

selkä, Iso-Roinevesi 
T arnrn e l a n ii j ii r v i 

Alin suositeltava rakentarnis
korkeus 

N60+rn 

58,40 
58,80 
85,20 
78,00 

80,40 

80,80 
96,30 

97,60 
97,80 

97,90 
99,80 

155,00 
107,10 

85,40 

85,50 
98,20 

NN+rn 

58,15 
58,55 
84,97 
77,76 

80,20 

80,63 
96,08 

97,35 
97,55 

97,72 
99,50 

154,70 
106,86 

85,21 

85,33 
97,95 
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Seuraavassa taulukossa 25 on esi suurimman aallon vai
kutus, kun mahdollisia rajoittavia teki öitä, kuten rannan
edustan matalikot, loiva ranta yms. ei oteta huomioon. 

Taulukko 25. 

Vapaa ulappa 

km 

0,2 
0,5 
1,0 
2,0 
5,0 

10,0 
20,0 

ta ul sta johtuvan suurimman 
aallon vaikutus rannalla 

suurimman aallon 
vaikutus 

m 

0, 5 
0,2 
0,3 
0,50 
0,80 
1,1 
1,60 

Ves irien vesitoimistojen lee huolehtia siitä, että täs-
sä esi , ja n mukaan vas t tiedot muiltakin 
järviltä, saatetaan p est ääninhallitusten ja kuntien 
rakentamista valvovien viranomaisten ttöön. 

S U 0 S I T U K S E T 
P I T E I K S I 

JA 'T K I M E N -

Tulvantorjunnan johtoryhmän nimeäminen 

Vesihallitus n tulvantorjunnan 
johtoryhmän, jossa on vetäjä ves irin vesitoi-
mistosta ja jäsen vesihallituks ta sekä Turun ves i 
vesitoimistosta. Johto jälle ja sen kahdelle jä-
senelle tulee nimetä myös varamiehet. reen ves i-
rin vesitoimisto nimeää tilanteen tiedottamisesta vas-
taavan henkilön ja Turun ves vesitoimisto hänelle 

ttaessa tettävissä o Tampereen ve-
s irin vesitoimisto huoleht i toimintavalmiu-
desta ja sen kehittämisestä sekä tulvantorjunnan kannalta 
oleellisten yh ien jan tasalla pitämisestä. 

Alueellis t tu ntorjuntav 

Kokemäenjoen vesistöalueen i ves iirien 
reen, Turun ja Hels iirien, tulee ennalta sel-
vittää tarpeelliset ikallisii pelas 
saatioihin sekä informoida llisia vahingonkärsijäitä 
tässä suunnitelmassa mainituista riskialttiirnrnista vahinko-
kohteista ja nä kohtei lvatilante n ai isesta 
suojaus 
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isten ennusteiden a havaintoverkostojen 
kehittäminen 

Tässä suunnitelmassa esimerkinomaisesti esite jä kahta tu-
loves tetta tulee tarkentaa ja lisäksi vesihal-
lituksen ja reen ves iirin vesitoimiston tulee jat-
kuvasti is ssä kehittää Kokemäenjoen vesistön hydro-

sia ennusteita. Tätä ja ttöä silmällä pitäen tulee 
tarkistaa havaintoverkoston laajentamistarve. Hydrologis-
ten havaintojen saamista tulee erityisesti ve-
sistön länsiosassa, missä virtaaman muutokset ovat nopeita. 
Loimijoen virtaaman havainnointi ja seuranta tulee voida 
hoitaa automaattisen havaintoaseman avulla. Tällaisen ha
vaintoaseman rakentaminen Maurialankosken ja 
välille Laimijokeen on saatettava vi ttä alulle. Tämän 
jälkeen maa muiden vesistön alaosan meteoro isten 
ja isten havaintojen kehittämisen ta llisuus. 

Alimmat rakentamiskorkeude 

joen vesistöalueella toimivien ves irin (Tav, Tuv, 
Hev, Ksv, Vav tulee määritellä alimmat suositeltavat raken
tamiskorkeudet tässä suunnitelmassa käsitel jen 
järvien ohella s muille merkittäville ärville. Vesitoi-
mistot huolehtivat näiden tietojen toimittamisepta eisöl-
le ja viranomaisille, mm lääninhalli ille ja kunnille. 

Tulvasuoje ja -suunnitelmat 

oen suuosan - ja 
vi settä een. Suunnitelmat stöistä joen 
keskiosalla Kolsin yläpuolella tulee saattaa valmi i mah
dollisimman an, jonka jälkeen voidaan tarkemmin arvioida 
niiden merki tulvasuojelulle. Tärkeänä on ttävä 
Rauta- ja Ku reiden korjausta vähintään alku-

sten suunnitelmien edel tämään tasoon. Tähän liit-
suunnitelmat on istettävä viivytyksettä. Koke-

mäenjoen vesistössä suunniteltavissa hankkeissa on otettava 
huomioon koko vesistön tulvasuojelunäkökohdat. 

Suunnitelman itäminen ajan tasalla 

iirin vesitoimisto vastaa koko toimintasuun-
nitelman sestä a an tasalla. reen ja Turun ve-
s irien si imistot tarkistavat suunni sa mainitut 
vahinkoarviot mukaan. Eri isesti vien esiin-

ssä tulee mahdollise ti aiheutuvien vahinkoj n laatu, 
suuruus j syyt sel jttää iminnan kehittämistä varten. 
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Liite I/1 

2 .11.198 oen tulvantorjuntaprojekti 

PM TULVATILANNE 25.11.1980 

Tilanteen kehi 

Marraskuun puolivälissä tilanne Kokemäenjoen suurilla sään-

nöstellyillä järvillä oli in normaali. Säännöstelyti-

lavuutta oli järvissä (1.12. rajaan nähden) seuraavasti: 

Nä.s ärvi 

Vanajavesi 

ärvi 

järvi 

Yhteensä 

te 

alle yl 

-23 

-35 

-21 

-17 

jan cm tilavuus n. Mm 3 

50 

60 

25 

17 

lavuutta oli siten yhteensä yli 150 ~1m 3 mikä 

varastotila vastaa keskimääräistä tilannetta säännöstel llä 

kaudella. 

suhteet olivat kuun alkupuoliskolla normaalit. Sadantn 

1.-15.11. oli vesistöalueella n. 10 mm eli alle puolet ajan-

kohdan kiarvosta. 

Marraskuun jälk liskolla alkaneet runsaat sateet kärjis-

tivät tulvatilannetta nopeasti. Sadannan aluearvot olivat 

jaksolla 16.-20.11. seuraavat: 

Näsijärvi 33 mm 

1 42 mm 

järvi 4 mm 

Harjavalta 34 mm 



Liite 

Tämän viiden vuorokauden sadanta 33 .. 42 mm on 70 ... 80% 

marraskuun normaalista keskisadannasta (n. 50 mm). 

Sadannan ja lumen sulamisen johdosta virtaamat kasvoivat no-

sti vesistön ärvisessä osassa erityisesti Loimijoessa. 

Runsaista tulovirtaamista johtuen vedenkorkeudet suu-

rissa säännöstellyissä järvissä er sesti Vanajavedessä 

nousivat nopeasti (ks. liitetaulukko). 

Tulvatilanne ei kuitenkaan muodostunut järvialtailla vielä 

kriittiseksi, mutta Loimijoen tilanne kärjistyi kuitenkin 

huoJestuttavasti. Loimijoen sadanta kehittyi seuraavasti: 

Sadannan aluearvot Loimijoella: 

1.10. - 31.10 .. 1980 

1 .. 11. - 20.11. 

21.11. - 22.11., 

Yhteensä 

131 mm 

64 mm 

28 mm 

223 mm 

Sadanta Loimijoen alueella oli siten loka-marraskuun aikana 

yli kaksinkertainen normaaliin (110 mm) nähden. Loimijoen 

Lauttakylän asteikolla havaittiin korkein lukema 381 cm 

sunnnuntaina 23.11~1980, mikä on sama kuin ajankohdan suurin 

havaittu lukema tilastoaineistossa, mikä alkaa vuodesta 1903. 

TILANNE 25all. AAMULLA 

Loimijoen tulva kääntyi laskuun 23/24.11. väli~enä yönä ja 

asteikkoltlkema Lauttakylässä oli 25~11. aamuun mennessä las-

kenut hu lukemasta 29 ta viimeisen vuorokauden 

aikana 22 cm. Samanaikaisesti vesistön suuret säännöstel-

tävät järvet ovat kui~enkin sä ja säännöstel ila-

vuutta on kti t t Liv L s s .J N ä s i j J r v e s s ä l 1 cm , V a n a. j a v e d c s s ~i 

ärvessä 5 cm, :järvessä 4 cm ( tusrajan) jLI 

Iso-Kul ssä 

cm, 



Liit.e I/3 

Säätilanne tiistaina 25.11. klo 10.30: Alueella Pori, 

lusti 

, Salo ja Turku on odotettavissa, että lämpötila 

ee vähintään seuraavaan viikonloppuun asti rei

""''-'-""'~"'"'·sen puolella ( -5 ... -10° C) . f.1yöskään lumi-

sateita ei ole odotettavissa. Pieni 

lumisateita saadaan ensi viikonloppuna. 

lisuus on, että 

JATKOTOIMET 

iden sä ja Loimijoen ·hellittäessä ainakin 

kuluvaksi viikoksi sekä säätilanteen ollessa edullinen, on 

lisätä juoksutuksia varastotilan saamiseksi. Tämän 

johdosta Vanajaveden juoksutusta on lisätty 25.11. puolelta 

ivältä 30 arvoon 100 Lisäksi on tarkoitus 

pyrkiä säi ainakin Näsijärven tämänhetkinen varas-

totila, rnista asiasta ivän aikana neuvotellaan Tav:n ja 

Näsijärven säännöstely-yhtiön kesken. Tilanteessa on vält

tämätöntä seurata myös jatkuvasti jokiosan tilannetta ja 

varautua llisiin juoksutusmuutoksiin esim. hyytöti-

niin vaatiessa. Asiasta on oltu yhteydessä Koke-

tel iöön. Lisäksi Tav:sta on otettu 

Tuv:iin ja Porin kaupunkiin alaosan tilanteen sel

villesaamiseksi~ 

Porissa oli vedenkorkeus 1,40 m (jokisatama), mikä on aiheut-

tanut eniä vai ia viemäriverkostolle, mutta hyytöä ei 

ole toistai i havaittu. 

Täs 

lisista to 

kesken. 

JAKELU: 

in tilannetta tarkkaillaan päivittäin ja tarpeel

teistä sovitaan kkt:n ja Tav:n (Kaila/Jrjänä) 

Pääjohtaja Jaatinen 
Osas llikkö Koivula 
toimi ällikkö Kivekäs 
Piiri-insinööri Luoma 

Laukkanen 
tulvaprojektin jäsenet 



Päiväkeskiarvot (m3/s) 

16 .. 11 .. 17 .. 11 .. 18 .. 11 .. 19 .. 11 .. 20 .. 11 .. 21 .. 11 .. 22.11 .. 23.11 .. 24 .. 11 .. 25 .. 11 .. ? 6 .. ., 1. 

Tammerkoski 3 74 78 74 89 60 25 7 86 
1 .. ..La 50 50 51 50 60 69 

Hartolankoski 179 151 122 119 169 197 2 260 

Laimijoki 31 -:i 5 ., 5:) 181 19b ~4~ ?61 249 201 145 

Harjavalta 70 219 326 426 330 446 664 687 707 

VEDENKORKEUDET 

nousu 25.11 .. 
.. -2 5 .. 11. alle ylä 

an x) 

Näsijärvi 95 4 95,17 95, 8 95,22 95,18 95,15 95,22 95,24 95,28 ,2 9 + 15 - l 

Vanajavesi ' 2 79,20 
(Lempää2.ä) 

79,22 ; 2 5 79,31 79,36 79,38 79,44 79,49 79,53 + 21 - 7 

ärvi 76, 7 76,84 76,84 76,83 76,88 76,94 76,97 77,05 77,08 77,08 + 31 - 7 
(Nokia 

Iso-Kulovesi 57,28 57,23 S7,23 57,31 57,33 57,32 
(Rautavesi) 

57,38 57,34 57,34 57' 34 + 6 - 6 

Laimijoki 
( Lau t tak 'l l_ä 

41, 9 42' 3 42,7 43,54 43' 61 '45 44,09 44,44 44, 44,15 +226 

ylin yläraja, tss syyskuoppaa ei ole otettu huomioon 



JS:S. 

25 
28 
30a 

)] 

59 
60 
62 

68 

77+ 

9ld+ 

Kokemäen oen vesistön 

DENKORKEUDEN HAVAINTOPISTEET 

Kauko 

14240 Ja.n.J.kkala 
14240 J.ll'l..ll<:Jola 

131 00 li:i!l1L"'enli.nna 
Valke.1kosld. 

37800 'Ibi)ala 

Urho Jalonen, 
Urho Jal::::lll<m, 

Herralanvirta, ala Urho vt..l.l.'-"=>•• 
t1rho Jalonen, 
K.:lri Joki,:lhc 1 

Reino 
Kahilan järvi K!ll in 

Herr~ki. ylä 

Herraskoski, 

Visuvesi 
Sinerväjärvi 
l<olho 
Mdnttä 
Vilppula 

Ua rtolankoski. 

63700 Ähtäri 
'Ibi'II'O Ylä-

Herr askosken !<:a.rlava 

Visuvesi 
:'-l.lltLl 

35990 !<ol.ho as. 
35<3.20 !>länttä 2 

!li tv <lla.nhovi c 2 8. 

TL'ID 1\.llt:o, 32740 Äctsä 
Tl.II'O r'\..11 to, 327 40 Äe ts.:i 

T.~la 
l"'.JSula 

92a8+ 
92b8+ 
9la+ 

Liite I 

set havaintoasemat 

J<tlh.:!l.:mkaski,ylii Oy Finlayson t'\b/Ins. E. 1\nttila, 30101 Forssa 10 
Ku.h.Jl.l.rl.i'.oski,ala Oy Finlayson Ab/Ins. E. J\nttlla, 30101 ft>rs.sa 10 
Sallila, ylä (s.Jll ilan s:U'1kiil.:H tosi Jonna Jalonen, 

32610 V1.11pUla, SUlliL1 
SalUla, ala (S:lll il..m ~ihköla1tus) ,Jorma Jalonen, 

l"'.1nk..:ln all.ls 
M..IUf"t<ll.ll'li-:ns.k i 

::. "V\• .-.m.suu 
Kyt t;UJnk.c'lski 

326 to S.lll i l..l 
Jukl<'-l J25f>O \.'1 rtt.1.1 
'lh:mi Hit..·v.:lncn, 327•)0 fAl~:tt.1k"r'l:i 

!\1uU S1.1ri, 32700 t.1u~t..·.kyl:i, K..1i is.1nkuja 
Irp \::..il L'1j,'!Jd, 32'»20 !'.m•:,1t:3..1, !~sf:C'::;ki 
~::c<,.•a FltJc~~)O<'fl, 32840 Kytt • .HJ 
Kcl~i Oy, 3281.)0 1<0k• r,~\<.1 
Etno Pel toncn, J.Jij Ju Rtst~ 

10 l Pah.a..kosld Jwud. VitJ.kl<Al.a, 328Ju N.l.JIIte 
10 l..a.a + P<!.h.l.kos kJ., Kolei Oy, 32800 Kokemlki 

P<Ulu 780 
lOlc+ t~. Paalu 730 Kolsi Oy, 32800 Kokemäki 
103c+ t:Olsin voima- l<olsi Of, 32800 Kokemäki 

107b 

laitoksen yUveai 
Jari Mets.ä.lä, 28260 Harjl.!npää 
Oy fbsenlcw Ab, Te.kn.l.nen hallinto 
28100 Pori 10 



VIRTAAMA- ASEMAT 

'· Hartol~ 
7. Xet.sl 
1. fiUurW~ 
'. J<olsi.nkl:lsld 
10. 
11. ~iltc"'ii.lln1i 1. 
U. Kvt1~~1 
ll. POJ. t.li'IJ(()IJU 
u. ~liki 
lS. Harjun~njOki 
16. !"EY ................ ,.,_ 

17. l<l..lha la.n.koold. 
18. 1. 
19. 
20. 
21. ,JJJ<;eJ.-an~;ua~~;.,~. 
22. u,.,, .. _.,.,,~g 
:U. ~t.aJOkl 
24. l"'eel~l:..l:DII.U::::II\.11 

25. ·-··h·-·.J-
26. IUt:USIIOSIKJ. 

27. 
28. VJI.J'!.J[JO..l!QI......_,.,..._. 

.29. llur~Ocnrll:&lll'll 

'inJ..ays!On~·FoE:-ssa Ab 
J.JY.&.,...·-I'IQ,·v ..... ast.. no 9ld 

23d _ .. _ l!Ja 

-....~ ...... ~ ........ _ .. _ lah 
.uuu;-~~~. .• -~~..:av,ca aat.. no l&a 

_ .. _ 
_ .. _ 
_ .. _ _ .. _ 
_ .. _ 
_ .. _ 

18b _ .. _ 44 
_ .. _ 41 
_ .. _ 48 
_ .. _ 41 _ .. _ 
_ .. _ Sl 

Jr 1 TUv Ori~ 2111 02 
1 Hcv Tullinkangas 2134 08 
l Tuv Kl.u .. m.inalnen 1141 09 
4 Tav Ori vesi 2142 
5 Tav Jäm!j~i 2122 
6 Tav Virrat 2214 
1 .KSV Vehk.oo .22 41 

60055~2t'41~ Aila Anneli ~11 l255u 1U1nlk1v1 
61°11$25°13• Irja Rantala 16970 ~ 
61°30'21°31 .. Ralli l<UI.I!l.i.M.i.rlen 2868\J Pori. 68 

05 61°40 .. 24°19~ Esko Syrji 35300 On•.•csi 
61°46 .. 24"47* 11annu Narvi 38500 J:r:tij~i 

ll 6Z014 .. 23°49 6 Kari T Liski, Rajanier.l 34800 Virrat 
62°30 .. 24°42' Al90 KytöU, l<elokuja 42600 !-)Jlta 

:OII:u"l i ).:U:Vi 
RUa.·csi 
Virrat 
Orivesi 

Sijal.n.ti 

60°471N 23°34'2 hav.suoritta.a 
61°05~ 23°34~ paikallinen 
61°271N 23°27:E tiemestaripiiri 
61°31#N 23°00*E 
61°581N 24°05 .. E 
620J5~ 23°48~E 
61°41~ 24°22·e 
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~ lWLme'to1•. 
~ ..IOII!ilBIJUg 

~ ""l!Uf'Pl.a..llll<' 
32110 .,.,i,,..,.... .. ~ .. 
T:l..mo 
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JlfiOO ..JIOI't.l.Ol.1'111:i'n 

llucilll. 

XXX 
923-68110 lOQ( 

SODim'Ust,Liesj.kYi Ka\.lko 31340 '!ilon"<'UUI 916-416J())QOC 
~ MatU Isc'lä:l11:.een!!ll.lk.:L, Martt.il.arl.kat:u 20 

38200 Vi:lli:ml.lla 
Pa.i!l'll'ali Sävil<nlllfd., varpe., 61°4:<r ZZ04r 932-7642 
39530 Kll~ lOQ( 

Aki 34530 ~1 u 9s9"' 2.:P2r xxx 
Kalervo ll860 'l:\.U:'H 6l<loo" 2Pl7'" 9l7-63251Joac 
Pitidrio Aint..U.a, .r~ 6o0ss- :zo~03l.. >OOC 
Mee.rt v1~. 12100 t..owi 6<f' 40.. :z.r>u· XXII: 

Hlllll.lihO.,Latl.SJL-H.art.II~La Eslrco 14700 liauho kk 61°09"' 24°35"' XXII: 
16800 KoslU. Hl 61°01'" 2S014"' lOQ( .liC 

tu.n~..ua.. y l.i.oputon bJ.oloq.i.nen u. 61 005"' 2500:r 917-32SOllcc:ll 
16900 t.'lllm'U. 

~ Bl, ~ja J<u:kko ~I.SU!rmM., 6.1.0ol .. 250oa.. 918-64ll06XX!C 
~- lllyttynoja !"lerj.li 61°0."' 25<>or' 9l7-l218&ocx 

16900 
16970 E'\10 61°10"' :zs<:>ll .. 917-35164~ 

R:lnnint.. 4t 61°06" 25009"' 9~7-H72l.xx 
16900 
..l\.l.ssi Yll~, 36i.HO Kl..lhmalahU 61°)0" 24°J7"' lOOC 

Anja Viitanen, ~· 11 Isojärvi 6t>l7" 24°38 .. lOQ( .liC 
42700 .Keuruu 

tålt.irnäki, sw.ht.i- Erldd Mäki. 63~ t..:in!lim.'ild 6z:>51" :z~- lCQ( .liC 

kAlliD 
4 2660 Sa.h.ra järvi 61'25 .. 2s0ol .. lOCX 

Vei.lclu:> Kotak.oski, 61°40 .. 2s010"' )00( .liC 

179 70 P\.1l..1kko .i.rleft 

1 ----

Liite II/3 

PIENET HYDROLOGISET ALUEET 

16 J'D.l.nnoja TeJcn. JamiO ~ 
Yllopiston b.t.olog1nll!!ln U11111m111 
16900 I...amU 
917-:USOl 

11 ~a"'I)IIil H.nil J.l.rk.lco Kuws.~ 
16800 Koski Hl. 
918-6-41106 

18 Löyttynoj.l ' NU Merja lil.D.m:1nen 
Pa~i.la.nky 1.1 

' 16 900 t..r.mi 
917-32188 

ll Löyt.än.oenoj.a H.nt Rauno Kauppila 
5-lt;.:li(UMan~ 

32810 Peipohja 
939-68120 

3l Pauniulan- M'-J". Juuso Paurula 
puro 35300 Ori'li"eSi 

935-1043 

32 S.t.t.:l<olanpuro 
_ .. _ 

33 J<a ta ja.li.O'M Mv. Paavali Sävi.l.amlli 
s Varpea 

39530 Kilvakkala 
932-'1642 
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tll-7,7707 934-60953 

Etol.'i 
16.800 ~ m 
915--6-.\!0.U 

t. Nä.slijl.rvi, ~ 
'l'bista.i.aekd havainnot 
hoidetaan piiristi 

10. Pl~jlrv1, 'ra!rp!A (35&11) 
~Rajaa 
Yli-ft.A.Lkk.aantie 46 
33560 ~56 
931-54.345 

ll. K~j.lU'vi, IJc.l.uUi.N!rn (JS:Il} 
Raim.:J Lilllll 
SU . .kkirivi A l 
39 500 Lt.,;.aal..ineln 
g.:U-7UU 

U. Kuivajärvi, Saari (35:9a) 
Berndt !Unkurl 
:UJ20'1'amnela 

u. Sä.äks j.'il..rvi, Sc1äk.skollki ( 35 z 98) 
Irja V.U.1.m'ik1 
~1 
939-563166 

SADEASEMAT 
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1\.UJfl:N 
6102 2501 

101 :8101 Pori 
16800 6101 2508 

32700 2243 1426 16900 6106 2508 

M:uidru M~n. 3:?810 Pt•itJ!Jhj.l 6116 2215 1427 Hollöla Tbivola Mäkell 1&750 Sulanen 2511 
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NEN 

Korvausperusteita määrättäessä on rakennukset a rakenteet 

jaettu kolmeen 

A .W\....l..AUli.-L.t et 
rakennukset, 

B rakenteet, 

Muut nteet 

Si o t korkeus 

tuksen 1 

joilla tässä tarkoitetaan lähinnä 
omako oja, kes jä ja saunoja 

joilla tarkoitetaan latoja, 
varasto- ja ulkohuone ym. 
tiloja 

eseen on rakennuksilla 

tas n mukaan (sokkel 

OJa 
ä 

us). 

Lärnrnite tävien rakennusten kunnosta i ta ovat vesi-

tamat korjauskustannukset käytännöllisesti 

kats en samat rii rakennuksen iästä ja kunnosta. 

Kun isaalta paremman luokan rakennuksessa saattaa syntyä 

e issyi tä enemmän korjauskuluja, nl to aalta 

rakennuks n korj en i sekin a uttaa yl s 

kulu a. 

Kun vesl nousee sokke tasoon, on katsottava, että latt 

ee udu uus Tämä kustannus on 

vuode 1 9 lun hi tatas ssa 1 0 mk/m 2 . Tällä vedenkor-

e aa, vuoksi r'a-

kennu ll t V.:! • T t~: i ,:d 11 utuu l 1 i d-

) :1 Jl L [) )( t n 11 uk. ].d mc:Jrkk,JtJ. kkc~ l n 
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tasoon noussut vesi aiheuttaa SllS kokonaisuudessaan 145 

markan korjauskustannukset latt 

kettuna. 

liömetriä kohden las-

Veden noustessa sokkel 

nien sisäosat tään. 

lattianeliötä kohden. 

kokonaan iden os 

nusten vähäinen lis 

sta späin kastuvat ulkose -

on keskimäärin l m 

se sisälevyt on uusittava 

n kastuttua. Kun korjauskustan

en veden noustessa voidaan jät

tää ottamatta ' tulee veden korkeudella 0,4 

sokkelitason yläpuolelle ulkoseinien sisäosien korjauksesta 

latt liömetriä kohden 55 markan 1 äkustannus, ve-

den edelleen noustua 1,0 metr saakka ei siis merki 

väs lisäänny. 

Veden noustessa sokkelitason elle 0,4 metriin tai 

emmäs tulee väliseiniin uu ttavaksi kaksi levyä väli

pohjaan asti ja seinät on maalattava molemmin puolin. Kun 

väliseinää on keskimäärin 0,3 me lattianeliömetriä koh

den ja kun väliseinien korjauskustannukset ovat 65 mk juok

sumetriä kohden, on tästä syn vä korjausten lisäkustannus 

20 mk lattianeliömetriä kohti. Yhteensä ovat ulkose len 

sisäosien ja välisein n korjauskustannukset 75 mk latt 

neliömetriä kohden laskettuna sokkelin korkeudesta 0,4 m 

ylöspäin korkeuteen 1,0 m sa Veden noustessa sokkel 

tason yläpuolelle 0,4 m enemmän, ovat korjauskustannuk

set yhteensä siis 220 mk lattianeliömetriä kohden laskettu

na korkeut~en 1,0 m saakka. 

Seuraavassa taulukossa on esl e lämmitettävien raken-

nusten ulkoseinien sisäosien korjauskustannukset (mk/ 

lattia-m 2 ) e vedenkorkeuksilla. 



l e III/3 

Kus erä Vesi yli sokke on 

m m ' 8 m '0 m 

s e '6 4 ' 3 6,04 

'9 ,90 2 ,90 28,9 

Purku + maalaus 2 '0 0 ' 0 ' 0 20,0 

Yleiskulut ·, 7 2' 6 ' 
5 

Korjauskulut 53' 9 55,15 56,42 5 ,69 

Vesi 14 ,00 4 5' 145, / 145,00 

ä 199, 0 200,00 01,00 03,00 

en rsirakennuks en, jotka laske ssa on käsi-

tel 
' 

on latti iden au tannus Ja ulkomaa-

aus sama ( 45 ) muide n tet len 

nuksi mutta sisäseiniin tulee maalauskustannus, 

mk el kohde Sokkel 

lella 1,0 n 0 korjauskustannus siis 

mk l e örne koh l . 

B. 

Ko ka rakennusten kas sesta a eutu a vah 

ja ja h a harvemm edes korjataan, iden s ta 

vah sent na en arvosta veden 

nti ovat denkorkeu-

itas ssa 5 
II li sokkel on II l 11 

II " II l b !! 

ll )n '' 
II II 0 ll 
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vesipinta 80 cm yli sokke itason 25 % 

II 100 cm II II 30 !1 

Tl 120 cm !1 " 35 lf 

ll 140 cm II II II 

!! 16 cm II II 45 l! 

!! 180 cm II 1! 50 !! 

!! 200 cm 11 ll 55 " 
!T 220 cm 11 II 6 0· II 

!! 240 cm II II 65 fl 

" 260 cm !1 l! 7 II 

f! 280 cm II II 75 !1 

IT 300 II II 8 II 

Kevy lä rakennuksilla nel on etty arvoa 

200 mk/m 2 . Esim. veden noustessa yli 100 cm yli sokkeli

tason on vahinko 30 % x 200 mk = 60 mk/m 2 . Vedennousun 

eristämättömiin rakennuksi el sinällään tarvitse aiheut-

taa suurtakaan vahinkoa, mutta vahinkoja vo lisätä 

korkeat aallot, rakennusten kulke veden mukana ja. 

rakennuksissa olevan irtaimen turmeltuminen. 

C. MUUT RAKENTEET 

Vahingot muille rakenteille el kaivoille, pihagrillei le, 

pysyville laitureille, sähköl oille jne. ovat markkamää-

rältään pienehköjä. Vahingon i on ote 

300 mk/kpl Ja teillä 10 mk Vahingon on katsottu 

heutuvan· sillo 

korkeustasolle. 

, kun vesi nousee rakenteesta ilmoite 

Loss n kohda a on TVL:n Turun l l 

ilrnoittanu lo s n irto esta t is nkuljetuksest 

aiheutuvan kustannuksia 150 mk/kerta. 

le 



KOKEMÄENJOEN TULVANTORJUNTAPROJEKTI 
ite IV/1 

14.5.1980/Markku Vainio MUISTIO 

Läsnä: Tekn. Arvo 

Hillberg, Tuv 

Vainio, Tav 

Neuvottelu Kolsi Oy 
.5.1980 

Palaverin tarkoitus oli Kolsi Oy:ssä saadun hyydöntorjuntakoke-

muksen yms. kuuleminen ja kirjaaminen. 

Kolsissa ja äpuolella on v. 1952 jälkeen jouduttu hyytöjä 

ja jääpatoja räjäyttämään 4 kertaa eli keskimäärin kerran 

seitsemässä vuodessa. Talvitulva 1974-75 oli vaikein. 

Hyytötilanteen syntymiseen vaikuttavat ennen kaikkea veden 

lämpötila, virtaaman suuruus sekä tuuli. 

Kolsissa hyytöä esiintyy vain, jos virtaamaonyli 300 m3;s 

eli'Jirtausnopeus on niin suuri, ettei vesi pääse jäätymään 

vaan ainoastaan jäähtyy. Hyydön v~ara on erittäin suuri, 

jos on sateinen syksy ja Q kasvaa yli 300 m3/s ja joki ~ysyy 
sulana sekä lisäksi tuuli voimistuu. 

Hyytö tapahtuu yleensä veden lämpötilan ollessa +0,2 °C tie

noilla. Hyydön alkamisen voi yksinkertaisesti todeta vedessä 

kelluvassa laudassa ·Olevan naulan alkaessa jäätyä. Hyydön 

syntyessä uoma on täynnä pieniä jääneulasia ja vesi "kihisee". 

Hyydön yhteydessä syntyy myös pohjajäätä. Kolsissa hyytöä 

edeltää aina tuuli. Mahdollinen yhtaikainen lumipyry pahen

taa lisäksi tilannetta. Tällöin hyytö kehittyy erittäin 

nopeasti. Tilanteessa jolloin oli lumituisku ja veden lämpö-

·tila oli +0,3 °C, Kolsissa hyytö tapahtui kolmessa tunnissa. 

Normaalisti, jos veden lämpö laskee +0,3:een on aikaa 2-3 vrk. 

Ko~sin ylä- ja alapuolisissa sulana olevissa koskipaikoissa 

voi hyytö esiintyä talvel~a milloin vain. Ainoa vahinko 

alapuolisista hyydöistä on laitoksen alaveden nousu (jopa 

l-3 metr ) . 
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Kun Kolsin yläpuolella räjäytetään jääpatoja, on.pidettävä 

huoli, ettei tulla alaspäin Oittisen niemestä (viimeinen 

koskipaikka ennen laitosta), koska tällöin jäät tulevat 

laitoksen eteen ja sähkön tuotanto on tällöin 

Jää tukkii uoman yleensä pohjiaan myöten eikä syvennys 

useinkaan ole ratkaisu. Kolsissa hava~ttu 12 m syvä jää

hyhmä~ 

Ampuminen tapahtuu alajuoksulta ylöspäin. Kolsissa käytetty 

10-15 kg:n (35 % dynamiit~ panoksia yhdellä tulilankanall la 

varustettuna. Panos upotetaan aina jäähän. Pintapanos ei 

auta~ Kolsissa käytettiin talvitulvan aikana 9 000 kg 

miittia. Ampumisesta ei ole täällä riskiä ympäristölle . 

. Muita keinoja kuin ampuminen ei ole käytetty. Välppien 

edestä hyytö räjäytetään 1/5 dynamiittipätkän panoksilla, 

jotka 20-25 cm:n päässä välpistä. 

Korkeampi vedenpinta, ts. yli luvan 

suuresti hyydön torjunnassa. 

ärajan, auttaisi 

Talvitulvan aikana Tampereen vesipiiri asensi hyydepuomit 

jokeen Porin ja Kolsin välille. Kiinnikkeet ovat rannalla 

ä. 

Myös keväällä jäiden lähdön aikana joudutaan Kolsissa varau

tumaan patojen räjäyttämiseen. Panokset joudutaan tällöin 

heittämään ylävirran puolelle, koska padolle ei voi mennä 

panosta viemään jäiden lähtöhän voi tapahtua minä hetkenä 

hyvänsä. 

Kolsin ja Harjavallan välillä ei yleensä ongelmia. 

Ammuspommitusta ei voi ajatella, on vaara ammuksen 

menosta pohjaan ja tällöin vaikutus on tuhoisa. Helikop-

terilentäjien t li set estävät 

käytön panoksen pudotuksessa. 
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Lo joen tulvan näkyy selvästi Äetsän 

alaveden nousemisena. Huittisten Lauhassa nousee vesi pel-

loille 

suureksi. 

Kol 

Kalojen 

muuna vuodenaikana, jos virtaama nousee 

is la 

al 

lä ovat piisamit riesana. 

lta on hyödytöntä. Palkkaus on 

elta muovin ja h avulla. 

sin on useassa kohdassa juuripaalut, joista 

voidaan seurata vedenkorkeuden käyttäytymistä tulvan aikana. 
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