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ALKUSANAT
Maa- ja metsätalousministeriön Suurtulvatyöryhmän vuonna 2003 valmistuneen
loppuraportin suositusten mukaisesti aloitettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa Porin tulvariskien hallinnan kehittämishanke. Maa- ja metsätalousministeriön
ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen väliseen tulossopimukseen kirjattiin tavoitteet Porin tulvasuojelun ja tulviin varautumisen parantamiseksi. Samaan aikaan
Porin kaupungilla nousi esiin suuri tarve tulvasuojelun kehittämiselle parantamalla
tulvasuojelutasoa ja kunnostamalla toteutettujen vesistöhankkeiden tulvasuojelutoimenpiteitä.
Porin kaupunki (tekninen palvelukeskus), Lounais-Suomen ympäristökeskus
ja Suomen ympäristökeskus tekivät Porin tulvat -hankkeen toteuttamiseksi yhteistyösopimuksen joulukuussa 2003. Tulvariskien hallinnan tehostamiseen tähtäävälle
hankkeelle asetettiin ohjausryhmä valvomaan ja ohjaamaan työn etenemistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Olli Madekivi ja sihteerinä Pekka Salminen.
Porin tulvat –hankkeen ohjausryhmään ovat alunperin kuuluneet:
• Johtaja Erkki Rajala, Porin kaupunki
• Apulaiskaupungingeodeetti Kalervo Salonen, Porin kaupunki
• Suunnitteluinsinööri Pekka Salminen, Porin kaupunki
• Ympäristösuunnittelija Seppo Salonen, Porin kaupunki
• Kehitysinsinööri Mikko Huokuna, Suomen ympäristökeskus
• Vanhempi insinööri Olli Madekivi, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Vanhempi insinööri Timo Haapio, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Lisäksi ohjausryhmään ovat työn aikana liittyneet:
• Ympäristösuunnittelija Anne Savola, Satakuntaliitto
• Pelastuspäällikkö Kalervo Laaksonen, Satakunnan pelastuslaitos
• Kaupunkisuunnittelujohtaja Olavi Mäkelä, Porin kaupunki
• Rakentamispäällikkö Harri Juhola, Porin kaupunki
• Vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Suunnitteluinsinööri Mirja Koskinen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Ohjausryhmän lisäksi Porin tulvat -hankkeen toteuttamiseen ovat osallistuneet korkeakouluinsinöörioppilas Juha Aaltonen Suomen ympäristökeskuksesta sekä Titta
Strömberg ja Ari Ahomäki Porin kaupungista. Maastotöitä ovat tehneet mittausteknikko Seppo Mäkeläinen Porin kaupungista ja tekninen tarkastaja Pauli Myllymäki
Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Tämä julkaisu on edellä mainitun yhteistyösopimuksen mukaisen vuosina 2003-2005 toteutetun hankkeen loppuraportti. Julkaisun laatimiseen ovat osallistuneet Olli Madekivi ja Mirja Koskinen Lounais-Suomen
ympäristökeskuksesta, Mikko Huokuna, Juha Aaltonen ja Noora Veijalainen Suomen
ympäristökeskuksesta sekä Pekka Salminen ja Ari Ahomäki Porin kaupungista.
Porin tulvat -hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Porin kaupunki, Suomen
ympäristökeskus ja Lounais-Suomen ympäristökeskus. Lisäksi Satakuntaliitto myönsi Porin kaupungille valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Satakunnan
pelastuslaitos on antanut hankkeelle asiantuntija-apua.
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1 Johdanto
Kokemäenjoella tulvia on esiintynyt erityisesti
joen keskiosalla Äetsän ja Huittisten alueella sekä joen alaosalla Porissa. Viime vuosikymmeninä
pahoja tulvia Porin kaupungin alueella on ollut
muun muassa vuosina 1951 sekä syystalvella 1974
ja alkuvuonna 1975. Uhkaavia tilanteita on ollut
1970 -luvun lopulla, 1980 -luvun alussa sekä talvella 2004-2005. Porin tulvatilanteeseen vaikuttavat
Kokemäenjoen virtaaman ohella mahdollisen jään
ja supon aiheuttama padotus sekä merivedenkorkeus. Näistä jokainen osatekijä voi nostaa vedenkorkeutta 1-1,5 metriä. Suurtulvatilanteessa Porin
kaupungin alueelta on evakuoitava noin 15 000
asukasta ja vahingot kiinteistöille, teollisuudelle ja
ympäristölle ovat useita miljoonia euroja.
Tulvien torjumiseksi on Porin alueella toteutettu vuosikymmenten aikana laajoja vesistöhankkeita. Hankkeisiin kuuluneet perkaus- ja ruoppausalueet ovat ajan mittaan liettyneet ja pengerrysten
kunto on heikentynyt. Kokemäenjoen perkauksia
on tehty 1940 -luvulta lähtien kolme kertaa. Joesta
on ruopattu virtauksen mukanaan tuomia maaaineksia yhteensä noin 1,5 milj.m3. Jokiuomassa
tapahtuva eroosio, joen suuosalla tapahtuva hienoainessedimentaatio ja maankohoaminen kuitenkin täyttävät jokiuomaa jatkuvasti. Porin tulvasuojelurakenteista valtaosa on rakennettu 19501970 -luvuilla. Osa pengerryksistä, jotka on alun
perin tehty maatalouden tulvatorjuntatarpeisiin,
toimivat nykyisin myös asutuksen suojana. Maatalouden suojaksi tehtyjen pengerrysten tulvasuojelumitoitus vastaa toistuvuudeltaan kerran 20 - 50
vuodessa toistuvaa tulvaa. Tätä harvinaisempien
ja suurempien tulvien esiintyessä tulvakorkeus
ylittää penkereiden harjan. Penkereissä on tapahtunut painumista ja eroosiota, joten penkereet eivät
nykyisellään vastaa alkuperäistä mitoitusta. Penkereillä on myös sortumavaara jo ennen kuin vesi
ylittää penkereet. Tulvantorjuntapenkereiden yhteispituus on Porin alueella 20 kilometriä ja niiden
suojaamien alueiden yhteispinta-ala noin 50 km2.
Porin tulvat -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa tulvapenkereiden nykyinen kunto ja tarkistaa
tulvapenkereiden mitoitus, selvittää tarvittavat jatkotoimenpiteet tulvasuojelun parantamiseksi sekä
laatia Porin alueelle valtakunnallisena pilottihankkeena valmiussuunnitteluun liittyvä erillinen suurtulvatilanteen varautumissuunnitelma yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen, Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen ja Porin kaupungin kanssa.
Porin tulvat -hankeen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin osaselvitykset, joiden pohjalta on

esitetty toimenpidetarpeita tulvasuojelun ja tulvantorjunnan edistämiseksi.
Laaditut osaselvitykset ja niiden tekijät ovat:
• Porin tulvasuojelurakenteiden ja tehtyjen
ruoppausten tila 2005, Pekka Salminen, Porin
kaupunki
• Kokemäenjoen syvyyskartoitus Porissa, Pauli
Myllymäki, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Arvio sedimentaatiosta, Luode Consulting Oy
• Tulvatietojen keräys, Ari Ahomäki, Porin kaupunki
• Hydrologinen toistuvuus Kokemäenjoella Porissa, Mirja Koskinen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Kokemäenjoen alaosan tulvalaskelmat ja tulvakartat, Juha Aaltonen, Suomen ympäristökeskus
• Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi, Ari Ahomäki, Porin
kaupunki
• Selvitys eri toimenpiteiden vaikutuksesta Kokemäenjoen alaosan jäätulviin, Mikko Huokuna,
Suomen ympäristökeskus
• Tulvavahinkojen arviointi, Mirja Koskinen,
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Hankkeessa on hyödynnetty EXTREFLOOD projektin tuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitaessa (kappale 3.2.2 Ilmastonmuutoksen
vaikutukset Porin tulviin, Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus).
Edellä mainittujen osaselvitysten laatiminen
edellytti Kokemäenjoen alaosan poikkileikkaustietojen tarkistamista, nykyisten tulvasuojelurakenteiden selvittämistä sekä joen virtausmallin ja
tulvatietojen laatimista. Hyyde- ja suppotulvien
torjuntamahdollisuuksien parantamiseksi Kokemäenjoen alaosalle laadittiin jokijäämalli, jolla pystytään simuloimaan joen jäätymistä, supon muodostumista ja vedenpinnan korkeutta erilaisissa
sää- ja virtausolosuhteissa.
Talvitulva 2004-2005 antoi paljon arvokasta
lisätietoa hankkeen suunnittelutehtäviin ja tulvasuojelun suunnittelun jatkohankkeisiin sekä
käytännön kokemusta tulvantorjuntatöistä. Talvitulvan perusteella voitiin verrata jokijäämallin
kalibrointia todelliseen tilanteeseen ja todeta, että
laskennallinen malli toimii hyvin. Käytännön tulvantorjuntatyössä tehtiin linjauksia Satakunnan
pelastuslaitoksen, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Porin kaupungin tehtävärajauksista
ja kustannusjaosta. 			
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2 Kohdealue
2.1 Kokemäenjoen vesistö
ja Porin tulvat -hankkeen
suunnittelualue

Kokemäenjoen vesistö osa-alueineen

Kokemäenjoen vesistön kuvaus
Kokemäenjoen vesistöalue on maamme neljänneksi suurin. Sen pinta-ala on 27 000 km2, josta
järvien osuus on 11 % eli noin 3 000 km2. Vesistö
muodostuu runsasjärvisestä alueesta, joka sijaitsee pääasiassa Pirkanmaalla, ja Satakunnan halki
virtaavasta jokijaksosta. Lisäksi Kokemäenjokeen
laskee Huittisissa Loimijoki, jonka valuma-alue on
runsaat 3 000 km2.

Vesistön järvisyydellä on merkittävä vaikutus vesistön hydrologiaan. Vähäjärviseltä Loimijoen vesistöalueelta vesi virtaa nopeasti Kokemäenjokeen,
kun taas järvialueella vesi viipyy järvissä pidempään. Järvialueelta tulevat tulvavirtaamat saavuttavat Kokemäenjoen normaalisti hieman myöhemmin kuin Loimijoen tulvavirtaamat. Taulukossa 1
on koko vesistöalueen, jokijakson valuma-alueiden
ja Loimijoen vesistöalueen järviprosentit.

4
Ähtärin ja Pihlajaveden reitit
3193 km²
11,5%

6
Keuruun reitti
2027 km²
11,5%

5
Ikaalisten reitti
3155 km²
8,7%

3
NäsijärviRuovesi

2451 km²
19,5%

7
1
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4449 km²
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osa-alueen nro
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pinta-ala km²
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VanajavesiPyhäjärvi
2759 km²
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Kokemäenjoen vesistö osa-alueineen.
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Taulukko 1. Kokemäenjoen vesistön järvisyydet vesistön
eri osilla.
Vesistöalue
35.

35.9

järvisyys
-%
Kokemäenjoen vesistöalue
kokonaisuudessaan

10,99

Kokemäenjoen jokijakso
Liekovedestä alaspäin

3,24

Loimijoen vesistöalue kokonaisuudessaan

2,74

Kokemäenjoen vesistön järvialueen keskusjärvenä on Pyhäjärvi, johon laskevat pohjoisesta reitit Keurusselkä–Iso-Tarjannevesi Näsijärven kautta
sekä idästä Iso-Längelmävesi Vanajaveden kautta.
Taulukossa 2 on alueen suurimmat järvet ja niiden
pinta-alat.
Taulukko 2. Kokemäenjoen vesistön suurimmat järvet ja
niiden pinta-alat.
Järvi

Pinta-ala, km2

Iso-Kulovesi

66

Pyhäjärvi

125

Vanajavesi

171

Näsijärvi

257

Iso-Tarjannevesi

209

Kyrösjärvi

96

Keurusselkä

119

Iso-Längelmävesi

410

Kokemäenjoki on vesistöalueen laskujoki. Se alkaa
Vammalan Liekovedestä ja virtaa Äetsän, Huittisten, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja
Porin halki Selkämereen Pihlavanlahdelle. Joen
pituus Porin Pihlavanlahden ja Liekoveden välillä
on 110 km ja kokonaisputouskorkeus 57 m. Kokemäenjoki on voimakkaasti säännöstelty. Jokijaksolla sijaitsevat Hartolankosken, Tyrvään, Äetsän,
Kolsin (Kokemäki) ja Harjavallan voimalaitokset.
Jokijakson suurimmat järvet ovat Kokemäellä
Sääksjärvi ja Puurijärvi sekä Ulvilassa Joutsijärvi,
Tuurujärvi (osa Joutsijärveä), Tyvijärvi, Pyhäjärvi
ja Palusjärvi. Ulvilassa sijaitsevien järvien laskujoki
on Harjunpäänjoki ja se laskee Kokemäenjokeen
välittömästi Porin yläpuolella.
Loimijoen virtaamat vaikuttavat merkittävästi
Kokemäenjoen tulviin. Loimijoen vesistöalue on
lähes järvetön eikä joella ole merkittävää säännöstelyn käyttömahdollisuutta. Loimijoen vesis-

töalueen pinta-ala on 3 138 km2. Loimijoen pituus
Vuolteen voimalaitokselle asti on 46 km ja putous
tällä matkalla on 26 m.
Kokemäenjoen rannat ovat monin paikoin
herkkiä sortumaan. Etenkin Nakkilan kunnan
ja Ulvilan kaupungin alueilla on tapahtunut lukuisia rantatörmien sortumia. Vuonna 1987 Ulvilassa sortui huvilarakennus jokeen ja Nakkilassa
lunastettiin jokirannasta sortumavaara-alueelle
rakennettuja taloja. Vuonna 1990 Kukonharjalla
Nakkilassa purettiin Kivelän talot sortumavaaran
varalta. Vuonna 2004 Kukonharjan jokitörmät sortuivat jälleen vaurioittaen maantietä.
Rantatörmien sortumiseen vaikuttavat törmän
jyrkkyys ja korkeus. Nakkilassa Kukonharjalla rantatörmät ovat jyrkkiä ja niiden korkeus vesipinnasta on lähes 20 metriä. Sortumaherkillä alueilla maaaines on hienojakoista. Sortumaherkkyyttä lisää
virtaava vesi, joka kuluttaa rantatörmiä. Jokijaksolla sijaitsevien voimalaitosten lyhytaikaissäännöstely vaikuttaa sortumaherkkyyteen. Sortumat tapahtuvat yleensä sateiden tai runsasvetisen kevään
jälkeen, kun vesi laskee joessa nopeasti. Maaperän
kosteuspitoisuuden samanaikainen kasvu lisää jokitörmän kuormitusta aiheuttaen sortuman.

Porin tulvat –hankkeen suunnittelualue
Porin tulvat –hankkeessa on keskitytty Porin kaupungin alueella Kokemäenjoen ja sen eri haarojen
rannoille tehtyjen tulvasuojelutoimenpiteiden riittävyyden arvioimiseen ja tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseen. Pienellä alueella Kivinissä
suunnittelualue yltää Noormarkun kunnan alueelle. Hankkeen suunnittelualue alkaa Selkämereltä Pihlavanlahdelta. Alueeseen sisältyvät Kokemäenjoen suisto ja Kokemäenjoki Porin kaupungin
yläpuolelle aina Ulvilan kaupungin rajalle asti. Virtausmallinnus sisälsi Kokemäenjoen pääuoman,
Raumanjuovan, Luotsinmäenhaaran, Huvilajuovan ja Lanajuovan sekä pienempiä edellä mainittuja uomia yhdistäviä uomia. Hankkeessa ei ole
erikseen tarkasteltu sivuojia tai esimerkiksi Harjunpäänjokea ja näistä aiheutuvia tulvia.
Kokemäenjoen alaosan jääselvityksessä jäätilan laskelmat ulotettiin myös Ulvilan, Nakkilan
ja Harjavallan alueille. Malli ulottui Harjavallan
voimalaitokselta merelle. Näin oli mahdollista
selvittää jään muodostumista Harjavallan ja Porin
välisellä alueella sekä jääpuomien vaikutusta Kokemäenjoessa Porin kaupungin yläpuolella.
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Pihlavanlahti
Krootila

Kivini
Luotsinmäenhaara

Kirjurinluodon kärki
Pormestarinluoto

Huvilajuopa

Isojoenranta
Rautatiesilta

Raumanjuopa
Länsitie

Tiimanni
Karjaranta
Seikun saha

Tulvakartoitetun alueen raja

Aittaluoto

0

5 km

Porin tulvat -hankkeen suunnittelualueen rajaus ja keskeiset kohteet.

2.2 Hydrologia ja säännöstelyt
2.2.1 Hydrologiset tiedot
Vedenkorkeus
Ypäristöhallinto on seurannut vedenkorkeutta Kokemäenjoessa Porin asteikolla (3510700) vuodesta
1921 vuoteen 1973 asti. Porin asteikko on sijainnut
jääpatoja aiheuttavien siltojen alapuolella, mutta
Kirjurinluodon kärjen yläpuolella. Seikun sahan
asteikko (3510720) on ollut seurannassa vuodesta
1977 vuoteen 1995 asti. Vuoden 1995 jälkeen Porissa ei ole ollut vedenkorkeuden seurantaa. Har-
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junpäänjoella on ollut seurannassa Harjunpään
vedenkorkeusasteikko (3510600) maantiesillassa
vuosina 1961-1992. Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvoja Porissa on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Vedenkorkeuksien keski- ja ääriarvoja Porin havaintopaikoilla. Vedenkorkeudet on esitetty N60 -korkeusjärjestelmässä. (Tietolähde: ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta, merivesi Merentutkimuslaitos)
Asteikon paikka
Porin asteikko
Seikun saha

Tunnus
3510700
3510720

Harjunpäänjoki

3510600

HW, N60 +m
+2,78 (1951)
+2,22
+4,27
(1970)

Merivesi,
Mäntyluoto

MHW, N60 +m
+1,56
+1,39

MW, N60 +m
+0,5
+0,27

Ajanjakso
1921-1973
1977-1995

+3,47

+2,16

1969-1992

+0,76

-0,217
teoreettinen keskivesi v. 2005

1924-2002

+1,20
(1984)

Virtaama
Porin tulvien kannalta tärkeitä virtaaman havaintopaikkoja ovat Harjavallan voimalaitos ja ympäristöhallinnon valtakunnallinen havaintopaikka
Maurialankoski Loimijoessa. Virtaamatiedot ovat
vuorokausikeskiarvoja. Kummankin havaintopaikan havainnot alkavat vuonna 1931 ja seurannat
jatkuvat edelleen. Porin virtaamat on laskettu Harjavallan virtaamista valuma-alueiden pinta-alojen

suhteella. Harjunpäänjoella virtaamahavaintoja on
vuodesta 1970 vuoteen 1991. Taulukossa 4 on esitetty virtaamatietoja Kokemäenjoelta, Loimijoelta
ja Harjunpäänjoelta sekä arvio Porin virtaamasta.

Taulukko 4. Virtaaman keski- ja ääriarvoja Kokemäenjoella, Loimijoella ja Harjunpäänjoella. (Tietolähde: ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta)
Havaintopaikka
Harjavalta,
Kokemäenjoki
Pori,
Kokemäenjoki
Maurialankoski, Loimijoki
Maurialankoski, Loimijoki
Äetsä,
Kokemäenjoki
Harjunpäänjoki

Tunnus
3510450

HQ, m3/s
918
v. 1966
946

3509400
3509410
3509052
3510600

513
v. 1966
247
v. 1999
564
v. 1988
47
v. 1970

Porissa tehtiin 28.4.2004 virtaamamittauksia Kokemäenjoen eri haarojen virtaamien selvittämiseksi.
Kokemäenjoen kokonaisvirtaamaksi Lukkarinsannassa mitattiin 121 m3/s. Luotsinmäenhaarassa
virtaama oli 91 m3/s ja Rauman sillalla 54 m3/s.
Rauman sillan virtaama jakaantuu edelleen Raumanjuopaan, jossa virtaama oli 50 m3/s, ja Huvilajuopaan, jossa virtaama oli 4 m3/s. Mittaukset
tehtiin puolen päivän aikoihin, jolloin Harjavallan
voimalaitoksella aamulla tehty virtaamalisäys vielä vaikuttaa jonkin verran kokonaisvirtaamaan.

MHQ, m3/s

MQ, m3/s

Ajanjakso

589

219

1931-2004

607

225

225

23

1931-1985

178

23

1985-2004

395

181

1957-1993

28

4,7

1970-1991

Loimijoen tulvavirtaamat saavuttavat Harjavallan ja Kolsin voimalaitokset noin kuukautta
ennen järvialueelta tulevaa virtaaman kasvua.
Kuvissa s. 12 on esitetty Kokemäenjoelta Äetsän
voimalaitoksen ja Loimijoelta Maurialankosken
virtaamat helmi-toukokuussa. Kuvista voi nähdä,
että virtaaman kasvu Äetsän voimalaitoksella on
keväisin yleensä toukokuun alkupuolella. Maurialankosken virtaamahuippu sen sijaan on jo huhtikuun alkupuolella.
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600
500

Q (m³ /s)

400
300
200
100

Äetsä, Q kevät 2005

Äetsä, HQ 1985-2005

Äetsä, MQ 1985-2005

Äetsä, NQ 1985-2005

31.5.2005

17.5.2005

2.5.2005

17.4.2005

2.4.2005

18.3.2005

3.3.2005

16.2.2005

1.2.2005

0

Äetsän virtaama helmi-toukokuussa 2005 sekä minimi-, maksimi- ja keskivirtaama ajalta 1985-2005.
(tietolähde: ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta)

300
250

Q (m³ /s)

200
150
100

31.5.2005

17.5.2005

2.5.2005

17.4.2005

2.4.2005

18.3.2005

3.3.2005

1.2.2005

0

16.2.2005

50

Maurialankoski Q, kevät 2005

Maurialankoski, HQ 1985-2005

Maurialankoski, MQ 1985-2005

Maurialankoski, NQ 1985-2005

Loimijoelta Maurialankosken virtaama helmi-toukokuussa 2005 sekä minimi-, maksimi- ja keskivirtaama
ajalta 1985-2005. (tietolähde: ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta)
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Sadanta ja lumen vesiarvo
Taulukossa 5 on esitetty aluesadannan kuukausiarvoja ja vuosikeskiarvot Kokemäenjoen vesistöalueen eri osissa. Tarkastelujaksona on 1971-2000. Keskimäärin sadanta vaihtelee eri alueilla vain vähän
niin kuukausi- kuin vuositasollakin. Harjavallan
ja Maurilankosken suurimmat aluesadannan kuukausiarvot ovat heinäkuulta 1953 Harjavallassa
167 mm ja Loimijoella Maurialankoskella 141 mm.
Tammerkoskella suurin arvo on heinäkuulta 1953
ja 1934 185 mm. Vanajaveden Kuokkalankoskella
suurin alueellisen sadannan kuukausikeskiarvo on
vuoden 1979 heinäkuulta 180 mm.

Taulukossa 6 on esitetty lumen vesiarvon aluearvoja. Tarkastelujaksona on käytetty ajanjaksoa
1946/47 – 2002/03. Lumen vesiarvon maksimiarvot ajoittuvat huhtikuun mittauksiin. Tammerkoskella talvella 1983-84 lumen vesiarvo oli 215 mm ja
Harjavallassa talvella 1965-66 170 mm.

Taulukko 5. Aluesadannan kuukausikeskiarvot (mm) ja vuosisadannan keskiarvo (mm) vuosijaksolta 1971-2000 Vanajaveden Kuokkalankoskelta, Näsijärven Tammerkoskelta, Kokemäenjoelta Harjavallasta sekä Loimijoelta Maurialankoskelta. (tietolähde: HydValikko)

Kuukausi
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Vuosisadanta

Vanajavesi
Kuokkalankoski
(alue 35822)
43
31
35
34
35
57
79
81
61
62
56
48
622

Näsijärvi
Tammerkoski
(alue 35831)
44
30
37
35
37
63
83
83
66
61
57
48
644

Kokemäenjoki
Harjavalta
(35812)
44
31
36
35
36
60
81
81
64
62
57
48
635

Loimijoki
Maurialankoski
(alue 35791)
45
32
33
34
34
59
75
79
60
62
59
50
622

Taulukko 6. Lumen vesiarvon aluearvoja (mm) 1946/47 – 2002/03. (tietolähde: HydValikko)
16.11.

16.12.

16.1.

16.2

16.3

16.4

1.5.

Keskimääräinen vesiarvo
Kuokkalankoski

6

22

46

73

87

49

12

Tammerkoski

9

31

58

89

103

71

18

Harjavalta

7

24

48

76

89

53

12

Maurialankoski

5

17

38

63

74

32

3

Kuokkalankoski

37

92

112

142

168

173

87

Tammerkoski

48

99

128

173

193

215

117

Harjavalta

37

93

112

145

163

169

76

Maurialankoski

34

97

222

138

163

173

30

Suurin vesiarvo
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Sadannan muuttuminen
Sadannan muuttumista on tarkasteltu aluesadannan perusteella 30 vuoden tarkastelujaksoissa.
Aluesadanta ilmoittaa tietylle alueelle tiettynä
aikana sataneen keskimääräisen sateen määrän.
(Nykyisin aluearvot lasketaan Suomessa säännöllisesti noin 110 alueelle.) Vertailun lähtökohdaksi
on valittu jakso 1951-1980, jonka aluesadanta-arvoihin on verrattu seuraavien jaksojen (1961-90 ja

1971-2000) aluesadantoja. Tarkastelujaksojen aluesadannan vuosikeskiarvot kasvavat vertailujaksosta (1951-80) jaksoon 1971-2000 7,2 % Vanajavedellä
(taulukko 7) ja 8,5 % Loimijoen Maurialankoskella
(taulukko 8). Aluesadannan kuukausikeskiarvojen
vertailussa havaitaan, että sadanta on lisääntynyt
loppusyksyn, talvikuukausien ja kevään aikana sekä keskikesällä. Suurin sadannan kasvu on maaliskuussa. Touko- ja elokuussa sademäärät sen sijaan
ovat pienentyneet.

Taulukko 7. Aluesadannan kuukausi- ja vuosikeskiarvot Vanajavedellä (alue 35822) vuosina 1951-80, 1961-90 ja 19712000 sekä sadannan muutos -% verrattuna vuosien 1951-80 jaksoon. (Tietolähde: HydValikko)
Ajanjakso
Sadanta / muutos -%
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä

1951-80
mm
38
29
27
34
38
48
75
83
60
57
55
45
580

1961-90
mm
40
28
31
35
38
51
77
84
66
59
55
46
609

%
5,3
-3,4
14,8
2,9
0
6,2
2,7
1,2
10,0
3,5
0
2,2
5,0

1971-2000
mm
43
31
35
34
35
57
79
81
61
62
56
48
622

%
13,2
6,9
29,6
0,0
-7,9
18,7
5,3
-2,4
1,7
8,8
1,8
6,7
7,2

Taulukko 8. Aluesadannan kuukausi- ja vuosikeskiarvot Loimijoella Maurialankoskella (alue 35791) vuosina 1951-80,
1961-90 ja 1971-2000 sekä sadannan muutos -% verrattuna vuosien 1951-80 jaksoon. (Tietolähde: HydValikko)
Ajanjakso
Sadanta / muutos -%
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
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1951-80
mm
39
27
24
34
35
45
71
80
59
57
57
45
573
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1961-90
mm
41
28
29
35
36
49
73
81
65
60
58
47
601

%
5,1
3,7
20,8
2,9
2,8
8,9
2,8
1,2
10,2
5,3
1,7
4,4
4,9

1971-2000
mm
45
32
33
34
34
59
75
79
60
62
59
50
622

%
15,4
18,5
37,5
0
-2,8
31,1
9,8
-1,2
1,6
8,8
3,5
11,1
8,5

Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin
laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon
internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa. Vuoden 2005
tulvatilanteessa vesistömalli toimi erinomaisesti.
Poriin syntyvä tulvauhka pystyttiin ennustamaan
Harjavallan virtaaman perusteella jo etukäteen. Vesistömallissa oli myös havainnollisesti nähtävissä
lämpötilavaihtelut jääkannen muodostamista varten tarvittavan riittävän kovan ja pitkän pakkasjakson määrittämiseksi.

2.2.2 Vesistömalli
Kokemäenjoen vesistöalueesta on laadittu vesistömalli, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Mallin
avulla arvioidaan säännöstelyssä juoksutuksen
vaikutuksia sekä voidaan ennustaa tulvariskiä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston
havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja
-ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliittien
lumen peittävyystietoja. Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikön ylläpitämässä vesistömallissa näkyy aluesadanta, lumipeite, haihdunta
maalta ja järvistä, painannevarastot, maankosteus,
maan pintakerroksessa liikkuva vesi, pohjavesi,
valunta sekä järvet ja joet.

Ähtärinjärvi

Tarjanne
Vilppulankoski

Muroleenkoski

Kyrösjärvi
Pori

TAMPERE

Näsijärvi
Pyhäjärvi

Harjavalta

Maurialankoski

Vanajavesi

HÄMEENLINNA

vedenkorkeuden havaintoasema
virtaaman havaintoasema

Puujoki
0

10

20

30

40

50 km

Osa Kokemäenjoen vesistömalliin liittyvistä vedenkorkeuden ja virtaaman havaintopisteistä. Mallin käytössä on useita
kymmeniä havaintopisteitä.
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2.2.3 Säännöstely Kokemäenjoen
vesistöalueella
Kokemäenjoen jokiosa on voimakkaasti säännöstelty ja myös järvialueen pääjärvet ovat lähes kaikki säännösteltyjä (tai säännöstely on mahdollista
olemassa olevilla rakenteilla). Vaikka Loimijoella

onkin monia pieniä voimalaitoksia, ei säännöstelyllä pystytä merkittävästi vaikuttamaan Loimijoen virtaamaan.

Kokemäenjoen vesistön säännöstelyn kannalta merkitykselliset rakenteet, suurimpien järvien pinta-alat ja säännöstelytilavuudet.

Kokemäenjoen jokijakson säännöstely
Kokemäenjokea säännöstellään Tyrvään (Hartola), Äetsän, Kolsin ja Harjavallan voimalaitoksilla.
Äetsän ja Hartolan voimalaitoksilla säännöstelykäytäntö on viikkosäännöstely. Kolsin ja Harjavallan voimalaitoksilla säännöstelykäytäntö
on vuorokausisäännöstely. Virtaaman kasvaessa
vuorokausisäännöstelyn käyttömahdollisuus kui-

16
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tenkin vähenee, eikä tulvavirtaamilla vuorokausisäännöstelyä enää pystytä toteuttamaan. Hartolan,
Tyrvään, Äetsän, Kolsin ja Harjavallan voimalaitosten säännöstelyä hoitaa Harjavallassa PVO-Pool
Oy. Jokijakson voimalaitokset, putouskorkeudet ja
omistajat näkyvät taulukossa 9.

Taulukko 9. Kokemäenjoen voimalaitokset, putouskorkeudet ja omistajatiedot.
Voimalaitos
Hartolankoski

Putoskorkeus, m
15,80

Tyrvää

6,1

Äetsä
Kolsi
Harjavalta

6,0
12,3
26,5

Omistajatiedot
UPM-Kymmene Oyj, KY 35 45 700 Kuusankoski
Kokemäenjoen Voima Oy, Voimalaitoksentie 70 29 200 Harjavalta
Tyrvään Voimaosakeyhtiö Ab
(UPM-Kymene Oyj ja Kokemäenjoen Voima Oy)
UPM-Kymmene Oyj, KY 35 45 700 Kuusankoski
Statkraft AS, Kolsintie 230 32 800 Kokemäki
Länsi-Suomen Voima Oy, 29200 Harjavalta

Hartolankosken voimalaitos:
Kulo-, Rauta- ja Liekoveden säännöstely perustuu
II vesistötoimikunnan väliaikaiseen lupaan vuodelta 1957. Säännöstelyyn on saatu vesioikeuden
lupa 29.9.1972 ja korkeimman hallinto-oikeuden
päätös 7.2.1974. Luvan haltijana on Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö. Säännöstely toteutetaan
Tyrvään Hartolankosken voimalaitoksella. Voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1950. Voimalaitoksen laitteistot ja koneistot on uusittu vuosien
2002-2003 aikana.
Luvan mukaan säännöstely on hoidettava siten, ettei Rautaveden vedenkorkeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ylitä seuraavia arvoja:
1.1. NN +57,40 m
1.3 NN +57,40 m
10.4	NN +56,80 m
3. 5 NN +56,80 m
1.6 NN +57,40 m
31.7 NN +57,40 m
Yläraja saadaan ylittää 1.3 – 1.5 välisenä aikana
ylittämättä korkeutta NN +57,40 m, kun ennakkoarvion mukaan kevään tulovirtaaman huippuarvo
jää pienemmäksi kuin 250 m3/s, kun kevättulvahuipun jälkeen tulvavirtaama on pienentynyt alle
250 m3/s tai, kun alapuolisen vesistön tulvan pienentämiseksi on tarpeen rajoittaa juoksutusta.
Säännöstely on hoidettava niin, ettei Rautaveden vedenkorkeus alita korkeutta NN +56,50 m.
Äetsän voimalaitos:
Turun ja Porin läänin maaherran virasto antoi ensimmäisen luvan 30.7.1921 Äetsän voimalaitokselle. Lupaehtoja muutettiin 12.10.1938 Turun ja Porin
lääninhallituksen päätöksellä. Voimassa olevan luvan mukaan vedenkorkeus ei padolla saa ylittää
korkeutta NN + 48,69 m. Uuden koneiston rakentamisesta on Länsi-Suomen vesioikeuden päätös
24.2.1992 ja siihen liittyen vesiylioikeuden päätös
19.10.1992. Vuonna 1992 annetuissa päätöksissä on
lisäksi mainittu, ettei juoksutuksella saa aiheuttaa
jyrkkiä vedenkorkeusmuutoksia ja edelleen, että

juoksutuksessa on otettava huomioon Hartolankosken juoksutus siten, että juoksutuksissa noudatetaan samaa rytmiä.
Kolsin voimalaitos:
Vesistötoimikunta on 19.3.1945 tekemällään päätöksellä antanut luvan Kolsin voimalaitoksen rakentamiselle. Korkein hallinto-oikeus on antanut
asiassa päätöksen 8.2.1947. Kolsin voimalaitoksen
juoksutus on nykyisen luvan mukaan hoidettava
niin, ettei seuraavia vedenkorkeuksia ylitetä:
Virtaama Kolsin voimalaitoksella
Kolsi

640 m3/s

182 m3/s

150 m3/s

Vedenkorkeus NN + m
Kolsi

40,50 m

42,10 m

42,10 m

Upas

42,17 m

42,17 m

42,17 m

Pahakoski

42,39 m

42,18 m

42,18 m

Syyransuu

42,19 m

42,23 m

42,22 m

Päätöksessä on lupaehdot myös alimmille vedenkorkeuksille.
Uppaan vedenpinnan korkeus on määräävä.
Kun virtaama on suurempi kuin 640 m3/s, ei Kolsin padotuskorkeudella ole sanottavaa merkitystä. Vesimäärästä riippumatta padon omistajalla
on oikeus suorittaa vuorokausi- ja viikkosäännöstelyä poikkeamatta kuitenkaan edellä mainituista
vedenkorkeuden raja-arvoista. Kun vrk-keskivirtaama on noin 250 m3/s, on juoksutus yöaikaan (7 tuntia) noin 50 m3/s ja päiväaikaan noin
330 m3/s. Tulovirtaaman kasvaessa ensi vaiheessa
lyhenee yöjuoksutuksen aika ja tulvavirtaamilla ei
voimalaitoksella voida suorittaa lyhytaikaissäännöstelyä.

Suomen ympäristö 19 | 2006

17

Harjavallan voimalaitos:
Harjavallan voimalaitoksella vedenpintaa säännöstellään Turun- ja Porin läänin maaherran
29.12.1937 antaman päätöksen mukaisesti. Luvan
mukaan juoksutusta on hoidettava niin, että veden
pinta padon yläpuolella ei nouse yli korkeustason
29,20 m eikä laske tason 26,90 m alapuolelle.
Käytetty korkeusjärjestelmä on NN.

Järvialueen säännöstely
Kokemäenjoen vesistön yläosan järvistä Näsijärvi,
Vanajavesi, Pyhäjärvi, Kyrösjärvi ja Iso-Kulovesi
ovat säännösteltyjä järviä. Lisäksi Iso-Längelmävedellä ja Keurusselällä on säännöstelyn mahdollistavat rakenteet, vaikka järviä ei normaalisti säännöstellä. Isoista järvistä ainoastaan Iso-Tarjannevettä
ei säännöstellä. Yläosan pääjärvien yhteenlaskettu
säännöstelytilavuus on noin 1 500 milj. m3. Järvien
säännöstelytilavuudet ja ylimmät havaitut vedenkorkeudet ovat taulukossa 10.

Taulukko 10. Kokemäenjoen vesistöalueen yläosan isot järvet, säännöstelytilavuus ja korkein havaittu vedenkorkeus.
Käytetty korkeusjärjestelmä NN. (Tietolähde: Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.)
Säännöstelytilavuus
milj. m3

Järvi
Iso-Längelmävesi
Näsijärvi
Iso-Tarjannevesi
Vanajavesi
Pyhäjärvi
Keurusselkä
Kyrösjärvi
Iso-Kulovesi

1)
2)

Nykyisen
säännöstelyn
alkamisvuosi

2711)
385
188 1)
342
191
1071)
118
59

2)

1980
1962
1962
2)

1997
1957

Havaittu
HW, m

HWvuosi

84,70
95,92
97,14
80,92
77,19
106,64
84,84
57,65

1924
1924
1988
1924
1964
1988
1920
1975

MHW-MNW:n mukainen tilavuus
rakenteet mahdollistavat säännöstelyn

Järvien säännöstelyjen vaikutus Kokemäenjoen
virtaamaan
Kun arvioidaan järvien säännöstelyjen vaikutuksia Kokemäenjoen virtaamaan, tulee muistaa myös
sadannan muuttuminen (luku 2.2.1 Hydrologiset
tiedot/Sadannan muuttuminen). Vanajaveden,
Pyhäjärven ja Iso-Kuloveden säännöstelyn alettua
1950-60 -luvuilla syksy- ja talvikuukausien juoksutukset Äetsän voimalaitoksella kasvoivat. Näsijärven säännöstelyn aloittamisen (v. 1980) jälkeen talvikuukausien virtaamat ovat edelleen suurempia
kuin ennen säännöstelyn aloittamista, mutta ero
alkuperäiseen tilanteeseen on pienentynyt (kuva
sivulla 19).
Äetsän voimalaitoksen ja Harjavallan voimalaitoksen välillä Loimijoki yhtyy Kokemäenjokeen.
Virtaama Kokemäenjoessa on kasvanut etenkin
talvikuukausina (kuva sivulla 19). Juoksutus tammikuussa oli ennen säännöstelyn aloittamista keskimäärin 150 m3/s, kun se nyt on noin 230 m3/s.
Lisäys on huomattava ja ajoittuu talvitulvauhka-
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aikaan. Vastaavasti voitaneen olettaa, että myös
suurimmat virtaamat ovat kasvaneet. Vuosien
1980-2004 aikana Harjavallan voimalaitoksen juoksutuksen kuukausikeskiarvot ovat lähes kaikkina
kuukausina suurempia kuin aikaisempina jaksoina, mikä kuvastaa paitsi säännöstelystä aiheutuvia
muutoksia myös sadannan kasvua.
Loimijoen säännöstely
Loimijoen varrella on useita pieniä voimalaitoksia,
jotka säännöstelevät vedenkorkeutta Loimijoessa.
Loimijoen voimalaitoksilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä Kokemäenjoen virtaamien kannalta,
koska voimalaitoksilla ei ole veden varastointitilaa
vaan säännöstelymahdollisuus rajoittuu vedenkorkeuksien vaihteluun jokiuomassa.

300

juoksutus (m³ /s)

250
200
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0
1

2

3
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7
Kuukausi

8
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12

Äetsän voimalaitoksen juoksutus v. 1980-1993, kk- keskiarvo, m³/s”
Äetsän voimalaitoksen juoksutus v. 1963-1980, kk- keskiarvo, m³/s”
Äetsän voimalaitoksen juoksutus v. 1940-1955, kk- keskiarvo, m³/s”

Äetsän voimalaitoksen juoksutus (kuukausikeskiarvo, m3/s) ennen yläosan järvien säännöstelyn aloittamista (1940-55),
Vanajaveden, Pyhäjärven ja Iso-Kuloveden säännöstelyn alkamisen jälkeen (1963-80) ja Näsijärven säännöstelyn alkamisen
jälkeen (1980-93).
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Harjavallan juoksutus v. 1980-2004, kk- keskiarvo, m³/s”
Harjavallan juoksutus v. 1963-1980, kk- keskiarvo, m³/s”
Harjavallan juoksutus v. 1931-1956, kk- keskiarvo, m³/s”

Harjavallan voimalaitoksen juoksutus (kuukausikeskiarvo, m3/s) ennen yläosan järvien säännöstelyn aloittamista (1931-56),
Vanajaveden, Pyhäjärven ja Iso-Kuloveden säännöstelyn alkamisen jälkeen (1963-80) ja Näsijärven säännöstelyn alkamisen
jälkeen (1980-2004).
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2.3 Tulvatilanteiden määritys
2.3.1 Tulvatilanteiden mitoitusvirtaamat
ja -vedenkorkeudet Porissa
Virtaaman toistuvuudet
Porin tulvat -hankkeessa on pyritty arvioimaan eri
suuruisia tulvia ja erilaisia tulvatilanteita. Tulvakartat on laadittu keskimäärin kerran 50 vuodessa
(HW1/50), kerran 100 vuodessa (HW1/100) ja kerran 250 (HW1/250) vuodessa esiintyville tulville.
Tulvakarttojen laatimista varten on määritetty Kokemäenjoen virtaaman toistuvuudet Harjavallan
voimalaitoksella. Toistuvuudet on määritetty toistuvuusanalyysillä Gumbelin menetelmällä. Porin
alueella vastaavat virtaamat on laskettu valumaalueiden pinta-alojen suhteella. Tulvan mitoitusvirtaamat ovat taulukossa 11.
Taulukko 11. Tulvan mitoitusvirtaamat Kokemäenjoessa.

Kohde

HQ

Harjavalta
Pori

918
946

HQ1/50,
m3/s
990
1030

HQ1/100,
m3/s
1080
1110

HQ1/250,
m3/s
1190
1230

Vedenkorkeuden vaihtelut Porissa
Vedenkorkeuksien toistuvuuksien arviointi on virtaamien arviointia huomattavasti epävarmempaa,
eikä esimerkiksi Porin tulvat -hankkeessa ole voitu
käyttää tulvakarttojen laadinnassa vedenkorkeuksien toistuvuusanalyysin antamia tuloksia, vaan
tulvavedenkorkeudet on määritetty virtausmallin
avulla käyttämällä lähtötietona toistuvuusanalyysistä saatua virtaamaa.
Porissa ainoa havaintopaikka, jossa on riittävän pitkä aikasarja vedenkorkeuksien toistuvuuden arviointiin, on Porin asteikko (3510700),
jonka havaintojakso on 1921-1973. Porin asteikko
on sijainnut jääpatoja kasanneiden siltojen alapuolella. Porin havaintopaikan analyysi ei kuitenkaan
ole Porin tulvavedenkorkeuksia ajatellen kattava,
koska hyyde- ja jääpadot vaikuttavat merkittävästi
tulvavedenkorkeuksiin. Jääpatotulvien yhteydessä
ei vedenkorkeuksien toistuvuuksia voida määrittää. Vedenkorkeuksiin vaikuttavat alueella tehdyt
ruoppaukset, joita on tehty havaintojakson jälkeen.
Gumbelin menetelmä ei myöskään ota huomioon
veden leviämistä maastoon. Toistuvuusanalyysin
mukaan tulvavedenkorkeus Porin asteikolla keski-
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määrin kerran 50 vuodessa on N60 +2,83 metriä,
keskimäärin kerran 100 vuodessa N60 +3,10 metriä ja keskimäärin kerran 250 vuodessa N60 +3,45
metriä.
Talvitulva 2004-2005 aiheutti vahinkoja asutukselle ja kesäasunnoille sekä kaikkein alimpaan
tasoon rakennetulle teollisuudelle. Talvitulvan
aikana vesi nousi enimmillään noin 20 cm vuorokaudessa. Vedenpinnan nousua rajoitti veden leviäminen luotojen alueelle. Jos jokeen muodostuu
jääpatoja kaupungin alueelle, missä vesi ei pääse
leviämään, vedenpinta nousee suurella juoksutuksella huomattavasti nopeammin ja ylemmäs
kuin talvitulvan 2004-2005 aikana. Pahimmillaan
meriveden nousu, hyyde- ja jääpatojen muodostuminen sekä suuren sadannan aiheuttama suuri
virtaama saattavat kukin nostaa vedenpintaa toista
metriä. Talvitulvan 2004-2005 aikana merivesi nousi lähes ennätyslukemiin. Yleensäkin talvitulvien
aikana matalapaineesta johtuen merivesi on verrattain korkealla. Taulukossa 12 on eri tulvatilanteiden maksimivedenkorkeuksia Kokemäenjoella
Tiimannissa, Isojoenrannassa, Pakkahuoneella ja
Luotsinmäellä sekä merivedenkorkeus Kallon mittapaikalla.
Talvitulva 1974-75 oli vaikea ja vahinkoja aiheuttanut tulvatilanne. Runsaiden sateiden seurauksena virtaamat kasvoivat suuriksi. Normaalista talvitulvatilanteesta poiketen tuolloin esiintyi hyyde- ja pohjajään muodostumisen lisäksi
jäittenlähtö Harjavallan voimalaitokselta asti ja
sen seurauksena jäälohkarepatoumia, jotka ensin
pysähtyivät rautatiesiltaan ja myöhemmässä vaiheessa Kirjurinluodon kärkeen. Vesi nousi rautatiesillalla tasolle N60 +2,66 m ja Tiimannissa tasolle
N60 +2,68 m.

Taulukko 12. Eri vuosien tulvatilanteiden maksimivedenkorkeuksia Kokemäenjoella Tiimannissa, Isojoenrannassa,
Pakkahuoneella ja Luotsinmäellä sekä merivedenkorkeus Kallon mittapaikalla.

Tulvavuosi
kk/vuosi
1974/75
11-12/ 1979
11-12/ 1980
12/ 1981
1/ 1983
12/ 2004
– 1/ 05

Tiimanni,
N60 +m
+2,68
+2,28
+2,28
+2,60
+2,25

Isojoenranta,
N60 +m
+2,62
+2,22
+2,17
+2,68
+2,15

Pakkahuone,
N60 +m
+2,25
+1,74
+1,61
+2,00
+1,70

Luotsinmäki,
N60 +m
+1,24
+1,43
+1,60

-

-

+1,52

+1,00

Merivedenkorkeuden toistuvuudet Mäntyluodossa

+0,75
+0,51
+0,47
+0,65
+1,0
+0,86

Keskivedenkorkeus laskee maanpintaan nähden.
Meriveden korkeuden toistuvuusanalyysiin on
otettu huomioon maanpinnan kohoaminen eli aikaisempien vuosien vedenkorkeudet on laskettu
nykypäivän maanpinnan korkeuden mukaiseen
tasoon ”N2005”. ”N2005” -tasoon päästään lisäämällä N60-korkeuteen 217 mm.
Toistuvuusanalyysistä nähdään, että kerran
sadassa vuodessa saavutettava merivedenkorkeus
on ”N2005” +1,15 m ja kerran 250 vuodessa esiintyvä merivedenkorkeus on lähes ”N2005” +1,30 m.
Ilmastonmuutoksen on arvioitu nostavan meriveden korkeutta, mutta sitä ei ole huomioitu esitetyissä arvioissa.

Merivedenkorkeus vaihtelee merkittävästi ilmanpaineen mukaan. Talvitulvatilanteissa esiintyy usein matala ilmanpaine, jolloin merivesi
nousee korkealle. Merentutkimuslaitos seuraa
merivedenkorkeutta mareografilla Porin Mäntyluodossa. Seuranta on aloitettu vuonna 1925.
Näin pitkällä seurantajaksolla maan kohoamisella
on merivedenkorkeuteen huomattava vaikutus.

cm
130

Kallo, N60 +m

Pori, Mäntyluoto, meriveden korkeus

korkeusjärjestelmä ”N2005”
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Meriveden korkeuden toistuvuus Mäntyluodossa. Käytetty korkeusjärjestelmä ”N2005” eli maan kohoaminen on otettu
huomioon vuoteen 2005.
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2.3.2 Mahdolliset tulvatilanteet Porissa
Kokemäenjoen suuosalla tulvatilanteita aiheuttavat jokeen muodostuvat suppo- ja jääpadot sekä
avovesikaudella suuri virtaama ja korkea merivesi.
Jääpatojen muodostumispaikkoja ovat erityisesti
jokisuun alue Kivinillä ja Pihlavanlahdella, Kirjurinluodon kärjen alue sekä kaupungin siltojen alue
Porin sillalta rautatiesillan yläpuolelle. Tulvatilanteiden kehittyminen ja seuraukset vaihtelevat jääpatojen määrän, paksuuden ja sijainnin mukaan.
Jääpato voi aiheuttaa erittäin nopean vedenpinnan
nousun varsinkin jäänlähtöpatojen ollessa kyseessä. Suppopadon aiheuttama vedenkorkeuden nousu on hitaampaa kuin jäänlähtöpadon tapauksessa,
mutta usein kuitenkin huomattavasti nopeampaa
kuin avoveden aikaisessa tulvassa.
Jääpato suistossa Pihlavanlahdella ja Kivinillä
Kokemäenjoen alaosalla muodostuu hyydepatoja,
mikäli joen virtaama jäätymisvaiheessa on suuri.
Tällöin jokeen ei muodostu veden alijäähtymiseltä
suojaavaa jääkantta, vaan joki pysyy Harjavallan
alapuolelta avoinna. Suppo- eli hyydepatojen muodostuminen alkaa Kivinin alueella, kun virtauksen
mukana tuleva suppojää ja suppojäälautat kasaantuvat Pihlavanlahdelle muodostuneen jääkannen
reunaan. Hyydepadon muodostumispaikkaan
vaikuttaa kiintojään reunan sijainti ja meriveden
korkeusasema. Kivinin hyydepadot nostavat vedenkorkeutta tuntuvasti ja tästä aiheutuu tulvimista Kivinillä, Lyttylässä ja Kahaluodossa. Korkea
merivesi nopeuttaa jääkannen reunan etenemistä ja
aiheuttaa lisää tulvimista. Jääpato voi muodostua
suistoon myös keväisen jäänlähdön aiheuttamana
tai talvella, kun juuri muodostunut jääkansi lähtee
liikkeelle sään lauhtuessa ja virtaaman kasvaessa
Jokisuulta Kirjurinluotoon ulottuva yhtenäinen jääpatoalue nostaa vedenkorkeuden Kirjurinluodon alapuolisella alueella. Tulvavesi peittää
tällöin luodot kokonaan. Alajuoksulla tulvavesi leviää Lahdenperään ja Fleiviikiin. Myös osia
Rantakulmasta, Vantalasta ja Ulasoorista jää veden
peittoon.
Jääpato Kirjurinluodon kärjessä
Kirjurinluodon kohdalla jokiuoman kaltevuus
muuttuu loivemmaksi samalla, kun uoma jakaantuu kahteen haaraan ja tekee voimakkaan mutkan.
Tällainen paikka on tyypillinen jääpatojen muodostumispaikka ja Kirjurinluodon kärjen kohdalla on ollut monia jääpatoja. Kirjurinluodon kärjen
yläpuolella joki on myös leveä ja tästä syystä jääpadosta muodostuu sillä kohtaa hyvin paksu.
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Kirjurinluodon kärjen kohdalle voi muodostua jäätymisvaiheen hyydepato tai jäänlähtöpato.
Jäänlähtöpato voi esiintyä myös talvella, jos muodostunut jääkansi lähtee virtaaman nousun ja sään
lauhtumisen takia liikkeelle. Tällainen oli tilanne
esimerkiksi tammikuussa 1975.
Jääpato siltojen välisellä alueella
Siltarakenteet voivat jäidenlähdön aikana estää
jäälauttojen kulkeutumista ja tämä voi aiheuttaa
jääpadon muodostumisen. Porin keskustassa Kokemäenjoen yli kulkevien siltojen kohdalla on jääpatoja ollut mm. keväällä 1936 ja talvella 1975.
Siltojen alueella muodostuva jääpato pato voi
olla keväinen tai talvinen jäänlähtöpato. Joissakin
tapauksissa voi alueella muodostua myös hyydepato, mutta sen muodostuminen on paljon epätodennäköisempää kuin alempana joessa Kivinillä.
Jääpatojen muodostuminen Kirjurinluodon
kärjen yläpuolelle ja siltojen alueelle voi aiheuttaa
suuret vahingot, jos vesi ylittää jokiuoman rannoilla olevat penkereet tai korkea vedenpinta ja virtaus
aiheuttavat penkereiden sortumisen. Tällaisessa
tapauksessa jäisi paljon asutusta ja teollisuuslaitoksia veden valtaan.
Jääpato Kiviniltä rautatiesillalle
Kokemäenjoessa jääpato Kiviniltä kaupungin keskustaan aina rautatiesillalle asti syntyy usean tekijän seurauksena. Loppuvuoteen ajoittuva poikkeuksellisen suuri sadanta täyttää vesistön varastoaltaat ja lasku-uomat, jolloin joen virtaama kasvaa.
Virtaaman kasvun ja lauhan sään vuoksi jokeen
muodostunut jääkansi ei pysy paikoillaan. Ilman
kylmentyessä avovesitilanteessa vesi alijäähtyy ja
jokeen syntyy hyydettä, joka kasautuu jokisuulle
Kivinille, kun merivesi hidastaa jokiveden pintavirtausnopeutta. Hyyteen kasautumista edistävät
etelä–lounaasta puhaltavat tuulet, jotka nostavat
meriveden korkealle, mikä vaikeuttaa jokiveden
purkautumista mereen. Jäät eivät pääse purkautumaan merelle hyydepatojen vuoksi, vaan ahtautuvat hyydepatoihin ja virtausesteisiin. Jääpadot
pienentävät jokiuoman virtausalaa merkittävästi,
jolloin vedenpinta nousee nopeasti.
Kaupungin kohdalla pääuomaa reunustavat
betonimuurit pystyvät estämään veden leviämisen uomasta. Seikusta ylävirtaan penkereiden harjakorkeudet ovat noin kolmessa metrissä, mutta
penkereiden kestävyys tulvasuojelurakenteena ei
ole riittävä. Käytännössä jo tasolla N60 +250 cm:n
korkeudella oleva vedenpinta voi aiheuttaa pengersuojauksen pettämisen ja veden purkautumisen maa-alueille. Vesi leviää Isojoenrannan kautta

Toejoelle, Hyvelään ja Pormestarinluotoon. Sampo Rosenlewin ja UPM Seikun sahan teollisuusalueiden tulvavahinkoraja on juuri tasossa N60
+250 cm. Vedenkorkeustasolla N60 +270 cm vesi
nousee teollisuusalueiden lisäksi Kalaholmaan ja
Sunniemeen.
Tulvat avovesitilanteessa
Vaikka pahimmat tulvatilanteet Porissa ovat jääpatotulvatilanteita, aiheutuu merkittävää vahinkoa
myös avovesitilanteessa suurilla virtaamilla. Jos
avovesitilanteessa merivesi pysyy melko alhaalla
(+40 cm) ja virtaama on keskimäärin kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulvavirtaama (n. 1 110
m3/s), nousee vedenpinta Kokemäenjoessa Friitalassa N60 +3,60 metriin, Seikun sahalla N60 +2,35
metriin ja Karjarannassa N60 +2,10 metriin. Tällöin
kastuvat Huvilajuovan varrella olevat vapaa-ajan
rakennukset sekä rakennuksia luotojen ja suiston
alueella. Vastaavalla virtaamalla meriveden noustessa + 140 cm:iin nousee vedenpinta Kokemäenjoessa Friitalassa N60 +3,70 metriin, Seikun sahalla
N60 +2,50 metriin ja Karjarannassa N60 +2,25 metriin. Virtaaman kasvu keskimäärin kerran sadassa vuodessa esiintyvästä tulvavirtaamasta kerran
250:ssa vuodessa esiintyväksi tulvavirtaamaksi

(n. 1 225 m3/s) nostaa vedenpintaa Kokemäenjoessa edellä mainituista korkeuksista vielä noin 20 cm
ylemmäksi. Tulvavirtaaman ollessa keskimäärin
kerran 250:ssa esiintyvä tulvavirtaama ja meriveden noustessa korkealle, +140 cm:iin, kastuu suojauksesta huolimatta Porin keskustan pohjoispuolinen alue (Pormestarinluodon alue, Toejoen alue
ja Isojoenrannan alue) lähes kokonaisuudessaan
sekä rakennuksia Kalaholmassa ja suiston ja luotojen alueella.

2.4 Kaavatilanne
Porin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa vuonna 1990. Rakennusjärjestyksessä on määräykset rakennuksen sijoittamisesta ranta-alueilla. Rakennuksen etäisyyden
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 metriä ja alimman lattiatason ranta-alueilla vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä.
Porin yleiskaava on hyväksytty vuonna 1984.
Osayleiskaavoja on kaupungin alueella voimassa
kymmenen. Maa-Porin osayleiskaava on hyväksytty 1993 ja Meri-Porin osayleiskaava vuonna 2000.

yleiskaava
asemakaava
0

2

4 km

Osayleiskaavat ja asemakaavoitettu alue Porin kaupungissa.
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Natura 2000 -alueilla Meri-Porissa on edelleen voimassa vuoden 1984 osayleiskaava. Huvilajuovan
kaava on hyväksytty vuonna 2000.
Kokemäenjoen tulvauhan alaisilla alueilla voimassa olevat yleiskaavat:
1. Maa-Pori
3. Meri-Pori
4. Porin yleiskaava 1984
5a. Pohjois-Pori
10. Huvilajuopa

2.5 Kokemäenjoen suiston
Natura 2000 -alue

ja luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luonnonsuojelussa pyritään luontotyyppien ja luonnonvaraisten
eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja
säilyttämiseen.
Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen
suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoitus). Mikäli
suojeluarvot eivät merkittävästi vaarannu, alueellinen ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa
toimenpiderajoituksesta. Lainsäädäntöön on sisällytetty mahdollisuus yleisen edun tai erityisesti
ihmisen terveyden ja yleisen turvallisuuden takia
tehtävien toimenpiteiden toteuttamiselle.

Kokemäenjoen suisto (Spa FI0200079 ja Sci FI0200079)
kuuluu Natura 2000 -verkostoon luonto- ja lintudirektiivin perusteella. Luonnonsuojelulain tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen

FI0200079

0

Natura 2000 -alue Kokemäenjoen suistossa.
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2

4 km

3 Tulvantorjunnan tarve ja varautuminen
tulviin
3.1 Porin aikaisemmat tulvatilanteet
Vuoden 1899 tulva oli erityisen suuri ja tuhoisa
tulva. Sen on arvioitu vastanneen noin kerran 250
vuodessa esiintyvää tulvaa. Kevättulvana sen vahinkoalueet olivat laajoja. Kokemäenjoen vesistöalueella tulvan alle jäi 47 500 hehtaaria maata.
Vahingot olivat pääasiassa maatalousvahinkoja
rakennuksille koituvien vahinkojen jäädessä vähäisiksi.
1920-luvulla useana talvena jäät tukkivat Luotsinmäenhaaran alaosan aina Pihlavanlahdelle asti
ja kevättulva 1924 nousi lähes ennätyskorkealle.
Tulvavedet peittivät Toejoen alueen, Pormestarinluodon sekä luotojen alueen ja suiston ranta-alueet
kokonaisuudessaan. Varvourinjuopaa pitkin vesi
levisi myös Koivistoon. Herralahden alue säästyi
maapenkereen suojaamana.
Vuoden 1936 keväällä runsas sadanta ja nopeasti sulanut lumi kasvattivat virtaamia. Samaan
aikaan tapahtui jäiden lähtö. Jääpadot olivat enimmillään noin neljä metriä korkeita röykkiöitä. Tulvan alle jäivät Toejoki, Isojoenranta, Aittaluoto ja
Vanhakoivisto. Vesi nousi Hyvelään ja Toukariin
ja veden alle jäivät luotojen alue ja suistoalue.
Kevättulva vuonna 1951 aiheutui ensivaiheessa nopeasta lumen sulamisesta ja samaan aikaan
esiintyneistä runsaista vesisateista. Virtaaman
kasvu nosti vedenpintaa kaupungissa niin, että
Toejoki, Ruosniemi, Hyvelä, Pormestarinluoto ja
Kalaholma kärsivät tulvista. Tulvatilanne paheni
jäiden lähdettyä nopeasti
liikkeelle. Jäät ruuhkautuivat Lukkarinsannan
pumppuasemalle ja myöhemmin Porin sillalle. Jäät
tukkivat Raumanjuovan
ja Luotsinmäenhaaran.
Tulvan alle jäivät Karjaranta, Uusi-Aittaluoto ja

Herralahti. Raumanjuopa saatiin räjäytyksillä auki.
Luotsinmäenhaarassa oli kiintojäätä sekä ahtautuneita jäämassoja.
Talvitulva 1974-75 on viimeaikaisista tulvatilanteista ollut uhkaavin. Syksyllä ja loppuvuodesta
1974 satoi runsaasti. Lauha sää ja suuri virtaama
estivät jääkannen muodostumisen Kokemäenjokeen. Suuri virtaama, avovesi ja pakkasjakso
mahdollistivat hyyteen ja hyydepatojen muodostumisen. Samaan aikaan merivesi nousi korkealle.
Pihlavassa hyydettä oli jokiuomassa pohjaan asti.
Vesi tulvi Kivinillä, Lyttylässä ja Vähäraumalla.
Porissa normaalista talvitulvatilanteesta poiketen
tapahtui myös osittainen jäitten lähtö. Jäät lähtivät
liikkeelle Harjavallan voimalaitokselta lähtien. Jäät
kasautuivat ensin rautatiesiltaan ja myöhemmässä
vaiheessa Kirjurinluodon kärkeen. Jääpadot tukkivat Raumanjuovan ja Luotsinmäenhaaran. Jääpatotulva nosti veden Isojoenrantaan, Sunniemeen,
Kalaholmaan, Aittaluotoon ja Karjarantaan.

Talvitulva 1974 - 1975.
Kuva: Kari Syrjälä, Suomen
ympäristökeskus
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Jääpato 1974-75 Porin keskustassa. Kuva: Kari Syrjälä, Suomen ympäristökeskus

Talvitulvan 1974-75 vahingot olivat koko Kokemäenjoen vesistöalueella 5,2 milj. mk (vuoden 1974
hintatasossa). Jokialueen vahingot olivat rahallisesti yli kymmenkertaiset verrattuna järvialueeseen.
Maa- ja metsätalousvahingot kohdistuivat pääasiassa järvialueeseen, muut vahingot jokialueeseen.
Vahinkojen valtaosan muodostavat jokiosan elinkeinotoimintavahingot (n. 83 % kaikista vahingoista). Suurimmat vahingot aiheutuivat jäittenlähdön
aiheuttamista tuhoista.
Vuodenvaihteiden 1981-82 ja 1982-83 tulvat
olivat hyyteestä aiheutuneita tulvatilanteita. Hyydettä torjuttiin ensin räjäyttämällä, mutta tulvatilanne saatiin hallintaan, kun juoksutusta pienennettiin ja jokeen muodostui jääkansi. Vuosien 198283 tulvatilanne oli vähäisempi ja lähinnä uhkaava
tilanne.

Talvitulva 1981 - 1982. Tulvavesi virtaa
penkereen yli. Kuva: Satakunnan Kansa
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Tulva vuodenvaihteessa 1981-82. Kuva: Satakunnan Kansa

Talvitulva 2004-2005 oli erinomainen tulvantorjuntatöiden käytännön kokemus ja Porin tulvat
-hankkeen tulvasuojelun suunnittelun tulosten
vertailukohde. Tulvatilanne oli ennustettavissa jo
joulukuun alkupuolella, koska vesistömallin ennusteessa Kokemäenjoen virtaama oli suuri. Talviaikana odotettavissa oli ilman kylmeneminen,
jonka seurauksena alkoikin muodostua hyydettä
ja pohjajäätä. Hyydepadot kasaantuivat Kivinille.
Joessa oli tapahtunut myös ohuehkon jääkannen
liikkeellelähtö. Liikkeelle lähteneet jäät olivat kasaantuneet usean metrin paksuiseksi ”tulpaksi”
joen suuhun ja estivät siten jokiveden virtaamista

mereen. Jääpatoon avattiin uoma hinaajalla ja hyydettä purettiin Vesimestari -ruoppaajalla. Tulvatilanteen aikana merivesi kävi lähes ennätyskorkealla. Jääkannen muodostumisen edistämiseksi asennettiin hyydepuomit ja kovemman pakkasjakson
alkaessa juoksutus Kokemäenjoessa pienennettiin
450 m3/s:stä 180 m3/s:iin.
Säännöstelyn käyttö Kokemäenjoen järvillä
toteutetaan useiden eri toimijoiden koordinoituna
yhteistyönä. Juoksutusten pienentäminen yläosan
järvialtailla mahdollisti jääkannen muodostumisen
ja laukaisi uhkaavan tulvatilanteen. Tulvan alle jäi
Lyttylässä ja Isojuovantien varrella rakennuksia ja
suistoalueella peltoja.

Tulvavahinkoja Krootilassa talvella
2004 - 2005. Kuva: Satakunnan Kansa
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Talvitulva 2004-2005 Porissa. Kuva: Satakunnan Kansa.

3.2 Suurtulvauhka
3.2.1 Suurtulvan edellytykset
Talvitulva 1974-75 oli tulva, jolla oli edellytykset muodostua vielä huomattavasti pahemmaksi tulvaksi. Vesi nousi rautatiesillalla tasolle
N60 +2,66 m. Tulvat aiheutuivat runsaasta sadannasta (arvio: keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvasta sadanta) seuranneesta suuresta virtaamasta (jopa 800 m3/s), korkeasta merivedestä,
hyyteen ja pohjajään muodostumisesta syntyneistä
suppopadoista sekä jäittenlähdöstä aiheutuneista
jääpadoista. Esimerkiksi meriveden nousu korkeammalle tai epäsuotuisien sääolosuhteiden jatkuminen pidempään jääkannen muodostumista
ajatellen olisi pahentanut tilannetta huomattavasti.
Suurtulvan syntyminen Porissa edellyttää useiden
tulvatekijöiden yhteisvaikutusta:
• pitkään jatkuneita vesisateita, jolloin järvialueen altaat täyttyvät
• samanaikaisesti suurta virtaamaa sekä järvialueelta että Loimijoesta
• suurta virtaamaa joen jäätymisvaiheessa,
jolloin muodostuu hyydepatoja
• epäsuotuisia olosuhteita jääkannen muodostumiselle
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• jäiden lähtöä suuren virtaaman ja lauhan
sään takia
• meriveden nousua korkealle
Suurtulvan todennäköisyyttä on lähes mahdoton määrittää, koska tulviin vaikuttavat tekijät ovat riippuvaisia toisistaan: runsaita lumi- ja
vesisateita esiintyy matalapaineella ja vastaavasti
matalapaineen aikana merivesi nousee korkealle.
Jos matalapaineen aikana nousee kova tuuli epäedullisesta suunnasta, merivesi nousee erittäin
korkealle. Runsaat sateet nostavat yläosan järvien
vedenkorkeuksia lähelle säännöstelyn ylärajaa, jolloin juoksutusta on lisättävä. Suuri juoksutus estää
jääkannen muodostumisen jokeen tai irrottaa jo
syntyneen jääkannen.
Vaikeimmat tulvatilanteet Porissa aiheutuvat
jääpadoista. Käytännössä jäät voivat kasaantua
Poriin aina Harjavallan voimalaitokselta asti täyttäen koko uoman Porin keskustan alueella sekä
tukkien juovat. Jäät voivat kasaantua useiden metrien korkuisiksi röykkiöiksi, jotka etenevät pitkin
jokiuomaa pysähtyen siltoihin sekä Kirjuriluodon
kärkeen ja edelleen jatkaen matkaa juopia pitkin
merelle.
Pahimmassa tapauksessa suuri virtaama ja
pakkanen luovat ensin edellytyksen hyyteen ja
pohjajään muodostumiselle, jolloin uomassa on
erittäin paljon jäätä. Jos tällaisessa tilanteessa, kun
jääkansi on pakkasjakson aikana muodostunut
erittäin paksuna mereltä kaupungin yläpuolelle,

aiheutuu sään lauhtumisen ja virtaaman nousun
takia jäiden liikkeellelähtö, voivat jääpadoista aiheutuvat vedenkorkeudet olla erittäin korkeita.
Loimijoen virtaamaa ei pystytä säännöstelemään, mutta yleensä Loimijoen tulvavirtaamat
ajoittuvat hieman aikaisemmaksi kuin järvialueelta tulevat tulvavirtaamat. Mikäli sääolosuhteista,
esimerkiksi pitkään kestäneestä matalapaineesta,
johtuen Loimijoen ja muun vesistöalueen tulvavirtaamat esiintyvät samanaikaisesti, nousee virtaama
Kokemäenjoessa erittäin suureksi. Tällaisessa tilanteessa virtaaman pienennys Harjavallan ja Kolsin
voimalaitoksilla edellyttää voimakkaita juoksutuksen pienennyksiä järvialueella sekä voimalaitosten
yläaltaiden vedenpinnan pudotusta ennen virtaaman pienennyksen aloittamista.
Jääkannen muodostuminen virtaamaa vähentämällä edellyttää riittävän pitkää ja kovaa pakkasjaksoa. Virtaaman pienennystä ei voida tulvatilanteessa tehdä montaa kertaa, jolloin joudutaan
odottamaan kunnon pakkasjaksoa jopa viikkoja.

ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmää
käyttäen. Mallilaskelmilla arvioitiin, kuinka Porissa keskimäärin kerran 100 ja kerran 250 vuodessa
toistuvan tulvan suuruus mahdollisesti muuttuu
ilmastonmuutoksen seurauksena jaksoon 20712100 mennessä.
Ilmastonmuutos tulee toteutuessaan vaikuttamaan paitsi lämpötilaan myös sadantaan ja haihduntaan ja sitä kautta koko hydrologiseen kiertoon.
Arviot ilmastonmuutoksen suuruudesta vaihtelevat suuresti ja arvioihin liittyy paljon epävarmuutta. Jotta saataisiin parempi kuva ilmastonmuutokseen liittyvästä epävarmuudesta, käytetään useita
eri ilmastoskenaarioita. Eri ilmastoskenaariot on
saatu käyttämällä erilaisia globaaleja ilmastomalleja ja erilaisia päästöskenaarioita, joissa on erilaisia
oletuksia tulevaisuuden kehityksestä ja ilmaston
herkkyydestä muutoksille. Lämpötilan ja sadannan muuttuminen eri ilmastoskenaarioilla Kokemäenjoen valuma-alueella on esitetty taulukossa
13. Käytetty alueellinen ilmastomalli oli Rossby
Centren RCAO malli ja sen reunaehtoina käyttämät globaalit ilmastomallit olivat HadAM3H (RH)
ja ECHAM4/OPYC3 (RE) ja päästöskenaariot olivat SRES-skenaariot A2 ja B2.

3.2.2 Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Porin tulviin
Ilmastonmuutoksen vaikutus sadantaan ja
lämpötilaan
Osana EXTREFLOOD -projektia Suomen ympäristökeskuksessa arvioitiin Porin tulvien muuttumista ilmastonmuutoksen seurauksena Suomen

Taulukko 13. Sadannan ja lämpötilan muutokset eri ilmastoskenaarioilla Kokemäenjoella.
Kuukausi
1
Lämpötilan muutos [°C]
RH A2

5,48
RH B2
4,40
RE A2
7,04
RE B2
5,38
Sadannan muutos [%]
RH A2
RH B2
RE A2
RE B2

51,0
23,3
60,8
40,8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,77
3,24
7,34
5,97

3,92
3,13
6,34
5,31

4,45
3,46
4,69
3,53

4,33
2,78
3,54
2,95

2,83
1,15
2,83
2,34

3,00
0,72
2,98
2,14

2,91
1,82
3,64
2,68

3,71
2,63
3,77
2,84

4,05
3,04
4,36
3,16

4,67
3,48
5,54
4,44

5,57
3,75
5,34
4,23

28,3
28,4
70,7
70,7

3,5
-3,7
58,0
32,7

8,2
8,1
51,2
29,0

19,2
-1,2
22,8
10,2

30,5
43,5
11,1
4,8

8,2
11,0
2,4
0,8

-16,3
-3,1
-22,9
-12,4

-12,1
4,8
-1,5
8,6

16,3
-0,3
38,5
33,5

12,7
18,8
47,7
40,8

28,3
19,4
43,3
26,7
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Käytetyssä simulointimenetelmässä käytetään
sadantahavaintojen lisäksi 14 vuorokauden mitoitussadantajaksoa, jonka suuruutta muutettiin erikseen. Mitoitussadannan kaltaiset rankat sadannat
ovat ääri-ilmiöt, jotka muuttuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta eri tavalla kuin keskimääräiset
arvot. Keskimäärin kerran 10 vuodessa toistuvan

mitoitussadantajakson suuruus kasvaa Etelä- ja
Keski-Suomessa eri kuukausina 20-29 % (taulukko
14), ja laskelmissa käytettyjen keskimäärin kerran
viidessä ja kerran 15 vuodessa toistuvien mitoitussadantojen on oletettu muuttuvan samalla tavalla
kuin keskimäärin kerran 10 vuodessa toistuvan
mitoitussadannan.

Taulukko 14. Mitoitussadannan muutoskertoimet tarkasteltavilla kohteilla.
Mitoitussadannan muutoskerroin jaksolle 2071-2100
Muutoskerroin, 1/10

I-II

III-IV

V-Vl

VII-VIII

IX-X

XI-XII

1,23

1,29

1,29

1,27

1,20

1,20

Ilmastonmuutoksen vaikutus Porin tulvatilanteisiin
Tehtyjen simulointien perusteella keskimäärin
kerran 100 ja kerran 250 vuodessa toistuva tulva
ajoittuu Porissa nykytilanteessa kevääseen ja jaksolla 2071-2100 syksyyn. Keskimäärin kerran 100
ja kerran 250 vuodessa toistuvat tulvat kasvavat
Porissa noin 3-24 % (taulukko 15). Erot eri ilmas-

tonmuutosskenaarioiden välillä ovat suuret, koska tulvatilanne on valuma-alueen suuren koon ja
suurten varastojen takia pitkäkestoinen. Muutos
virtaamissa voi johtaa merkittäviin muutoksiin
tulva-alueen laajuudessa ja tulvasta aiheutuneissa vahingoissa. Simuloinnissa Porin suurimmaksi
tulvaksi muodostui nykytilanteessa kevättulva
(tulvahuippu 3.5), joka saatiin käyttämällä vuoden 1966 säähavaintoja. Ilmastonmuutostilanteen
suurin tulva puolestaan on syystulva, joka saadaan

1400
1200

virtaama (m³ /s)

1000
800
600
400
200

Pori, virtaama

Harjavalta, virtaama

Loimijoki, virtaama

Pyhäjärvi, juoksutus

Porin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva nykytilanteen suurin simuloitu tulva (kevät).
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vuoden 1980 muokattuja säähavaintoja käyttämällä ja jonka aikana suurin virtaama on 22.11. (kuva
alla). Ilmastonmuutostilanteessa marraskuun loppu on kyseessä olevana vuonna leuto ja lämpötila
on pääosin nollan yläpuolella. Tulvat poikkeavat
toisistaan erityisesti yläpuolisten järvien säännöstelyjen suhteen. Ennen kevättulvaa Kokemäenjoen
yläosan säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet
ovat lähes alimmillaan ja runsaan varastotilavuuden vuoksi juoksutukset pystytään pitämään pieninä Porin tulvahuipun aikana.

Tilanne on erilainen syystulvan aikana, sillä säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat syksyllä
lähellä säännöstelyn ylärajaa ja varastotilavuutta
on vain vähän jäljellä. Laskennassa suurimmaksi muodostunut syystulva on lisäksi muodoltaan
kaksihuippuinen, jolloin tulvan ensimmäinen vaihe ehtii jo täyttää altaat eikä tulvan toisen vaiheen
aikana voida enää pitää juoksutuksia alhaisina.

1400
1200

virtaama (m³ /s)

1000
800
600
400

5.12

28.11

21.11

14.11

31.10

24.10

17.10

0

7.11

200

Pori, virtaama

Harjavalta, virtaama

Loimijoki, virtaama

Pyhäjärvi, juoksutus

Porin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva jakson 2071-2100 ilmastoskenaarion RH B2 suurin simuloitu
tulva (syksy).

Erot tulvan suuruudessa eri ilmastoskenaarioiden
välillä ovat merkittäviä. Koska Kokemäenjoen vesistö on laaja, on Porin tulva pitkäkestoinen, jolloin

tulvan suuruuteen vaikuttaa 15 vuorokauden sadantajakson suuruuden lisäksi myös sadantajakson ympärillä olevat sadannat.

Taulukko 15. Suurimmat tulvat Porissa ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan.

Nykytilanne
2071-2100: RH A2
2071-2100: RH B2
2071-2100: RE A2
2071-2100: RE B2

Virtaaman suuruus
HQ1/100, m3/s
1140
1173
1225
1398
1372

Muutos nykytilanteeseen verrattuna
+3%
+7%
+ 23 %
+ 20 %

Virtaaman suuruus
HQ1/250, m3/s
1242
1274
1344
1537
1514

Muutos nykytilanteeseen verrattuna
+3%
+8%
+ 24 %
+ 22 %
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Koko vuoden suurimpien tulvien lisäksi analysoitiin kolmen eri vuodenajan tulvat myös erikseen. Taulukoissa 16‑18 on esitetty suurimmat kevät-, kesä/syys- ja talvitulvat. Kesä- ja syystulvat
on niputettu yhteen, sillä ne aiheutuvat molemmat
samasta syystä eli rankoista sadannoista. Taulukoista nähdään, että Porin kevättulvat pysyvät
kutakuinkin ennallaan. Lunta on tulevaisuudessa
selvästi vähemmän, mutta kevään sadannat ovat
puolestaan suurempia. Lisäksi normaalien talvien
puuttuminen huonontaa mahdollisuuksia pienentää kevättulvaa yläpuolisten järvien säännöstelyn
avulla.

Kesä- ja syystulvat kasvavat Porissa selvästi
eniten, 32-65 %. Kesällä ja syksyllä Kokemäenjoen
järvet ovat melko täynnä eikä varastotilavuutta
ole paljoakaan. Talvitulvat kasvavat myös melko
selkeästi, kun talven aikaiset lauhat jaksot lisääntyvät ja lumen sulamista esiintyy enemmän myös
keskellä talvea.
Ilmaston muutoksen vaikutuksesta aiheutuvan
ilman lämpötilan nousun voisi ajatella vähentävän
Kokemäenjoen jäistä aiheutuvia ongelmia Porissa.
Tilanne ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen, vaan
talvikauden lämpeneminen ja varsinkin ennustettu
talvivirtaamien kasvu voivat myös lisätä hyydepatojen todennäköisyyttä ja kasvattaa talviaikaisten
jäänlähtöpatojen todennäköisyyttä.

Taulukko 16. Kevättulvat eri ilmastonmuutosskenaarioilla, Pori.

Nykytilanne
2071-2100: RH A2
2071-2100: RH B2
2071-2100: RE A2
2071-2100: RE B2

Virtaaman suuruus
HQ1/100, m3/s
1140
1118
1027
1053
1188

Muutos nykytilanteeseen verrattuna
-2%
- 10 %
-8%
+4%

Virtaaman suuruus
HQ1/250, m3/s
1242
1260
1195
1138
1304

Muutos nykytilanteeseen verrattuna

Virtaaman suuruus
HQ1/250, m3/s
934
1274
1344
1537
1514

Muutos nykytilanteeseen verrattuna

Virtaaman suuruus
HQ1/250, m3/s
1088
1218
1239
1408
1369

Muutos nykytilanteeseen verrattuna

+1%
-4%
-8%
+5%

Taulukko 17. Kesä/syystulvat eri ilmastonmuutosskenaarioilla, Pori.

Nykytilanne
2071-2100: RH A2
2071-2100: RH B2
2071-2100: RE A2
2071-2100: RE B2

Virtaaman suuruus
HQ1/100, m3/s
888
1173
1225
1398
1372

Muutos nykytilanteeseen verrattuna
+ 32 %
+ 38 %
+ 57 %
+ 55 %

+ 36 %
+ 44 %
+ 65 %
+ 62 %

Taulukko 18. Talvitulvat eri ilmastonmuutosskenaarioilla, Pori.

Nykytilanne
2071-2100: RH A2
2071-2100: RH B2
2071-2100: RE A2
2071-2100: RE B2
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Virtaaman suuruus
HQ1/100, m3/s
956
1137
1108
1283
1249
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Muutos nykytilanteeseen verrattuna
+ 19 %
+ 16 %
+ 34 %
+ 31 %

+ 12 %
+ 14 %
+ 29 %
+ 26 %

3.3 Toteutettuja tulvasuojelutoimenpiteitä
Herralahden pengerrys ja 1930 -luvun tulvantorjuntatoimet
Herralahden maapenger suojasi Herralahden pengerrysaluetta jo vuoden 1924 tulvilta. Maapenger
sijaitsee Porin keskustassa Varvourinjuovan rannassa. Varvourinjuovan sulkemisen ja Aittaluodon
ja Koiviston alueen penkereiden rakentamisen jälkeen Herralahden pengerrys on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Kokemäenjokea ja sen haaroja ruopattiin 1930
-luvulla lähes koko matkaltaan Porin keskustasta
alaspäin. Ruopattu väylä ulottui pitkälle Pihlavanlahdelle. Samaan aikaan tehtiin myös kokeiluja
hyydepuomien käytöstä tulvatorjunnassa. Hyydepuomien paikoiksi Porin yläpuolelle Ulvilan ja
Nakkilan alueille tehtiin suunnitelma, kiinnitykset
ehdotettiin rakennettaviksi etukäteen ja puomit
asennettaviksi jo syksyllä.
Porin - Kahaluodon - Ruosniemen pengerrys
Vesistötoimikunta myönsi vuonna 1951 pengerrysyhtiölle luvan Porin - Kahaluodon - Ruosniemen
alueen pengerrykseen ja vuonna 1955 pengerryslupaa laajennettiin. Vuonna 1959 lupaehtoja muutettiin. Hankkeeseen kuuluivat Kokemäenjoen ja
Luotsinmäenhaaran pohjoispuolen pengerrykset
Kahaluodosta Ruosniemeen sekä Isojoen rantaan
aina Toejoelle asti sekä pengerrysten takia tarvittavat kuivatusjärjestelyt ja siltojen uusimiset. Hankkeeseen sisältyneet rakenteet, rakenteiden hoito ja
kunnossapito kuuluvat edelleen kuivatusyhtiölle
kuitenkin siten, että Kolijuovan pumppaamo ja
pengerrykset Isojoenrannalta valtatie 8:lle asti ovat
kaupungin hoidossa.
Ojituskuivatukset
Kokemäenjoen suistoalueen luotojen ja Nuottalanojan kuivatus- ja pengerryshankkeet tehtiin ojituksina. Kvistinluodon kuivatus (luodon pohjoispää)
toteutettiin 1950 -luvun lopulla ja Hevosluodon,
Hanhiluodon ja Raatimiehenluodon kuivatushankkeet 1960-luvun alkupuolella. Nuottalanojan
perkaus- ja pengerryshanke toteutettiin 1960-luvun loppupuolella. Nuottalanojan pengerrystä
vahvistettiin Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja
perkaushankkeen yhteydessä.
Luodoilla kuivatuspumppauksia on suunniteltu tehtäväksi ainoastaan kevät- ja kasvukaudella. Hevosluodon asiakirjoissa todetaan, että hankkeen tarkoituksena on estää keskiyliveden aikoina

Kokemäenjoen vesien pääsy luodon matalaan keskustaan ja joko pumppuamalla tai aliveden aikana
luonnollisen kuivatuksen avulla alentaa pohjavettä
niin, että maanviljely käy mahdolliseksi. Hanhiluodon ja Raatimiehenluodon penkereen korkeus
on kuivatussuunnitelmassa määritetty niin, ettei
tavallinen ylivesi mene penkereen yli. Jää- ja suppotulvien aikana luodot jäävät veden alle.
Kokemäenjoen suuosan pengerrys ja ruoppaus
Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja perkaushankkeelle myönnettiin Länsi-Suomen vesioikeuden lupa 9.3.1984. Hanke käsitti:
• Kokemäenjoen, Luotsinmäenjuovan, Raumanjuovan, Huvilajuovan itäisen haaran ja
Laiskarännin ruoppaukset.
• Tulvasulkujen rakentamisen Huvilajuopaan,
penkereen rakentamisen Huvilajuovan
yläpään läntisen haaran yli, Pajukarin ja
Hevosluodon välisen sillan poistamisen ja
rummun rakentamisen veden vaihtumiseksi.
• Penkereet Raumanjuovan läntiselle rannalle,
Raumanjuovan Hevosluodon puoleiselle
rannalle, Hanhiluodon ja Raatimiehenluodon rannalle ja Suntinojan länsirannalle
välille Raumanjuopa - rautatie.
• Pengerrykset Rantakulmaan ja Karjarantaan
sekä Nuottalanojan pengerryksen vahvistamisen.
• Pengerryksen ja tien Kiviniin.
• Suntinojaan Porin-Mäntyluodon tien eteläpuolella laskevaan neljään lasku-uomaan
tulvasulut.
• Luvan saajan on pidettävä kunnossa lupapäätöksen perusteella tehtävät uomat,
rakenteet ja laitteet. Siltojen ja rumpujen
kunnossapito kuuluu niiden käyttäjille.
Luvan saajan on kustannuksellaan huolehdittava rakennettavien pumppaamoiden ja
tulvasulkujen käytöstä.
Hankkeeseen kuuluvien töiden aloittamiseksi ennen varsinaista lupapäätöstä annettiin Vesihallitukselle vuonna 1979 lupa Porin kaupungin alueella sijaitsevan Kokemäenjoen suuosan perkaus- ja
pengerryshankkeeseen kuuluvan Kirjuriluodon
edustan ja Raumanjuovan yläosan ruoppaukseen.
Vuonna 1982 töiden aloittamislupa myönnettiin
Raumanjuovan ruoppaamiselle, Raumanjuovan
vasemmanpuoleisen osan kaivamiselle ja Karjarannan pengerrykseen kuuluvan rantapenkereen
rakentamiselle sekä Raumanjuovan ruoppaamiselle Kivinissä.
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Vuonna 1991 sai Vesi- ja ympäristöhallitus
luvan Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja perkaushankkeeseen lisäkohteeksi otetulle Seikun
matalikon ruoppaukselle. Seikun matalikon ruoppaukselle myönnettiin muutoslupa vuonna 1992,
jossa annettiin lupa toteuttaa työ kuokkaruoppauksena.
Pihlavanlahdella Halssin matalikon liettymiä
ruopattiin talven 1992-93 aikana noin 700 metrin
matkalta. Toimenpiteelle ei erikseen haettu vesioikeudellista lupa.
Vuonna 1994 on Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä saatu jatkoaikaa Kokemäenjoen
suuosan pengerrys- ja ruoppaustöille. Jatkoaikaa
saatiin 8.5.2000 asti. Joitain hankkeeseen kuuluvia
toimenpiteitä on edelleen toteuttamatta.
Sopimus Kokemäenjoen suuosan pengerrys ja
ruoppaushankkeen toteuttamisesta
Vesihallitus ja Porin kaupunki tekivät 9.5.1978 sopimuksen Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja
perkaushankkeen toteuttamisesta. Sopimuksen
mukaisesti Vesihallitus haki hankkeelle vesioikeudellisen luvan. Vesihallituksen toteutettavaksi
sovittiin ruoppaustyöt sekä suunnitelman laatiminen supon muodostumisen ja haitallisten jäänlähtöjen ehkäisemiseksi pengerrysalueen yläpuolella.
Kaupungin vastuulle sovittiin Porin kaakkoisosan
kuivatusalueen 1 (Uus-Aittaluodon pengerrys) toteuttaminen, penkereiden rakentaminen luotojen
alueen eteläosaan, suljettavan tulvapadon rakentaminen Huvilajuovan eteen sekä penkereiden ja
niihin liittyvien rakenteiden kunnossapito.
Vesihallituksen velvoitteet ovat 1.5.1990 vesi- ja ympäristöhallinnosta annetussa asetuksessa
(338/90) 42§:n mukaan siirtyneet Turun vesi- ja
ympäristöpiirille (nykyisin Lounais-Suomen ympäristökeskus).
Porin kaakkoisosan pengerrys
Porin kaakkoisosan pengerryshanke Porin ja Ulvilan alueilla on toteutettu 1970 -luvun lopulla ja
1980 -luvun alkupuolella. Länsi-Suomen vesioikeus myönsi Vesihallituksen hakemuksesta varsinaisen luvan hankkeelle vuonna 1983. Pengerrysalue
sijaitsee Porin keskustan kaakkoispuolella noin 10
kilometrin päässä jokisuusta.
Hankkeen pengerrykset on rakennettu suojaamaan Uuden Aittaluodon, Kalaholman, Väinölän,
Tiimanninluodon ja osittain Koivistonluodon alueet sekä Oy W. Rosenlew Ab:n teollisuusalue.
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Hanke käsitti:
• pengerlinjan, joka kulkee Porin kaupungin
vedenottamon pohjoispuolitse Kokemäenjoen etelärantaa pitkin rautatielinjalle ja
edelleen Kalaholmansaaren kärkeen.
• Varvourinjuovan sulkemisen ylä- ja alapäästään vakaan kuivatustilanteen saavuttamiseksi pengerrysalueella.
Kokemäenjoen itärannan pengerrykset
Länsi-Suomen vesioikeus myönsi vuonna 1988
Porin kaupungille luvan Kokemäenjoen itärannan pengerryshankkeelle (Sunniemen pengerrys).
Kokemäenjoen itärannan pengerryssuunnitelma
käsitti Harjunpäänjoen pengerryksen, Kokemäenjoen pengerryksen Harjunpäänjoen eteläpuolella
ja eristysojan pengerryksen. Penkereiden harjakorkeus suunniteltiin tasolle N60 + 3,30 m. Hanke
on edelleen toteuttamatta ja lupa on vanhentunut. Sunniemen alue on pengertämättä, koska
alueen asukkaat eivät ole halunneet osallistua pengerrysten kustannuksiin. Kaavoituksen edetessä
Sunniemen pengerrystä joudutaan arvioimaan
uudestaan.
Lanajuovan ruoppaus
Porin kaupungille on myönnettiin vuonna 1997 lupa Lanajuovan ruoppaukseen. Lanajuopa sijaitsee
luotojen alueella Kvistinluodon ja Hevosluodon
välissä. Lanajuovan virtaus oli estynyt hienoaineksen kasaantuessa tulpaksi juovan yläpäähän.
Ruoppaus suunniteltiin pääasiassa virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruoppaus
toteutettiin vuonna 2000 - 2001.

3.4 Varautuminen tulviin
3.4.1 Tulviin varautumiseen liittyvää
lainsäädäntöä
Laissa ympäristöhallinnosta (55/1995) säädetään,
että alueellisten ympäristökeskusten tehtäviin
kuuluu toimialallaan huolehtia vesistöjen käyttöja hoitotoiminnasta ja tulvasuojelusta. Tulvasuojeluun on tässä yhteydessä usein kytketty myös
operatiivisia tulvantorjuntatoimia.
Pelastuslakia sovelletaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan sekä väestönsuojeluun. Pelastuslain mukaiset
tehtävät kuuluvat alueen pelastustoimen, Porissa
Satakunnan pelastuslaitoksen, tehtäviin. Tulvaris-

kien hallintaan kuuluu oleellisena osana tulvantorjunnan varmistaminen ja pelastustoiminnan
sujuvuus viranomaisten kesken.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty kaavoittajan, Porissa Porin kaupungin kaavoitusosasto, vastuusta kaavoitettaessa tulvavaaran alaisille
alueille. Alueidenkäytön suunnittelu ja kaavoitus
Porissa ovat kohdistuneet ja tulevaisuudessa edelleen kohdistuvat tulvavaara-alueille. Varsinaisen
rakentamisen edellytyksenä on, että alueet on
tulvasuojattu jo ennen rakentamisen aloittamista.
Myös aikaisemmin rakennetut tulvapengerrykset
ovat nykypäivän maankäyttöön ja rakennusten
suojaamiseen riittämättömät. Näiden velvoitteiden
täyttämiseksi Porin kaupunki osallistuu tulvasuojelun suunnitteluun ja rakentamiseen.
Lainsäädännössä edellytetään viranomaisilta
tulvasuojelun ja tulvantorjunnan sekä varautumisen suunnittelua ja tarvittavien toimenpiteiden
toteutusta, mutta pelastuslaissa on säädetty myös
jokaisen velvollisuudesta varautua vaaratilanteisiin.

Varautuminen on jokaisen
velvollisuus
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on
asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden,
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
(pelastuslaki 8§)

Lounais-Suomen ympäristökeskusten yhteistyönä.
Toimintasuunnitelmassa on kartoitettu Kokemäenjoen vesistöalueen tulvavahinkoalueita ja riskikohteita sekä vahinkoja, määritetty mahdollisia
tulvantorjuntatoimenpiteitä sekä tulvantorjunnan
organisaatio. Tulvantorjuntatoimenpiteistä merkittävin on säännöstelyn käyttö. Pahoissa tulvatilanteissa tämä saattaa edellyttää järvien säännöstelyrajojen ylityksiä. Suunnitelmassa on arvioitu
ylityksistä aiheutuvia kustannuksia eri järvillä.
Vuonna 2005 on aloitettu uuden Kokemäenjoen
tulvantorjunnan toimintasuunnitelman laatiminen
Pirkanmaan, Hämeen ja Lounais-Suomen ympäristökeskusten yhteistyönä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2007.
Varautumissuunnitelma Porin tulviin
Porin tulvat -hankkeen yhtenä päätavoitteena on
varautumissuunnitelman laatiminen tulvatilanteisiin ja etenkin mahdolliseen suurtulvatilanteeseen.
Varautumissuunnitelman laativat yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitos, Porin kaupunki ja Lounais-Suomen ympäristökeskus. Varautumissuunnitelmassa selvitetään tulvantorjuntaorganisaatio,
sovitaan eri viranomaisille kuuluvista tehtävistä
tulvatilanteissa, määritetään tulvien ennakkovaroitusmenetelmät ja hälytystasot. Tulvakarttojen
avulla määritetään tulvavahinkoalueet ja vahinkojen laatu sekä arvioidaan kaupungin eri alueilla
tulvatilanteissa tarvittavia suojaustoimenpiteitä ja
niiden toteuttamisjärjestystä. Tulvan leviämiskarttojen avulla suunnitellaan myös suurtulvatilanteissa tehtävien väestön evakuointien järjestys. Keskeisessä osassa on tiedottaminen tulvan uhatessa
ja tulvatilanteessa. Varautumissuunnitelmasta valmistuu erillinen julkaisu vuoden 2006 aikana.

3.4.2 Suunnitelmat tulvatilanteiden varalle

Porin kaupungin valmiussuunnitelma

Kokemäenjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat

Porin kaupungilla on valmiussuunnitelma mahdollisten tulvatilanteiden varalle. Valmiussuunnitelmassa on määritettynä tehtävät, jotka kaupungin tulee tehdä tulvan uhatessa tai vedenpinnan
noustessa tulvatasolle. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi penkereiden kunnon varmistukset ja tulvapenkereiden läpivientien tulppaukset.

Ympäristöhallinnossa on Kokemäenjoen vesistöalueelle laadittu tulvantorjunnan toimintasuunnitelmia, joissa on käsitelty tulvatilanteita,
tulvavahinkoja ja tulvantorjuntamahdollisuuksia
vesiviranomaisen näkökulmasta. Vesihallitukseen
nimettiin vuonna 1979 työryhmä miettimään Kokemäenjoen tulva-asioita. Työryhmä jätti vuonna
1981 ehdotuksen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaksi. Vuonna 1985 julkaistiin ehdotukseen
perustuva Kokemäenjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelma on päivitetty vuonna 1999 Pirkanmaan ja
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Teollisuuslaitosten varautumissuunnitelmat
Monille teollisuuslaitoksille etenkin jokivarressa aiheutuu tulvista merkittäviä taloudellisia vahinkoja
tuotannon vaikeutuessa tai pysähtyessä kokonaan
ja kiinteistöjen sekä tuotantolaitteiden ja tuotevarastojen vahingoittuessa. Syntyvistä vahingoista
huolimatta laitoksilla ei ole erityisesti mietitty keinoja torjua tai vähentää vahinkoja.
Porissa ainoastaan UPM Seikun sahalla on tulvantorjuntasuunnitelma, joka sisältää laitoksen tulvantorjuntaorganisaation ja kaluston, tulvauhkan
määrittelyn laitoksen kannalta, kriittiset tulvatasot
ja toimintasuunnitelman vedenkorkeuden noustessa sekä tarvittaessa varautumisen jopa penkereiden vahvistamiseen.

3.4.3 Toimintamahdollisuudet vaikeissa
tulvatilanteissa
Säännöstelyn käyttö on tehokkain tulvantorjuntakeino niin kesätulvissa kuin talvella syntyvissä hyyde- ja jääpatotulvissa. Säännöstelyn käyttö
edellyttää toimenpiteitä koko vesistöalueella. Juoksutusten pienentäminen Kokemäenjoessa edellyttää koko vesistöalueen laajuista yhteistyötä eri
toimijoiden kesken, jota ympäristökeskukset koordinoivat. Talvisin hyyde- ja jääpatotulvatilanteissa tulvantorjunta edellyttää lähes poikkeuksetta
juoksutuksen pienentämistä, jotta jokeen muodos-

Supon kaivua Kokemäenjoella talvella 2004-2005.
Kuva: Satakunnan Kansa.
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tuu jääkansi. Jääkannen muodostuttua hyyteen ja
pohjajään muodostuminen loppuu ja suppo alkaa
sulaa.
Jokeen poikittain asetettavat hyydepuomit
edesauttavat jääkannen kehittymistä. Puomit pysäyttävät ajelehtivat jää- ja hyydelautat ja rauhoittavat vedenpinnan liikkumista, jolloin jääkannella on parempi mahdollisuus muodostua puomin
eteen. Puomien toiminta edellyttää virtaaman pienentämistä.
Jokeen syntyneitä hyyde- ja jääpatoja on tulvatilanteissa purettu kaivinkoneella. Supon purkaminen kaivinkoneella on sekä hidasta että vaarallista,
koska kaivinkoneen täytyy liikkua vedessä tulvaalueella. Koneen käyttö edellyttää aina olosuhteisiin nähden riittäviä turvatoimia. Räjäytykset
voivat olla hyödyllisiä jääpatojen rikkomisessa,
mutta hyyteentorjunnassa ne ovat melko tehottomia etenkin Kokemäenjoen alajuoksun suuruisessa
jokiuomassa. Aikaisemmissa tulvissa suppo- ja jääpatojen purkuun on käytetty aluksia, mutta valtatie 8:lle rakennetut sillat estävät nykyään aluksien
pääsyn kaupungin keskustaan.
Koska tulvantorjunnassa toimintamahdollisuudet vedenpinnan alentamiseksi ovat rajalliset,
on tärkeää varmistaa tulvapenkereiden kestävyys
tulvatilanteissa sekä vähentää vahinkoja esimerkiksi edistämällä teollisuuslaitosten omia keinoja
suojata tuotantolaitoksia tulvavedeltä.

4 Porin tulvat -hankkeen osaselvitykset
4.1 Porin tulvasuojelurakenteiden ja tehtyjen
ruoppausten tila 2005

Selvitykset ja niiden keskeiset tulokset
Pengerrykset

Tavoite
Osana Porin tulvat -hanketta tehtiin kaksivuotisena projektina toteutettujen tulvasuojelutoimenpiteiden arviointi ja joen madaltumisen seuranta.
Arvioinnin tavoitteena oli antaa pohjaa tulevalle
jatkosuunnittelulle ja määrärahavarauksille. Arviointi on tehty aluekohtaisesti ja tulokset on jaettu
pengerryksiin, ruoppauksiin sekä pumppaamoihin ja muihin erityisrakenteisiin.

Porin tulvat -hankkeessa tehdyt penkereiden tarkastukset jäivät osittain puutteellisiksi ja tarkastuksia jatketaan keväällä 2006. Kuvissa on esitetty jo
rakennetut Porin tulvien kannalta merkitykselliset
penkereet �������������������������������������
(kuva alla)��������������������������
ja pengerkorkeudet, Kokemäenjoen uoman pohjan korkeus sekä vedenkorkeus keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvällä
tulvavirtaamalla (kuva sivu 38).
Yleisesti voidaan todeta, että pengerkorkeudet
ovat painumisen ja suunnitteluajankohdan suunnittelukriteerien (1950 -luku) takia liian alhaiset.
Penkereet on pääasiallisesti rakennettu joesta kaivetusta ja ympäristöstä kuljetetusta siltti- tai savimaista ja niiden eroosioherkkyys on suojaamattomana suuri. Kun vielä luiskankaltevuudet ovat

Nuottalanojan
pengerrys
Hanhiluodon kuivatus
Porin-Kahaluodon-Ruosniemen
pengerrys
Kokemäenjoen suuosan
pengerrys
Kvistinluodon kuivatus

Kokemäenjoki

Kokemäenjoen suuosan
pengerrys

1

0

1

2 km

Porin kaakkoisosan pengerrys

Rakennetut tulvapenkereet Porissa.
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15,00

20,00

Pohjoispenger

HQ250, N60+1.40m

Paikat

Raumanjuopa

Länsitie

Kirjuri
Porinsilta
Seikku

Rautatie

Tiimanni

VT 11

Ulvilan silta

Eteläpenger

Pohja

Jokiprofiili: Tulvapenkereiden korkeudet, Kokemäenjoen uoman pohjan korkeus sekä vedenkorkeus avovesitilanteessa
virtaaman ollessa HQ1/250.

Ruosniemen - Kahaluodon penger Isojoenrannalla, vedenpinta MW -20 cm.

1:1-2 ja harjanleveydet 0,5-1,5 metriä sekä eroosiosuojana toiminut puupaalutus lahonnut, penkereiden kestävyys ”sulanmaan” tulvatilanteessa on
tällä hetkellä paikoitellen erittäin huono. Puuston
ja rannan muun kasvuston poisto lisää sortumavaraa.
Ruoppaukset
1900 -luvun alkupuolelta lähtien suoritettujen
ruoppausten tilan selvityksessä käytettiin hyväksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2004
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tekemää luotaustietokantaa ja arkistoituja suunnitelmia. Lisäksi Luode Consulting Oy teki tutkimuksen hienoainessedimentaatiosta. Hienoainessedimentaation vaikutus ei ole merkittävä tulvasuojelullisista näkökohdista, mutta sen merkitys
Natura 2000 -alueen kehittymiselle on merkittävä.
Karkea-ainessedimentaation vaikutusta arvioitiin
tehtyjen selvitysten perusteella ja analysoimalla
kasaantumispaikkoja.
Selvityksessä ilmeni, että joen rantasortumien
karkeat ainekset kasaantuvat kaikkiin virran epäjatkuvuuskohtiin. Näistä tulvatilanteeseen vaikut-

Halssin ruopaus 1993

Ruoppaus 1930-luvulla

Ruoppaukset 1979-1990

Ruoppaukset 1953-1963

Lanajuopan ruoppaus 2001

Seikun matalikon ruoppaus 1993

1

0

Tehdyt merkittävät ruoppaukset Porissa 1900-luvulla.

2 km

tavimpia ovat Raumanjuovan yläpäässä oleva madaltuma, Halssin madaltuma, Huvilajuovan päiden madaltumat ja joessa liikkuvat särkät. Tietysti
huomattava on myös Karvianjuovan ja suuosan
muiden vanhojen juopien karkea-aines kasaumat,
jotka tukkivat juopien vedenjuoksun.
Pumppaamot ja muut erityisrakenteet
Toteutettujen rakenteiden tarkastuksessa tarkastettiin pumppaamoiden ja betonisten tulva-muurien rakenteellinen kunto. Kartoitus suoritettiin
yleispiirteisenä asiantuntijatarkastuksena keväällä
2005.
Pumppaamot on rakennettu vuosina 19401980. Pumppaamoiden peruskunnostus on vielä
tekemättä, ainoastaan pumppu- ja ohjauskoneistoihin liittyviä korjauksia on tehty. Betonirakenteet
ovat pääasiallisesti kunnossa, mutta tulvaluukkujen ja muiden teknisten rakenteiden kunto on
osittain erittäin huono. Osittain myös laskuojat
pumppaamoille ovat puuston täyttämiä ja tukossa. Erityisenä ongelmakohtana on pidettävä Kolijuovan pumppaamoa Pormestarinluodossa, jossa
pumppaamon purkukohdalla joenpuoleinen tulvasuojelutaso on liian alhainen. Betonirakenteiset
tulvamuurit ovat pääosiltaan erittäin hyvässä kunnossa, eikä edes routa ole rikkonut rakenteita.

4.2 Kokemäenjoen
syvyyskartoitus Porissa
Tavoite
Kokemäenjoen syvyyskartoitus Porin ja Ulvilan
alueella tehtiin keväällä 2003. Tarkoituksena oli
saada riittävän tarkkaa aineistoa joen morfologiasta virtausmallin laadintaa varten sekä jatkotoimenpiteitä ajatellen kartoittaa tukkeutuneita tai
mataloituneita alueita, joilla on ruoppaustarvetta
virtauksen parantamiseksi.

Toteutus
Syvyyskartoitettu alue alkaa Ulvilan keskustasta
ja yltää Poriin Pihlavanlahden merialueelle asti.
Syvyyskartoitus tehtiin keväällä 2003. Luotausmenetelmänä on kaikuluotaus ja RDGPS –paikannukseen perustuva linjaluotaus. Luotausjärjestelmä on
rakennettu PC-ympäristöön.

Keskeiset tulokset
Syvyyskartoituksen keskeisin tulos on luotettavan
paikkatietoon sidotun syvyystiedon tuottaminen
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Kokemäenjoesta välillä Ulvilan keskusta Porin
Pihlavan lahti. Syvyystiedoissa on havaittu ruoppausta tarvitsevia alueita, joista tehdään erilliset
toimenpidesuositukset. Tietojen avulla voidaan
arvioida uoman madaltumista verrattuna aikaisempina vuosina tehtyihin ruoppauksiin.

4.3 Arvio sedimentaatiosta
Tavoite
Kokemäenjoen vedenlaatu- ja hienoainessedimentaatiokartoituksen tavoitteena oli selvittää jatkuvatoimista mittausmenetelmää käyttäen, miten Kokemäenjoen vedet leviävät ja sekoittuvat ympäröiviin
vesimassoihin Pihlavanlahden alueella.

Toteutus
Mittaustyöt suoritettiin 17.11.2003 ja 8.12.2003 Luode Consulting Oy:n mittauslaitteistolla. Mittauspäivinä virtaama Kokemäenjoessa oli keskimääräistä pienempi. Mitatut parametrit olivat sameus, suolapitoisuus, veden lämpötila ja a-klorofylli.
17.11.2003 mittauksia tehtiin 20 havaintopisteessä
Ulvilan Friitalan ja Kallon edustan välisellä alueella. Mittauksia tehtiin 8.12.2003 Pihlavanlahdella ja
Kokemäenjoen uomassa Porin edustalle saakka ja
lisäksi Kirjurinluodon edustalla tehtiin vertailumittaukset Kokemäenjoen etelä- ja pohjoishaarojen vedenlaatueroista. Hetkellisestä hienoainessedimentaatiosta tehtiin arvio vertaamalla mitattuja
sameusarvoja jokiveden ja meriveden sekoittumisen perusteella laskettuihin teoreettisiin sameusarvoihin. Alueen hienoainessedimentaatiosta ja
resuspensiosta on laadittu kartat laskennallisen
ja mitatun sameuden välisenä erotuksena NTU yksiköissä.

Keskeiset tulokset
Pihlavanlahden uloimmissa osissa havaittiin laskennallista sedimentaatiota kummassakin toisistaan poikkeavassa mittaustilanteessa. Myös jokisuisto toimii sedimentaatioalueena suuremman
joesta tulevan sedimenttikuormituksen ja virtaaman aikana. Pihlavanlahden keskiosissa havaittiin
kummallakin mittauskerralla ainoastaan resuspensiota. Jokiuomien sisäiset ja niiden väliset laatuerot
olivat vähäisiä. Tuulen aiheuttama sekoittuminen
matalalla Pihlavanlahdella on erittäin voimakasta.
Virtaaman muutokset sekä tuulen vaikutus tutkimusalueen vedenlaatuun ovat huomattavia.
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4.4 Tulvatietojen keräys
Tavoite
Osaselvityksen tavoitteena oli koota virtaama- ja
tulvatietoja aiemmista tulvista. Tiedoista selviää
Porin alueen tulvatekijät ja -olosuhteet, tulvatilanteiden eteneminen, käytetyt tulvantorjuntatoimenpiteet ja tulvien seuraukset.

Toteutus
Tulvatietoja kerättiin vanhoista Satakunnan Kansan lehtileikkeistä vuosilta 1936, 1951, 1975 sekä
tulvatilanteista tehdyistä raporteista (Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma
1985b, 1985c). Erityisen merkittävässä asemassa
ovat olleet vuosien 1974-1975 ja 1980-luvun tulvien
raportit. Tulvatietoja kerättiin myös talven 20042005 tulvatilanteesta. Tulvatilanteiden korkeimpia
vedenkorkeuksia selvitettiin edellä mainittujen lisäksi Porin kiinteistönomistajien jäsenyhdistysten
puheenjohtajilta.

Keskeiset tulokset
Selvityksen tuloksena on kartoitettu vuosien 1951,
1974-75, 1981-1982 ja 1982-1983 tulvatilanteiden
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tulvatilanteiden kehittymistä sekä eri tulvatekijöiden
esiintymistä tulvatilanteissa. Eri tekijöiden osalta
on arvioitu käytettyjä tulvantorjuntamenetelmiä.

4.5 Hydrologinen toistuvuus
Kokemäenjoella Porissa
Tavoite
Suurimpien virtaamien ja ylimpien vedenkorkeuksien toistuvuuksien arvioinnilla on tavoitteena
määrittää Porissa mahdollisesti esiintyviä tulvavirtaamia ja tulvien aiheuttamaa vedenpinnan nousua ja suurtulvan todennäköisyyttä. Selvityksen
perusteella voidaan arvioida Porissa tarvittavaa
tulvasuojelutasoa.

Toteutus
Vedenkorkeuden ja virtaaman vaihteluita on arvioitu ympäristöhallinnon omien vedenkorkeustietojen ja Harjavallan voimalaitoksen virtaamatietojen perusteella. Tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon tietojärjestelmään Herttaan ja ne on

analysoitu Hertan laskentaohjelman HydValikon
avulla. Laskentaohjelmassa toistuvuusanalyysi on
toteutettu Gumbelin menetelmällä. Menetelmää
käytetään yleisesti virtaamien ja vedenkorkeuksi-

en toistuvuuksien arviointiin. Virtaamien arvioinnissa menetelmän luotettavuus on parempi kuin
vedenkorkeuksia arvioitaessa.

m³/s Maksimi virtaama Harjavalta 351045 Havaintojakso/Period: 19310101-20050320
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Harjavallan virtaaman toistuvuusanalyysi HydValikolla tehtynä. Toistuvuusaika on alimmalla rivillä.

Keskeiset tulokset
Kokemäenjoen virtaamien toistuvuudet Harjavallassa on arvioitu toistuvuusanalyysillä ja vastaavat virtaamat Porissa on arvioitu valuma-alueiden
suhteessa. Aikaisempien tulvatietojen perusteella
voidaan todeta, että jo 400…500 m3/s virtaamalla
epäsuotuisissa olosuhteissa muodostuu hyydeongelmia ja merkittävä tulvauhka. Mikäli tähän
liittyy myös jäiden lähtö, tilanne voi muuttua kriittiseksi.
Virtaamien toistuvuudet Harjavallassa ja
Porissa:
Harjavalta		
HQ1/50 = 993 m3/s
HQ1/100 = 1 077 m3/s
HQ1/200 = 1 162 m3/s

Porin asteikolla toistuvuusanalyysistä saadaan
keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyväksi tulvavedenkorkeudeksi HW1/50 = N60 +2,83 m ja
HW1/100 = N60 +3,10 m. Havaintopaikka sijaitsee jääpatoja aiheuttavien siltojen alapuolella, joten
jääpatojen vaikutus vedenkorkeuteen tulee arvioida erikseen. Aikaisemmissa tulvissa vesi siltojen
yläpuolella on ollut jopa yli 60 cm korkeammalla
kuin alapuolella. Vedenkorkeuden seurantajakson
jälkeen on tehty merkittäviä ruoppauksia, jotka
vaikuttavat suurimpiin vedenkorkeuksiin. Gumbelin menetelmä ei ota huomioon veden leviämistä
tulva-alueille.

Pori
HQ1/50 = 1 024 m3/s
HQ1/100 = 1 110 m3/s
HQ1/200 = 1 198 m3/s
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4.6 Kokemäenjoen alaosan
tulvalaskelmat ja tulvakartat
Tavoite
Numeerisen virtausmallin avulla voidaan määrittää vedenkorkeuksia, virtaamia ja virtausnopeuksia erilaisissa virtaustilanteissa. Porin tulvat
-hankkeessa virtausmalleja on käytetty vedenkorkeuksien ja tulvan peittävyyden määrittämiseen
tulvatilanteissa. Malleilla on selvitetty myös veden
leviämistä pengerretyille alueille mahdollisen pengersortuman vaikutuksesta. Tulvan aiheuttamia
vedenkorkeuksia on mallien avulla selvitetty sekä
tavanomaisen vesitulvan että jään aiheuttamien
tulvien osalta. Tavalliselle vesitulvalle kalibroitu
virtausmalli on ollut pohjana osaselvityksessä 4.8.
Selvitys eri toimenpiteiden vaikutuksesta Kokemäenjoen alaosan jäätulviin.

Toteutus
Numeeriset mallilaskelmat on tehty käyttäen HECRAS ja DYX-.10 –virtausmalleja yksiulotteisissa
(1D) virtauslaskelmissa sekä TELEMAC2D-virtausmallia kaksiulotteisissa (2D) virtauslaskelmissa. Kokemäenjoen alaosan virtausmalleja varten
tarvittiin uomien ja tulva-alueiden korkeustiedot,
jotka uomien osalta saatiin Porin tulvat -hankkeen
osaprojektista ”Kokemäenjoen syvyyskartoitus
Porissa” ja muilta osin Porin kaupungilta. Korkeustiedoista laadittiin korkeusmalli, jota käytettiin
1D -virtausmallien tarvitsemien poikkileikkausten
muodostamisessa sekä 2D -virtausmallin tarvitseman laskentaverkon laatimiseen. Lopullinen
avotilan laskelmissa käytetty 1D -virtausmalli on
laadittu Ulvilan sillalta merelle ja se sisältää noin
500 poikkileikkausta ja 12 uomaa. Uomia ovat
pääuoma (Luotsinmäenjuopa), Raumanjuopa,
Huvilajuopa, Lanajuopa, Laiskaränni, Kolmihaara,
Liljanluoto, Teemuluoto, Fleiviikinranta ja Masajuopa. 2D -virtausmallit on laadittu mahdollisen
pengermurtuman aiheuttaman tulvan leviämisen
määrittämiseksi Aittaluodon – Koivistonluodon ja
Isojoenrannan – Luotsinmäen alueilla.
Jotta malleja voitaisiin käyttää tulvatilanteiden
laskemiseen, on ne ensin kalibroitava havaintojen
avulla. Mallien kalibrointia varten saatiin aineistoa
osaselvityksestä 4.4 (Tulvatietojen keräys). Kalibrointi tehtiin 1980-luvulla tehtyjen isojen ruoppausten jälkeisillä havainnoilla ja virtaamilla. 1D
-virtausmallin yläpuolisena reunaehtona käytettiin Harjavallan havaittua virtaamaa, johon lisättiin
Harjavallan alapuoliselta valuma-alueelta tuleva
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vesimäärä ja alapuolisena reunaehtona käytettiin
havaittua merivedenkorkeutta. Käytössä olleiden
vedenkorkeushavaintojen avulla pyrittiin mallin
karkeuskertoimet sovittamaan niin, että laskettu
vedenkorkeus vastaa mahdollisimman hyvin havaittua. Pengermurtuman leviämisessä käytettyä
2D -virtausmallia ei voitu kalibroida, joten karkeuskerroin valittiin kirjallisuustietojen ja kokemuksen perusteella.
Kalibroidun 1D -mallin avulla laskettiin avoveden aikaisen tulvan vedenkorkeudet määritetyille
tulvavirtaamille, jotka saatiin osaselvityksestä 4.5
(Hydrologinen toistuvuus Kokemäenjoella Porissa). Lisäksi laskelmissa käytettiin erilaisia meriveden korkeuksia.
2D-virtausmallin avulla laskettiin pengersortuman aiheuttama tulvan leviäminen. Laskelmat
tehtiin sekä joen pohjoisrannalle, jossa penkereen
on oletettu sortuvan Isorannan kohdalla, että joen
etelärannalle, jossa sortuman on oletettu tapahtuvan Tiimannin kohdalla. Pengersortuman aukosta
virtaavan veden määrä on arvioitu käyttämällä patomurtumalaskelmissa käytettävää DYX.10 –mallia. Tulvan leviämisen laskelmat tehtiin kahdelle
sortuma-aukolle ja tulvatilanteelle, joista toisessa
murtuma-aukosta virtasi vettä suurimmillaan noin
25 m3/s ja toisessa noin 120 m3/s.
Tulvakarttojen laadinnassa tarvittavaan maaston korkeusmalliin saatiin aineisto kaupunkialueen osalta Porin kaupungilta ja korkeusmallia laajennettiin maanmittauslaitoksen korkeusaineiston
avulla. Hydraulisten mallien avulla laskettujen vedenkorkeuksien ja maaston korkeusmallin avulla
laadittiin tulvavaarakartat, joissa on esitetty tulvan
peittävyys ja vesisyvyys.

Keskeiset tulokset
Osaselvityksen 1D-virtauslaskelmien tuloksena
saatiin avoveden aikaisen tulvan vedenkorkeudet
keskimäärin kerran 50:ssä, kerran 100:ssa ja kerran
250:ssä vuodessa sattuvalle virtaamalle (HQ1/50,
HQ1/100 ja HQ1/250). Vedenkorkeudet laskettiin
kahdelle merivedenkorkeudelle. Merivesi N60
+0,4 m vastaa hyvin tavanomaista tulva-ajan korkeutta. Merivedenkorkeus N60 +1,4 m puolestaan
vastaa hyvin poikkeuksellista korkeutta, joka jo sinällään aiheuttaisi tulvimista Kokemäenjoen suistoalueella. Korkea virtaama lisää vedenkorkeuden
lisäksi myös virtausnopeutta, jolloin penkereet
joutuvat suurempaan rasitukseen kuin pienellä
virtaamalla.
Kuvassa on esitetty lasketut avoveden aikaiset vedenkorkeudet keskimäärin kerran 50:ssä,
kerran sadassa ja kerran 250 vuodessa sattuvalle tulvavirtaamalle, kun meriveden korkeus on

N60 +1,4 m. Penkereet eivät ylity rautatiesillan ja
Kirjurinluodon välisellä jaksolla, mutta virtaamilla
HQ1/250 ja HQ1/100 pengersortumien riski on
erittäin suuri korkean vedenkorkeuden ja voimakkaan virtauksen takia. Virtaamalla HQ1/250 vesi

pääsisi purkautumaan pohjoisrannalla rautatiesillan yläpuolelta Isorannan alueelle. Mainittakoon,
että tammikuussa 2005 vedenpinta oli Porinsillan
ja Kirjurinluodon välillä sijainneessa mittauspisteessä korkeimmillaan noin N60 +1,50 m.
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Avoveden 1D-virtausmallilaskelmien mukaiset vedenkorkeudet Kokemäenjoen pääuomassa Tiimannin ja Länsitiensillan
välisellä jaksolla, kun merivesi on N60 +1,4m. Kuvassa on myös esitetty penkereiden korkeus joen molemmilla rannoilla.

Toisissa laskelmissa merivedenkorkeus oli N60
+0,4 m. Tällöin vedenkorkeudet ovat luonnollisesti
alempia kuin edellisessä tapauksessa. Ero kuitenkin tasoittuu ylävirtaa mentäessä. Länsitien sillan
kohdalla ero on noin 30 cm (HQ1/100) ja Rautatiesillan kohdalla noin 15 cm (HQ1/100). Kuitenkin
myös tässä tapauksessa HQ1/100 suuremmilla
virtaamilla riski pengersortumalle on suuri.
Ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän virtaamia. Erillisessä Suomen ympäristökeskuksessa
tehdyssä selvityksessä määritettiin tulvavirtaama,
joka vuoden 2070 ilmasto-olosuhteissa vastaisi kerran 250 vuodessa toistuvaa virtaamaa. Tällä virtaamalla (1 420 m3/s) lasketut vedenkorkeudet ovat
noin 40 cm korkeammalla kuin avovesitilanteessa
tulvavirtaamalla HQ1/250 merivedenkorkeudella
N60 +140 cm. Penger ylittyisi Seikun yläpuolella
sekä pohjois- että etelärannalla ja tilanteesta aiheutuisi monia pengersortumia.

Laskettujen vedenkorkeuksien avulla laadittiin Kokemäenjoen alaosan tulvakartat, jotka on
laadittu virtausmallilaskentojen mukaisille kuudelle erilaiselle avoveden aikaiselle tulvatilanteelle. Kuvassa sivulla 44 on esitetty tulvakartta
yleispiirteisellä karttapohjalla HQ1/100-tulvatilanteelle, jossa meriveden korkeus on N60 +0,4 m.
Tulvakartat on tulostettu peruskarttapohjalle ja ne
löytyvät kaikki hankkeen CD:ltä. Tulvakartat ovat
keskeinen apuväline tulviin varautumisessa.
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Porin tulvakartta, avovesi

HQ 1/100 (1110 m³/s). avovesi,
merivedenkorkeus N 60+0,40 m
Vesistö
Tulva-alue, joka sisältää myös penkereillä tulvasuojeltuja alueita, joille tulva
leviää tarkastellussa tilanteessa.
Penkereillä suojeltu tulva-alue, joka
pysyy kuivana tarkastellussa tilanteessa,
kun oletetaan penkereiden kestävän.
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Yleispiirteinen Kokemäenjoen alaosan tulvakartta. Virtaustilanne avoveden mukainen keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva tulva. Merivedenkorkeus on N60 +0,4 m. Myös tulvasuojeltu alue, joka jäisi veden alle pengersortuman
takia on esitetty kuvassa.

Osaselvityksessä tehtyjen 2D –virtausmallilaskelmien tulosten avulla laadittiin tulvan leviämiskartat sekä pohjois- että eteläpuolisen penkereen
murtumalle. Tulvan leviämisestä laadittiin myös
animaatiot. Tulvat leviämiskartat ja animaatiot löytyvät projektin CD:ltä.
Tulvakartat on laadittu pääasiassa avoveden
aikaisille tulvatilanteille, koska jääpatotilanteita
voi olla niin monia erilaisia, että yleiskäyttöisten
tulvakarttojen laatiminen jääpatotulvaa varten on
mahdotonta. Avoveden tulvakarttoja voidaan soveltaen käyttää myös jääpatotulvan aiheuttaman
tulvimisen esittämiseen.

Toteutus

4.7 Kokemäenjoen jäätymisen
kartoitus ja vedenkorkeuksien
havainnointi

Jäätymistä seurattiin valokuvaamalla jokea määrätyistä kohteista 1–3 kertaa viikossa säätilan vaihtelun mukaan. Seurannan yhteydessä tarkkailtiin
ilman ja veden lämpötilaa, virtaamaa ja vedenkorkeutta. Lämpötila- ja virtaamatiedot saatiin Harjavallan voimalaitoksen päiväkohtaisista raporteista. Käyttöön saatiin ilman ja veden lämpötilojen ja
virtaaman keskiarvot kolmena vuorokauden ajanjaksona: klo 0–7, 7–16 ja 16–24. Ilman lämpötilaa
seurattiin myös Porin lentoaseman säähavaintoasemalta. Vedenkorkeustiedot kerättiin Outokummun pumppaamon, Lukkarinsannan pumppaamon ja Etelärannan havaintoasemilta. Valokuvaaineistosta koottiin diaesitys, jossa näkyy ylä- ja
alavirtaan kuvauskohteilta otetut kuvat, ilman ja
veden lämpötilat, vedenkorkeus ja virtaama sekä
indeksikartta kuvauskohteesta.

Tavoite

Keskeiset tulokset

Tavoitteena oli selvittää joen jäätymisenaikaiset
olosuhteet ja jäätymistapa. Seuranta toteutettiin,
koska joen talviaikaisesta käyttäytymisestä tarvittiin lisätietoa Suomen ympäristökeskuksen laatimaa jokijäämallia varten.

Jokeen muodostuu hyydelauttoja, kun virtaama
on noin 200 m3/s, ilman lämpötila 0–(-5) °C ja veden lämpötila alle 0,25 °C Harjavallan voimalaitoksella. Joki saa jääkannen, kun virtaama on noin
200 m3/s tai sen alle, ilman lämpötila -5–(-10) °C
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ja veden lämpötila alle 0,25 °C Harjavallan voimalaitoksella. Joki ei jäädy kokonaan, vaan jääkannessa on paikoin avovesilaikkuja. Suuri virtaama,
400 m3/s, estää jääkannen muodostumisen, vaikka
ilman lämpötila on -5–(-10) °C ja veden lämpötila
+0,11 °C Harjavallan voimalaitoksella. Joki jäätyy
eri tavoin: ohuiden, alle 1 cm paksujen, hyydelauttojen sulautuessa, jolloin muodostuu melko tasainen jääkansi, edellistä paksumpien pintajäälauttojen kasaantuessa, jolloin jääkansi on epätasainen ja
pintajäälauttojen kasaantuessa aiemmin syntyneen
jäänreunan eteen, jolloin muodostuu epätasainen
ahtojääkansi. Seurantatiedot ovat osaltaan auttaneet rakentamaan jokijäämallia, jolla pystytään simuloimaan jääkannen ja hyyteen muodotumista ja
veden pinnan korkeutta erilaisissa jää- ja virtausolosuhteissa.

4.8 Selvitys eri toimenpiteiden
vaikutuksesta Kokemäenjoen
alaosan jäätulviin
Tavoite ja toteutus
Osahankkeen tarkoituksena oli selvittää jäiden vaikutusta Kokemäenjoen alaosan tulvatilanteisiin sekä selvittää keinoja jäiden aiheuttaman tulvariskin
pienentämiseksi.
Selvityksessä käytettiin numeerista jokijäämallia (Huokuna 1990) sekä HEC-RAS -virtausmalliohjelmaa, joka sisältää myös jääpatojen laskennan. HEC-RAS -virtausmalliohjelmalla tehdyissä
laskelmissa on käytetty osatehtävässä 4.6 (Kokemäenjoen alaosan tulvalaskelmat ja tulvakartat)
kehitettyä virtausmallia. Jokijäämallia varten poikkileikkausaineisto muutettiin sopivaan muotoon.
Jokijäämalli on kalibroitu osatehtävässä 4.7
(Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi) kerätyillä havainnoilla.
Talvelta 2004-2005 saatiin poikkeuksellisen hyvä
aineisto mallin kalibrointia varten.
Eri uoman perkausvaihtoehtojen, virtaaman
säännöstelyn sekä jääpuomien sijoituksen vaikutuksia selvitettiin tasaisella virtaamalla olettamalla
pitkä kylmä sääjakson vallitsevaksi. Virtaamatilanteiksi valittiin 300 m3/s, 400 m3/s, 500 m3/s,
600 m3/s ja 700 m3/s. Nykytilan mukaisissa laskelmissa selvitettiin myös ilman lämpötilan ja meriveden korkeuden vaikutusta jäätymiseen.
Erilaisista menetelmistä jäiden aiheuttamien
tulvariskien vähentämiseksi selvitettiin jääpuomien, uoman perkausten sekä säännöstelyn vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin Varvourin juovan avaamisen vaikutusta. Laskelma tehtiin eri toimenpi-

devaihtoehdoille samaan tapaan kuin nykytilan
laskelmissa ja käyttäen samoja virtaamia, jotta
tulosten vertaaminen olisi mahdollista.
Jäänlähdön aikaisten jääpatojen aiheuttamia
vedenkorkeuksia selvitettiin HEC-RAS –virtausmalliohjelmalla. Jäänlähtöpatojen alareunan paikoiksi oletettiin Kirjuriluodon kärki sekä Porin sillan ja Rautatiesillan kohdat. Näistä Kirjuriluodon
kärki on todennäköisin jäänlähtöpadon paikka,
koska tällä kohdalla joen kaltevuus muuttuu ja
pääuomassa on jyrkkä mutka. Uoman perkausten
vaikutusta jäänlähtöpatoihin selvitettiin laskemalla vastaavat jääpatotilanteet sekä nykytilassa että
erilaisissa perkausvaihtoehdoissa.

4.8.1 Jääpuomien vaikutus tulvakorkeuksiin
Selvitystä tehtäessä todettiin, että parhaat paikat
jääpuomien sijoittamiselle ovat Porin keskustan
yläpuolella. Kaupungin alapuolella sijoitettavilla
puomeilla voitaisiin pienentää jäänmuodostumisvaiheessa vedenkorkeuksia Kirjurinluodosta alaspäin, mutta näissä puomeissa olisi riski, että ne
joissakin tilanteissa voisivat aiheuttaa jäänlähtöpatoja keskustan kohdalla. Puomit kannattaa asettaa
paikkoihin, joissa uoman leveys on kohtuullisen
pieni ja joissa virtausnopeus on pieni niin, että
jääkannen muodostuminen on mahdollista mahdollisimman suurella virtaamalla. Uomassa olevat
saarien kohdat ovat usein hyvin toimivia puomien paikkoja. Mallitarkastelun perusteella parhaat
puomien paikat olisivat kaupungin yläpuolella sijaitsevat Kirkkojuovan, Ulvilan sillan ja Nakkilan
kohdat. Sekä Kirkkojuovan että Nakkilan kohdalla
on saaret, jolloin osa virtaamasta kiertää sivu-uoman kautta. Jääpuomi kannattaa näissä kohdin
asentaa saaren alapään kohdalle pääuomaan.
Oikein toimiessaan jääpuomi pysäyttää virtauksen mukana kulkevan jään ja jääkannen muodostuminen alkaa puomista ylävirtaan. Mikäli
virtaama on liian suuri, jääpuomi ei pysty pysäyttämään virtauksen mukana kulkevaa jäätä. Oikein
toimiessaan jääpuomi myös hidastaa jääkannen
muodostumista alapuolellaan. Kuvassa sivulla 46
on esitetty vedenkorkeus Tiimannin kohdalla ilman jääpuomeja ja tilanteessa, jossa puomit ovat
Kirkkojuovan, Ulvilan sillan ja Nakkilan kohdalla.
Kuvan tilanteessa virtaama on 500 m3/s. Kuvassa näkyy, miten jääpuomit hidastavat jääkannen
muodostumisesta aiheutuvaa vedenkorkeuden
nousua puomien alapuolella. Tämä hidastuminen
antaa paljon aikaa säännöstelyn toteuttamiselle tai
muille toimenpiteille kuten penkereiden tilapäiselle vahvistamiselle.
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Vedenkorkeus Tiimannin kohdalla ilman jääpuomeja ja jäänmuodostustilanteessa, jossa on jääpuomit Kirkkojuovan, Ulvilan sillan ja Nakkilan kohdalla virtaaman ollessa 500 m3/s ja lämpötilan -15oC.

4.8.2 Säännöstelyn vaikutus jäätulvatilanteessa
Virtaaman vaikutusta jääkannen muodostumiseen
selvitettiin mallilaskennoissa pienentämällä jäätymisvaiheen virtaamaa noin kolmen vuorokauden
ajaksi. Laskelmissa virtaama on pienennetty vuorokaudessa arvoon 250 m3/s, jossa sitä pidetään

kaksi vuorokautta ja josta se nostetaan sen jälkeen
kahdessa vuorokaudessa alkuperäiseen arvoonsa.
Säännöstelyn ansiosta vedenkorkeus jää säännöstellyssä vaihtoehdossa virtaaman noston jälkeen
noin 60 cm alemmaksi kuin ilman säännöstelyä.
Säännöstelyn toteuttamista haittaa se, että käytettävissä oleva järvien säännöstelykapasiteetti on
Kokemäenjoen vesistössä pieni ja järvet sijaitsevat
kaukana Porista.
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Jäätymisvaiheen säännöstelyn toteuttamisen vaikutus vedenkorkeuteen Tiimannissa, kun alkuperäinen virtaama on 600 m3/s ja säännöstelyvaiheessa se pienennetään arvoon 250 m3/s.
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4.8.3 Perkausvaihtoehtojen vaikutus
jäätulvatilanteessa

ole varsinaisia mitoituslaskelmia, vaan niiden on
tarkoitus antaa yleiskuva toimenpidevaihtoehtojen
vaikutuksista.

Jokijäämallin ja HEC-RAS-mallin avulla selvitettiin erilaisten perkausvaihtoehtojen vaikutukset
jääkannen muodostumisen aikaisiin vedenkorkeuksiin ja jäänlähtöpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin. Nämä perkausvaihtoehtolaskelmat eivät

Selvityksessä käsiteltyjen perkauskohteiden sijainti.

Seuraavassa on lyhyesti luetteloitu eri perkausvaihtoehdot ja niiden vaikutukset:

• Toimisi parhaiten yhdessä Huvilajuovan
perkauksen kanssa, jolloin myös tämän perkauksen vaikutus korostuisi.

Raumanjuovan yläpään perkaus
Kirjurinluodon kärki - Seikun saha
Raumanjuovan yläosassa Kirjurinluodon kärjen
kohdalla on erittäin matala alue, jossa 1970 -luvun
lopulla tehty perkaus on ilmeisesti liettynyt pahasti. Perkauksen on oletettu olevan Raumanjuovan
paaluvälillä 97-102. Perkauksen pohjan leveys 60
m ja pohjan korkeus N60 –5 m.
• Liettymien poisto on tarpeellista, muutoin
voi liettyä pahemmin.
• Pelkästään tällä perkauksella ei voida vaikuttaa paljon vedenkorkeuksiin (vaikutus
5 cm luokkaa).

Kirjurinluodonkärki on todennäköisin jäänlähtöpatojen muodostumispaikka. Ruoppaamalla uomaa Kirjurinluodon kärjen yläpuolella voitaisiin
pienentää Kirjurinluodon kärkeen muodostuvasta
jääpadosta aiheutuvia vedenkorkeuksia. Ruoppauksen vaikutusta on selvitetty laskemilla, joissa
on käytetty uoman perkausta, joka alkaa Kirjurinluodon kärjestä ja jatkuu Linnasillan yläpuolelle
Seikkuun. Ruoppauksen pohjan taso on N60 -6 m
ja pohjan leveys 60 m.
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• Jos jääpato muodostuu Kirjurinluodon kärkeen, perkaus laskee jääpadon aiheuttamaa
vedennousua rautatiesillalla noin 48 cm
nykytilasta (virtaamalla 600 m3/s).
• Jos jääpato muodostuu Linnansillan yläpuolelle, perkaus laskee jääpadon aiheuttamaa
vedennousua rautatiesillalla noin 62 cm
nykytilasta (virtaamalla 600 m3/s).
• Ei vaikutusta rautatiesillalla syntyvässä
jääpatotilanteessa.
• Perkauksen vaikutukset jäätymisen aikaisiin
vedenkorkeuksiin vähäiset (virtaama
600 m3/s vaikutus suurimmillaan vain
8 cm).
• Ruopattavat massat noin 150 000 m3.
Kirjurinluodon kärki – Tiimanni
Perkausvaihto on suuri perkaus Kirjurinluodon
kärjestä jokea ylös Tiimannin yläpuolelle. Perkauksen pohjan taso on N60 –5 m ja pohjan leveys
60 m.
• Vaikuttaa kaikkiin jääpatojen aiheuttamiin
vedenkorkeuksiin Kirjurinluodon ja Tiimannin välillä.
• Vaikutus jääpatojen aiheuttamiin vedenkorkeuksiin suuri.
• Ruopattavaa massaa paljon, noin 500 000 m3.
Huvilajuovan perkaus
(sisältää Huvilajuovan, Hevosluodonjuovan ja
Kolmihaaran perkauksen)
Perkausvaihtoehto avulla lisätään veden purkautumista Raumanjuovan yläosan ja Huvilajuovan
kautta. Tässä vaihtoehdossa on Huvilajuopa, Hevosluodonjuopa ja Kolmihaara perattu niin, että
uoman pohja on vähintään tasossa N60 –3 m ja
perkauksen pohjan leveys on 30 m.
• Vaikutus jäätymisen aikaisiin suurimpiin
vedenkorkeuksiin pääuomassa virtaaman
ollessa 600 m3/s on noin 12 cm.
• Vaikutus jäätymisen aikaisiin suurimpiin
vedenkorkeuksiin Raumanjuovan yläpäässä
virtaaman ollessa 600 m3/s on noin 18 cm.
• Ruopattavat massat noin 80 000 m3.
• Olisi toteutettava yhdessä Raumanjuovan
yläpään perkauksen kanssa.
Laiskarännin perkaus
Kivinin alueella, Kokemäenjoen suistossa, sijaitseva Laiskaränni ruopattiin 1970-luvun lopulla ja
Laiskarännistä rakennettiin oikaisu-uoma Tukkiluodon läpi pääuomaan. Perkausvaihtoehdossa
laajennetaan Laiskarännin aikaisempaa perkausta
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ja lisäksi ruopataan vanhaa Laiskarännin uomaa
oikaisu-uoman kohdalta suoraan länteen. Näin
edistetään veden purkautumista Laiskarännin
kautta Kivinin hyydealueen ohi merelle. Tässä
vaihtoehdossa ruoppauksen pohjantaso on N60-5
m ja pohjan leveys 20 m.
• Vaikutus jäätymisen aikaisiin suurimpiin
vedenkorkeuksiin Kivinin kohdalla virtaaman ollessa 600 m3/s on 27 cm.
• Ylempänä vaikutukset jääkannen muodostumisen aikaisiin vedenkorkeuksiin vähäisiä.
• Ruopattavat massat noin 360 000 m3.
Karvianjuovan perkaus
Karvianjuopa on Kokemäenjoen päähaaran pohjoispuolella oleva matala ja osittain umpeenkasvanut juopa. Tässä vaihtoehdossa juovan avauksen lisäksi on avattu uomat Karvianjuovan ja pääuoman
kohdalla olevien kahden saaren, Hirvi ja Lindenin
santa, ympäri. Kaikkien uomien perkausten pohjan
korkeus on N60 -4 m ja pohjan leveys 30 m.
• Vaikutus jääkannen muodostumisen aikaisiin vedenkorkeuksiin Kivinin kohdalla
virtaaman ollessa 600 m3/s on noin 24 cm.
• Ylempänä vaikutukset jääkannen muodostumisen aikaisiin vedenkorkeuksiin vähäisiä.
• Ruopattavaa massaa paljon, noin 550 000 m3.
Varvourinjuovan avaaminen ja pengerrys
Kokemäenjoki jakaantuu suuosallaan moniksi eri
uomiksi, jotka kokoontuvat jälleen yhteen ennen
Kiviniä. Jääpatotilanteessa kaksi tai kolme rinnakkaista uomaa pystyy välittämään suuremman vesimäärän kuin yksi uoma, jonka kapasiteetti vastaa
avotilassa rinnakkaisten uomien yhteistä kapasiteettiä. Jäätulvien ehkäisemisen kannalta on siis
parempi, että käytössä on kaksi rinnakkaista, ehkä
vähän pienempääkin uomaa, kuin yksi iso. Kokemäenjoen alaosa on tiheästi asutettua ja ohitusuomalle ei Porin kaupungin kohdalta käytännössä
löydy muuta paikkaa kuin vanhan Varvourinjuovan kohta. Tässä vaihtoehdossa Varvourinjuopa
on kunnostettu uomaksi, jonka pohjan leveys olisi
noin 30 m ja jonka pohjan taso olisi noin tasossa
–3 m.
• Kirjurinluodon kärjessä olevan jääpadon
aiheuttama vedennousu on noin 32 cm pienempi kuin nykytilanteessa.
• Linnansillan yläpuolella olevan jääpadon
aiheuttama vedennousu on noin 70 cm pienempi kuin nykytilanteessa.

• Rautatiesillan yläpuolella olevan jääpadon
aiheuttama vedennousu on noin 90 cm pienempi kuin nykytilanteessa.
• Varvourinjuovan avaaminen edellyttää rantojen pengertämistä vastaavalle tasolle kuin
pääuoman rantapenkereet.
• Riski tulvan leviämiselle vaikeassa tulvatilanteessa Herralahden alueelle.
• Vedenpinta Varvourinjuovassa putoaa noin
80 cm ja lyhytaikaissäännöstely vaikuttaa
Varvourinjuopaan.
• Joudutaan avaamaan uoma teollisuusalueen
läpi.
• Edellyttää kahden uuden sillan rakentamista.
Yhdistelmä,
jossa on toteutettu Laiskarännin ja Huvilajuovan
perkaus sekä perkaus välillä Kirjurinluodon kärki – Seikku sekä lisäksi Varvourinjuopa on otettu
käyttöön.

Tiimanni

Rautatiesilta

5,0

Seikku

Länsitien
silta VT-8

Kirjurinluodon kärki
Linnansilta

Edellä esitettyjen tulosten perusteella erillisistä
vaihtoehdoista muodostettiin yhdistelmä, jonka on
arvioitu parhaiten auttavan erilaisissa tulvatilan-

teissa. Tässä laskelmassa myös Varvourinjuopa on
otettu mukaan uutena uomana. Kuvassa on esitetty jäätymisen aikaiset suurimmat vedenkorkeudet
Länsitien sillan ja Ulvilan sillan välisellä jaksolla
virtaamilla 400 m3/s, 500 m3/s ja 600 m3/s. Pääuoman virtaamalla 400 m3/s virtaa Varvourinjuovan
kautta avotilanteessa noin 80 m3/s ja jääkannen
muodostumisvaiheessa noin 95 m3/s. Vastaavasti
pääuoman virtaamalle 500 m3/s Varvourinjuovan
virtaama-arvot ovat 100 m3/s ja 120 m3/s sekä
pääuoman virtaamalle 600 m3/s Varvourinjuovan
virtaama-arvot ovat 120 m3/s ja 140 m3/s. Jääkannen muodostuessa siis suurempi osa virtaamasta
kulkee Varvourinjuovan kautta.
• Perkauksilla ja Varvourinjuovan avaamisella
voidaan vaikuttaa vedenkorkeuksiin melko
oleellisesti. Pääuoman virtaamalla 500 m3/s
ovat jäätymisestä aiheutuvat vedenkorkeudet Kirjurinluodon alapuolella noin 20 cm,
rautatiesillan kohdalla noin 50 cm ja Tiimannissa noin 80 cm alempana kuin nykytilassa.
• Vaihtoehto on hyvin kallis toteuttaa, koska
siinä syntyy paljon ruopattavia massoja.
Myös Varvourinjuovan kunnostaminen ja
pengertäminen uomaksi on kallista.
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Perkausvaihtoehtojen ja Varvourinjuovan avaamisen yhdistelmän vaikutus jääkannen muodostumisen aiheuttamiin suurimpiin vedenkorkeuksiin virtaamilla 400 m3/s, 500 m3/s ja 600 m3/s. Penkereiden ylittymistä ei ole
vertailussa otettu huomioon.
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4.9 Tulvavahinkojen arviointi
Tavoite
Tulvavahinkojen arvioinnissa tavoitteena oli arvioida eri tulvatilanteissa teollisuudelle sekä muulle
toiminnalle ja asutukselle aiheutuvia vahinkoja.
Porissa tulvat voivat aiheuttaa myös merkittäviä
ympäristövahinkoja. Ympäristövahinkoja on arvioitu Luotsinmäen käytöstä poistetun kaatopaikan
sekä Luotsinmäen puhdistamon ja lietteenkäsittelypaikan, suurimpien teollisuustuotantolaitosten
ja polttonesteen jakelupisteiden osalta.

Toteutus
Teollisuuden vahingot on arvioitu pyytämällä jokirannassa sijaitsevilta teollisuuslaitoksilta, korkeakoulukeskukselta, jätevedenpuhdistamolta sekä
vesilaitokselta tiedot tulvatasoista, joissa kustannuksia syntyy sekä arviot aiheutuvista kustannuksista. Kustannuksissa on eroteltu tuotannon
menetykset (€/vrk) sekä rakennuksille ja laitteille
aiheutuvat vahingot.
Asutukselle aiheutuvat vahingot on arvioitu
kiinteistö- ja huoneistorekisterin paikkatietoaineiston (© Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus PL 7, 00521 Helsinki) ja tulvista laadittujen
tulvan leviämiskarttojen paikkatietoaineistojen
avulla. Käytetyt RHR:n tiedot ovat vuodelta 2002.
Rekisterin tietojen tarkkuus on kuntakohtainen,
eikä virheitä ole oikaistu vahinkoarvioita tehtäessä.
Vahinkojen arviointia varten aineistosta on eroteltu
asuinrakennukset, muut rakennukset, teollisuuden
rakennukset ja liikerakennukset. Vahinkoarvioinnin perusteet on esitetty luvussa 5.2.

Keskeiset tulokset
Vahingot arvioitiin neljässä tulvatilanteessa:
• virtaama HQ1/100, avovesitilanne ja merivedenkorkeus N60 +40 cm
• virtaama HQ1/250, avovesitilanne ja merivedenkorkeus N60 +140 cm
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• virtaama HQ1/250, avovesitilanne, merivedenkorkeus N60 +140 cm ja penkereet
murtuvat
• jääpato Kirjurinluodon kärjessä ja virtaama
Kokemäenjoessa noin 700 m3/s
Vahinkoarviot arvioiduissa tulvatilanteissa on esitetty luvussa 5.3.

5 Tulvavahinkoalueet ja vahingot Porissa
5.1 Tulvakartat
Tulvavaarakartoilla esitetään tulvan peittävyys ja
vedensyvyys eri tulvatilanteissa (Sane 2006). Tulvavaarakartoista voidaan käyttää myös yleisnimitystä tulvakartat. Porin tulvat –hankkeessa laadituilla tulvavaarakartoilla on vesisyvyydet jaettu
neljään eri syvyysluokkaan: 0-0,5 metriä, 0,5-1,0
metriä, 1,0-1,5 metriä ja yli 1,5 metriä. Tulvakartat
on laadittu avovesitilanteessa virtaamille HQ1/50,
HQ1/100 ja HQ1/250 merivedenkorkeuksille
N60 +40 cm ja N60 +140 cm. Tulvakartoissa käytetyt vedenkorkeudet on saatu yksiulotteisten virtausmallilaskelmien tuloksista. Lisäksi tulvakartta
on laadittu jääpatotulvatilanteelle, jossa jääpato
muodostuu Kirjurinluodon kärkeen ja virtaama
Kokemäenjoessa on 700 m3/s. Jääpatotilanteen
vedenkorkeudet on saatu Kokemäenjoen alaosan
jääselvityksen yhteydessä tehdyistä laskelmista.
Pengermurtumasta aiheutuvaa tulvan leviämistä on selvitetty kaksiulotteisella virtausmallilla.
Laskelmat on tehty erikseen joen pohjoispuolelle,
jossa pengersortuman on oletettu tapahtuvan Isojoenrannassa, ja joen eteläpuolella, jossa sortuman
on oletettu tapahtuvan Koivistonluodossa. Koska
penkereen murtuma-aukosta virtaava vesimäärä
riippuu tulvan suuruudesta, on laskelmat tehty
kahdella eri murtumatilanteella, jossa toisessa
virtaama murtuma-aukosta on suurimmillaan
25 m3/s ja toisessa 120 m3/s. Tulvan leviämisestä on laadittu tulvakartat, joissa ilmenee tulvan
peittävyys eri ajanhetkinä. Pengersortuman aiheuttamasta tulvan leviämisestä on myös laadittu
animaatiot.
Ilmastonmuutosskenaariosta RE B2 on laadittu leviämiskartta. Skenaariossa suurtulvatilanne
ajoittuu kesään tai syksyyn, jolloin virtaama kasvaa 62 %:a, ja keskimäärin kerran 250 vuodessa
esiintyväksi virtaamaksi saadaan 1 514 m3/s.

5.2 Vahinkoarvioinnin arviointiperusteet
Rakennukset
Vahinkoja asutukselle ja yhdyskunnalle on arvioitu eri tulvatilanteisiin määritettyjen tulvavedenkorkeuksien ja laadittujen tulvakarttojen avulla.
Tulvassa kastuvien rakennusten määrä ja pinta-ala
on arvioitu Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietokannan (© Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 7, 00521 Helsinki) perusteella. Käytetyt
tiedot ovat vuodelta 2002, joten kaavoituksen ja
rakentamisen edetessä on tulva-alueille saatettu rakentaa lisää. Tiedot rekisteriin tallennetaan
kunnissa, joten rekisterin tarkkuus on kuntakohtainen. Esimerkiksi rekisterissä on Porissa noin 100
rakennusta, jotka rekisterissä olevien koordinaattivirheiden takia sijaitsevat kartalla muualla kuin
Porissa ja jäivät siten pois vahinkotarkastelusta.
Tarkastelusta puuttuvat rakennukset sijaitsevat eri
puolilla Poria, joten niiden vaikutusta vahingon
suuruuteen on vaikea arvioida. Rekisterin virheitä
ei ole oikaistu vahinkolaskennassa.
Vahinkoja arvioitaessa rakennukset on luokiteltu käyttötarkoituksen mukaan. Käytetyt luokat
ja niihin kuuluvat rakennukset on esitetty taulukossa 19. Kaikkien ryhmien rakennukset eivät ole
rakennuksina täysin samantyyppisiä, joten tulvavahinkoja laskettaessa on erotettu teollisuuden ja
liikenteenharjoittamisen rakennukset omiksi ryhmikseen sekä vapaa-ajan rakennukset ja sauna- ja
talousrakennukset omiksi ryhmikseen.
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Taulukko 19. Vahinkoarviossa eri rakennusluokkiin kuuluvat rakennukset.
Rakennusluokka
1. Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset ja asuntolat
2. Asuinrakennukset
3. Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja
talousrakennukset
4. Teollisuus ja liikenteenharjoittaminen
5. Liike- ja toimistorakennukset
6. Maa-, metsä- ja kalatalous
7. Liikunta ja kulttuuri
8. Yhdyskuntatekniikka

Luokkaan kuuluvat rakennukset
Asuntolat, lasten päiväkodit, vanhainkodit, yleissivistävien oppilaitosten
rakennukset ja ammatillisten oppilaitosten rakennukset, muut terveydenhuoltorakennukset
Yhden ja kahden asunnon talot, muut erilliset pientalot, rivitalot, luhtitalot
ja muut asuinkerrostalot
Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja talousrakennukset sekä muualla luokittelemattomat rakennukset
Teollisuus- ja pienteollisuustalot, teollisuushallit, muut teollisuuden tuotantorakennukset, teollisuusvarastot, muut varastorakennukset, kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset, muut liikenteen rakennukset, tutkimuslaitosrakennukset
Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset, myymälähallit, muut myymälärakennukset, kauppavarastot, toimistorakennukset, tietoliikenteen rakennukset
Kasvihuoneet, viljakuivaamot ja viljan säilytysrakennukset, muut maa-,
metsä- ja kalatalouden rakennukset, turkistarhat
Seura- ja kerhorakennukset, muut kokoontumisrakennukset, monitoimihallit ja muut urheiluhallit, muut urheilu- ja kuntoilurakennukset, kirkot
kappelit, luostarit ja rukoushuoneet, teatterit, ooppera-, konsertti- ja
kongressitalot, ravintolat, hotellit ja muut majoitusliikerakennukset
Väestönsuojat, yhdyskuntatekniikan rakennukset, voimalaitosrakennukset

Vesisyvyydellä 0-0,5 metriä eivät kaikki rakennukset kärsi vahinkoja. Vahinkoihin on kuitenkin
laskettu kaikki rakennukset mukaan, koska tulvasta todennäköisesti aiheutuu varsinaisen tulvan
leviämisalueen ulkopuolella rakennuksille vahinkoja veden noustessa kellareihin joko suoraan tai
viemäriverkoston kautta. Vahinkoarvio perustuu
kastuviin kerrosaloihin, jotka on laskettu Väestötietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin
tietokannan perusteella. Taulukossa 20 on esitetty
vahinkoarvioinnissa eri rakennustyypeille ja vesisyvyyksille käytetyt vahingot (€/m2).

Rakennusryhmistä suurimmat vahingot aiheutuvat asuinrakennuksille sekä teollisuus- ja liikerakennuksille. Vahinkoja arvioitaessa näiden rakennustyyppien vahingoilla (€/m2) on rahallisia
vahinkoja arvioitaessa erityisen suuri merkitys.
Asuinrakennuksille käytetyt vahinkoarviot edellyttävät, että asukkaat tulvan laskettua omatoimisesti osallistuvat kastuneiden rakennusten korjaustöihin. Jos työt teetetään rakennusliikkeillä, ei
laskettu neliökustannus riitä kattamaan kuluja.

Taulukko 20. Vahinkoarvioinnissa käytetyt vahingot (€/m2) rakennustyypeittäin ja vesisyvyyksittäin.
Rakennustyyppi
Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset ja asuntolat
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset,
saunat ja talousrakennukset
Teollisuusrakennukset ja kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
Liike- ja toimistorakennukset
Liikunta- ja kulttuurirakennukset
Yhdyskuntatekniikka
Maa-, metsä- ja kalatalous
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Vahinko rakennuksille, (€/m2)
Vesisyvyys
Vesisyvyys
0-0,5 m
0,5-1,5 m
120
200
100
50
30
100
30
150
150
70
70

150
100
70
180
70
200
250
200
100

Vesisyvyys
yli 1,5 m
500
400
200
120
400
120
500
500
500
100

Teollisuus
Teollisuuden vahinkojen arviointi tehtiin tammikuussa 2005. Vahinkoarviota hyödynnettiin myös
talvitulvatilanteessa Pirkanmaan ympäristökeskuksen jättämässä poikkeuslupahakemuksessa
joidenkin yläosan järvien säännöstelyrajojen ylittämiseksi. Teollisuuden vahinkojen arviointi on tehty
kymmenelle jokirannassa sijaitsevalle laitokselle
(kahdeksan teollisuuslaitosta, korkeakoulukeskus
ja Porin Vesi). Vahingot on arvioitu pyytämällä
laitoksilta tiedot kriittisistä tulvatasoista, joissa
syntyy kustannuksia ja arviot aiheutuvista kustannuksista. Selvityksessä mukana ovat UPM Seikun
saha, Sampo-Rosenlew, Hollming Works, Porin
Vesi, Korkeakoulukeskus (entinen Porin Puuvilla), Satamaito, Corenson Korsnäsin säkkivarasto,
Componenta Pori, Electrolux ja Porin Lämpövoima
Oy. Laitoksista Porin Vedellä, Porin Lämpövoima
Oy:llä ja Korkeakoulukeskuksella ei ole arvioitu
päivittäiskustannuksia.
Teollisuuden vahingot on jaettu tuotannon
menetyksiin sekä tuotteiden pilaantumiseen. Kertakustannukset sisältävät valmiiden tuotteiden
pilaantumiset. Kertaluonteisia kustannuksia ovat
myös tuotantolaitteiden ja rakennusten korjauskulut. Tuotantolaitteiden korjauskustannuksia laitoksissa ei osattu kattavasti arvioida, mutta kustannukset ovat merkittäviä. Rakennusten vauriot
arvioitiin tuotannon menetyksiin verrattuna niin
pieniksi, ettei niitä suurimmassa osassa laitoksista
katsottu tarpeelliseksi arvioida. Rakennukset ovat
mukana rakennuksista tehdyissä vahinkoarvioissa.
Keskimäärin kymmenen vuorokauden tuotantokatkoksen menetykset ovat suuremmat kuin
kertakustannukset. Suurtulvatilanteessa työkoneiden ja laitteistojen vioittuessa tuotannon katkokset
voivat venyä useiksi kuukausiksi.
Teollisuuden vahinkoarvioinnissa mukana olleiden laitosten lisäksi kastuu suurtulvatilanteessa
lukuisia muitakin teollisuuden tuotanto- ja varastorakennuksia sekä liikerakennuksia ja kauppavarastoja, joissa aiheutuu tuotannon menetyksiä ja
tuotteiden pilaantumisia.

Maatalous
Maatalouden tulvavahinkoja voidaan arvioida
paikkatietoaineiston avulla, kun tulvan leviämisalueet ovat tiedossa. Maataloudelle vahinkoja aiheutuu erityisesti luotojen alueella ja jokirannassa
kaupungin alapuolella. Tällöin voidaan määrittää
kastuvien peltojen pinta-alat ja laskea maataloudelle syntyvät vahingot. Maataloudelle aiheutu-

neen vahingon laskennassa on vahinkona käytetty
230 €/hehtaari.
Koska maataloudelle aiheutuvat vahingot
ovat hyvin pieniä verrattuna rakennuksille ja teollisuudelle aiheutuviin vahinkoihin on maatalousvahinko arvioitu vain keskimäärin kerran sadassa
vuodessa (HQ1/100) esiintyvälle tulvatilanteelle,
merivedenkorkeus N60 +40 cm.

5.3 Tulvan leviäminen ja
vahinkoarviot eri tulvatilanteissa
Tulvavedenkorkeudet ja siten myös tulvakarttojen
laadinta perustuvat numeerisiin virtausmalleihin.
Malleissa käytetyt virtaamat perustuvat hydrologiseen toistuvuuteen, jotka on arvioitu Gumbelin
menetelmällä. Yksiulotteisissa virtauslaskelmissa
on käytetty HEC-RAS ja DYX-.10 virtausmalleja ja
kaksiulotteisissa virtauslaskelmissa TELEMAC2D
-virtausmallia. 1D -virtausmallien avulla on laskettu vedenkorkeudet avovesitilanteille ja 2D virtausmallin avulla pengermurtumatilanteille.
Jääpatotulvatilanteen vedenkorkeudet on saatu
Kokemäenjoen alaosan jääselvityksen yhteydessä
tehdyistä laskelmista.

5.3.1 Tulvatilanne HQ1/100, merivesi
N60 +40 cm, avovesitilanne
Tulvan leviäminen
Kun avovesikautena virtaama kasvaa 1110
m 3 /s:iin (HQ1/100) ja merivesi nousee
N60 +40 cm:iin, nousee vesi Kokemäenjoessa
tasolle:
		 • Rautatiesillalla N60 +2,51 m
		 • Seikun sahan kohdalla N60 +2,33 m
		 • Kirjurinluodon kärjessä N60 +2,22 m
		 • Karjarannassa N60 +2,07 m
		 • Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla 		
			 N60 +1,58 m
Tulvan alle jää noin 2 000 hehtaaria maa-alueita.
Kastuvasta alueesta pääosa, noin 90 %, on peltoa.
Keskeisimmät vahinkoalueet ovat luotojen alue
(Hevosluoto, Kvistinluoto, Hanhiluoto ja Täiluoto), jokirannan alavat alueet länsitien alapuolella
sekä Kivinin ja Krootilan alueet. Suurimmat vahingot syntyvät Huvilajuovan varrella ja Krootilassa,
mutta myös muualla joen alaosalla ja suistoalueella
kastuu yksittäisiä rakennuksia.
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Virtaama HQ1/100
Merivesi N60+40 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen, kun virtaama on HQ1/100 (1 110 m3/s) ja merivedenkorkeus N60 +40 cm. Tulva-alue on
lähes 2 000 hehtaaria.

Vahingot asutukselle ja yhdyskunnalle
Tulvatilanteessa rakennuksia kastuu noin 400, joista asuinrakennuksia on noin 30. Asuntoja kastuu
noin 40. Vapaa-ajan rakennuksia ja talousrakennuksia kastuu noin 350. Teollisuuden rakennuksia
kastuu noin 10 ja liike- ja toimistorakennuksia alle
5. Veden arvioidaan nousevan myös Luotsinmäen
jätevedenpuhdistamon ja lietteenkäsittelyn alueille. Tulvassa kastuvat rakennukset rakennusluo-
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kittain ja arvio kastuvien asuntojen määrästä on
esitetty taulukossa 21. Tulvatilanteessa rakennuksille aiheutuvat kokonaisvahingot ovat taulukon
20 mukaisia vahinkojen suuruuksia käyttäen 3,92
milj. €.

Taulukko 21. Avovesikaudella keskimäärin kerran 100:ssa vuodessa esiintyvällä tulvavirtaamalla kastuvat rakennukset
rakennusluokittain ja arvio kastuvien asuntojen määrästä, merivedenkorkeus N60 +40 cm.

Rakennusluokka
Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset ja
asuntolat
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja talousrakennukset
Teollisuus ja liikenteenharjoittaminen
Liike- ja toimistorakennukset
Maa-, metsä- ja kalatalous
Liikunta ja kulttuuri
Yhdyskuntatekniikka
Yhteensä

Vesisyvyys 0-0,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl
asunnot, kpl
0
0

Vesisyvyys 0,5-1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
0
0

Vesisyvyys yli 1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
0
0

20
295

25
5

10
60

10
alle 5

0
0

0
0

5

0

alle 5

0

0

0

alle 5

0

alle 5

0

0

0

alle 5

0

0

0

0

0

5
5
noin 335

0
0
30

alle 5
alle 5
noin 80

0
0
noin 10

0
0
0

0
0
0

Vahingot teollisuudelle

5.3.2 Tulvatilanne HQ1/250, merivesi
N60 +140 cm, avovesitilanne

Teollisuuden tulvavahinkoselvityksessä mukana
olleilla laitoksilla päivittäiset toiminnan menetykset ovat yli 6 000 €/vuorokausi. Jos tuotannon
katkos on kuukauden mittainen, ovat tuotannon
menetykset 130 000 €. Kertakustannukset ovat yli
100 000 €. Näiden kustannusten lisäksi tulevat rakennusten korjauskustannukset sekä mahdollisesti
rikkoutuneiden tuotantolaitteistojen hankintakustannukset. Kaikkiaan teollisuuslaitoksia ja teollisuusvarastorakennuksia sijaitsee tulva-alueella
alle 10 kappaletta.

Tulvan leviäminen

Maataloudelle aiheutuvat vahingot

Tulvan alle jää noin 3 600 hehtaaria maa-alueita.
Keskeisimmät vahinkoalueet ovat Kivini, Krootila
sekä osittain Kahaluoto ja Toukari, luotojen alue
ja joen viereiset peltoalueet kokonaan, kokonaan
Pormestarinluoto, Isosanta, Hyvelä, Toejoen alue
ja Isojoenranta sekä osittain Karjaranta ja Kalaholma.

Tulvatilanteessa jää veden alle noin 2 000 hehtaaria joen ranta-alueita. Jokiranta ja luodot suistossa
Porin alapuolella ovat maatalousvaltaisia. Peltoa
on kastuvasta alueesta noin 90 % eli lähes 1 800
hehtaaria. Mikäli tulva nousee alueelle kevään,
kesän tai syksyn aikana aiheutuu maataloudelle
vahinkoja. Jos vahingot ovat 230 €/hehtaari, ovat
kokonaisvahingot maataloudelle noin 415 000 €.

Kun avovesikautena virtaama kasvaa 1 225 m3/s:
iin (HQ1/250) ja merivesi nousee N60 +140 cm:iin,
nousee vesi Kokemäenjoessa tasolle:
• Rautatiesillalla N60 +2,83 m,
• Seikun sahalla N60 +2,64 m,
• Kirjurinluodon kärjessä N60 +2,53 m,
• Karjarannassa N60 +2,35 m ja
• Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla 		
N60 +1,97 m.
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Virtaama HQ1/250
Merivesi N60 +140 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen avovesitilanteessa, kun virtaama on HQ1/250 (1 225 m3/s), merivedenkorkeus N60 +140 cm.
Tulva-alue on noin 3 600 hehtaaria.

Vahingot asutukselle ja yhdyskunnalle
Tulvatilanteessa rakennuksia kastuu noin 3 250,
joista 2 250 on asuinrakennuksia. Asuntoja kastuu
lähes 3 400 asuntoa (kerrostalojen alimpien kerrosten asuntojen määrä arvioitu). Asuinrakennuksista
lähes 630:llä vesi nousee 0-0,5 metriä, yli 1 600:lla
0,5-1,5 metriä ja 13:lla yli 1,5 metriä. Vapaa-ajan
rakennuksia, saunarakennuksia ja talousrakennuksia kastuu yhteensä lähes 750. Liike- ja toimistorakennuksia kastuu lähes 40 (noin 30 000 m2) ja teollisuuden ja liikenteen rakennuksia 170 (106 000 m2).
Päiväkoteja, vanhainkoteja, asuntoloita ja oppilaitoksia kastuu yhteensä lähes 20. Vesi nousee
Luotsimäen puhdistamon alueelle ja lietteenkäsittelyalueelle aiheuttaen puhdistamon toiminnan
loppumisen ja laitteistojen vaurioitumisen. Tulvassa kastuvat rakennukset rakennusluokittain sekä
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arvio kastuvien asuntojen määrästä on esitetty taulukossa 22. Tulvatilanteessa rakennuksille aiheutuvat kokonaisvahingot ovat taulukon 20 mukaisia
vahinkojen suuruuksia käyttäen noin 77 milj. €.
Suomen ympäristökeskuksen suurtulvaselvityksessä on arvioitu keskimäärin kerran 250 vuodessa
esiintyvällä tulvalla Porin kaupungille aiheutuvan
noin 45 miljoonan euron vahingot.

Taulukko 22. Avovesikaudella keskimäärin kerran 250:ssä vuodessa esiintyvällä tulvavirtaamalla kastuvat rakennukset
rakennusluokittain ja arvio kastuvien asuntojen määrästä, merivedenkorkeus N60 +140 cm.

Rakennusluokka
Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset ja
asuntolat
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja talousrakennukset
Teollisuus ja liikenteenharjoittaminen
Liike- ja toimistorakennukset
Maa-, metsä- ja kalatalous
Liikunta ja kulttuuri
Yhdyskuntatekniikka
Yhteensä

Vesisyvyys 0-0,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
10
10

Vesisyvyys 0,5-1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
10
60

Vesisyvyys yli 1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
0
0

625
165

875
alle 5

1 610
565

2 500
15

15
10

15
alle 5

65

5

100

6

alle 5

0

10

0

20

5

0

0

10

0

alle 5

0

0

0

10
alle 5
noin 905

alle 5
0
noin 895

10
5
noin 2 320

0
0
noin 2 525

0
0
noin 30

0
0
noin 20

Vahingot teollisuudelle

Vahingot asutukselle ja yhdyskunnalle

Vahinkoselvityksessä mukana olleille laitoksille aiheutuu 532 000 €:n päivittäiset toiminnan menetykset eli, jos tuotanto on pysähdyksissä kuukauden, ovat menetykset noin 11,2 milj.€. Tuotteita pilaantuu 5 milj.€:n arvosta. Tämän lisäksi laitoksille
aiheutuu huomattavia kustannuksia rakennusten
ja tuotantolaitteiden korjauksista. Teollisuusrakennuksia kastuu tulvatilanteessa kaikkiaan noin 75
kappaletta. Näistä noin puolella vesi nousee 0-0,5
metriä ja noin puolella 0,5-1,5 metriä maanpinnasta
mitaten.

Asuinrakennuksia tulvatilanteessa jää tulva-alueille kaikkiaan lähes 3 300 (sisältää omakotitalot,
paritalot, rivitalot ja kerrostalot). Asuntoja kastuu
yhteensä noin 5 000. Noin 2 100:lla asunnolla on
vedenkorkeus 0-0,5 metriä, noin 2 850:llä asunnolla
1,0-1,5 metriä ja noin 20:llä asunnolla yli 1,5 metriä. Kastuvien asuntojen määrään on arvioitu kerrostalojen alimpien kerrosten asuinhuoneistojen
määrä. Kaikkein syvimpään tulvaveteen jäävillä
rakennuksilla on vaara, että ne tuhoutuvat tulvan
mukana kokonaan.
Vapaa-ajan rakennuksia, saunoja ja talousrakennuksia kastuu yhteensä noin 900. Näistä 360 on vapaa-ajan rakennuksia. Noin 600:lla rakennuksella
vesi nousee maanpinnasta mitattuna yli 0,5 metriä.
Päiväkoteja, vanhainkoteja, oppilaitoksia ja asuntoloita kastuu yhteensä noin 20. Noin puolessa rakennuksista vesi nousee maanpinnasta mitaten yli
0,5 metriä. Asuntoja näissä rakennuksissa kastuu
noin 40. Lisäksi kastuu liikuntatiloja ja kirkko.
Liike- ja toimistorakennuksia (sisältää varastorakennukset) kastuu yhteensä noin 80 (78 000 m2).
Noin 30:llä rakennuksella (34 000 m2) on maanpinnasta lukien vedenkorkeus 0-0,5 metriä ja noin 40:llä
(45 000 m2) 0,5-1,5 metriä. Teollisuuden ja liikenteenharjoittamisen rakennuksia kastuu kaikkiaan
yli 250 (258 000 m2).
Luotsinmäen puhdistamoalueelle ja puhdistamolietteen käsittelyalueelle nousee vesi aiheuttaen
puhdistamon toiminnan loppumisen ja laitteistojen vaurioitumisen. Lukkarinsannan vedenottamo
kärsii vahinkoja.

5.3.3 Tulvatilanne HQ1/250, merivesi
N60 +140 cm, avovesitilanne ja penkereet
murtuvat
Tulvan leviäminen
Tulvatilanteessa merivedenkorkeus ja tulvavedenkorkeudet Kokemäenjoessa on oletettu samoiksi
kuin kohdassa 5.3.2, mutta penkereiden suojaava
vaikutus on jätetty ottamatta huomioon. Tulvan
alle jää maa-alueita noin 4 100 hehtaaria.
Keskeisimmät vahinkoalueet ovat Kivini, Krootila ja osittain Kahaluoto sekä Toukari, luotojen
alue ja joen viereiset peltoalueet kokonaan, osittain
Karjaranta, kokonaan Pormestarinluoto, Isosanta,
Hyvelä, Toejoen alue ja Isojoenranta. Penkereiden
pettäessä kastuvat lisäksi Aittaluoto, Uusi Aittaluoto ja Herralahti kokonaan sekä Kalaholma,
Väinölä, Koivistonluoto ja Vanha Koivisto lähes
kokonaan.
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Penkereet pettävät
Virtaama HQ1/250
Merivesi N60 +140 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen avovesitilanteessa, kun virtaama on HQ1/250 (1 225m3/s), merivesi N60 +140 cm ja penkereet pettävät. Tulva-alue on noin 4 100 hehtaaria.

Tulvassa kastuvat rakennukset rakennusluokittain sekä arvio kastuvien asuntojen määrästä on
esitetty taulukossa 23. Tulvatilanteessa rakennuksille aiheutuvat kokonaisvahingot ovat taulukon
20 mukaisia vahinkojen suuruuksia käyttäen noin
106 milj. €.
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Taulukko 23. Avovesikaudella keskimäärin kerran 250:ssä vuodessa esiintyvällä tulvavirtaamalla kastuvat rakennukset
rakennusluokittain ja arvio kastuvien asuntojen määrästä vesisyvyyksittäin laskettuna tilanteessa, jossa penkereet ovat
pettäneet, merivedenkorkeus N60 +140 cm.

Rakennusluokka
Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset ja
asuntolat
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja talousrakennukset
Teollisuus ja liikenteenharjoittaminen
Liike- ja toimistorakennukset
Maa-, metsä- ja kalatalous
Liikunta ja kulttuuri
Yhdyskuntatekniikka
Yhteensä

Vesisyvyys 0-0,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
15
35

Vesisyvyys 0,5-1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
10
5

Vesisyvyys yli 1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
0
0

1 450
305

2 135
alle 5

1 870
615

2 885
15

15
10

20
alle 5

135

alle 5

120

5

alle 5

alle 5

30

alle 5

40

10

0

0

10

0

10

0

0

0

20
5
1 970

alle 5
0
noin 2 185

10
10
2685

alle 5
0
noin 2 930

0
0
noin 30

0
0
noin 25

Vahingot teollisuudelle
Tulvatilanteessa selvityksessä mukana olleille teollisuuslaitoksille aiheutuneet tuotannon menetykset
ovat yli 830 000 € vuorokaudessa. Mikäli tuotanto
on keskeytyneenä kuukauden, nousevat tuotannon
menetykset 15-20 milj. euroon vahinkoja kärsivillä
laitoksilla. Tuotteita pilaantuu yli 6 milj. €:n arvosta. Tämän lisäksi vaurioituu tuotantokoneita ja
-laitteistoja, joiden korjauskustannuksia on vaikea
arvioida, sekä vahingoittuu tuotantorakennuksia.
Kaikkiaan tulvatilanteessa kastuu Porissa
noin 120 erilaista teollisuusrakennusta. Noin
70:llä rakennuksella on maanpinnasta mitaten vedenkorkeus 0-0,5 metriä ja noin 45:llä rakennuksella 0,5-1,5 metriä.

5.3.4 Tulvatilanne, jossa on jääpato
Kirjurinluodon kärjessä ja virtaama
700 m3/s
Tulvan leviäminen
Kun virtaama on 700 m3/s ja jääpadot nostavat
vettä, nousee vesi tasolle:
• Tiimannissa N60 +3,51 m
• Rautatiesillalla N60 +3,45 m
• Kirkkosillalla N60 +2,43 m
• Kirjurinluodon kärjessä N60 +1,85 m
• Länsitien sillalla N60 +1,40 m
		

Vahinkoarviossa käytetyt vedenkorkeudet on
laskettu virtaamalla 600 m3/s. Koska osa vedestä virtaa tulva-alueiden kautta, vastaa tämä noin
700 m3/s kokonaisvirtaamaa.
Tulvan alle jää joen eteläpuolelta Herralahti,
Väinölä, Uusi Aittaluoto ja Aittaluodon teollisuusalue sekä osa Koivistonluotoa. Joen pohjoispuolella
tulvavesi peittää Isojoenrannan ja Toejoen alueet
sekä Pormestariluodon. Porin keskustan alapuolella vesi leviää luotojen alueella ja Kokemäenjoen
rannoilla. Suistoalueella tulvan leviäminen riippuu
merivedenkorkeudesta.
Vahingot asutukselle ja yhdyskunnalle
Jääpadon muodostuessa Kirjurinluodon kärkeen
suuria vahinkoja syntyy sekä Kokemäenjoen pohjoispuolella että eteläpuolella. Tulvatilanteessa rakennuksia kastuu noin 4 950, joista noin 3 800 on
asuinrakennuksia (sisältää omakotitalot, paritalot,
rivitalot ja kerrostalot). Noin 2 600:lla asuinrakennuksella vesi nousee yli 0,5 metriä maanpinnasta
lukien ja noin 750:llä asuinrakennuksella yli 1,5
metriä. Asuntoja kastuu kaikkiaan noin 5 800.
Vapaa-ajan rakennuksia, saunoja ja talousrakennuksia kastuu yli 760. Päiväkoteja, vanhainkoteja
ja oppilaitoksia sekä muita vastaavia rakennuksia
kastuu noin 30. Liike- ja toimistorakennuksia (sisältää kaupan varastot) kastuu noin 80 ja teollisuusrakennuksia ja varastoja noin 90 sekä kulkuneuvojen
huolto- ja suojarakennuksia noin 150.
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Jääpato Kirjurinluodon kärjessä
Virtaama 600 - 700 m³/s
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

0

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen, kun Kirjurinluodon kärkeen syntyy jääpato ja virtaama Kokemäenjoessa on 700 m3/s.
Huom. Mallinnettu alue ei yllä merelle asti.

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle nousee
tulvavettä ja Lukkarinsannan vedenottamo jää veden alle. Tulvassa kastuvat rakennukset rakennusluokittain sekä arvio kastuvien asuntojen määrästä
on esitetty taulukossa 24. Tulvatilanteessa rakennuksille aiheutuvat kokonaisvahingot ovat taulukon 20 mukaisia vahinkojen suuruuksia käyttäen
noin 240 milj. €.
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2 km

Taulukko 24. Kastuvat rakennukset rakennusluokittain ja vesisyvyyksittäin laskettuna tilanteessa, jossa on muodostunut jääpato Kirjurinluodon kärkeen ja virtaama on lähes 700 m3/s. Lisäksi syntyy jonkin verran vahinkoja suistoalueella.

Rakennusluokka
Päiväkodit, vanhainkodit, terveydenhuolto, oppilaitokset
ja asuntolat
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset, saunat ja
talousrakennukset
Teollisuus ja liikenteenharjoittaminen
Liike- ja toimistorakennukset
Maa-, metsä- ja kalatalous
Liikunta ja kulttuuri
Yhdyskuntatekniikka
Yhteensä

Vesisyvyys 0-0,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
5
alle 5

Vesisyvyys 0,5-1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl asunnot, kpl
20
40

Vesisyvyys yli 1,5 m
Rakennuksia,
Kastuvat
kpl
asunnot, kpl
alle 5
alle 5

430
225

765
alle 5

2 590
390

3 070
5

750
130

1 310
alle 5

25

alle 5

180

15

45

5

15

alle 5

50

5

10

0

alle 5

0

5

0

alle 5

0

alle 5
5
noin 710

0
0
noin 775

15
10
3 260

0
0
3 135

noin 940

0
0
noin 1 315

Vahingot teollisuudelle
Vuoden 2005 alussa tehdyssä tulvavahinkoselvityksessä mukana olleilla laitoksilla päivittäiset
toiminnan menetykset ovat noin 730 000 €/vuorokausi. Jos tuotannon katkos on kuukauden mittainen, ovat tuotannon menetykset noin 15,3 milj. €.
Valmiita tuotteita pilaantuu 6,7 milj. €:n arvosta.
Lisäksi aiheutuu merkittäviä kustannuksia laitteiden korjauksista sekä kiinteistöjen kunnostuksista.
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5.3.5 Tulvatilanne, jossa eteläpuoleinen
penger murtuu Koivistonluodossa
Porin tulvat -hankkeessa on tehty kaksi animaatiota tulvan leviämisestä, kun etelänpuoleisen rannan
penger murtuu Koivistonluodossa. Ensimmäisessä
animaatiossa virtaaman murtumakohdassa on oletettu kasvavan neljän tunnin kuluessa murtumatapahtumasta 2 m3/s:stä 120 m3/s:iin ja toisessa
animaatiossa virtaama murtumakohdassa pysyy
tasaisena 25 m3/s:ssä.

Murtuman tapahduttua vesi nousee ensin
Varvourinjuovassa, ja neljän tunnin kuluttua vesi on noussut Väinölän ja Herralahden alueille ja
osittain Uuden Aittaluodon alueelle. Kahdentoista
tunnin kuluttua vesi peittää osan Koivistonluotoa,
Väinölän, Herralahden ja Uuden Aittaluodon ja
Aittaluodon teollisuusalueen kokonaan.

Ko

kem

äen

jok

i

Tulvakartta

Tulvan leviäminen neljän tunnin kuluttua
eteläpuoleisen tulvapenkereen murtumasta, kun penger murtuu Koivistonluodossa ja
virtaama murtumakohdassa nousee neljän
tunnin aikana 120 m3/s:iin.

Pengermurtuma Koivistonluodossa
Tulvan leviäminen 4 tunnin kuluttua murtumasta
Virtaama kasvaa: 0
4 tuntia murtumasta 2
120m³/s
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

0

Kok

em

1km

äen

joki

Tulvakartta

Pengermurtuma Koivistonluodossa
Tulvan leviäminen 12 tunnin kuluttua murtumasta
Virtaama kasvaa: 0
4 tuntia murtumasta 2
120m³/s

Tulvan leviäminen 12 tunnin kuluttua eteläpuoleisen tulvapenkereen murtumasta, kun
penger murtuu Koivistonluodossa ja virtaama murtumakohdassa nousee neljän tunnin
aikana 120 m3/s:iin.

vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus

yli 1,5 m

© Suomen ympäristökeskus
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5.3.6 Tulvatilanne, jossa pohjoispuoleinen
penger murtuu Isojoenrannalla
Myös pohjoispuoleisen penkereen murtumatilanteesta on tehty kaksi animaatiota. Murtumapaikaksi on oletettu Isojoenranta. Oletusvirtaamat ovat
murtumakohdassa samat kuin eteläpuoleisessakin
murtumassa: ensimmäisessä animaatiossa virtaaman murtumakohdassa on oletettu kasvavan neljän
tunnin kuluessa murtumatapahtumasta kahdesta

120 m3/s:iin ja toisessa animaatiossa virtaama murtumakohdassa pysyy tasaisena 25 m3/s:ssä.
Murtuman tapahduttua Isojoenrannassa vesi
virtaa kohti Toejoen aluetta. Neljän tunnin kuluttua
vesi peittää Porin keskustassa laajoja alueita ja 12
tunnin kuluttua lähes koko Kokemäenjoen pohjoispuoleinen kaupunki on peittynyt tulvan alle.
Pohjoispuolella maantiet estävät veden virtausta
merelle ja laajentavat tulva-aluetta sekä kasvattavat tulvavedenkorkeuksia.

Tulvan leviäminen neljän tunnin
kuluttua pohjoispuoleisen tulvapenkereen murtumasta, kun penger murtuu
Isojoenrannassa ja virtaama murtumakohdassa nousee neljän tunnin aikana
120 m3/s:iin.

Tulvan leviäminen 12 tunnin kuluttua
pohjoispuoleisen tulvapenkereen
murtumasta, kun penger murtuu
Isojoenrannassa ja virtaama murtumakohdassa nousee neljän tunnin aikana
120 m3/s:iin.
© Suomen ympäristökeskus
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5.3.7 Ilmastonmuutoksen vaikutus tulvan
leviämiseen
Ilmastonmuutoksen vaikutusta tulvan leviämiseen on arvioitu ilmastoskenaariolla RE B2. RE on
Ruotsissa kehitellyllä RCAO alueellisella ilmastomallilla saksalaista ECHAM4/OPYC3 mallia
reunaehtona käyttäen laskettu ilmastoskenaario.
Päästöskenaario B2 on yksi IPCC:n vuonna 2000
julkaisemista yleisesti käytetyistä SRES -skenaarioista. Päästöskenaario B2 vastaa maltillisempia
päästöjä: väestönkasvu on hitaampaa ja skenaariossa painotetaan kestävää ympäristön käyttöä.

Lasketulla skenaariolla suurtulvavirtaama
(HQ1/250) Kokemäenjoessa kasvaa nykytilanteen
vastaavaan tulvaan verrattuna 22 %, eli keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyväksi suurtulvavirtaamaksi saadaan 1 514 m3/s. Keskimäärin kerran
250 vuodessa toistuvan tulvan ajankohta muuttuu
lisäksi kevättulvasta syys- tai kesätulvaksi. Laajemmin ilmastonmuutoksen vaikutusta Porin tulviin on käsitelty luvussa 3.2.2.

Ilmastonmuutos

Virtaama Q 1514 m³/s
Merivesi N60+40 cm
vedenkorkeus

0-0,5 m

vedenkorkeus

0,5-1,0 m

vedenkorkeus

1,0-1,5 m

vedenkorkeus yli 1,5 m
tulvakartoitetun alueen
rajaus

0

5 km

© Suomen ympäristökeskus
Tulvan leviäminen RE B2 ilmastonmuutosskenaariolla, jossa Kokemäenjoen keskimäärin kerran 250 vuodessa
esiintyvän virtaaman on arvioitu kasvavan 1 514 m3/s:iin.
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5.4 Ympäristö- ja yhdyskuntavahingot
Ympäristövahingosta on erityisesti esiin nostettu
Porin kaupungin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo ja lietteenkäsittelyalue sekä vanhan kaatopaikan alue. Suurtulvatilanteessa ympäristölle
aiheutuu tai on uhka aiheutua vahinkoja myös
teollisuuslaitoksilta ja tulvaveden alle jääviltä
huoltoasemilta karkuun pääsevistä kemikaaleista.
Kaupunkialueella tulvaveden mukana huuhtoutuu epäpuhtauksia ja esimerkiksi omakotitalojen
öljysäiliöistä saattaa päästä öljyä tulvaveden mukana ympäristöön. Kun tulvavesi nousee pelloille,
huuhtoutuu vesistöön veden mukana muun muassa kiintoainetta ja ravinteita.
Yhdyskunnan toiminnan kannalta tärkeitä
palveluja vaarantuu. Vesihuollon (sekä vesijohtoettä viemäriverkosto) toimivuus on suurtulvatilanteessa hyvin epävarmaa ja sähkönjakelu saattaa
keskeytyä. Mikäli talousvesi saastuu, viemäriverkosto lakkaa toimimasta tai sähkönjakelu keskeytyy, yltävät vaikutukset huomattavasti laajemmalle
alueelle kuin tulva-alueelle. Ympäristövahinkojen
vaikutuksia luontoon ei ole arvioitu eikä hinnoiteltu.

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo
ja lietteenkäsittelyalue
Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo
ja puhdistamolietteen käsittelyalue sijaitsevat Porin kaupungissa Luotsinmäen kaupunginosassa
Porin kaupungin omistamilla, Porin Veden hallinnassa olevilla kiinteistöillä Pori I (kiinteistötunnus
609-430-1-18), Viiki I (609-411-8-6) ja Viiki II (609411-11-7). Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on
päätöksellään nro 43/2004/1, 22.6.2004 myöntänyt
Porin Veden Luotsinmäen puhdistamolle ympäristöluvan.
Porin Luotsinmäen puhdistamoon on liittynyt noin 63 700 asukasta. Asemakaavassa puhdistamoalueen ympärille on merkitty suojapenger,
jonka tehtävä on erottaa puhdistamoalue ympäristöstään. Rannassa puhdistamon ja joen välissä
on tulvasuojelupenger. Joen ja puhdistamon välisen penkereen korkeus on N60 +2,90 m. Puhdistamoalueella maanpinta on alimmillaan tasossa
N60 +1,1 m.
Tulvat aiheuttavat haittaa puhdistamon toiminnalle jo tulvaveden noustessa kunnallisen
viemäriverkoston piirissä oleville alueille. Tulvatilanteessa viemäriverkostoon pääsee enemmän
vuotovesiä ja puhdistamon hydraulinen kuormitus kasvaa. Vuotovesien osuuden kasvaessa puhdistamo ylikuormittuu ja puhdistusteho laskee.

Merkittävämpi ympäristövahinko jätevedenpuhdistamolta syntyy tulvaveden noustessa
tulvapenkereen yli puhdistamon alueelle ja lietteenkäsittelyalueelle. Puhdistamolla on maanalaisia tiloja, joissa on sähkölaitteita, eli laitoksen toiminta loppuu tulvatilanteessa heti. Puhdistamon
ollessa suljettuna joudutaan jätevedet ohjaamaan
puhdistamattomana suoraan Kokemäenjokeen.
Ohijuoksutuspaikka on noin 2 km puhdistamon
yläpuolella. Mikäli puhdistamon laitteiston osia
joudutaan uusimaan tai hankkimaan kokonaan
uusi laitteisto, kestävät korjaustyöt todennäköisesti useita kuukausia. Lietteenkäsittelyalueelta
karkaa käsittelyssä ja varastoituna olevaa lietettä.

Luotsinmäen käytöstä
poistettu kaatopaikka
Luotsinmäen käytöstä poistettu kaatopaikka sijaitsee Porin kaupungissa Luotsinmäen kaupunginosassa Porin kaupunkikylässä Porin kaupungin
omistamalla kiinteistöllä Pori I (kiinteistötunnus
609-430-1-18).
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 42/2004/1, 22.6.2004 myöntänyt
ympäristöluvan Porin Vedelle kiintoainepitoisten
jätevesien ja sakkojen käsittelyyn alueella. Kaatopaikka-alueella on maakerroksilla peitettyjen
jätekasojen lisäksi neljä avonaista maapohjaista
laskeutusallasta (yhteistilavuus noin 2 000 m3), joihin edelleen viedään kiintoainepitoisia jätevesiä.
Aikaisemmin jätevesialtaisiin on tuotu vaihtelevia
jätevesiä, joten altaiden pohjassa on sakkaa, jonka
kemiallista koostumusta ei ole tutkittu. Altaissa
olevat jätevedet ja pohjasakka lähtevät ajelehtimaan tulvaveden mukana samoin kuin kuivumassa olevat jätevedenpuhdistamolta tuodut kiinteät
jätteet.
Luotsinmäen vanhalla kaatopaikalla sijaitsee
kaksi öljyallasta, jotka ovat olleet käytössä 1980luvulle saakka. Allasalue ekobetonoitiin 1990-luvulla. Tulvaveden ulottuessa kyseiselle alueelle on
mahdollista, että vähitellen haitta-aineet kiinteytetyltä allasalueelta leviävät ympäristöön.

Polttoaineen jakelupisteet
Polttoaineen jakelupisteet muodostavat tulvatilanteessa riskin ympäristölle. Tulvan levitessä luotojen ja kaupungin pohjoisosiin on kuudella polttoaineen jakelupisteellä tulvauhka. Jääpatotulvatilanteessa, jossa jääpato syntyy Raumanjuopaan,
Karjarannan alueella on kolmella jakelupisteellä
tulvauhka. Länsitien alapuolella on toiminnassa
ainoastaan kaupungin teknisen palvelukeskuksen
polttoaineen jakelupiste, joka sijaitsee lähellä Ko-
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kemäenjokea ja saattaa jäädä veden alle suurimmilla tulvilla. Keskimäärin kerran 250 vuodessa
esiintyvällä tulvalla on kuudella huoltoasemalla
uhka jäädä veden alle. Jakelupisteet sijaitsevat
suurtulva-alueen reuna-alueilla.

Muut teollisuudesta aiheutuvat
ympäristöuhat
Porissa Kokemäenjoen rannassa sijaitsee useita
suuria metalli- ja puunjalostusteollisuuden laitoksia sekä energiantuotantolaitoksia. Metalli- ja
puunjalostusteollisuudessa käytetään kemikaaleja
sekä raaka-aineina että tuotannossa ja tuotannosta
syntyy haitallisia aineita sisältäviä jätteitä. Nämä
haitalliset kemikaalit saattavat tulvatilanteessa veden mukana kulkeutua ympäristöön aiheuttaen
vahinkoa, mikäli tulvatilanteeseen ei ole riittävästi
varauduttu.
Metalliteollisuuden tuotannossa syntyviä
haitallisia jätteitä ovat öljy- ja liuotinjätteet, öljyliuotin-vesiseokset, hapot, liimat, maalit, akut, metallijätteet ja haitallisia aineita sisältävät jätevedet.
Puunjalostusteollisuudessa syntyy maali-, liima ja
liuotinjätteitä sekä jätevesiä. Energiantuotantolaitoksilla syntyy öljyjätettä ja pohja- ja lentotuhkaa.
Tulvauhka-alueella on myös pitkään teollisessa käytössä olleita alueita, joiden maaperään on
toiminnan seurauksena joutunut haitta-aineita aiheuttaen maaperän pilaantumisen. Näiltä ja muilta
maaperältään pilaantuneiksi todetuilta alueilta voi
tulvaveden vaikutuksesta ympäristöön kulkeutua
haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, öljy-yhdisteitä tai puunsuoja-aineita.

66

Suomen ympäristö 19 | 2006

Vesihuolto, sähkönjakelu ja tiestöt
Porissa tulvan levitessä suistoalueelta keskustaan
saattaa sähkönjakelu katketa sähkönjakelulaitteiden kastuessa sekä tulva-alueella että muualla
kaupunkialueella. Vesihuollon toimivuus on epävarmaa ja etenkin vedenjakelun osalta on todennäköistä, että jakelu katkeaa. Vaarana on lisäksi,
että likaista tulvavettä pääsee vesijohtoverkostoon,
jolloin talousvesi saastuu. Vaikka jätevedenpuhdistamo suojattaisiin tulvalta, viemäriverkoston
toimivuus on epävarmaa verkoston täyttyessä
tulvavedellä ja jätevedenpumppaamojen toiminta
saattaa vaarantua laitteistojen kastuessa.
Tiestöä jää veden alle suistoalueella ja tulvan
levitessä Toejoen suuntaan katuverkostoa jää mittavassa määrin veden alle. Tiet, kuten myös rautatie
Isojoenrannassa, toimivat osittain tulvapenkereinä
padottaen vettä. Veden nousu korkealle tiepengertä
vasten saattaa vahingoittaa tien rakennetta. Suurtulvatilanteessa saattaa olla tarpeen katkaista vettä
padottavia teitä, esimerkiksi tie Porin keskustasta
pohjoiseen länsitielle, jotta vesi ei leviäisi laajoille
alueille tien yläpuolella, vaan pääsisi virtaamaan
mereen.

6 Esitykset tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiksi
6.1 Hydrologisen seurannan
kehittäminen
Hydrologisen seurannan kehittämisellä parannetaan vesistömallien toimivuutta ja samalla tulvien
ennakointia. Reaaliaikaiset, riittävät ja oikeat vedenkorkeustiedot ovat välttämättömiä tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiden suunnittelussa
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinneissa.
Vesitilanteen ja vedenkorkeuden seurannan puuttumiset Kokemäenjoen alajuoksulla havaittiin
puutteeksi jo Porin tulvat -hankkeen alkuvaiheessa. Suunnitellut parannukset saadaan valmiiksi
vuoden 2006 aikana.
Porin tulvat -hankkeen aikana hydrologista seurantaa on kehitetty rakentamalla havaintopaikka
Porin sillan siltavahdin koppiin. Koppiin on asennettu Procol -laitteisto, josta saadaan reaaliaikaista
tietoa vedenkorkeudesta. Procol -laitteistoon liitetään veden lämpötilan mittaus. Veden lämpötilan mittauksen avulla voidaan arvioida hyyteen
muodostumisen riskiä. Porin kaupungin asukkaita varten Kokemäenjoen rantaan on asennettu
vedenkorkeuden näyttötaulu, jossa vedenkorkeus
näkyy N60 -korkeusjärjestelmässä.
Porin sillan reaaliaikainen vedenkorkeus linkitetään kaikkien asianosaisten (Porin kaupunki ja
Satakunnan pelastuslaitos) ja asiasta kiinnostuneiden nähtäväksi ympäristöhallinnon internet –sivuille. Internet -sivuilla on nähtävillä Harjavallan
voimalaitoksen vuorokausikeskivirtaama (www.
ymparisto.fi/ympäristön tila/pintavedet/ajankohtainen vesitilanne/vesistöjen virtaama).
Kiviniin rakennetaan reaaliaikainen vedenkorkeuden havaintopaikka. Laitteistolla seurataan
vedenkorkeuksien muutoksia Kivinin hyydepatoalueen yläpuolella ja samalla hyydepatojen havaitseminen paranee oleellisesti. Mittalaitteeseen
asennetaan vedenkorkeudelle hälytysraja. Merivedenkorkeuden reaaliaikaisen tiedon saamiseksi rakennetaan havaintopaikka Pihlavanlahdelle
Halssiin. Etelärantaan asennettu telog -laitteisto
pidetään edelleen seurannassa. Tulvatilanteiden
valvontaa varten on kunnostettu Tampereentien
sillan yläpuolella oleva vedenkorkeusasteikko. Tehostetussa tulvatilanneseurannassa on mahdollista tehdä myös GPS -mittauksia.

Vedenkorkeuden yleisönäyttötaulu Etelärannassa.
Kuva Pauli Myllymäki.

Harjavallan, Kolsin ja Äetsän voimalaitosten vedenkorkeus- ja virtaamatiedot toimitetaan päivittäin Hertta -tietojärjestelmään. Kun Hydro Tempo
-järjestelmä valmistuu, selvitetään mahdollisuudet
saada voimalaitokselta virtaaman tuntikeskiarvot
tietojärjestelmään. Kolsin voimalaitokselta on saatavissa veden lämpötila talviaikana. Kylmän ajan
veden lämpötilatiedot ovat tärkeitä hyydevaaraa
arvioitaessa. Tietojen tallennus Hertta –tietojärjestelmään aloitetaan vuoden 2006 aikana, mikäli
tietojärjestelmä pystyy lähettämään veden lämpötilatiedot ympäristökeskuksen tietojärjestelmään.

6.2 Porin kaupungin ja LounaisSuomen ympäristökeskuksen
välisen sopimuksen jatkotoimet
Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja ruoppaushankkeen toteuttamiseksi laaditun sopimuksen
mukaisista toimenpiteistä osa on jäänyt toteuttamatta. Hankkeelle myönnetty toteutusaika sekä
jatkoaika ovat päättyneet 8.5.2000. Sulkuluukkujen ym. toteuttamattomien toimenpiteiden tarve
arvioidaan ja uudet luvat sekä toteutusperusteet
sovitetaan olemassa olevaan tilanteeseen. Porin
kaupunki ja Lounais-Suomen ympäristökeskus
sopivat jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta.
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6.3 Kokemäenjoen vesistömalli
ja tulvavaroitusjärjestelmä
Vesistömallijärjestelmällä pystytään ennustamaan
tulvariskin todennäköisyyttä, tekemään tulvaennusteita ja arvioimaan tulvien suuruutta. Talvitulva 2004-2005 pystyttiin ennustamaan vesistömalliin perustuen ennen tulvatilanteen syntymistä.
Vesistömallin toimivuus on sitä parempi, mitä
reaaliaikaisempaa tietoa saadaan mallin käyttöön.
Porin sillan, Kivinin ja Halssin havaintopaikkojen
tiedot liitetään käytössä olevaan vesistömalliin.
Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty
tulvavaroitusjärjestelmä. Järjestelmä varoittaa vesistömallin ennustamista korkeista virtaamista ja
korkeasta sadannasta vesistöalueella. Varoitusjärjestelmä soveltuu kuitenkin paremmin kesätulvien
kuin talvitulvien ennustamiseen. Lounais-Suomen
ympäristökeskukseen tulee Kokemäenjoelta varoitus Harjavallan voimalaitoksen ja Loimijoelta Maurialankosken virtaaman kasvusta. Käytössä oleva
varoitusraja vastaa suuruudeltaan keskiylivirtaamaa. Vesistömallijärjestelmää tullaan jatkossa kehittämään jäänlähdön ja hyyteen muodostumisen
ennusteiden mallintamiseksi. Kokemäenjoki välillä
Harjavalta-Pori on keskeinen kehittämiskohde.

6.4 Kokemäenjoen vesistöalueen
kattava toimintasuunnitelma
tulvatilanteisiin
Porin alueen tulvantorjunta edellyttää toimenpiteitä Porissa, muualla Kokemäenjoen jokijaksolla
sekä järvialueella. Onnistuneen tulvantorjunnan
toteuttamiseksi on tarve laatia koko vesistöalueen
kattava ajantasaistettu suunnitelma tulvantorjunnasta Pirkanmaan, Hämeen ja Lounais-Suomen
ympäristökeskusten yhteistyönä. Yhtenä keskeisenä osana on luoda tulvatilanteiden varalta selkeät yhdessä sovitut toimintaperiaatteet, joita kaikki
osapuolet noudattavat.
Suunnitelmassa tulee esittää mahdolliset tulvantorjuntatoimenpiteet, niistä aiheutuvat kustannukset ja muut merkittävät haitat sekä toimenpiteiden toteuttamisjärjestys. Toimenpiteiden lisäksi
tulee kartoittaa Kokemäenjoen alaosan tulvasuojelun järvialueiden säännöstelyille mahdollisesti
asettamat uudet tiedolliset ja toiminnalliset tarpeet
sekä mahdolliset tulvauhka-alueet. Tulvauhka-alueille tulee tehdä tulvasuojelusuunnitelmat ja laatia
varautumissuunnitelmat vahinkoja kärsiville kohteille yhdessä aluepelastuslaitosten kanssa. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota vesitilanteeseen liittyvän tiedon kulkuun ja tulvantorjunnan
organisointiin. Uuden toimintasuunnitelman laa-

68

Suomen ympäristö 19 | 2006

timinen on aloitettu vuonna 2005 ja tavoitteena on,
että suunnitelma valmistuu vuoden 2007 lopussa.

6.5 Säännöstelyn kehittäminen
ja poikkeusluvat
Säännöstelyllä on erityisen suuri merkitys tulvan
syntymiseen (hyyde- ja jääpatotulvat) ja tulvantorjunnalle. Nykykäytäntö tulvatilanteissa säännöstelyn osalta on, että Lounais-Suomen ympäristökeskus, Pirkanmaan ympäristökeskus ja Kokemäenjoen vesistön säännöstelijät neuvottelevat muun
muassa säännöstelymenettelyistä jääkannen muodostumisvaiheessa sekä tulvauhkatilanteessa.
Kokemäenjoen jokijakson voimalaitoksilla ei
ole merkittäviä varastointialtaita, joten pelkästään
virtaaman pienentäminen jääkannen muodostumista varten edellyttää järvialueen säännöstelijöiltä juoksutusten pienentämistä. Järvialueella
selvittään, onko joillakin järvillä mahdollisuutta
varautua etenkin talven ja kevään aikaisiin tulvatilanteisiin. Vanajavedellä vedenkorkeuden alentamisen kokeiluja on jo tehty joulukuussa 2004 ja
2005. Myös Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä vedenkorkeuksia alennettiin joulukuussa 2005. Säännöstelyn käytön ja muiden tulvantorjuntatoimenpiteiden suunnittelu tehdään yhteistyössä vesistöalueella toimivien alueellisten ympäristökeskusten ja
merkittävimpien vesistön käyttäjien kanssa ottaen
huomioon myös muun vesistöjen käytön tarpeet.
Suurilla tulvilla vahinkojen minimointi saattaa edellyttää järvien säännöstelyrajojen ylityksiä.
Tulvatilanteisiin tulee varautua valmistelemalla
järvien säännöstelyn ylärajojen ylityksiin tarvittavat poikkeuslupahakemukset mahdollisimman
pitkälle, jotta hakemukset voidaan todellisissa tulvatilanteissa jättää nopeasti ympäristölupavirastolle. Talvitulvatilanteessa 2004-2005 Pirkanmaan
ympäristökeskus jätti Näsijärven säännöstelyn
poikkeuslupahakemuksen. Tämä aineisto on jatkossa käytössä ja tarvittavien aineistojen kokoamista jatketaan muilta säännöstellyistä järviltä sekä
Mallasveden-Längelmäveden altaalta. Poikkeuslupahakemukseen tarvittavat tiedot tulee päivittää
määrärajoin.

6.6 Tulvaveden johtaminen
muualle
Arvio tulvaveden johtamismahdollisuuksia Kokemäenjoesta toiseen vesistöön tehtiin peruskarttapohjaisena tarkasteluna. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella ei löytynyt paikkoja, joissa
maaston korkeuseroja ajatellen veden ”siirto” olisi

luontevaa toteuttaa. Kokemäenjoen vedenpinnan
ja valuma-alueen reunan korkeuserot ovat niin
suuret, että tulvaveden johtaminen Kokemäenjoesta toiseen vesistöön vaatisi massiivisia kaivutöitä.
Jotta veden siirtämisellä tai ohjaamisella olisi merkitystä Porin tulvatilanteiden hoitamisessa, pitäisi vettä pysyä siirtämään vähintään 100
m3/s. Näin suuren vesimäärän juoksuttamiseen
tarvitaan hyvin leveä ja syvä uoma, joka ilman
erityisjärjestelyjä olisi muulloin kuin tulva-aikana
lähes kuiva. Myös veden johtamista luontaisiin
tilapäisiin varastointikohteisiin selvitettiin. Riittävän laajaa kohdetta ei löytynyt.
Lavian ja Suodenniemen rajalla (Pirkanmaan
ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen rajalla)
saattaa olla mahdollista siirtää vettä Kauvatsanjoen valuma-alueen pohjoisosasta Karvianjoen vesistön puolelle Karhijärveen, mutta Karvianjoen
vesistö on jo nykytilanteessa tulvaherkkää aluetta
Karhijärven, Inhottujärven ja Isojärven alueella,
joten vesistö ei todennäköisesti pysty ottamaan
merkittävässä määrin vastaan lisävettä. Siirto edellyttää suuria vesistöjärjestelyjä.
Kokemäenjoen yläosalla on muutamia paikkoja, joissa veden johtaminen toiseen vesistöön
saattaa olla mahdollista. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten näistä kohteista tulee selvittää
vastaanottavan vesistön kyky ottaa vastaan lisävirtaama, kuinka paljon vettä voidaan ohjata toiseen vesistöön sekä toimenpiteistä tulvasuojelulle
saatava hyöty.

6.7 Tulvapenkereet
Suositus tulvapenkereiden tulvasuojelutasoksi
Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa määritettiin vuonna 2005 alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Kokemäenjoen rannoille Porin
keskustaan. Alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien määritys perustuu Suomen ympäristökeskuksessa laadittuun Ympäristöopas 52:een
Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit rantaalueille rakennettaessa, Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (Ollila, M. 1999). Määritettyjä korkeuksia voidaan käyttää tulvapenkereiden
korkeuksien mitoitusten lähtökohtana. Lopullista
pengerkorkeutta mitoitettaessa tulee ottaa huomioon penkereiden painuminen ja vakavuus.

Arvio alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista
Kokemäenjoen rannassa Porissa:
Luotsinmäenhaara 		
Karjaranta			
Kirjurinluodon kärki		
Porin sillan alapuoli 		
Porin sillan yläpuoli		
Seikku				
Rautatiesilta			
Tiimanni				
Tiimanni, yläpuoli			

N60 +2,90 m
N60 +2,90 m
N60 +3,20 m
N60 +3,30 m
N60 +3,40 m
N60 +3,50 m
N60 +3,80 m
N60 +4,00 m
N60 +4,20 m

Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet on
tarkoitettu käytettäväksi asuinrakennusten tulvasuojelun suunnitteluun.
Merkittävämpien kohteiden rakentamiskorkeus tulee mitoittaa asuinrakennuksia korkeammalle
tasolle. Luotsinmäen puhdistamon tulvapenkereen
korkeuden tulee valmiiksi rakennettuna olla 30-50
cm korkeampi kuin muiden alueella sijaitsevien
penkereiden todellinen korkeus. Kun puhdistamon tulvapenkereet rakennetaan korkeammiksi
kuin muut alueen penkereet, tulvavesi ei ensimmäiseksi nouse puhdistamon alueelle vaan leviää
muualle.

Länsitien alapuoliset alueet
Pengerrysten korjaukset ja korotukset valtatie 8
alapuolella vaativat maankäytön suunnittelua
lukuun ottamatta Nuottalanojan pengerrystä. Tapauskohtaisesti tulevat vaihtoehdoksi myös pienimuotoisemmat rakennuspaikkakohtaiset tulvasuojeluratkaisut, jotka toteutetaan joko alue- tai
rakennuspaikkakohtaisesti.
Kokemäenjoen pohjoispuolen pengerrykset ja
tulvarakenteet on tehty osana Ruosniemen - Kahaluodon pengerrystä. Penkereiden korkeus on
mitoitettu ilman tietoa alueen tulevasta käytöstä.
Penkereet ovat painuneet suunnitelluista tasoista
noin 0,3 metriä. Penkereiden etäisyys eroosioherkästä rannasta on riittävä ja puusto on juuristonsa
avulla vahvistanut penkereen niin, että se kestää
myös ”sulanajan” tulvatilanteen. Rantaeroosion
rikkoman rannan korjaamiseksi riittää kaatuvan
puuston poisto. Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon alue on riskikohde, joka tulisi suojella keskimäärin kerran 250:ssä vuodessa esiintyvälle tulvatasolle. Luotojen pengerrykset eivät ole Porin
tulvien kannalta merkityksellisiä. Luotojen alue on
tulvavedenkorkeuksia arvioitaessa oletettu tulvan
leviämisalueeksi.
Pumppaamot alueella palvelevat peltokuivatusta ja ovat tällä hetkellä vanhoja ja
vaativat seuraavan 10 vuoden kuluessa sekä ojaston että pumppaamorakenteiden kunnostuksen. Kunnostusten toteuttamiseen vai-
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Kokemäenjoki Porissa talvella 2005. Kuva: Satakunnan Kansa

kuttaa peltoviljelyn kehittyminen Suomessa.
Kaikki penkereet ja pumppaamot ovat kuivatusyhtiöiden rakentamia ja hallinnassa lukuun
ottamatta ruoppausmassojen muotoilusta synnyttä
rikkonaista pengertä Hevosluodossa.

Länsitien ja Kirjurinluodon
nokan väliset alueet
Tulvakorkeuksien ja niiden kautta saatavien pengerkorkeuksien jälkeen tulee pohjoisosan pengertä
korottaa. Työ voidaan toteuttaa korottamalla penkereen päällä olevaa ulkoilu- ja kevyenliikenteen
väylää. Kuivatusyhtiöiden tulee peruskorjata osa
pumppaamoista ja rakenteista. Luotojen alue on
oletettu tulvan leviämisalueeksi tulvasuojelutasoa
määritettäessä.
Karjarannan alueen laajentuessa tulee alueen
tulvasuojelu ratkaista muutoin kuin rakennuspaikkakohtaisesti. Alueelle tulee rakentaa tulvapenger
tai –muuri.
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Kirjurinluodon nokan ja Ulvilan kaupungin
rajan väliset alueet
Isojoenrannan alapuolisen pengerosan vauriot tulee korjata ja varautua tulevaan puuston kaatoon ja
eroosiosuojauksen rakentamiseen sekä penkereen
korottamiseen. Isojoenrannan alueella tulee penger
korjata välittömästi. Korjauksen yhteydessä tulee
rakentaa joelta päin uusi eroosiosuojaus ja korottaa
pengertä uuteen tulvasuojelutasoon.
Harjunpäänjoen penger tulee korjata rannan
tukipaalutuksin ja korottamalla penger tulvasuojelutasolle.
Kalaholman osalla tulee vaurioituneet kohdat
korjata louheverhouseroosiosuojauksella ja tulvakorkeuden niin vaatiessa korottaa koko penger.
Toimenpide aikaansaa rantapuuston kaadon ja
pihojen korjaustarpeen. Puuston kaato aikaansaa
myös eroosiosuojauksen rakentamisen tarpeen.
Tilanne on helpompi kuin Isojoenrannan puolella,
jossa asutus on niin tiivisti penkereen takana, ettei
penkereen kunnostus rannalta käsin ole mahdollista.
Konepajarannan teollisuusalueen pengertä
tulee korottaa ja harjaa leventää.

6.8 Toimenpide-ehdotus
ruoppauksista
Porin tulvat -hankkeessa on arvioitu alustavasti
useiden perkausvaihtoehtojen vaikutuksia vedenkorkeuksiin eri jääolosuhteissa ja virtaamatilanteissa sekä perkauksesta syntyviä ruoppausmassojen määriä. Laskelmat on laadittu seuraaville
perkausvaihtoehdoille:
• Raumanjuovan yläpään perkaus
• Kirjurinluodon kärki - Seikun saha
• Kirjurinluodon kärki - Tiimanni
• Huvilajuovan perkaus
• Laiskarännin perkaus
• Karvianjuovan perkaus
• Varvourinjuovan avaaminen ja pengerrys
• Halssin matalikon perkaus

Perkausvaihtoehdoista ja pengerryksien kunnostuksista tulee määrittää hyödyiltään, kustannuksiltaan ja haitoiltaan edullisimmat toimenpideyhdistelmät. Toteutettavien ruoppausten suunnittelu
kannattanee jakaa osiin, jotta varsinaiset ruoppaukset päästäisiin aloittamaan kohtuullisen nopealla aikataululla. Ruoppauksista tulee selvittää vesilain mukaisen luvan tarve, suunnittelutyön määrä
(esim. Natura-arvioinnin tarve) ja mahdollinen toteutusaikataulu.

Varvourinjuovan etelärannalla on
asuinrakennuksia hyvin lähellä jokitörmää. Juopa on suljettu 1980-luvulla ja
se päättyy UMP Seikun sahan puuvarastoalueeseen.
Kuvat: Mirja Koskinen
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6.9 Hyyteentorjunnan kehittäminen

6.10 Teollisuuslaitosten tulvantorjuntasuunnitelmat

Jääpuomien avulla voidaan pysäyttää virtauksen
mukana veden pinnalla kulkeva jää. Lisäksi jääpuomeilla on riittävän pienessä virtaamassa jääkannen
muodostumista edistävä vaikutus. Puomeilla pyritään rauhoittamaan joen pintavirtausta, jolloin
puomin eteen alkaa muodostua jääkansi. Jään määrän vähentämiseksi Porin keskustassa jääpatotulvatilanteessa tullaan Kokemäenjokeen asentamaan
jääpuomi Koivistonluotoon Kirkkojuovan alapään
kohdalle. Puomi asennetaan paikoilleen loppusyksyllä tai alkutalvella veneilykauden jälkeen. Käytännöksi on sovittu, että Satakunnan pelastuslaitos
asentaa jääpuomit Lounais-Suomen ympäristökeskuksen virka-apupyynnöstä.
Porin jääpatotulvatilanteen varalta jään määrän vähentämiseksi selvitetään mahdollisuutta
asentaa jääpuomit Ulvilan sillan yläpuolelle ja
Nakkilan Kirkkosaaren kohdalle. Ulvilan sillan ja
Nakkilan Kirkkosaaren puomien paikkojen määrittäminen edellyttää vielä tarkempaa suunnittelua ja
alueiden syvyyskartoitusta.

Vaikka Porissa esiintyy teollisuudelle vahinkoa ja
haittaa aiheuttavia tulvia, on ainoastaan yksi laitos
laatinut omalle toiminta-alueelleen tulvantorjunnan toimintasuunnitelman. Pelastuslaissa (pelastuslaki §8) sanotaan, että rakennuksen omistaja
ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja,
virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa
kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen
ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Satakunnan pelastuslaitos selvittävät yhteistyössä voidaanko pelastuslain 8 pykälän nojalla edellyttää, että
teollisuuslaitokset sekä muut tulvavaara-alueen
laitokset laativat kohdekohtaisen tulvantorjuntasuunnitelman haittojen ja vahinkojen pienentämiseksi sekä tarvittaessa ohjaavat laitoksia suunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmissa tulisi esittää
esimerkiksi toimenpiteet, joita laitos voi toteuttaa
tulvan leviämisen estämiseksi alueelle ja suojaustoimenpiteet, mikäli tulva torjuntatoimenpiteistä
huolimatta nousee alueelle.

Hyydepuomi talvella 2004-2005. Hyydepuomimateriaalina kokeiltiin öljypuomien köyttä. Kuva: Mikko Sane
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6.11 Luotsinmäen puhdistamon
ja vanhan kaatopaikan suojaustoimenpiteet
Luotsinmäen puhdistamo ja lietteenkäsittelyalue
sekä vanhan kaatopaikan alue sijaitsevat Luotsinmäenjuovan rannassa. Tehtyjen selvitysten
perusteella on mahdollista, että jätevedenpuhdistamo jää pahassa tulvatilanteessa veden alle,
jolloin taloudellisen vahingon lisäksi on suuri
vaara ympäristövahingon syntymiselle. Jätevettä
joudutaan mahdollisesti laskemaan käsittelemättömänä jokeen, alueelta karkaa altaista jätevettä ja
käsittelyssä olevaa lietettä. Pahimmassa tapauksessa puhdistamon laitteistot vaurioituvat, jolloin
laitoksen saattaminen toimintakuntoon voi kestää
useita kuukausia.
Vanhan kaatopaikan alue on pengerretty ja aikaisemmin alueelle tuodut yhdyskuntajätteet on
peitetty maakerroksilla, joten ne eivät todennäköisesti lähde ajelehtimaan tulvan mukana. Alueella
oleviin jätevesialtaisiin viedään edelleen erilaisia
jätevesiä ja lietteitä, joita ei muualle voi toimittaa.
Vahinkojen välttämiseksi tulee laatia jätevedenpuhdistamon ja lietteenkäsittelyalueen sekä
vanhan kaatopaikan jätevesialtaat, täyttöalue ja
öljyaltaat kattava suunnitelma tarvittavien tulvapenkereiden rakentamiseksi ja jätevedenpuhdistamolle tulee laatia varautumissuunnitelma, jossa
on esitetty tarvittavat toimenpiteet tulvan nousun
estämiseksi suojatulle alueelle.

viä vahinkoja. Jo ennen rakentamisen aloittamista
tulisi tehdä tarvittavat tulvasuojelutoimenpiteet,
esimerkiksi tulvapenkereet ja pumppaamot.
Lounais-Suomen ympäristökeskus ohjaa ja
valvoo kuntien kaavoitustyötä. Tulvauhan alaisilla alueilla kaavoissa tulee olla esitys alimmasta
suositeltavasta rakentamiskorkeudesta, riittävästä
tulvasuojelutasosta tai muista toimenpiteistä tulvavaaran torjumiseksi. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on vuonna 2005 määritetty alimmat
suositeltavat rakentamiskorkeudet Porin alueelle
Kokemäenjoen rannoille. Alimpien suositeltavien
rakentamiskorkeuksien määrityksen lähtökohtana
on, että luodot toimivat tulvaveden leviämisalueena. Mikäli luotojen maankäyttö muuttuu siten,
että veden leviäminen estyy, on alin suositeltava
rakentamiskorkeus arvioitava uudelleen.

6.12 Kaavoitus ja rakentaminen
Maankäytön suunnittelulla ja rakennusten sijoittamisella voidaan vähentää uusille rakennuksille
syntyviä tulvavahinkoja. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti on kuntien kaavoituksessa ja
rakennuslupia myönnettäessä otettava huomioon
mahdollinen tulvan, sortuman ja vyörymän vaara
ja myös asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan soveltuvuus on varmistettava edellä
mainittujen seikkojen osalta. Vastuu tulvauhan
alaiselle alueelle rakentamisesta on kunnilla /kaupungeilla. Koska vastuu on laissa määrätty, ei vastuuta voi siirtää sopimuksilla muulle taholla, kuten
rakentajille tai alueen omistajille. Tavoitteena on
ohjata rakennusten ja tulva-alttiiden toimintojen
sijoittumista tulvavaarattomille alueille. Mikäli rakentaminen tulvauhan alaiselle alueelle on yhdyskunnan kehityksen kannalta välttämätöntä, tulisi
alueelle mahdollisuuksien mukaan sijoittaa toimintoja (puisto- ja virkistysalueet, urheilukentät)
ja rakennuksia, joille tulvista ei aiheudu merkittä-
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7 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi
Porin tulvat -hankkeessa laadittujen osaselvitysten
perusteella on tehty toimenpide-ehdotuksia, joiden
perusteella Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Satakunnan pelastuslaitos ovat sopineet ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Välittömästi toteutettavat tai jo toteutetut jatkotoimenpiteet
on esitetty taulukossa 25. Osa jatkotoimenpiteistä
vaatii vielä maastomittauksia ja suunnittelua, vaihtoehtojen vertailua ja eri vaihtoehtoyhdistelmien
vaikuttavuuden arviointia. Lisäselvitystä vaativat
toimenpiteet on esitetty taulukossa 26.
Taulukko 25. Toimenpide-ehdotukset välittömiksi Porin tulvat -hankkeen jatkotoimenpiteiksi, arvioitu toteutusaika ja
vastuutahot.
Toimenpide
Hydrologisen seurannan parantaminen Porissa
- vedenkorkeuden reaaliaikaiset havaintopaikat
Kiviniin ja Linnansillalle, tulvavaroitukset
- vedenkorkeuden yleisönäyttötaulu Porin keskustaan
- Lukkarinsanta ja Tampereentien silta, vedenkorkeusasteikkojen kunnostukset
- veden lämpötilan seuranta
Vesistömallin tehostettu seuranta syksyllä ja
talvella sekä yhteydenpito Pirkanmaan ympäristökeskukseen
Tulvantorjuntajoryn perustaminen ja säännöllinen
kokoontuminen
Tulvakamera Halssiin
Varautumissuunnitelma Porin tulviin
- laatiminen ja käyttöönotto
Jääpuomien hankinta ja asentaminen
- Kirkkojuopa, Ulvila
- Kyläsaari, Nakkila
- Ulvilan silta, Ulvila
Jääpuomien asentaminen
Penkereiden kuntokartoitus ja kunnostusten
suunnittelu
Kiireelliset pengerrysten kunnostukset
- Isojoenranta
- Kalaholma
- Teollisuusalue
Sedimentaationäytteet ruoppauskohdealueilta
Eri ruoppausvaihtoehtojen ja pengerryskunnostusten kustannus-tehokkuusanalyysi
Kaavoituksen- ja rakentamisen suunnittelu ottaen
huomioon tulvauhka
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Toteutusaika
Valmis syksyllä 2006

Vastuutaho
Lounais-Suomen ympäristökeskus

Välittömästi, jatkuva

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Välittömästi, jatkuva

Lounais-Suomen ympäristökeskus

v. 2006
v. 2006

Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitos, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Porin kaupunki
Lounais-Suomen ympäristökeskus

Valmis syksyllä 2005

Vuodesta 2005 alkaen
v. 2007-2008
v. 2006

Lounais-Suomen ympäristökeskus,
Satakunnan pelastuslaitos
Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Porin kaupunki, teollisuuslaitokset,
Lounais-Suomen ympäristökeskus

v. 2006
v. 2006

Lounais-Suomen ympäristökeskus
Lounais-Suomen ympäristökeskus

Välittömästi, jatkuva

Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus

Taulukko 26. Toimenpide-ehdotukset, joissa tarvitaan lisäselvityksiä ja tarkentavaa suunnittelua, arvioitu toteutusaika
ja toimenpiteen vastuutahot.
Toimenpide
Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan suunnittelu koko vesistöalueella
Järvialueen säännöstelyn kehittäminen ja poikkeuslupien valmistelu
Ulvilan sillan ja Nakkilan Kyläsaaren jääpuomit
- uoman luotaukset
- jääpuomien suunnittelu
- kiinnikkeiden asentaminen
Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja ruoppaushanke (vanha hanke)
- tarvittaessa luvan hakeminen
- tarvittavien toimenpiteiden loppuun tekeminen
Pengerrysten kunnostustoimenpiteet

Toteutusaika
v. 2006-2007

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon suojaustoimenpiteet
Valittujen ruoppausvaihtoehtojen suunnittelu
Vesioikeudellisen luvan hakeminen ruoppauksille
- Natura-arviointi
- mahdollisesti tarvittava ympäristövaikutusten
arviointi
- luvan hakeminen
Suunniteltujen ruoppausten toteuttaminen

v. 2006

Teollisuuslaitosten tulvantorjuntasuunnitelmat

v. 2006-2007

jatkuva
v. 2006 / v. 2006-2007

Vastuutaho
Pirkanmaan, Lounais-Suomen ja Hämeen
ympäristökeskukset
Pirkanmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskukset
Lounais-Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus

v. 2006 / v. 2007

Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus

v. 2007- 2008

Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Porin kaupunki

v. 2006-2007
v. 2006-2007
v. 2006-2007
v. 2007-2008
v. 2008-2010

Lounais-Suomen ympäristökeskus
Lounais-Suomen ympäristökeskus, Porin
kaupunki

Lounais-Suomen ympäristökeskus, Porin
kaupunki
Satakunnan pelastuslaitos, Lounais-Suomen ympäristökeskus
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8 Yhteenveto
Porin tulvat -hankkeen
tavoitteet ja toteutus
Kokemäenjoen vesistöalue on maamme neljänneksi suurin vesistöalue. Alue jakaantuu Kokemäenjoen jokijaksoon ja Pirkanmaalla sijaitsevaan
järvialueeseen. Lisäksi Kokemäenjokeen laskee
Loimijoki. Kokemäenjoen keskiosa ja suisto sekä
Loimijoki ovat tulvaherkkiä alueita. Merkittävimmät tulvavahingot niin turvallisuuden, ympäristön
kuin talouden kannalta arvioituna syntyvät Porissa. Suurtulvatilanteessa Porin kaupungin alueelta
on evakuoitava noin 15 000 asukasta ja vahingot
kiinteistöille, teollisuuden tuotannolle ja ympäristölle ovat huomattavat.
Porin tulvat -hankkeen suunnittelualueena on
Kokemäenjoki ja sen eri haarat Porin kaupungin
alueella. Hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet
Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Lounais-Suomen ympäristökeskus.
Porin tulvat -hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin seuraavat osaselvitykset, joihin
esitetyt toimenpidetarpeet perustuvat:
• Porin tulvarakenteiden ja tehtyjen ruoppausten tila 2005
• Kokemäenjoen syvyyskartoitus Porissa
• Arvio sedimentaatiosta
• Tulvatietojen keräys
• Hydrologinen toistuvuus Kokemäenjoella
Porissa
• Kokemäenjoen alaosan tulvalaskelmat ja
tulvakartat
• Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi
• Selvitys eri toimenpiteiden vaikutuksesta
Kokemäenjoen alaosan jäätulviin
• Tulvavahinkojen arviointi

Tulvantorjunnan tarve
Tulvauhan pienentämiseksi ja tulvavahinkojen
vähentämiseksi Porissa on toteutettu laajoja tulvasuojeluhankkeita, muun muassa Porin-Kahaluodon-Ruosniemen pengerryshanke 1950-luvulla ja
Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja ruoppaushanke 1980-luvulla. Kokemäenjoen jokiuomaa ja
sen haaroja on ruopattu useaan otteeseen ja jokiranta on pengerretty lähes koko matkaltaan kau-

76

Suomen ympäristö 19 | 2006

pungista merelle. Ruoppaukset kuitenkin liettyvät
ajan kuluessa, ja pengerrykset painuvat, kuluvat ja
erodoituvat. Tulvapenkereiden mitoitus ei myöskään vastaa tämänhetkistä maankäytön tulvasuojelutarvetta. Tulvasuojelutöitä tulee edelleen jatkaa
sekä varautua suurtulvatilanteisiin.
Kokemäenjoen alaosalla Porissa mahdollisia
tulvatilanteita aiheuttavat jokeen muodostuvat
suppo- ja jääpadot sekä avovesikaudella suuri virtaama. Meriveden nousu korkealle lisää tulvariskiä.
Jääpatojen muodostumisalueita ovat jokisuualue
sekä Kirjurinluodon kärki ja sillat Porin keskustassa. Pahimmat tulvatilanteet syntyvät, kun jääpato
muodostuu Porin keskustaan. Tällöin suurtulvatilanteessa on evakuoitava tuhansia ihmisiä, ja vesi
leviää kaupungin keskustassa joen pohjoispuolelle.
Talviajan suurtulvan esiintymisen todennäköisyyttä on mahdoton arvioida, koska tulviin vaikuttavat
tekijät riippuvat toisistaan. Suurtulvan syntyminen
edellyttää useiden tulvatekijöiden yhteisvaikutusta:
• pitkään jatkuneita sateita, jolloin järvialtaat
täyttyvät
• samanaikaista suurta virtaamaa järvialueelta ja Loimijoesta
• suuren virtaaman ajoittumista joen jäätymisvaiheeseen, jolloin syntyy hyydettä
• jäiden lähtöä suuren virtaaman ja lauhan
sään takia
• epäsuotuisia olosuhteita uuden jääkannen
muodostumiselle
• meriveden nousua korkealle
Ilmastonmuutos muodostaa useita epävarmuustekijöitä Porin tulvatilanteiden syntymiseen ja
tulvantorjuntaan. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan paitsi ilman lämpötilaan myös sadantaan,
haihduntaan ja koko hydrologiseen kiertoon. Nykytilanteessa keskimäärin kerran 100-200 vuodessa
toistuva tulva ajoittuu Porissa kevääseen, mutta
tulevaisuudessa se ajoittuu syksyyn. Syksyllä tulviin varautuminen on hankalampaa kuin keväällä,
koska syksyllä säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä säännöstelyn ylärajaa ja veden
varastointitilaa on vähän. Tulvavirtaamat kasvavat
Porissa eri ilmastoskenaarioiden mukaan 3-24 %.
Kevät- ja syystulvat kasvavat Porissa selvästi eniten, 32-65 %. Talvitulvat kasvavat ja lisääntyvät,
koska lauhat jaksot lisääntyvät ja lumen sulamista
esiintyy myös talvella.

Jääolosuhteet ja tulvakartat
Porissa

Tulvan leviäminen ja tulvavahingot

Kokemäenjoen alaosan jääolosuhteet nousivat
hankkeen selvitysten tuloksena erityisen merkittäväksi tekijäksi tulvatilanteen aiheuttajana. Jää- ja
hyydepatojen aiheuttamia vedenkorkeuksia sekä
eri menetelmiä jäiden aiheuttamien ongelmien
vähentämiseksi selvitettiin numeeristen mallien
avulla. Mallinnuksilla arvioitiin jäätymisvaiheessa
jääkannen ja suppopatojen aiheuttamia vedenkorkeuksia, jääkannen muodostumista eri virtaamatilanteissa sekä eri jääpatotulvatilanteiden aiheuttamia tulvavedenkorkeuksia. Jääpatotulvatilanteessa, vaikka virtaama on oletettu kohtuulliseksi
(500-700 m3/s) samoin kuin jääpatoon kasautuva
jään määrä, vedenkorkeudet ovat suurempia kuin
esimerkiksi keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvässä avovesitulvatilanteissa. Edellä mainittujen
mallinnuksessa käytettyjen mitoituskriteereiden
perusteella voidaan olettaa, että vakava jääpatotulvatilanne on huomattavasti todennäköisempi
kuin keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyvä
avovesitulvatilanne.
Mallinnuksen avulla arvioitiin myös jääpuomien
(Kirkkojuopa, Ulvilan silta ja Nakkilassa Kyläsaari
sekä puomit kaupungin alapuolella) vaikutuksia
vedenkorkeuksiin ja jääkannen muodostumiseen
sekä eri ruoppausvaihtoehtojen vaikutuksia vedenkorkeuksiin eri virtaamatilanteissa.
Porin eri tulvatilanteista laadittiin tulvakarttoja,
joissa on esitetty tulvaveden leviäminen ja vesisyvyydet. Tulvakartat tehtiin avovesitilanteille,
joissa virtaama on HQ1/100 (1 110 m3/s) merivedenkorkeudella N60 +40 cm ja HQ1/250 (1 225
m3/s) merivedenkorkeudella N60 +140 cm. Jääpatotulvasta tehtiin tulvakartta tilanteelle, jossa on
muodostunut jäänlähdön aikainen jääpato Kirjurinluodon kärjessä, ja virtaama Kokemäenjoessa
on lähes 700 m3/s. Pengermurtumatilanteista esitettiin eteläpuoleisen penkereen murtuminen Koivistonluodossa Varvourinjuovan yläpään kohdalla
ja pohjoispuoleisen penkereen murtuminen Isojoenrannassa. Ilmastonmuutoksen vaikutusta avovesikauden tulvan leviämiseen arvioitiin ilmastonmuutosskenaariolla RE B2. Lasketulla skenaariolla
kevät- ja syystulvan aikainen suurtulvavirtaama
Kokemäenjoessa kasvaa 62 %.

Tulvavahingot Porissa ovat muualla Kokemäenjoen vesistöalueella syntyviin vahinkoihin verrattuna moninkertaiset. Rakennusvahinkojen arviointi
perustui Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietokantaan. Teollisuuden tuotannon menetykset ja
vahinkojen arviointi perustuvat laitoksille tehtyyn
kyselyyn. Kysely tehtiin kymmenelle jokirannassa
sijaitsevalle suurimmalle laitokselle. Näiden lisäksi
tulva-alueilla on muutakin teollisuutta, joiden tuotannon menetykset eivät näy vahinkoarvioissa.
Avovesikaudella keskimäärin kerran sadassa
vuodessa esiintyvällä tulvavirtaamalla meriveden
pysyessä melko matalalla (N60 +40 cm) Porissa
kastuu yli 400 rakennusta ja lisäksi syntyy kustannuksia ja menetyksiä teollisuuden tuotannolle. Vesi
nousee myös Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon
alueelle. Vahinkoja kärsii suistoalue, jokirannan
alavat alueet ja luotojen alue.
Kun virtaama kasvaa avovesikaudella keskimäärin kerran 250 vuodessa esiintyväksi tulvavirtaamaksi, kastuu Porissa noin 3 250 rakennusta,
joista asuinrakennuksia on noin 2 250. Asuntoja
kastuvissa asuinrakennuksissa noin 3 400. Kastuvista asunnoista joudutaan evakuoimaan tuhansia
ihmisiä. Suurimmille teollisuuslaitoksille aiheutuu
500 000 €:n päivittäiset tuotannon menetykset, eli
jos tuotanto pysähtyy kuukauden ajaksi, tuotannon menetykset ovat yli 11 milj. €. Lisäksi tuotteita
pilaantuu 5 milj. €:n arvosta. Myös Luotsinmäen
jätevedenpuhdistamon alueelle nousee vettä. Vahinkoalueita ovat Toejoki ja Isojoenranta, Hyvelä,
Pormestarinluoto, Isosanta ja Karjarannan alue sekä suisto, jokirannan alavat alueet ja luodot.
Tulvatilanteessa, jossa muodostuu jääpatotulva Kirjurinluodon kärkeen virtaaman ollessa lähes 700 m3/s, nousee tulvavesi myös eteläpuoleisen penkereen yli. Tällöin vedenkorkeus
Porin keskustassa rautatiesillalla nousee tasolle
N60 +3,45 m. Rakennuksia kastuu noin 5 000,
joista 3 800 on asuinrakennuksia. Lähes 1 000:lla
rakennuksella, joista lähes 800 on asuinrakennuksia, tulvavesi nousee maanpinnasta mitaten yli
1,5 metrin korkeuteen. Teollisuudelle aiheutuu noin
730 000 €:n päivittäiset menetykset ja tuotteita pilaantuu 6,7 milj. €:n edestä.
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Esitykset tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiksi
Esitykset tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiksi perustuvat hankkeessa laadittuihin osaselvityksiin. Toimenpide-esityksiä tehtiin tulvien
ennakoinnin kehittämisestä, tulviin ja suurtulvaan
varautumisesta, tulvasuojelun parantamisesta sekä
maankäytön ohjauksesta uusien vahinkokohteiden
välttämiseksi. Toimenpide-ehdotuksia tehtiin paikallisella tasolla koskien Porin kaupungin aluetta
sekä laajemmalla tasolla koskien koko vesistöaluetta.
Vesistömallijärjestelmän perusteella pystyttiin
talvitulvan 2004-2005 syntyminen ennustamaan
etukäteen. Vesistömallijärjestelmän tarkkuuteen
vaikuttaa hydrologisen seurannan taso, etenkin
reaaliaikaisten tietojen saatavuus. Hydrologisen
seurannan kehittämistä tulee tehdä myös ylempänä vesistössä järvialueella ja samalla jatkaa vesistömallin kehittämistä. Hydrologisen seurannan
kehittäminen on aloitettu jo Porin tulvat -hankkeen
aikana muun muassa rakentamalla reaaliaikainen
vedenkorkeuden ja lämpötilan havaintopaikka
Linnansillalle sekä yleisökäyttöön vedenkorkeuden näyttötaulu Etelärantaan. Seurannan kehittämistä Porissa jatketaan edelleen ja tiedot liitetään
vesistömallijärjestelmään.
Porin tulvapenkereet eivät mitoitukseltaan
vastaa nykyistä maankäyttöä, vaan ne on rakennettu 1950-70 -luvuilla maatalouden tulvasuojelun
tarpeisiin. Penkereiden mitoitus riittää ainoastaan
keskimäärin kerran 20-50 vuodessa esiintyvälle
tulvalle. Mitoitus tulee tarkistaa nykyisen maankäytön ja tulvasuojeluohjeiston mukaiseksi. Penkereet ovat painuneet ja ne on osittain rakennettu
liian kapeiksi sekä liian lähelle rantaa, jolloin penkereet kärsivät eroosiosta. Etenkin Isojoenrannan
alapuolinen pengerrys on kulunut ja vaatii eroosiosuojauksen.
Tulvapenkereiden kunnostaminen ja ruoppaukset pienentävät tulvauhkaa Porissa, mutta toimenpiteistä aiheutuu haittaa. Tulvapenkereiden
kunnostamisesta ja etenkin korottamisesta aiheutuu haittaa ranta-alueiden asukkaille ja Porin keskustan kaupunkikuvalle. Jokisuistossa toteutettavista ruoppauksista aiheutuu haittaa suiston Natura 2000 –alueelle. Suurille ruoppausmassamäärille
on myös vaikea löytää kohtuulliselta etäisyydeltä
sijoituspaikkoja. Eri toimenpiteistä selvitetään
niistä saatavat hyödyt, aiheutuvat kustannukset ja
syntyvät haitat ja vahingot. Selvityksen perusteella
määritetään hyöty-kustannus-haitta -vaikutuksiltaan edullisimpia toimenpideyhdistelmiä.
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Tulvantorjuntaa tulee kehittää riittävällä suunnittelulla tulviin varautumiseksi ja tulvatilanteiden
hallitsemiseksi. Kokemäenjoen vesistöalueella ja
Porissa onnistunut tulvantorjunta edellyttää koko
vesistöalueen kattavaa toimintasuunnitelmaa tulvantorjunnasta. Toimintasuunnitelman laatiminen
on aloitettu Pirkanmaan, Lounais-Suomen ja Hämeen ympäristökeskusten yhteistyönä ja sen on
tarkoitus valmistua vuoden 2007 lopulla.
Säännöstelyn käyttö järvialueella on merkittävin keino vaikuttaa Porin tulvatilanteiden syntymiseen ja hallintaan. Jääpato- ja hyydetulvatilanteissa on tehokkain tulvantorjuntakeino virtaaman
pienentäminen jääkannen muodostumista varten.
Jääkannen muodostumista voidaan edistää jääpuomeilla. Puomit tulee asentaa valmiiksi syksyisin tai
alkutalvesta valmiiksi rakennettuihin paikkoihin.
Kokemäenjoen vesistön suurien järvien vesitilanteessa tulisi mahdollisuuksien mukaan varautua
juoksutusten pienennyksiin. Järvillä tulisi varautua tulvatilanteisiin valmistelemalla poikkeuslupahakemuksia säännöstelyn ylärajan ylityksiin.
Säännöstelyn kehittämistä onkin suunniteltava
koko vesistöalueella, koska jokijaksolla ei ole merkittävässä määrin mahdollisuuksia hallita vesitilannetta.
Suurtulvatilanteiden varalle laaditaan varautumissuunnitelma yhteistyössä Satakunnan
pelastuslaitoksen, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Porin kaupungin kanssa. Varautumissuunnitelmassa esitetään tulvantorjunnan
mahdollisuuksia tulvauhkatilanteessa, operatiiviset tulvatorjuntakeinot sekä pelastustoiminta
tulvatilanteissa. Tulvatilanteissa tiedottaminen on
keskeistä toimintaa. Tiedottaminen tulvauhasta
tulee tehdä etupainotteisesti, jotta tulva-alueiden
asukkaille jää aikaa varautua tulvaan. Rakennusten omistajien ja haltijoiden omatoimista tulvantorjuntaa pyritään edistämään. Porissa Kokemäenjoen
rannassa sijaitsevilla teollisuuslaitoksilla ainoastaan UPM Seikun sahalla on tulvantorjuntasuunnitelma omien tuotantoalueidensa suojaamiseksi.
Merkittävimpiä keinoja tulvavahinkojen vähentämiseksi ovat kaavoitus ja rakentaminen.
Maankäytön suunnittelulla ja rakennusten sijoittamisella voidaan vähentää uusille rakennuksille
syntyviä tulvavahinkoja. Tavoitteena on ohjata rakennusten ja tulva-alttiiden toimintojen sijoittumista tulvavaarattomille alueille. Mikäli rakentaminen
tulvauhan alaiselle alueelle on välttämätöntä, tulee
tarvittavat tulvasuojaukset tehdä ennen rakentamisen aloittamista. Kaavoituksessa ja rakentamisessa
otetaan huomioon nykyiset valtakunnalliset ohjeet
tarvittavasta rakennusten tulvasuojelutasosta.

Jatkotoimenpiteet
Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Satakunnan pelastuslaitos ovat sopineet
tehtyjen toimenpide-ehdotusten perusteella ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi. Suunnitelluille toimenpiteille on alustavasti sovittu vastuutahot ja
tavoiteaikataulut.

Tärkeimpiä välittömiksi ehdotettuja toimenpiteitä ovat:
• hydrologisen seurannan kehittäminen,
• virtausmallien käytön tehostaminen,
• jääpuomien hankinta ja asennus alkutal-		
vella,
• kestävyydeltään heikoimpien pengerrysten kunnostuksen suunnittelu ja kunnostus,
• tulvantorjunnan johtoryhmän perustaminen,
• varautumissuunnitelman laatiminen 		
suurtulvatilanteiden varalle sekä
• tulvauhan huomiointi kaavoituksessa ja 		
rakentamisessa ja
• kustannus-tehokkuusanalyysi eri pen-		
gerrys- ja ruoppausvaihtoehdoista.

Lisäselvitystä vaativia jatkotoimenpiteitä ovat:
• kokonaisvaltainen tulvantorjunnan 		
suunnittelu Kokemäenjoen vesistöalueel la,
• järvialueen säännöstelyjen kehittäminen
ja säännöstelyn käyttö siten, että tulviin 		
on riittävästi varauduttu,
• jääpuomien käytön suunnittelu Ulvilassa
ja Nakkilassa,
• Kokemäenjoen suuosan pengerrys- ja
perkaushankkeen (vanha hanke) tilan-		
teen selvitys,
• pengerryskunnostusten suunnittelu ja 		
toteutus,
• Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon 		
suojaus,
• ruoppausten suunnittelu ja vesilain mahdollisesti edellyttämän luvan hakeminen,
• suunniteltujen ruoppausten toteutus ja
• Natura -arviointi ruoppausten vaikutuksista Natura 2000 -alueeseen.
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