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tulvatilanteita. On jouduttu jopa hakemaan vesilain 12 luvun 19 § mukaista
poikkeuslupaa vesistön yläosalla sijaitsevien Koston- ym. ja Irni- ym.
järvien säännöstelyn ylittämiseksi tilapäisesti. Näin on pyritty vähentämään
tulvavahinkoja Iijoen keskiosilla. Jotta käsitykset tulvien seurauksena syntyvistä vahingoista ja eri tilanteissa käytettävissä olevat torjuntatoimenpiteet
olisivat oikealla tavalla hahmotettavissa, on vesistöalueelle laadittu tämä
tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.
Tässä toimintasuunnitelmassa on kuvailtu Iijoen vesistön nykyisiä
säännöstelymääräyksiä ja arvioitu tulvavahinkojen suuruutta eri virtaamilla
merkittävimpien joki- että järviosuuksien osalta. Suunnitelmassa on esitelty
lyhyesti nykyisin käytössä olevat vesistömallit ennusteiden laatimiseksi.
Iijoen vesistömallin avulla on arvioitu suurien tulvavirtaamien HQ1/250
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Alkusanat
Iijoen vesistössä sattui mm. vuosina 1977, 1981 ja 1982 vaikea kevättulvatilanne.
Näinä vuosina Suomen ympäristökeskus (ent. vesihallitus) joutui hakemaan
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta (ent. Pohjois-Suomen vesioikeus) vesilain
12 luvun 19 §:n mukaista poikkeuslupaa vesistön yläosalla sijaitsevien Kostonym. ja Irni- ym. järvien säännöstelyjen ylärajojen ylittämiseksi tilapäisesti, jotta
tulvavahinkoja Iijoen keskiosalla lähinnä Pudasjärven Kurenalan alueella voitaisiin
pienentää. Tällaisiin poikkeustilanteisiin ei oltu ennalta riittävän hyvin varauduttu ja päätöksenteko jouduttiin perustamaan liian ylimalkaisiin tietoihin. Vesistön
eri osien tulvavahinkojen suuruudesta puuttui ajankohtaisia tietoja samoin kuin
mahdollisuudet ennakoida ja torjua suuria tulvia. Viimeisimmät suuret tulvat ovat
Iijoen vesistöalueella esiintyneet vuosina 1989 ja 1993.
Kevään 1982 suurtulvasta saatujen kokemusten perusteella Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (ent. Oulun vesipiirin vesitoimisto) ja PVO-Vesivoima Oy (Pohjolan Voima Oy:n vuonna 1992 yhtiöittämä,
vesivoimatuotannosta vastaava osakeyhtiö) päättivät, että Iijoen vesistölle laaditaan yhteistyössä tulvatorjunnan toimintasuunnitelma. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi vesistöjen
käyttötoiminnassa erityisesti runsasvetisinä vuosina.
Iijoen vesistön tulvatorjunnan toimintasuunnitelman laadinta oli Suomen ympäristökeskuksen suunnitteluohjelmassa vuosina 1983 – 1988. Torjuntasuunnitelma
valmistui vuonna 1989 ja julkaistiin Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa.
Suunnitelman päivityksen vuonna on 2004 on laatinut insinööri Kari Arola PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksesta sekä diplomi-insinööri Pekka Leiviskä, Ins.tsto
Pekka Leiviskästä. Päivityksen laadintaan ovat lisäksi osallistuneet ympäristöpäällikkö Jorma Autio ja valvontateknikko Pekka Lahtonen PVO-Vesivoima Oy:stä.
Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmalla pyritään siihen, että
tulvien aikana suoritettavat nykyisten säännöstelyiden ja rakenteiden mahdollistamat juoksutus- ym. toimenpiteet tehtäisiin oikein ja riittävän ajoissa. Näin tulvien
aiheuttamat kokonaisvahingot voitaisiin rajoittaa pienimpään mahdolliseen. Jotta
tähän tavoitteeseen olisi mahdollista päästä, oli ensin selvitettävä vesistön eri osissa aiheutuvien tulvavahinkojen suuruus eri vedenkorkeuksilla. Tulva-alueiden
määrittämiseksi teetettiin suunnittelu- ja arvioimistoimisto Mittakokka Oy:llä
lentotähystys keväällä 1982 muutamia päiviä tulvahuipun esiintymisen jälkeen.
Maastossa tehtävien tulvavahinkoarvioiden rajaamiseksi ja tulvantorjuntatoiminnan suunnittelemiseksi selvitettiin, onko vesistössä odotettavissa vielä pahempia
tulvatilanteita kuin keväällä 1982. Tätä varten teetettiin vuonna 1983 insinööritoimisto Reiter Oy:llä Iijoen tulvalaskelmat vesistön suurimman todennäköisen
tulvan määrittämiseksi.
Mittakokka Oy teki laajan selvitystyön maastossa vuosina 1982 – 1986. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksessa selvitettiin vuonna 1983 Iijoen vesistössä olevien uittopadoilla säännösteltyjen järvien käyttö tulvavahinkojen pienentämiseen.
Insinööritoimisto Reiter Oy:llä teetettiin vuosina 1983 –1985 selvitykset tulvanaikaisesta Jongunjärven länsipuolisesta bifurkaatiosta Iijoen vesistöstä Kiiminkijoen
vesistön Nuorittajokeen ja mahdollisuuksista lisätä bifurkaatiota ottaen huomioon
myös Kiiminkijoen tulvalaskelmista saatu vesistön suurin todennäköinen tulva.
Iijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa on esitetty vesistön
hydrologiset perustiedot ja vesistön eri osissa aiheutuvien tulvavahinkojen suuruus
eri vedenkorkeuksilla. Kiiminkijoen vesistöön tapahtuvan bifurkaatiovirtaaman
vuoksi selvityksessä on osin mukana myös Kiiminkijoen alaosa ja Nuorittajoki.
Vesistöjen osalta on selvitetty tulvantorjuntatoimenpiteet, tulvantorjuntaorganiAlueelliset ympäristöjulkaisut 360
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saatio ja sen toiminta sekä aiheutuneiden vahinkojen arviointi ja korvaaminen.
Lisäksi on esitetty suosituksia pysyviksi tulvasuojelu- ja jatkotoimenpiteiksi.
Tulvantorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan liittyen vuonna 1985 käynnistettiin edellä mainittujen osapuolien yhteistyönä myös ATK-mallien hyödyntämiseen perustuva Iijoen vesistön käytön kehittäminen. Kyseisen reaaliaikaisten
meteorologisten ja hydrologisen tietojen avulla toimiva laaja vesistön käyttöohjelmisto oli keväällä 1987 koekäytössä. Insinööritoimisto Reiter Oy:n loppuraportti
Iijoen vesistömallista valmistui vuoden 1988 alussa ja malli on siirretty PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen käyttöön. Tämän jälkeen on Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta kehittänyt helppokäyttöisemmän mallin, joka
otettiin käyttöön keväällä 1998. Käytännössä vesistön virtaamaennusteet laaditaan
nykyisin Internet-pohjaisella HBV-mallilla. Kyseisellä mallilla tarkennettiin 1/1000
vuoden tulvan suuruuden arviota Suomen ympäristökeskuksen hydrologian
yksikön toimesta vuonna 2004.
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Tulvantorjunnan tarve

1

Iijoen vesistön tulvaongelmat vaihtelevat vesistönosittain sekä luonteensa että esiintymisajankohtansa puolesta. Rakentamattomalla Iijoen keskiosalla, lähinnä Pudasja Jongunjärven alueella tyypillisiä ovat suuresta kevätvalunnasta johtuvat tulvat.
Vesistön ylemmissä osissa, missä koskiset osuudet ovat vallitsevia, tulvaongelmat
vesistön jäätymisaikoina aiheutuvat enimmäkseen suppopadoista. Joen alaosalla
Yli-Iin kunnan alueella Siuruanjoesta purkautuvien jäiden patoutuminen Iijoen
uomaan aiheuttaa tulvavaaran Yli-Iin keskustalle ja Maalismaan voimalaitokselle
sekä Maalismaan ja Raasakan voimalaitoksen väliselle ranta-asutukselle.
Alhaisen järvisyyden vuoksi ovat Iijoen virtaaman vaihtelut erittäin suuria ja
kevättulvat voimakkaita. Kevättalvella ja loppukesällä taas vastaavasti virtaamat
jäävät hyvin pieniksi. Vesistön yläosalla toteutetut Koston- ym. ja Irni- ym. järvien
säännöstelyt eivät ole riittäneet poistamaan kokonaan suuria kevättulvia Iijoen
keskiosalta, Pudasjärven kunnan keskustaajaman Kurenalan alueelta.
Tulvatilanne Iijoen vesistöalueella oli poikkeuksellinen viimeksi keväällä 1993
ja sitä ennen mm. vuosina 1989, 1982, 1981 ja 1977. Vuosina 1977, 1981 ja 1982
Suomen ympäristökeskus joutui hakemaan nykyiseltä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta vesilain 12 luvun 19 §:n mukaista poikkeuslupaa edellämainitun
yläosan säännösteltyjen järvien ylärajojen ylittämiseksi tilapäisesti, jotta tulvavahinkoja Kurenalan alueella voitaisiin pienentää. Kevään 1982 tulva Iijoella oli suurin
havaintojen aloittamisen eli vuoden 1911 jälkeen esiintynyt. Tulva olisi ollut vieläkin pahempi, ellei sää olisi viilentynyt tulvahuipun lähestyessä.
Vuonna 1982 suurimmat tulvavahingot aiheutuivat Kurenalan taajamassa ja
Jongunjärven ympäristössä. Viimeksi mainitussa vahinkoa kärsineet rakennukset
olivat suurimmaksi osaksi loma-asuntoja. Kurenalan taajamassa sen sijaan lähes
kaikki vahinkoalueen rakennukset olivat vakituisia asuinrakennuksia. Pelkästään
mainituilla alueilla rakenteille ja rakennuksille aiheutuneiden vahinkojen suuruus
oli noin 320 000 euroa. Vuodesta 1994 lähtien Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
on rakentanut tulvapenkereitä Kurenalan taajaman suojaamiseksi. Hanke toteutui
viidessä eri vaiheessa ja tulvapenkereet saatiin valmiiksi vuonna 2001.
Suurtulvaselvityksen yhteydessä arvioitujen tulvavahinkokohteiden määrä
Iijoen vesistöalueella (suurtulvaselvitys, Ollila 2000) olisi: pelto 208 ha, metsä
7 827 ha, tiet 24,0 km, sillat 1 kpl, rakennukset 60 kpl. Rahalliset vahingot olisivat
vuoden 1999 hintatasossa noin 2,5 milj. euroa.
Tulvan nousu Pudasjärvessä ja Iijoessa Kurenalan taajaman kohdalla johtuu
Pudasjärven alapuolisen jokiuoman vedenvälityskyvyn riittämättömyydestä suurille virtaamilla. Lähes 50 km Pudasjärvestä alavirtaan sijaitsevan Haapakosken
voimalaitoksen yläaltaan pinta oli esim. vuoden 1982 tulvahuipun aikana 18 m
Pudasjärven pintaa alempana johtuen välillä olevista koskista. Siten Haapakosken ja alajuoksun neljän muun voimalaitoksen juoksutuksilla ei voida helpottaa
yläpuolisen Iijoen tulvatilannetta.
Jääpadot ovat aiheuttaneet vaikeita tulvatilanteita Yli-Iin kunnan alueella mm.
vuosina 1985 ja 1987. Kumpanakin vuonna useille taloille Yli-Iin keskustaajamassa
aiheutui vesivaurioita. Vahinkojen määräksi näinä vuosina on arvioitu yhteensä
n. 120 000 euroa. Vuonna 1993 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rakensi tulvapenkereet suojaamaan Yli-Iin keskustaajamaa.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 360
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Vuonna 1985 jääpato aiheutti Maalismaan voimalaitokselle erittäin vakavan
tilanteen veden noustessa konesalin lattiatason yläpuolelle. Potentiaaliset, usean
miljoonan euron vahingot, kuitenkin vältettiin tilapäisten suojarakennelmien
avulla.
Iijoen keskijuoksun yläosalla ja Kostonjoessa esiintyy haitallisia suppotulvia
lähes vuosittain. Vuosina 1994 – 1997 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rakensi
Kostonjokeen 6 kpl pohjapatoja nostamaan alivedenkorkeuksia ja vähentämään
suppovahinkojen määrää. Lisäksi on lupa rakentaa 9 pohjapatoa Kostonjoen tilannetta helpottamaan. Haittaa supon aiheuttamasta vedennoususta koituu kuitenkin
edelleen asutukselle ja kalankasvatukselle.
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2

Vesistön kuvaus

2.1 Vesistöalueen yleiskuvaus
Iijoen vesistöalue on pinta-alaltaan (F=14 191 km2) maamme seitsemänneksi suurin,
mutta järvisyydeltään varsin pieni (L=5,7 %) (Ekholm 1993). Vesistöalueen kartta
on esitetty kuvassa 1.

Kostonjärvi

Livojoki

Kostonjoki

Taivalkoski
Siuruanjoki
Irnijärvi
Pudasjärvi
Kurenalus

Yli-Ii

Iijoki

Ii

Iijoki

Pudasjärvi
Jongunjärvi
Korpijoki

Kuva 1. Iijoen vesistöaluekartta

Kaaviokuva vesistöstä on esitetty kuvassa 2. Kuvasta ilmenevät säännösteltyjen
järvien pinta-alat ja säännöstelytilavuudet sekä voimalaitokset rakennusvirtaamineen. Iijoen vesistöalueen kokonaissäännöstelytilavuus on 470 milj.m3.
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Kurki- yms. järvien
säännöstely V=20,2 Mm3

Kovaj. 3,3 km2
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Soiluj.2,3 km2

Livojärvi
33,2 km2
Kaukuanj.
12,9 km2

Iijärvi
21,3 km2

Siur
u

Pahkakoski
H = 20,5 m
Qr = 200 m3/s

Poloj.
7,9 km2

Koston yms. järvien
säännöstely V=233 Mm3

Kerojärvet
21,8 km2

Kostonj.
42,9 km2

Tulvavirtaama
Mertajoen kautta

Pudasj.
4,4 km2
Jongunj.
25,7 km2

Raasakka
H = 21,0 m
Qr = 375 m3/s

Soivionj.
7,9 km2

ki
ojo
Liv

Maalismaa
H = 18,0 m
Qr = 200 m3/s

anjo
ki

Kynsij.
12,3 km2

Kierikki
Haapakoski
H = 18,5 m
H = 16,0 m
Qr = 200 m3/s Qr = 200 m3/s

Irnijärvi
23,2 km2
Puhosj.
24,6 km2

Bifurkaatio Kiiminkijokeen

Suolij.
11,4 km2

Tyräjärvi
24,2 km2

Irni- yms. järvien
säännöstely V=217 Mm3

Jaurakkaj.
6,9 km2

Kovioj.
7,9 km2

Korvua

njoki
Korvuanj.
15,0 km2

Naamankaj.
7,6 km2

Kuva 2. Iijoen vesistöalueen kaaviokuva.

Iijoen vesistöalueen suurimmat voimalaitokset sijaitsevat joen alajuoksulla. Ne on
rakennettu vuosina 1961 – 1971. Raasakan kolmas voimalaitoskoneisto on valmistunut vuonna 1997. Voimalaitosten yhteenlaskettu koneteho on 185 MW. Iijoen
alajuoksulla sijaitsevien viiden suurimman voimalaitoksen vuosittain tuotettu
energiamäärä on yhteensä 840 GWh/a. Kyseiset voimalaitokset kuuluvat PVOVesivoima Oy:lle.
Taulukko 1. Iijoen vesistöalueen vesivoimalaitokset.
Voimalaitos

Yhtiö

Raasakka
Maalismaa
Kierikki
Pahkakoski
Haapakoski
Pintamo

PVO-Vesivoima Oy
PVO-Vesivoima Oy
PVO-Vesivoima Oy
PVO-Vesivoima Oy
PVO-Vesivoima Oy
Koillis-Pohjan
Energiatuotanto Oy
Koillis-Pohjan
Energiatuotanto Oy
Koillis-Pohjan
Energiatuotanto Oy

Soilu
Taivalkoski

10

Putous- Rakennus-virtaama
korkeus[m]
[ m3/s]

Koneteho
[MW]

21,0
18,3
18,2
20,5
16,0

375
200
200
200
200

3
2
2
2
2

58
33
32
34
28

29,5

2,0

1

0,5

27,0

8,0

1

1,8

5,4

5,0

1

0,25

.........................................................................
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2.2 Hydrologia
Ii- ja Kiiminkijoen vesistöalueella tai sen läheisyydessä on toiminnassa hydrologisia
ja meteorologisia havaintoasemia taulukossa 2 esitetyn mukaisesti.
Taulukko 2. Iijoen ja Kiiminkijoen vesistöjen eri havaintoasemien lukumäärät.
havaintoasema

Iijoki[kpl]

Sadanta
Lumen vesiarvo
Haihdunta
Vedenkorkeus
Virtaama
Pienet hydrologiset alueet
Pohjavesi
Routa
Pintaveden lämpötila
Jään paksuus

Kiiminkijoki[kpl]

6
8
16
12
1
1
1

4
4
-

Alhaisen järvisyyden omaaville jokivesistöille tyypilliset virtaamien vaihtelut ovat
Iijoella suuret. Iijoen ja Kiiminkijoen virtaamien ääri- ja keskiarvot v. 1961 – 1990
ovat taulukossa 3 esitetyn mukaiset.
Taulukko 3. Virtaamien ääriarvoja Iijoen vesistöalueella (Hyvärinen 1999).
Havaintopaikka

F
[km2]

Havaintojakso*)

NQ
[m3/s]

MNQ
[m3/s]

MQ
[m3/s]

MHQ
[m3/s]

HQ
[m3/s]

Iijoki,
Raasakka
14 191
1961 – 1990
17
33
173
907
1 429
Iijoki,
Kurenalus
7 934
1961 – 1990
9,5
18,5
99
436
900
Iijoki,
Väätäjänsuvanto
4 120
1961 – 1990
6,0
17
45
196
460
Kostonjärvi
1965 – 1990
0,0
0,0
13,9
43
64
Irnijärvi
1965 – 1990
0,0
0,0
13,3
31
50
Siuruanjoki,
Leuvankoski
2 379
1961 – 1990
1,5
3,7
31
387
690
Kiiminkijoki,
Haukipudas
3 814
1961 – 1990
3,5
6,5
44
395
606
*)Tämä aikajakso sisältää uiton, joka on sittemmin lakkautettu, mutta sillä ei ole tulvavirtaamien kannalta oleellista
vaikutusta.
Vesistöalueelta on suhteellisen vähän tietoja vedenkorkeuksista, kun mittapuuksi asetetaan useamman kymmenen vuoden aikaiset havainnot. Taulukossa 4 on
esitetty vedenkorkeuden ääriarvoja eri havaintopaikoissa.
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Taulukko 4. Vedenkorkeuden ääriarvoja eri havaintopaikoissa.
Järvi

Havaintojakso

Korkeustaso

NW

MNW

MW

MHW

HW

Irnijärvi
Kostonjärvi
Naamanganjärvi
Kipinä
Pudasjärvi,
Tuulisalmi
Jongunjärvi

1967 – 2003
1965 – 2003
1961 – 1990
1961 – 1990

N43 +
NN +
NN +
N43 +

233,49
228,00
172,90
97,80

233,72
228,17
173,06
98,14

236,04
231,14
173,35
98,71

237,24
232,67
174,58
100,40

237,49
233,00
175,13
102,22

1959 – 2003
1966 – 2003

N43+
N60+

106,25
118,37

106,76
118,66

107,60
119,14

109,93
120,66

110,90
121,43

Pitkäaikaisten havaintojen mukaan Iijoen vesistöalue kuuluu maamme runsassateisimpiin alueisiin. Vuosijaksolla 1961 – 90 sadanta alueella oli 621 mm. Tästä haihtuu
noin kolmannes, joten vesistöön vaikuttavaksi sadannaksi tulee 300 – 400 mm.
Kuukausisadannan keskiarvot kaudelta 1961 – 1990 ovat kuvassa 3 esitetyn
mukaiset (Hyvärinen 1999).
90

80

78
74

70
65
Sadanta [mm]

61
60

58
55

50
45

44
41
40
33

34

33

Helmi

Maalis

Huhti

30

20

10

0
Tammi

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Kuukausi

Kuva 3. Kuukausisadanta ajanjaksolla 1961 – 1990 Iijoki, Raasakka.

Jaksolla 1961 – 1980 Iijoen vesistöalueen keskimääräinen lumen maksimivesiarvo
on ollut 190 mm. Gumbelin jakauman mukaan eri toistumisaikoja vastaavat maksimivesiarvot on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Lumen vesiarvon maksimi Iijoen vesistöalueella Gumbelin jakauman mukaisesti.
Toistumisaika [a]
20
50
100
500
Vesiarvo [mm]
254
279
297
339

1000
358

Termisen talven pituus vesistöalueella on lähes puoli vuotta, mistä johtuen lähes
puolet sateesta tulee lumena. Lumen vesiarvot kevättalvisin ovat eräillä vesistöalueen osilla maamme korkeimpia. Iijoen latva-alueilla onkin todettu maamme
korkeimmat lumen vesiarvot.
12
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Keskimääräinen lumipeitteen vesiarvo Iijoen Raasakan yläpuolisella vesistöalueella on vuosijaksolla 1961 – 90 ollut keskimäärin huhtikuun alussa 180 mm.
Kuvassa 4 on esitetty lumen vesiarvon keskiarvo ja ääriarvot Kipinän aluearvona
vuosijaksolla 1971 – 2003.
Lumen vesiarvo [mm]
300

280

Maksimi 1971–2003

251

Keskiarvo 1971–2003

250

251

234
Minimi 1971–2003
201

200

185

Kipinän aluearvo

207

194

168

150

147
130
105

104

100

107

80

78

81

71

50

42

32
0

31

13
2
17
12
0
0
0
16/X 1/XI 16/XI 1/XII 16/XII 1/I

6
16/I

1/II

16/II

1/III

16/III 1/IV 16/IV 1/V

0
16/V

Kuva 4. Lumen vesiarvon keskiarvo ja ääriarvot Iijoen vesistössä Kipinän aluearvona vuosijaksolla 1971–2003.

Jääpeitteen muodostuminen ja jäiden lähtö tapahtuu Iijoen vesistöalueen eri järvissä
keskimäärin taulukossa 6 esitetyn mukaisesti (Hyvärinen 1999).
Taulukko 6. Keskimääräinen jäätyminen ja jäänlähtö
Järvi
Poussunjärvi
Naamankajärvi
Korvuanjärvi
Livojoki, Säikkä

Jäätyminen
1960 – 1989

Jäänlähtö
1961 – 1990

30.10.
3.11.
4.11.
4.11.

23.5.
20.5.
27.5.
30.5.

2.3 Bifurkaatio Jongunjärvestä Kiiminkijoen vesistöön
Jongunjärven länsipuolella sijaitsee ns. bifurkaatiopaikka, mistä osa Iijoen vesistä
virtaa tulva-aikana Kiiminkijoen vesistöön Nuorittajokeen. Purkautuminen tapahtuu kahta eri reittiä paikallisteiden rumpujen ja rakennetun kynnyksen kautta
sekä osin teiden yli. Bifurkaatiovesien vastaanottoalue on Ruottisenjärvi ja sen
ympärillä olevat laajat suoalueet.
Luonnontilassa bifurkaatio on alkanut Jongunjärven pinnan on noustua tason
N43 + 120,00 m yläpuolelle. Jongunjärven rannansuuntaisia teitä on korotettu mittavien tulvien jälkeen, viimeksi kevään 1982 tulvan jälkeen tasoon N43 + 121,60 m.
Vuonna 1990 rakennettiin tielle tulvakynnys tasoon N43 + 120,61 m. Tulvakynnys
on esitetty kuvassa 5.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 360
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Kuva 5. Tulvakynnys Jongunjärvestä Kiiminkijoen vesistöön. Kuva 3.7.2003 Pekka Leiviskä.

Kuvassa 6 on esitetty Jongunjärvelle virtaamamittauksiin perustuva purkautumiskäyrä. Mittaukset on suoritettu vuosina 1993 – 95.

121,6

Vedenkorkeus N60+ [m]

121,4

121,2

121

120,8

120,6

120,4

120,2
0

10

20

30

40
Virtaama

50

60

70

80

90

[m3/s]

Kuva 6. Jongunjärven purkautumiskäyrä bifurkaatiokohdasta.

14

.........................................................................

iijoen_tulvator_151204.indd 14

Alueelliset ympäristöjulkaisut 360

14.1.2005 14:41:59

Jongunjärven bifurkaation lisäksi suurehkoilla tulvavirtaamilla osa Iijoen pääuoman vedestä nousee Pikku-Lauttasen kohdalla vedenjakajan ylitse ja jatkaa IsoLauttasen kautta purkautuen edelleen Siuruanjokeen. Ilmiö lisää hieman virtaaman
viipymää joen alajuoksulla ja pienentää hieman osaltaan alaosan tulvamaksimia.
Tulvakynnyksen osalta ei ole kuitenkaan tehty maastomittauksia eikä virtamaan suuruusluokkaa voida siten tarkasti arvioida.

2.4 Patoturvallisuuslain alaiset padot
Taulukossa 7 on esitetty Iijoen vesistöalueella sijaitsevat patoturvallisuuslain alaiset
padot ja niiden luokka. P-patoihin alueen padoista on luokiteltu kaksi kappaletta,
Raasakka ja Pahkakoski.
Taulukko 7. Iijoen vesistöalueen patoturvallisuuslain alaiset padot.
Padon nimi

Padon omistaja

Ahvenlampi
RKTL*)
Haapakoski
PVO-Vesivoima Oy
Irnijärvi
PVO-Vesivoima Oy
Kerkkämännikkö
RKTL
Kierikki
PVO-Vesivoima Oy
Kostonjärvi
PVO-Vesivoima Oy
Pahkakoski
PVO-Vesivoima Oy
Pintamo
Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy
Maalismaa
PVO-Vesivoima Oy
Maunujärvi
PVO-Vesivoima Oy
Raasakka
PVO-Vesivoima Oy
Sarvijärvi
RKTL
Soilu
Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy
Taivalkoski
Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy
Taljajärvi
PVO-Vesivoima Oy
*) RKTL= Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
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O
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O
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3

Iijoen vesistön säännöstely- ja
voimalaitosluvat

3.1 Irni- ym. järvien säännöstelyn lupapäätökset
Pohjois-Suomen vesioikeus
Korkein hallinto-oikeus
Vesiylioikeus
Lopputarkastus
Pohjois-Suomen vesioikeus
Vesiylioikeus
Korkein hallinto-oikeus

33/65/II

14.06.1965
23.09.1966
29.12.1967

9/88/I

08.03.1988
19.07.1990
29.09.1992

Vesilain 12 luvun 19 §:n mukaiset poikkeusluvat:
Pohjois-Suomen vesioikeus

11.05.1981

Säännöstelyohje
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 14.06.1965 lupaehdossa 4, on määrätty
säännöstely suoritettavaksi seuraavien ohjeiden mukaan:
Säännöstely on niin hoidettava,
ettei Irnijärven eikä Keski-Kerojärven vedenpinta ylitä säännöstelyn
ylärajaa, jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
1.1.
N43 + 237,50 m
1.4.
+ 236,00 m
1.6.
+ 237,25 m
15.9.
+ 237,25 m
25.9.
+ 237,50 m
1.1.
+ 237,50 m
ettei Irnijärven vedenpinta alita säännöstelyn alarajaa, jota kuvaavan
murtoviivan taitepisteet ovat:
1.1.
N43 + 235,00 m
1.4.
+ 233,50 m
15.5.
+ 233,50 m
1.7.
+ 235,80 m
1.11.
+ 235,80 m
1.1.
+ 235,00 m
että Irnijärvestä on, mikäli mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa
aina juoksutettava vettä vähintään 2 m3/s tai tulovirtaama, mikäli se on
tätä pienempi. Kuitenkin saadaan säännöstelypato pitää suljettuna kevätsulamisen alusta siihen saakka, kunnes juoksuttaminen uiton toimittamiseksi
tulee tarpeelliseksi. Mikäli Taivalkosken laitokselle aiheutuu vahinkoa siitä,
että minimijuoksutus mahdollisesti alittaa luonnollisen virtaaman, on hakijan tämä vahinko vuokra-ajan loppuun saakka vuosittain korvattava ottaen
huomioon myös laitokselle säännöstelystä aiheutuva hyöty;
että suurin virtaaman lisäys Iijoen saatua pysyvän jääpeitteen on vuorokautta kohden 3 m3/s ja että vettä muulloinkin juoksutetaan tasaisesti aiheuttamatta virtaamien äkillisiä muutoksia;

16
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-

että suurin juoksutus Irnijärvestä, milloin ei ole ylärajan ylittämisen vaaraa
on 40 m3/s, sekä milloin on ylärajan ylittämisen vaara 50 m3/s.
Pohjois-Suomen vesioikeus on 8.3.1988 Irni- ym. järvien säännöstelyn lopputarkastuksesta antamassaan päätöksessä muuttanut vähimmäisjuoksutusta koskevan
määräyksen seuraavaksi:
että Irnijärvestä on mikäli se on mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa, aina juoksutettava vettä vähintään 2 m3/s. mikäli Iijoen pääuomassa ei
toimiteta uittoa vähimmäisjuoksutus on 1.6. – 31.8. välisenä aikana kuitenkin
4 m3/s, mikäli se on mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa. Kevättulvan aikana, tulovirtaaman ollessa yli 150 m3/s Haapakosken voimalaitoksella, säännöstelypato voidaan kuitenkin pitää suljettuna.
Irnijärven säännöstelyrajat ja vedenkorkeuden verhokäyrät vuosijaksolla 1970 – 2000
on esitetty kuvassa 7.
238
237,5

Vedenkorkeus N43+ [m]

237
236,5
236

HW
MW
NW
50 %
Alaraja
Yläraja

235,5
235
234,5
234
233,5
233
Tammi Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Aika [kk]

Kuva 7. Irnijärven säännöstelyrajat ja vedenkorkeuden verhokäyrät ajanjaksolla 1970 – 2000.

3.2 Koston- ym. järven säännöstelyn lupapäätökset
Koston- ym. järvien säännöstelyn lupapäätökset on eri oikeusasteiden osalta annettu seuraavasti:
Lupapäätökset:
Pohjois-Suomen vesioikeus
Korkein hallinto-oikeus
Vesiylioikeus
Lopputarkastus:
Pohjois-Suomen vesioikeus
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Vesilain 12 luvun 19 §:n mukaiset poikkeusluvat:
Pohjois-Suomen vesioikeus
Pohjois-Suomen vesioikeus

23.05.1977
11.05.1981

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä 27.05.1964, lupaehdossa 4, on määrätty
säännöstely suoritettavaksi seuraavien ohjeiden mukaan:
Säännöstely on niin hoidettava,
ettei Kostonjärven eikä Kynsijärven vedenpinta ylitä säännöstelyn ylärajaa,
jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat:
Yläraja
Yläraja
Ajankohta: Kostonjärvi
Kynsijärvi
1.1.
NN + 233,00
NN + 233,00
1.4.
+ 230,20
+ 233,00
1.6.
+ 232,70
+ 232,75
15.9.
+ 232,70
+ 232,75
25.9.
+ 233,00
+ 233,00
1.1.
+ 233,00
+ 233,00
ettei Kostonjärven vesipinta alita säännöstelyn alarajaa, jota kuvaavan
murtoviivan taitepisteet ovat:
Ajankohta:
Alaraja:
15.3.
NN + 228,00
10.5.
+ 228,00
1.7.
+ 230,00
1.12.
+ 230,00
15.3.
+ 228,00
että Kostonjärvestä aina juoksutetaan vettä vähintään 2 m3/s, mikäli se on
mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa ja mikäli voimassaolevasta
uittosäännöstä ei muuta johdu
että suurin virtaamanlisäys Iijoen saatua pysyvän jääpeitteen on vuorokautta kohden 10 %, kuitenkin virtaaman ollessa alle 30 m3/s lisäys saa olla
3 m3/s, ja että vettä muulloinkin juoksutetaan tasaisesti aiheuttamatta virtaamien äkillisiä muutoksia;
Pohjois-Suomen vesioikeus on 30.12.1987 Koston- ym. järvien säännöstelyn lopputarkastuksesta antamassaan päätöksessä muuttanut säännöstelyn ylärajaa ja
vähimmäisjuoksutusta koskevat määräykset seuraaviksi:
Yläraja
Yläraja
Ajankohta:
Kostonjärvi
Kynsijärvi
1.1.
NN + 233,00 m
NN + 233,00 m
1.4.
+ 230,20 m
+ 233,00 m
15.5.
+ 232,70 m
+ 232,75 m
15.9.
+ 232,70 m
+ 232,75 m
25.9.
+ 233,00 m
+ 233,00 m
1.1.
+ 233,00 m
+ 233,00 m
Vähimmäisjuoksutusta koskeva ehto:
että Kostonjärvestä on, mikäli se on mahdollista alittamatta säännöstelyn
alarajaa, aina juoksutettava vettä vähintään 2 m3/s. Mikäli Iijoen pääuomassa tai Kostonjoessa ei toimiteta uittoa vähimmäisjuoksutus on 1.6. – 31.8.
välisenä aikana kuitenkin, mikäli se on mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa, 4 m3/s. Kevättulvan aikana, tulovirtaaman ollessa yli 150 m3/s
Haapakosken voimalaitoksella, säännöstelypato voidaan kuitenkin pitää
suljettuna.
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Kuvassa 8 on esitetty Kostonjärven säännöstelyrajat ja vedenkorkeuden verhokäyrät ajanjaksolla 1970 – 2000.
234

Vedenkorkeus NN+ [m]

233

232

HW
MW
NW
50 %
Alaraja
Yläraja
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230
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Tammi Helmi

Maalis Huhti

Touko
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Heinä

Elo

Syys
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Aika [kk]

Kuva 8. Kostonjärven säännöstelyrajat ja vedenkorkeuden verhokäyrät ajanjaksolla 1970 – 2000.

3.3 Muiden säännöstelyjen lupapäätökset
Soilujoella säännöstely kohdistuu Kova-, Kurki- ja Soilujärviin. Lupapäätökset
ovat:
Pohjois-Suomen vesioikeus
30/64/I
17.04.1964
Korkein hallinto-oikeus
23.04.1965
Vesiylioikeus
17.12.1965
Vesiylioikeus
160/1997
10.12.1997
Kurkijärven säännöstelyn yläraja on N43 + 301,70 m ja alaraja N43 + 300,00 m.
Soilunjärven säännöstelyn yläraja on N43 + 265,50 m ja alaraja N43 + 263,50 m.
Edellä mainittujen järvien yhteinen säännöstelytilavuus on 24 milj. m3. Soilujoen
vesistö laskee Kostonjärveen ja vaikuttaa siten välillisesti sen säännöstelyyn.

3.4 Säännöstelyjen käyttö ja vastuukysymykset
Iijoen vesistön alajuoksulle on Pohjolan Voima Oy vuosina 1959 – 1970 rakentanut viisi voimalaitosta (Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahka- ja Haapakoski).
Yhtiö esitti 24.6.1959 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle voimalaitosten rakentamisen edellytyksenä, että valtio hakisi säännöstelylupaa eräille Iijoen
vesistön järville suurten virtaamavaihteluiden tasoittamiseksi voimatalouden ja
tulvasuojelun tarpeita varten. Samalla yhtiö sitoutui vastaamaan kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat säännöstelyn toteuttamisesta ja käytöstä. Valtioneuvosto päättikin 12.11.1959, että valtio ryhtyy toteuttamaan kokonaissuunnitelmana
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11 Iijoen vesistön järven tai järviryhmän säännöstelyä siten, että niillä saavutetaan
mahdollisimman suuri kansantaloudellinen kokonaishyöty.
Edellä mainituista säännöstelyhankkeista on toteutunut kuitenkin vain kaksi
eli Koston- ym. järvet ja Irni- ym. järvet. Näiden säännöstelyhankkeiden luvanhaltija on nykyään PVO-Vesivoima Oy, joka hoitaa säännöstelyiden käytön ja vastaa
niiden kustannuksista antamansa sitoumuksen mukaisesti.
Soilujoen vesistön Kurki- ja Soilunjärven säännöstelyluvan haltija ja säännöstelijä on Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy.
Iijoen alueella lupaehtojen noudattamista valvoo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Poikkeuksellisessa tulvatilanteessa, jossa lupaehtojen rajoituksista
joudutaan ehkä poikkeamaan, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi, saatuaan
siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumuksen, anoa ympäristölupavirastolta
väliaikaisia toimenpiteitä, jotka on katsottava välttämättömiksi vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi (VL 12, luvun 19 §).
Säännöstelystä huolehtivat yhtiöt käyttävät säännöstelyjä lupaehtojen mukaisesti sähköntuotantoon. Poikkeuksellisissakin tilanteissa yhtiöiden tulee hoitaa
säännöstelyt lupaehtojen mukaisesti. Mikäli lupaehdoista poikkeavilla juoksutuksilla voidaan poistaa tai vähentää vesilain 12 luvun 19 §:ssä tarkoitettua vaaraa
tai vahinkoa, tulee yhtiöiden ja vesiviranomaisten sopia käytännön toimista, jotta
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voisi ryhtyä tilapäisiin poikkeustoimenpiteisiin. Toimenpiteistä aiheutuvista vahingoista on, jollei korvauksen suorittamisessa
ole muuta sovittu, suoritettava korvaus valtion varoista.

3.5 Merkittävimmät voimalaitosluvat
3.5.1 Raasakan voimalaitos
Raasakan voimalaitosta koskevat merkittävimmät voimalaitosluvat ovat seuraavat:
Pohjois-Suomen vesioikeus
36/69/II
22.07.1969
Korkein hallinto-oikeus
27.01.1971
Pohjois-Suomen vesioikeus
54/71/II
20.10.1971
Vesiylioikeus
07.03.1972
Korkein hallinto-oikeus
20.04.1972
Pohjois-Suomen vesioikeus välipäätös
06. – 07.07.1981
Pohjois-Suomen vesioikeus
10/82/III
24.06.1982
Korkein hallinto-oikeus
27.02.1984
Pohjois-Suomen vesioikeus
19/84/III
14.09.1984
Pohjois-Suomen vesioikeus
29/96/I
24.05.1996
Raasakan voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. Yhtiöllä on oikeus nostaa
vedenpintaa voimalaitoksen yläpuolella siten, ettei se ylitä korkeutta NN + 21,00 m
eikä alita korkeutta NN + 19,00 m.
Turbiinien, säännöstelypadon ja uittokourun kautta on juoksutettava vähintään 25 m3/s vuorokausikeskiarvona laskettuna tai vähintään tulovirtaaman
vuorokausikeskiarvoa vastaava vesimäärä, mikäli se edellä mainittua pienempi.
Säännöstelypadon ja Puodinkosken väliseen vanhaan uomaan on juoksutettava vähintään vesimäärä, joka ei alita kesä-, heinä- ja elokuun aikana 3,5 m3/s
viikkokeskiarvona laskettuna, 2 m3/s vuorokausikeskiarvona laskettuna eikä
1 m3/s hetkellisenä virtaamana. Muuna aikana vuodesta on juoksutuksen oltava
vähintään 1,5 m3/s. Näistä juoksutuksista on 50 l/s suuruinen osa juoksutettava
Paakkolanojan kautta silloin, kun jäätymisvaaraa ei ole olemassa ja 50 l/s suuruinen
osa 15.04. – 31.10. välisenä aikana Kortinhaaran kautta.
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Pajarin voimalaitos on rakennettu Raasakan voimalaitoksen säännöstelypatoon.
Pohjois-Suomen vesioikeus
21/84/III
20.09.1982

3.5.2 Maalismaan voimalaitos
Maalismaan voimalaitosta koskevat merkittävimmät voimalaitosluvat ovat seuraavat:
Pohjois-Suomen vesioikeus
20/66/II
08.06.1966
Pohjois-Suomen vesioikeus
29/66/II
28.09.1966
Pohjois-Suomen vesioikeus
38/66/II
29.12.1966
Korkein hallinto-oikeus
10.01.1969
Vesiylioikeus
09.03.1971
Pohjois-Suomen vesioikeus
37/81/II
17.06.1981
Korkein hallinto-oikeus
14.01.1983
Vesiylioikeus
27.09.1984
Pohjois-Suomen vesioikeus
1192B120
09.07.1993
Maalismaan voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. Yhtiöllä on oikeus nostaa vedenpintaa padolla siten, että se ei ylitä korkeutta NN + 39,30 m eikä alita
korkeutta NN + 38,30 m.
Turbiinien, tulva-aukkojen ja uittokourun kautta yhteensä on jokaisena sekuntina juoksutettava vettä vähintään 25 m3/s paitsi silloin kun hydrologisen toimiston
Kipinän asteikolla havaittu virtaama on tätä pienempi, jolloin jokaisena sekuntina on
juoksutettava vettä yhtä paljon kuin mainitun Kipinän asteikon kohdalla virtaa.
Vanhaan uomaa tulee juoksuttaa vähintään 1 m3/s kesäkuun 25 päivästä elokuun loppuun. Tästä juoksutuksesta saadaan 0,5 m3/s ohjata Putaanhaaran kautta.
Juoksutukset saadaan keskeyttää, mikäli on tarpeen pato- ja juoksutusrakenteiden
tai muiden vanhassa uomassa tehtävien kunnostustöiden vuoksi. Keskeytyksen
takia juoksuttamatta jäänyt vesimäärä on tarvittaessa juoksutettava myöhemmin samana vuonna. Juoksuttamisen keskeyttämisestä on ilmoitettava ennakolta PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Yli-Iin ympäristönsuojelulautakunnalle.

3.5.3 Kierikin voimalaitos
Kierikin voimalaitosta koskevat merkittävimmät voimalaitosluvat ovat seuraavat:
Pohjois-Suomen vesioikeus
II/7 – 64
11.02.1964
Korkein hallinto-oikeus
03.09.1965
Vesiylioikeus
01.11.1966
Pohjois-Suomen vesioikeus
49/70/II
27.07.1970
Korkein hallinto-oikeus
11.03.1971
Vesiylioikeus
14.01.1972
Pohjois-Suomen vesioikeus
38/81/II
17.06.1981
Korkein oikeus
24.11.1982
Korkein hallinto-oikeus
19.01.1983
Kierikin voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. Yhtiöllä on oikeus nostaa
vedenpintaa padolla siten, että se ei ylitä korkeutta NN + 57,50 m eikä alita korkeutta NN + 56,50 m.
Turbiinien, tulva-aukkojen ja uittokourun kautta yhteensä on jokaisena sekuntina juoksutettava vettä vähintään 25 m3/s paitsi silloin kun hydrologisen toimiston
Kipinän asteikolla havaittu virtaama on tätä pienempi, jolloin jokaisena sekuntina
on juoksutettava vettä yhtä paljon kuin mainitun Kipinän asteikon kohdalla virtaa.
Nykyisin Kipinän asteikkoa ei kuitenkaan enää havainnoida, koska asteikko on
lakkautettu Suomen ympäristökeskuksen toimesta.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 360
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3.5.4 Pahkakosken voimalaitos
Pahkakosken voimalaitosta koskevat merkittävimmät voimalaitosluvat ovat seuraavat:
Toinen vesistötoimikunta
37/1959
10.09.1959
Toinen vesistötoimikunta
17/1961
13.03.1961
Pohjois-Suomen vesioikeus
26/76/II
13.07.1976
Korkein hallinto-oikeus
01.09.1977
Vesiylioikeus
23.04.1982
Pahkakosken voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. Yhtiöllä on oikeus nostaa vedenpinta padolla Pahkakosken voimalaitoksen padon yläpuolella siten, ettei
se ei ylitä padolla korkeutta NN + 78,00 m eikä alita korkeutta NN + 77,00 m.
Turbiinien, säännöstelypadon ja uittokourun kautta on juoksutettava yhteensä
25 m3/s vuorokausikeskiarvona laskettuna tai vähintään tulovirtaaman vuorokausikeskiarvoa vastaava vesimäärä, mikäli se on edellä mainittua pienempi.

3.5.5 Haapakosken voimalaitos
Haapakosken voimalaitosta koskevat merkittävimmät voimalaitosluvat ovat
seuraavat:
Toinen vesistötoimikunta
32/1961
24.04.1961
Toinen vesistötoimikunta
61/1961
02.10.1961
Toinen vesistötoimikunta
30/1962
27.03.1962
Pohjois-Suomen vesioikeus
26/76/II
13.07.1976
Korkein hallinto-oikeus
01.09.1977
Vesiylioikeus
23.04.1982
Haapakosken voimalaitoksen omistaa PVO-Vesivoima Oy. Yhtiöllä on oikeus
nostaa vedenpintaa Haapakosken voima-laitoksen padolla siten, ettei se ei ylitä
korkeutta NN + 94,00 m padolla, kun tulovirtaama on 600 m3/s tai vähemmän, eikä
korkeutta NN + 93,50 m, kun tulovirtaama on 750 m3/s tai enemmän. Virtaaman
kasvaessa 600 m3/s:stä 750 m3/s:iin on vedenkorkeutta alennettava NN + 94,00
m:stä NN + 93,50 m:iin siten, että virtaaman kasvaessa 1 m3/s vedenkorkeus alenee 1/3 cm. Samassa suhteessa saadaan vedenkorkeutta nostaa NN + 93,50 m:stä
NN + 94,00 m:iin virtaaman pienentyessä 750 m3/s:stä 600 m3/s:iin. Vedenpinta
ei saa alittaa korkeutta NN + 91,00 m.
Haapakosken voimalaitoksen turbiinien, säännöstelypadon ja uittokourun
kautta on juoksutettava yhteensä 25 m3/s vuorokausikeskiarvona laskettuna tai
vähintään tulovirtaaman vuorokausikeskiarvoa vastaava vesimäärä, mikäli se on
edellä mainittua pienempi.

3.5.6 Soilun voimalaitos
Soilun voimalaitoksen omistaa Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy. Veden juoksutuksessa on noudatettava Soilujoen vesistön säännöstelemisestä, Pohjois-Suomen
vesioikeus 17.04.1964 annettuja määräyksiä, kuitenkin niin, että voimalaitoksen
tai tulva-aukkojen kautta on juoksutettava vettä läpi vuoden vähintään 0,20 m3/s
viikkokeskiarvona.
Lupapäätökset:
Vesistötoimikunta
Vesistötoimikunta
Pohjois-Suomen vesioikeus
22
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Korkein hallinto-oikeus
Vesiylioikeus

23.04.1965
17.12.1985

3.5.7 Pintamon voimalaitos
Pintamon voimalaitoksen omistaa Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy. Laitos on
valmistunut vuonna 1955 ja sen avulla hyödynnetään Pintamojärven säännöstelyä. Säännöstelyn hoitamista varten on järven luusuassa erillinen säännöstelypato.
Varsinainen voimalaitospato sijaitsee Taivalkoskessa noin 2 km Pintamojärven
alapuolella. Padolta vesi johdetaan teräksistä paineputkea pitkin. Laitoksen paikallisautomatiikka on asennettu 1970 ja laitos on siirtynyt kaukokäyttöön 1988.
Pohjois-Suomen vesioikeus
31.07.1962
Pohjois-Suomen vesioikeus
09.09.1968
Pintamojärven NW on N60 + 47,50 m ja HW N60 + 48,50 m sekä hätä HW
N60 + 48,70 m.

3.5.8 Taivalkosken voimalaitos
Taivalkosken voimalaitoksen omistaa Koillis-Pohjan Energiatuotanto Oy. Laitos
on otettu käyttöön vuonna 1951.
Vesistötoimikunta
3/1957
02.02.1957
Pohjois-Suomen vesioikeus
41/90/1
07.05.1990
Taivalkosken voimalaitosta ja siihen kuuluvaa säännöstelypatoa on säänneltävä
siten, että veden korkeus padon yläpuolella ei ylitä N43 + 194,70 m eikä alita korkeutta N43+ 194,40 m. Voimalaitoksen ja säännöstelypadon ollessa täysin auki vedenkorkeuden yläraja on määrittelemätön. Vedenkorkeuden alarajaa N43 + 194,40
ei saa alittaa eikä juoksutusta kokonaan sulkea ilman erityistä syytä. Sulkemiseen
on tarvittaessa haettava vesioikeuden lupa.
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4

Vahinkojen ja tulvantorjunnan
kannalta merkittävät
vedenkorkeudet ja virtaamat

4.1 Tulvan esiintymisen todennäköisyys
Suurten tulvien esiintymisen todennäköisyys on esitetty taulukossa 8. (Patoturvallisuusohjeet, maa- ja metsätalousministeriö, MMM:n julkaisuja 7/1997). Sen
mukaan esimerkiksi todennäköisyys sille, että lähimmän sadan vuoden aikana
sattuu harvinaisempi kuin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulva on 63 %,
ja harvinaisempi kuin keskimäärin kerran 500 vuodessa toistuva tulva, on 18 %.
Taulukko 8. Todennäköisyys (%) tiettyä toistumisaikaa vastaavan tulvakorkeuden ylittymiselle eri pituisilla ajanjaksoilla.
Tulvan
toistumisaika
[a]

10

10
50
100
200
500
1 000
5 000
10 000

65
18
10
5
2
1
0,2
0,1

50

Tarkastelujakso [a]
100

200

500

1 000

99
64
40
22
10
5
1
0,5

100
87
63
39
18
10
2
1

100
98
87
63
33
18
4
2

100
100
99
92
63
39
10
5

100
100
100
99
86
63
18
10

4.2 Lentotähystys keväällä 1982
Kipinän yläpuolisella vesistöalueella oli lumipeitteen vesiarvo 01.04.1982 keskimäärin 226 mm, kun se esim. vuosijaksolla 1961 – 1975 oli keskimäärin 184 mm. Lumen
sulamisvaiheen lämpötila oli normaalia korkeampi ja sadanta huomattavasti yli
normaalin, huhtikuussa 61 mm ja toukokuussa 74 mm. Uhkaavassa tulvatilanteessa
VYH haki Pohjois-Suomen vesioikeudelta 26.04 1982 oikeutta poiketa Koston- ym.
järvien säännöstelyn lupapäätöksistä. Sään nopea viileneminen pysäytti sulamisen
valuma-alueen yläosilla ja uhkaavalta näyttänyt tulvatilanne helpottui ja tulva
kääntyi laskuun. Tulvan huippu oli 13.05.1982. Vesioikeuden päätöksellä 21.05.1982
haetut poikkeusluvat evättiin.
Pahimpien ja kriittisimpien tulva-alueiden kartoittamiseksi ja tilanteen arvioimiseksi teki Mittakokka Oy lentotähystyksen Iijoen tulva-alueilla 18.5.1982 eli
muutama päivä tulvahuipun esiintymisen jälkeen. Tähystyksessä todettu tulva-alue
on merkitty liitteessä 1 olevaan karttaan. Lentotähystyspäivän vedenkorkeuksia
on esitetty taulukoissa 9 ja 10.
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Taulukko 9.

Vedenkorkeuksia lentotähystyspäivänä 18.05.1982

Joki

Havaintopaikka

Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Iijoki
Kostonjoki
Kostonjoki
Livojoki
Livojoki

Kipinä
Varpuvirrat
Tuulisalmi
Postitalo
Kurenkoski
Jongunjärvi
Jokijärvi
Jokijärvi, Perälä
Tyräjärvi
Turpeinen
Irnijärvi, säännöstelypato
Irninniemi
Poussunjärvi
Kostonjärven säännöstelypato
Kynsijärvi
Hanhikoski/Livo
Livojärvi/Säikkä

Korkeusjärjestelmä

Vedenkorkeus
[m]

N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
N43+
NN+
NN+
N60+
N60+

100,52
107,58
110,52
111,07
120,47
120,96
223,52
223,52
223,65
223,98
236,18
236,20
250,81
231,21
233,37
117,83
243,96

Taulukko 10. Vedenkorkeuksia Pudasjärven Kurenalassa 18.05.1982
Kohde
Päiväkoti
Pillioja
Sillan alapuoli
Koillis-Pohjan Sähkö
Sivakkaoja
Roomuranta
Liepeenoja
Laidunalue
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Vedenkorkeus N43+ [m]
110,55
110,55
110,65
110,91
110,93
111,05
111,58
112,01

.........................................................................

25

14.1.2005 14:42:05

4.3 Tulvan HQ1/250 arviointi
Tulvan HQ1/250 arviointi suoritettuna Gumbelin toistuvuuspaperin avulla on
esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Virtaaman suuruus eri toistumisaikoina Gumbelin paperilla esitettynä.

Edellä esitetyn kuvan mukaisesti jatkamalla suoraa 1/250 vuoden kohdalle päästään oletettavasti liian suuriin arvoihin, sillä suurimmat havainnot poikkeavat
selvästi suoralta alaspäin. Kuvan perusteella maksimin HQ1/250 arviointi on
käytännössä vaikeaa.
Iijoen vesistöalueelle laaditun vesistömallin avulla laskettiin arvio virtaamalle
HQ1/250. Käytetystä sadanta ja lämpötila-arvion epätarkkuudesta johtuen jouduttiin virtaaman suuruusarviossakin tyytymään Raasakassa aika laajaan virtaamahaarukkaan 1 850 - 2 120 m3/s.

4.4 Tulvan HQ1/1000 arviointi
Tulvavahinkoarvioiden rajaamista ja tulvatorjuntatoiminnan suunnittelemista
varten on insinööritoimisto Reiter Oy tehnyt Iijoen tulvalaskelmat suurimman
todennäköisen tulvan määrittämiseksi. Laskelmissa on lähtötietoina käytetty
hydrologian toimiston laatimaa selvitystä ”suuren tulvan esiintymisestä Iijoella”,
joka perustuu keskimäärin kerran 1 000 vuodessa toistuvaan tulvaan.
Tulvalaskelmissa käytetty malli ottaa huomioon jokilaakson muodon, vesistön
eri osien virtaamat ajasta riippuvina ja bifurkaation Jongunjärvestä. Laskelmat on
tehty tilanteessa, jossa Iijoen ja Kostonjoen latvaosien huipputulvavedet voidaan
varastoida säännösteltyihin Irni- ym. ja Koston- ym. järviin (RUN 1) sekä tilanteessa, jossa em. järvet ovat täynnä ja poikkeuksellinen tulva-aalto saa sykäyksensä
26
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jo vesistön latvaosilta (RUN 2). Laskentamalli on kalibroitu vuosien 1981 ja 1982
tulvajaksoilta käytettävissä olleen havaintoaineiston avulla. Yhteenveto laskentatuloksista on esitetty taulukoissa 11 ja 12.
Laskentatulokset osoittavat, että erittäin nopean lumen sulamisen aiheuttaman suurimman todennäköisen tulvan aikana vedenkorkeudet saattaisivat ylittää
keväällä 1982 havaitut arvot Kurenalan taajaman kohdalla vielä noin 1,0 m:llä ja
Jongunjärvellä noin 0,4 m:llä. Näin olisi, mikäli Irni- ym. ja Koston- ym. järvien
säännöstelytilavuutta olisi käytettävissä tulvahuipun aikana. Tulvakorkeudet
olisivat vielä 0,2 – 0,5 metriä suurempia, jos em. järviin ei enää voitaisi varastoida
vettä tulvahuipun aikana.
Taulukko 11. Virtaamayhteenveto Iijoen tulvalaskennan tuloksista, Insinööritoimisto Reiter Oy.
Nro

Paikka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Virtaamat Q [m3/s]
Vuosi 1981

Kostonjärvi
58
Irnijärvi(Turpeisen yläpuoli)
64
Taivalkosken VL yläpuoli
98
Kostonhaara, Kostonj.jälk.
241
Väätäjänsuvanto
255
Jongunjärven suu
709
Kurenalus, sillan yläp.
721
Kurenalus, Tuulisalmi
Kipinä
Haapakoski
Pahkakoski
Kierikki
Maalismaa, säänpato ylä
Raasakan säänpato ylä
Illinhaara
Uiskarinhaara
Raasakan VL
15
Raasakka/meri
RUN 1: Huipputulvavesiä varastoitu säännösteltyihin järviin
RUN 2: Säännöstellyt järvet täynnä ennen tulvahuippuja

Vuosi 1982

RUN1

RUN2

771
798
1073
1095
1096
1080
1382
1439
489
724
217
1423

4
118
194
407
435
1042
1146
1138
1719
1782
1779
1776
2285
2333
790
1182
360
2330

151
254
315
658
688
1235
1340
1318
1870
1935
1937
1928
2413
2437
824
1239
360
2423

Poikkeustulvan aikaiset vedenpinnan nousut olisivat huomattavia myös alajuoksun
voimalaitoksilla. Haapakosken ja Kierikin voimalaitosten ja Raasakan säännöstelypadon ylävesi nousisi maapatojen harjaa ylemmäksi. Maalismaan voimalaitoksen
alavesi puolestaan nousisi noin 1,0 metriä konesalin lattiatason yläpuolelle.
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Taulukko 12. Vedenkorkeusyhteenveto Iijoen tulvalaskelman tuloksista, Insinööritoimisto Reiter Oy.
Nro

Paikka

Korkeus-järj.

1981

1
Kostonjärvi
N43+
2
Irnijärvi
N43+
3
Taivalkosken VL yläp.
N43+
195,33
4
Kostonhaara Kostonj.jälk.
N43+
185,34
5
Väätäjänsuvanto
N43+
164,10
6
Jongunjärvn suu
N43+
121,27
7
Kurenalus, sillan yläp.
N43+
111,32
8
Kuranalus, Tuulisalmi
N43+
9
Kipinä
N43+
10 Haapakoski
NN+
11
Pahkakoski
NN+
12
Kierikki
NN+
13
Maalismaa, säänpato yläp
NN+
14 Raasakan säänpato, yläp.
NN+
15
Raasakka/meri
NN+
RUN 1: Huipputulvavesiä varastoitu säännösteltyihin järviin
RUN 2: Säännöstellyt järvet täynnä ennen tulvahuippuja

Vedenkork. 1982

RUN1

RUN2

111,43
110,87
100,89
93,68
77,93
57,38
39,21
21,10
2,67

196,40
186,50
164,77
121,64
112,50
111,96
101,66
96,19
79,18
59,20
40,37
23,54
3,68

196,56
187,88
165,28
121,87
113,08
112,25
101,84
96,36
80,24
59,96
40,71
23,57
3,78

Edellä mainitut laskennat tarkistettiin vuoden 2004 alussa Iijoen vesistöalueella
käytössä olevaa vesistömallia käyttäen. Laskenta toteutettiin Suomen ympäristökeskuksessa hydrologian yksikössä Bertel Vehviläisen ja Noora Veijalaisen toimesta
(23.1.2004: Iijoen 1/1000 tulvan arviointi).
Maksimivirtaaman laskennassa käytettiin vuoden 1981 sääolosuhteita. Vuoden 1981 kevät oli vuosi, jolloin lunta esiintyi paljon ja se suli nopeasti. Tulvan
maksimin aikana sadanta oli vähäistä. Vähäsateisen jakson tilalle sijoitettiin mitoitussadantajakso 1/200 vuotta ja kesto 14 vrk. Se aiheutti tulvan voimakkaan kasvamisen vuoden 1981 tilanteeseen verrattuna. Laskelmissa huomioitiin lisäksi, että
kevään lämpötilat eivät ole suurimmillaan sadannan aikana. Mitoitussadantajakson
aikaisia lämpötiloja rajoitettiin siten, että ne eivät ylittäneet +7,5 astetta. Lisäksi
oletettiin Kostonjärven ja Irnijärven olevan tulvan alkaessa lähellä säännöstelyn
alarajaa. Näin niiden juoksutus oli minimissään tulvahuipun aikana. Tämä vastasi
Insinööritoimisto Reiter Oy:n laskelmissa ajoa RUN 1.
Jongunjärven bifurkaatio Kiiminkijoen vesistöön aiheuttaa epävarmuutta
laskelmiin, koska suurilla Jongunjärven vedenpinnan korkeuksilla ei ole tietoa
bifurkaation suuruudesta. Bifurkaatiosta on mittaustuloksia vain vedenkorkeuteen
N60+121,40 saakka, jolloin virtaaman suuruudeksi on mitattu 90 m3/s. Kyseistä
korkeudesta ylöspäin on käytetty samoja arviota bifurkaatiovirtaaman suuruudesta
kuin Reiter Oy:n laskelmissa. Bifurkaation maksimiarvoina käytettiin laskelmissa
arvoja 173 ja 156 m3/s. Kuvassa 10 on esitetty Pudasjärven ja Jongunjärven virtaamat 1/1000.
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1200

Q Pudasjärvi, Tuulisalmi
Q Jongunjärven suu
bifurkaatio Jongunjärvestä

1000

Virtaama [m3/s]

800

600

400

200

5.

5.
1
7. 981
5.
1
9. 981
5.
11 198
.5 1
.
13 198
.5 1
.
15 198
.5 1
.
17 198
.5 1
.
19 198
.5 1
.
21 198
.5 1
.
23 198
.5 1
.
25 198
.5 1
.
27 198
.5 1
.
29 198
.5 1
.
31 198
.5 1
.1
2. 981
6.
1
4. 981
6.
1
6. 981
6.
1
8. 981
6.
10 198
.6 1
.1
12 98
.6 1
.
14 198
.6 1
.
16 198
.6 1
.
18 198
.6 1
.1
98
1

0

Kuva 10. Pudasjärven ja Jongunjärven virtaamat 1/1000.

Aiempiin Insinööritoimisto Reiter Oy:n laskelmiin saatiin vain pieniä tarkennuksia.
Taulukossa 13 on tarkemmin esitetty laskennassa saadut tarkennukset. Virtaamat on esitetty vaihteluväleinä, jotta arvioihin liittyvät epävarmuudet tulisivat
selviksi.
Taulukko 13. Arviot 1/1000 vuoden ylivirtaaman suuruudelle Iijoella.
Piste

Virtaaman vaihteluväli
[m3/s]

Väätäjänsuvanto
Jongunjärven suu
Pudasjärvi (Tuulisalmi)
Pahkakoski
Raasakka

340 – 395
850 – 995
9 20 – 1 080
1 470 – 1 650
2 185 – 2 430

Reiterin arvio
[m3/s]
435
1042
1138
1779
2330

Muutos Reiterin arvioon
[%]
-9 – 22
-5 – 18
-5 – 19
-7 – 17
+4 – (-6)

Ero eri pisteiden tuloksissa selittyy sillä, että Siuruanjoen virtaama on tehdyssä
laskelmassa suurempi kuin Reiterin tekemissä. Siuruanjoen virtaamahuippu sattuu
kolme päivää ennen Raasakan suurinta virtaamaa, mutta virtaama on Siuruanjoessa vielä suuri Raasakan huipun aikaan. Kuvassa 11 on esitetty virtaama eri osissa
vesistöaluetta ja kuvassa 12 Siuruanjoen vesistön tulvahuipun kehittyminen.
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3000

2500

Q Raasakka
Q Siuruanjoki
Q Pahkakoski

Virtaama (m3/s)

2000

1500

1000

500

5.

5.
1
7. 981
5.
1
9. 981
5.
11 198
.5 1
.
13 198
.5 1
.
15 198
.5 1
.
17 198
.5 1
.
19 198
.5 1
.
21 198
.5 1
.
23 198
.5 1
.
25 198
.5 1
.
27 198
.5 1
.
29 198
.5 1
.
31 198
.5 1
.1
2. 981
6.
1
4. 981
6.
1
6. 981
6.
1
8. 981
6.
10 198
.6 1
.
12 198
.6 1
.
14 198
.6 1
.
16 198
.6 1
.
18 198
.6 1
.1
98
1

0

Kuva 11. Iijoen vesistöalueelle lasketut maksimivirtaamat HQ1/1000.

Kuva 12. Laskennassa käytetty Siuruanjoen virtaaman maksimin kehittyminen HQ1/1000.

4.5 Kiiminkijoen tulvalaskelmat
Insinööritoimisto Reiter Oy on tehnyt lisäksi selvityksen Jongunjärven bifurkaatiosta Kiiminkijokeen. Selvityksessä on laskettu tilanne rantatien rakentamisen jälkeen (ennen tulvakynnyksen rakentamista) ja luonnontilan mukainen bifurkaatio.
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Lisäksi on arvioitu bifurkaation lisäämismahdollisuuksia poikkeuksellisen suuren
tulvan sattuessa. RUN 3 on laskenta, jossa säännöstelytilavuutta on käytettävissä
yläosan järvissä, RUN 4 kun altaat ovat vastaavasti täynnä.
Jongunjärven ylimmän vedenpinnan aikaiset bifurkaation purkautumismäärät
luonnontilassa ja rantatien rakentamisen jälkeisessä tilanteessa on arvioitu taulukossa 14 esitetyn mukaisiksi:
Taulukko 14. Jongunjärven bifurkaatio luonnontilassa ja rantatien rakentamisen jälkeen.
Laskenta

Q max (Luonnontila)
[m3/s]

Q max (Rantatien rak.)
[m3/s]

65
105
190
240

15
43
124
185

1981
1982
RUN 3
RUN 4

Purkautumiskyky on pienentynyt johtuen Jongunjärven rantatien rakentamisesta.
Jongunjärven luonnontilaisten ja rantatien rakentamisen jälkeisen tilanteen vedenkorkeudet järvessä ovat:
Taulukko 15. Rantatien rakentamisen vaikutus vedenkorkeuksiin Jongunjärven bifurkaatiossa.

1981
RUN 3
RUN 4

Luonnontila

rantatien rak. jälkeen

erotus

121,17
121,94
122,17

121,29
122,00
122,22

0,12 m
0,06 m
0,05 m

Rakennetun tien tulvakorkeuksia nostava vaikutus pienenee suurilla tulvilla
voimakkaasti.
Vuonna 1990 Tielaitos alensi tien pintaa ja rakensi tiehen tulvakynnyksen,
jonka korkeus on N60 + 120,75 m. Toimenpiteellä pyrittiin palauttamaan Jongunjärven bifurkaatiovirtaamaa lähemmäksi ennen tien rakentamista vallinnutta
luonnontilaa.
Esim. vuonna 1993 kynnyksen ja tien yli virtasi vettä noin 90 m3/s. Kynnyksen
arvioitiin alentavan tulvakorkeutta Pudasjärven taajaman kohdalla -0,10 m.
Tutkittaessa vaikutuksia Kiiminkijoen tulvatilanteeseen on Insinööritoimisto Reiter Oy:n laskennassa on käytetty kahta osamallia, Kiiminkijoen alaosan ja
Nuorittajoen mallia. Niillä on laskettu kerran 1000 vuodessa toistuva tulva. Tämän
jälkeen on tulvaan lisätty tehdystä bifurkaatioselvityksestä saatu maksimivirtaama
300 m3/s Ruottisenjärven kohdalla.
Taulukossa 16 on esitetty luonnontilaisen tulvan sekä bifurkaation ja luonnontilaisen tulvan yhteisvaikutuksen mukaisia vedenkorkeuksia ja virtaamia
Kiiminkijoen alaosalla ja Nuorittajoella.
Taulukko 16. Kiiminkijoen laskettuja tulvakorkeuksia ja virtaamia
Paikka

Perttunen
Haukiputaan rautatiesilta

Luonnontila
vedenkork.
N43 + m

HQ1/1000

88,47
12,66
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HQ1/1000

[m3/s]

bifurk. lisätty
vedenkork.
N43 + m

485
915

88,83
12,77

588
966

[m3/s]
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4.6 Yli-Iin jääpatotulvat
Joen alaosalla Yli-Iin kunnan alueella Siuruanjoesta purkautuvien jäiden patoutuminen Iijoen uomaan aiheuttaa tulvavaaran Yli-Iin keskustalle ja Maalismaan
ja Raasakan voimalaitosten väliselle ranta-asutukselle
Hydrologian toimiston havaintojen mukaan nousi vesi jääpatojen seurauksena keväällä 1987 korkeuteen N43 + 42,95 m Yli-Iin limnigraﬁn (61:17) kohdalla
ja keväällä 1985 korkeuteen N43 + 42,60 m.

4.7 Iijoen keskijuoksun ja Kostonjoen suppotulvat
Supon muodostumiselle otollisia jokiosuuksia on lähes koko Kostonjoessa. Koitijärvi toimii välitulppana niin, että se pysäyttää yläpuoleltaan tulevan supon. Tällöin sen ja Kostonjoen liittymäkohtaan voi muodostua suppopadotusta. Vuosina
1994 – 1997 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus rakensi 6 kpl pohjapatoja Kostonjokeen vähentämään supon muodostumista.
Kostonjoen osalta suppotulvista on havaintoja sekä PVO-Vesivoima Oy:n
että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemänä. Viimeksi mainittu teki
tammikuussa 2001 suppotulvan vedenkorkeusmittauksia Kostonjokivarressa. Havaitut maksimit olivat 0,04…0,50 m korkeammat kuin vuoden 1989 kevättulvan
havaitut HW korkeudet.
Iijoessa supon muodostumispaikkoja on Väätäjänsuvannon yläpuolella,
Väätäjänsuvannon ja Kurenlammen välillä useita paikkoja sekä Jongunjärven ja
Pudasjärven välinen jokiosuus. Pakkassäillä suppoa saattaa esiintyä koko Pudasjärven ja Taivalkosken välisen jokiosuuden lisäksi myös Kipinässä.
Supon muodostumista on lähemmin selvitetty Vesihallituksen monistesarjan
julkaisussa nro 321 ”Säännöstelyn vaikutus supon muodostumiseen Iijoessa ja
Kostonjoessa” (Laasanen 1985). Sen mukaan Irni- ja Kostonjärven säännöstelyn
vaikutus supon muodostumisen osalta Ii- ja Kostonjoessa voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:
•
Irni- ja Kostonjärvestä lähtevän veden lämpötila vaikuttaa Iijoen ja Kostonjoen sulana pysymiseen vain muutamien ensimmäisten kilometrien matkalla.
•
Kasvaneen virtaaman seurauksena aiheutuu voimakas lämpötilakerrostuneisuus läpivirtausjärviin. Järvien lämmin pohjavesi ei tällöin enää sekoitu
yhtä tehokkaasti kylmän jokiveden kanssa, jolloin supon määrä lisääntyy
järvien alapuolella.
•
Virtaaman lisääntymisestä aiheutunut sulan uoman osuuden kasvu on ollut merkittävintä Kurenlammen ja Väätäjänsuvannon välillä. Alttius supon
muodostumiselle on siten lisääntynyt eniten kyseisellä välillä.
•
Lisääntynyt virtaama on lisännyt supon kiteytymisytimien lukumäärää
sekä supon kasvunopeutta. Tällöin suppoa muodostuu nopeammin.
•
Suppopadotustilanteet ovat äärevöityneet ja pitkittyneet kasvaneen virtaaman sekä myös pakkasen myötä.
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Kuvissa 13 ja 14 on esimerkkejä suposta ja sen aiheuttamista vahingoista.

Kuva 13. Iijoen suppopadotusta Taivalkoski, Parviainen vuonna 2001. Kuva Yrjö Ruonakangas.

Kuva 14. Iijoen suppopadotuksen aiheuttamaa eroosiota Taivalkoski, Parviainen vuonna 2001. Kuva Yrjö Ruonakangas.
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5

Tulvavahinkoalueet ja
riskikohteet

5.1 Arvioinnin kohteet
Tulvavahinkoarviot ja niitä varten tarvittavat maastotutkimukset on tehnyt Mittakokka Oy. Tutkimukset ja arviot on laadittu jo 1980-luvun aikana. Tutkimuskohteina selvityksissä ovat olleet Iijoen vesistön kaikki tulva-alueet lähinnä jokiosilla
Kipinä – Pudasjärvi ja Kurenalus – Jonku sekä Iijoen järvet, Naisjärvi, Aittojärvi,
Pudasjärvi, Tuulijärvi, Kaakkurinjärvi, Ontamojärvi, Jongunjärvi ja Sotkajärvi sekä
niihin liittyvät vähäisemmät lammet.
Livojokivartta tutkittiin Iijoen yhtymäkohdasta Kyngäkseen, Korpijokivartta
Jongusta Paukkeriin, Hirvasjokea Iijoesta Hirvaskoskelle sekä Iijokea Sotkajärven
yläpuolella Ervastiin asti. Lisäksi tutkittiin Koston ym. ja Irni ym. järvien rantaalueet. Tutkimuskohteet määritettiin keväällä 1982 tehdyn lentotähystyksen ja
Reiter Oy:n suorittamien huipputulvalaskelmien perusteella.
Kiiminki- ja Nuorittajoella selvitettiin maastotutkimuksin vahingot eri suuruisilla tulvilla siinä tapauksessa, että Kiiminkijokeen johdettaisiin oman tulvan
lisäksi bifurkaatiokohdasta 300 m3/s. Vahinkoalueet määräytyivät Reiter Oy:n
tulvalaskelmien perusteella.

5.2 Arvioinnin perusteet
Vahinkoarviot on ulotettu vähintään laskettuun suurimpaan tulvakorkeuteen.
Arviot on tehty syyskuun 1982 hintatasossa ja esitetty rakennuskustannusindeksillä korjattuna hintatasossa syyskuu 2003. Alueelle on kuitenkin jonkin verran
rakennettu lisää rakennuksia, eikä määritetyt vahinkoarviot aivan tarkkaan kata
tilannetta nykytilanteessa. Vahinkoarvoilla voidaan kuitenkin suhteellisesti asettaa tärkeysjärjestykseen alueet, joilla syntyvät vahingot ovat suurimmat. Näin
säännöstelyn käytöllä voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ohjata vedet
alueelle, jossa vahingot jäävät pienimmiksi.
Poikkeuksellisten suurten tulvien aikana ovat rakenteille aiheutuvat vahingot, arviointitarkkuus huomioon ottaen; yksinomaan määrääviä. Tämän johdosta
on katsottu perustelluksi jättää metsätaloudelle ja maanviljelykselle aiheutuvat
vähäiset vahingot kokonaan arvioimatta.
Rakennukset ja rakenteet on arvioitu paikan päällä. Tutkimusmateriaali on
koottu lomakkeille ja tutkimuskohteet merkitty karttaan, jonka perusteella ne
voidaan paikallistaa. Lomakkeessa on mainittu perustamistapa, perustusten ja
varsinaisen rakenteen korkeus, seinä- ja kattomateriaali, rakennusala ja rakennuksen yleiskunto.
Lämmitettävillä rakennuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä omakotitaloja, kesämökkejä ja saunoja. Sijoittuminen korkeusvyöhykkeeseen on määräytynyt perustuksen ylimmän tason mukaan. Kevyillä rakennuksilla tarkoitetaan
latoja, vajoja, varastoja ulkohuone- ym. kylmiä tiloja. Muut rakenteet ovat teitä,
kiinteitä laitureita yms. rakenteita.
Tarkempi selvitys arviointiperusteista ja vahinkoarviot eriteltyinä on esitetty
Mittakokka Oy:n asiaa koskevassa raportissa. Tutkimusmateriaali ja -kartat ovat
Suomen ympäristökeskuksessa.
34

.........................................................................

iijoen_tulvator_151204.indd 34

Alueelliset ympäristöjulkaisut 360

14.1.2005 14:42:25

5.3 Iijoen vesistön tulvavahingot
Vahingonarvioinnissa käytetyt osa-alueet on esitetty taulukossa 17 ja niiden rahallinen suuruus vuoden 2003 hintatasossa on esitetty kuvissa 15 – 18.
Taulukko 17. Vahinkoarvioissa käytetyt korkeusvyöhykkeet.
nro

Osa-alueen nimi

PL lukema

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kipinä
Naisjärvi
Petäjäkangas
Livojokisuu
Kurenala, länsiosa
Kurenala, itäosa
Lapinkorva
Lammelanlampi
Kaarteenkaari-Niskakari
Jongun ym. järvet
Jokijärvi
Turpeinen
Koston ym. järvet
Irni ym. järvet

118
107
103
95
90
87
80
77
75
70
9
5

Suurimman huomion kohteena olevan Kurenalan taajaman alueella olivat vahingot
kevään 1982 tulvakorkeuksilla syksyn 2003 hintatasossa n. 280 000 euroa. Jongunjärven rannoilla olivat vahingot samaa suuruusluokkaa johtuen alueen laajuudesta,
vaikka vahinkojen kannalta merkittävämpiä rakennuksia onkin harvemmassa kuin
Kurenalassa. Lasketun suurimman todennäköisen tulvan aiheuttamat vahingot
olisivat Kurenalan alueella 4,6 milj. euroa ja Jongunjärven rannoilla 0,6 – 0,7 milj.
euroa riippuen yläpuolisissa järvissä käytettävissä olevasta säännöstelytilasta. Säännösteltyjen Koston- ym. ja Irni- ym. järvien rantavahingot ovat varsin vähäiset.
Oheisissa kuvissa on esitetty eri kohdissa vesistöä vuonna 1986 määritettyjen
maastotietojen perusteella arvioidut vahingot eri vedenkorkeuksilla. Tiedot on
muutettu euroiksi ja muutettu vastaamaan syyskuun 2003 mukaista hintatasoa.
On kuitenkin huomattava, että nykytasoon muutettuna luvut eivät absoluuttisina arvoina vastaa tämän päivän rakennuskantaa, sillä alueelle on rakennettu
lisää taloja. Esimerkiksi Kurenalan taajamaan kaavoitettiin muutamia lisätontteja
penkereiden suojaamalle alueelle välittömästi niiden valmistumisen jälkeen.
Vahinkojen tarkan suuruusluokan selvittämiseksi tulisi alueiden rakennuskanta
kartoittaa uudelleen.
Kuvista ilmenee kuitenkin hyvin alueiden välinen, toisiinsa verrannollinen
suuruusluokka. Kuvista on lisäksi vielä huomattava että vahinkosumma (x-akseli)
on skaalattu kussakin kuvassa erikseen! Kohteista puolet (7 kpl) on sellaisia, joissa
vahingot nousevat yli sadan tuhannen euron.
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113

Vedenkorkeus N43+ [m]

112

111

110
1 Kipinä
2 Naisjärvi
3 Petäjäkangas
4 Livojokisuu

109

108

107

106

0

50

100

150

200

250

300
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400

Vahinko 1000 EUR

Kuva 15. Vahingot osa-alueilla 1 – 4

114

113,5

Vedenkorkeus N43+ [m]

113

112,5

Penkereiden vaikutus
5 Kurenalan taajama, länsiosa
6 Kurenalan taajama, itäosa
5 Länsiosa, ennen pengerrystä
6 Itäosa, ennen pengerrystä

112

111,5

111

110,5

110
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Vahinko 1000 EUR

Kuva 16. Pudasjärven Kurenalan taajama penkereiden rakentamisen jälkeen. Katkoviivalla on
merkitty tilanne ennen penkereiden rakentamista.

36

.........................................................................

iijoen_tulvator_151204.indd 36

Alueelliset ympäristöjulkaisut 360

14.1.2005 15:13:37

124

Vedenkorkeus N43+ [m]
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7 Lapinkorva
8 lammelanlampi
9 Kaarteenkari-Niskakari
10 Jongun ym järvet
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Vahinko 1000 EUR

Kuva 17. Vahingot osa-alueilla 7 – 10.

240

Vedenkorkeus N43+ [m]

238
236
234
232

11 Jokijärvi ym.
12 Turpeinen
13 Koston ym. järvet
14 Irni- ym. järvet
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226
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Vahingot 1000 EUR

Kuva 18. Vahingot osa-alueilla 11 – 14.
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5.4 Iijoen vesistöalueen kalalaitokset
Vuonna 2003 Iijoen vesistöalueella oli 14 kalankasvatus- ja viljelylaitosta. Laitoksilla
kasvatettava vuotuinen kalamäärä on noin 466 tonnia. Laitokset sijoittuvat jokivarsiin ja yleensä koskipaikkoihin. Siten ne ovat alttiina tulva- tai hyytöhaitoille.
Iijoen ja Kuusamon kalastusalueiden kalankasvatus on kuitenkin verkkoaltaissa tapahtuvaa jatkokasvatusta ennen kalojen vapauttamista vesistöön. Hyytö- tai tulva-aikana verkkoaltaat ovat tyhjillään. Siten tulvan ja hyydön kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot jäävät nykyisin vähäisiksi.

5.5 Kiiminkijoen tulvavahingot
Kiiminkijoen vesistön alaosan osalta vahinkoarvio suurtulvalla on esitetty kuvassa
19. Vahinko perustuu 1980 luvulla Insinööritoimisto Reiter Oy:n laatimiin laskelmiin, jotka on muutettu syksyn 2003 hintatasoon. Vahingot on sidottu kerran 1000
vuodessa toistuvan tulvan suuruuteen. Tulvan suuruus Haukiputaan rautatiesillalla on 915 m3/s ja Perttusen asteikon kohdalla 485 m3/s.
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Kuva 19. Kiiminkijoen alaosan vahingot (Insinööritoimisto Reiter Oy, 1989).
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Tulvaennusteet

6

6.1 Ennustemallit
6.1.1 Iijoen vesistön käyttömalli
Insinööritoimisto Reiter Oy laati vuosina 1985 – 1987 vesistökäyttömallin, joka rakentuu valuntamallista ja dynaamisesta virtausmallista. Malli otettiin ennustekäyttöön vuonna 1988. Vesistökäyttömalli toimii VAX-VMS käyttöjärjestelmässä.
Valuntamalli on laadittu käyttäen Us Corps of Engineerin kehittämää HEC-1
mallia. Malliin on lisätty lumen vesivarastoa kuvaava malliosa sekä liitetty tietokanta DSS mallin tarvitsemien tietojen käyttämiseksi.
Valuntamallilla lasketaan osa-alueiden tulovirtaamat. Malli käyttää syöttötietoina sadantaa, vuorokauden keskilämpötilaa, lumen vesiarvoa sekä alueen
lähtövirtaamatietoja. Uomamallinnus on toteutettu Muskingumin menetelmällä
käyttäen purkautumis-tilavuuskäyriä.
Malli käsittää 8 eri osa-aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 10 772 km2 sekä
18 pienempää sivualuetta, joiden ala on yhteensä 3 397 km2.
Käyttömallissa oleva dynaaminen laskentamalli käsittää Iijoen pääuoman
Väätäjänsuvannolta Raasakan voimalaitokselle. Jokiuoma on jaettu seitsemään
erilliseen jaksoon, jotka on eroteltu toisistaan joko purkautumiskäyrillä tai voimalaitospadoilla. Dynaaminen laskentamalli on kehitetty DAMBRK-mallista.
Dynaaminen laskenta aloitetaan aina tasavirtaamatilanteesta, josta edetään
muuttuvan virtauksen tilanteeseen. Malli laskee virtaaman etenemistä Iijoen uomassa. Malliin on liitetty vahinkoarvion laskenta eri kohteittain eriteltynä.
Mallia on käytännössä käytetty aina 2000 -luvun alkupuolelle saakka kevättulvien suuruuden ja ajoituksen ennustamiseen. Malli on kuitenkin ollut hyvin
työläs päivittää laskennan vaatimien lähtötietojen osalta ajan tasalle. Käytännössä
mallin käytön valmistelu on vienyt työaikaa keväisin noin 1 – 1,5 htkk.

6.1.2 Iijoen HBV-malli
Suomen ympäristökeskuksen hydrologian yksikkö on FT Bertel Vehviläisen johdolla laatinut vuonna 1998 Iijoen vesistölle vesistömallin. 2000 -luvun alkuvuosina
malli on täydentynyt Internet-pohjaisella käyttöliittymällä.
Vesistömallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mallia, joka kuvaa luonnossa
tapahtuvaa veden hydrologista kiertoa sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi edelleen mereen. Siinä on kuvattu hydrologisen
kierron kannalta aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä,
maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet.
Laaditulla vesistömallilla voidaan ennustaa tulovirtaamia koko Iijoen vesistöalueelle. Malli on alun perin Ruotsalaista alkuperää oleva HBV-malli, mutta
Suomessa malliin on tehty lukuisia täydennyksiä ja parannuksia mallin ennusteiden tarkentamiseksi.
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Ennusteita tehtäessä mallien lähtötietona ovat Ilmatieteen laitokselta tulevat
reaaliaikaiset säähavainnot ja -ennusteet. Yli 10 vrk:n ennusteissa käytetään hyväksi
tilastollisia säätietoja. Vesistömallien tilaa korjataan tarvittaessa automaattiasemilta
saatavien reaaliaikaisten vedenkorkeus- ja virtaamatietojen avulla. Sää- ja vesistötietojen keräys, vesistömallin tilan päivitys, ennusteen ajo ja ennusteiden jakelu
tapahtuvat automaattisesti.
Malli käyttää lähtötietoina sadantaa, lämpötilaa, haihduntaa ja lumen vesiarvoja. Lisäksi malliin on liitetty sähköisesti tiedot Iijoen vesistöalueen automaattisista
vedenkorkeus- ja virtaamahavainnoista. Vedenkorkeuden havainnoissa käytetään
vesistöalueella olevia Procol-, GWM- ja Delog-mittausasemia. Lisäksi vedenkorkeus- ja virtaamatietoja siirretään PVO-Vesivoima Oy:n järjestelmästä Suomen
ympäristökeskuksen tietojärjestelmään kerran vuorokaudessa.

Lähtötiedot:
Haihdunta

- Sadanta
- Lämpötila
(- Pot.haihdunta)

Sadantamalli

Lumi>0

Ei

Kyllä
Lumimalli

Maavesivarasto

Välivarasto

Pohjavesivarasto

Joet ja järvet
- pintaveden virtauksen mallit

Kuva 20. Kaaviokuva HBV-mallista.

Malli on jaettu 7 eri Iijoen vesistöaluejaon mukaiseen osa-alueeseen. Osa-alueet
jakautuvat edelleen pienempiin laskenta-alueisiin. Seuraavassa kuvassa on esitetty
mallissa käytetty osa-aluejako.
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Taivalkoski

Ii

Yli-Ii

Pudasjärvi
Kurenalus

Kuva 21. Iijoen vesistöalueen jako osa-alueisiin HBV-mallissa sekä keskeiset jokiosuudet.

Mallin ajo tapahtuu Internet-pohjaisen käyttöliittymän avulla, ja tiedot joihin
käyttäjän tarvitsee keväisin lähinnä puuttua, on jääreduktion tekeminen tiettyihin
virtaamahavaintoihin. Näin mallille saadaan oikea lähtövirtaamatieto ja laskenta
onnistuu tarkemmin.
Iijoen vesistön ennusteita laadittaessa on nykyisin käytännössä siirrytty täysin
HBV-mallin käyttöön. Mallin etuja aiemmin laadittuun vesistömalliin on, että se
toimii ympärivuotisesti ja sitä voidaan käyttää säännöstelyn apuvälinenä myös
alivirtaamien arviointiin ja vedenkorkeuksien optimointiin. Käyttäjän kannalta
erittäin merkittävää on ollut lisäksi keventynyt työmäärä mallin päivittämisessä.
Vesistömallin yleisrakenne ja liittymät muihin järjestelmiin on esitetty kuvassa 22.

Kuva 22. Vesistömallin rakenne.
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Kuvissa 23 - 24 on esitetty keväällä 2004 laaditut ennusteet Raasakan virtaamalle
ja Kostonjärven vedenkorkeudelle.
6101950 Raasakka
1500

Min. ennuste 1.7. asti

1400

Max. ennuste 1.7. asti

1300

Laskettu/Keskiennuste
1.7. asti

1200

= havaittu

Virtaama, Discharge m3/s

1100
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700
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HQ 09.05.1982/MHQ/NHQ
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400
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0
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VII

VIII

1X

X
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Kuva 23. Raasakan virtaamaennuste 10.3.2004.

61 622 Kostonjärvi vedenkorkeus N60
233.5

Laskettu/Keskiennuste
= havaittu

233.0
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Kuva 24. Kostonjärven vedenkorkeusennuste 10.3.2004.
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6.2 Ennusteiden hyödyntäminen
Iijoelle laaditun HBV-vesistömallin ennusteiden hyödyntäminen soveltuu tulvaaikaisen laskennan lisäksi moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen:
•
Reaaliaikaiset vesistöennusteet
•
Vesistösuunnittelu
•
Puuttuvien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentäminen
•
Virtaaman laskenta vesistön mielivaltaisesti valitussa pisteessä
•
Virtaaman jääreduktion laskenta
•
Alueellisen lumen vesiarvon, sadannan, haihdunnan, maankosteuden ja
valunnan laskenta
•
Patoturvallisuus- ja mitoitusvirtaamalaskelmat
•
Ilmastonmuutostutkimukset
•
Aineiden kulkeutumisen laskenta osana vedenlaatumalleja
•
Vesitase

6.3 Kostonjoen jokijäämalli
Kostonjoen jokijäämalli on tätä kirjoitettaessa laadittavana Suomen ympäristökeskuksessa Kostonjoen suppo-ongelmien vähentämiseksi. Hankkeessa selvitetään
Kostonjoelle laaditun kunnostussuunnitelman vaikutuksia supon muodostumiseen
ja hyydetulviin Kostonjoessa.
Hanketta varten on Kostonjoella suoritettu poikkileikkausten mittaus kesällä
2002. Poikkileikkaustietojen ja vedenkorkeushavaintojen pohjalta Kostonjoelle on
laadittu ja kalibroitu nykytilan virtausmalli käyttäen HEC-RAS ohjelmistoa. Kunnostussuunnitelmien pohjalta on laadittu myös suunnittelutilanteen mukainen
virtausmalli, jossa muutokset on tehty laskennassa käytettäviin poikkileikkauksiin.
Jokijäämallin laskelmat ja raportointi suoritetaan keväällä ja kesällä 2004.
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7

Tulvantorjuntatoimenpiteet

7.1 Vesistön kokonaiskäyttö
Tulvatilanteessa voidaan vesistön käyttö varsin pitkälle hoitaa normaalin käytännön mukaisesti. Suuren tulvan aikana pyritään käyttö hoitamaan niin, että vahingot
kokonaisuus huomioon ottaen jäävät mahdollisimman pieniksi. Kun Iijoen alaosalla
sijaitsevien voimalaitosten juoksutuksilla ei voida vaikuttaa vahinkoja ajatellen
pahimpien, Iijoen keskiosalla sijaitsevien, tulva-alueiden vedenkorkeuksiin, kohdistuvat käyttöratkaisut tällöin yläpuoliseen vesistön osaan.

7.2 Rakennetut tulvantorjuntarakenteet
7.2.1 Kurenalan tulvapengerrys
Kurenalan taajaman tulvapengerrysten ja muiden suunnitelman mukaisten rakenteiden tarkoituksena on vähentää poikkeuksellisten korkeiden kevättulvien
aiheuttamia vahinkoja. Ennen penkereiden rakentamista aiheutui suurista tulvista
vahinkoa Kurenalan taajamalle vuosina 1977, 1981, 1982, 1989 sekä 1993.
Suurimmat tulvavahingot alueella aiheutui kevättulvasta vuonna 1982. Toistuvuudeltaan tulva vastasi keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa ylivedenkorkeutta. Tulvasuojelurakenteet on mitoitettu 0,60 – 0,80 metriä korkeammalle
kuin vuoden 1982 huipputulva. Tulvan suuruus oli tällöin 772 m3/s. Tällöin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan vedenkorkeus jää noin 0,30 – 0,50
metriä harjasta.
Penkereiden rakentamisella estetään tulvaveden pääsy vahingoittamaan
jokirannan asuin- ym. rakennuksia, teitä ja muita rakenteita. Penkereiden rakentamisessa on otettu huomioon myös maisemalliset, tekniset ja taloudelliset
näkökohdat. Lisäksi penkereiden tausta-alueiden kuivatuksella on parannettu
lähialueiden paikalliskuivatustilannetta.
Kurenalan tulvapengerrys on toteutettu vuosina 1994 – 2000 kaikkiaan 5 eri
vaiheessa. Vaiheet on esitetty taulukossa 18 ja kuvassa 25.
Taulukko 18. Kurenalan taajaman tulvapengerrykset ja suojatut rakennukset.

44

Vaihe

Nimi

Suojatut rakennukset

I
II
III
IV
V

Pietarilan alue
Lakarin alue
Keskustan alue
Liepeen – Laidun alue
Rimmin alue

Asuinrak 15 kpl
Asuinrak. 9 kpl, liikekiinteistö
Asuinrak. 5 kpl, rivitaloas. 16 kpl
Asuinrak 15 kpl
Asuirak. 64 kpl, rivitaloas 27 kpl, kirjasto,
liikuntahalli, huonekaluliike ja rautakauppa

.........................................................................
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VT 20
Isosaari

Kurenalus-taajama

0

Mertasaari

5

1

1,5

1 km

2

Mursunlampi

Ylilampi

Mursunsaari

Iijoki

4
3
Pengerrysalueiden rajoina
ovat VT 20 ja Iijoki

Penger rakennusvaiheet 1–5
Pumppaamo
Sulkurakenne

Kuva 25. Kurenalan tulvapenkereiden rakennusvaiheet 1 – 5.

7.2.2 Kostonjoen pohjapadot
Kostonjärven säännöstelyn aloittamisen jälkeen on Kostonjoella lähes vuosittain
tehty hyydepatojen aukaisuja. Talvella v. 2000 – 01 suppotulvien korkeudet olivat suurempia kuin kevään suurimmat tulvakorkeudet. Säännöstely on nostanut
Kostonjoen yläosan veden lämpötilaa verrattuna luonnontilaan. Liitteissä 2 ja 3 on
esitetty esimerkkejä Kostonjoen suppotilanteen esiintymisestä
Suppotulvien vähentämiseksi ja kalataloudelliseksi kunnostamiseksi on
Kostonjoelle laadittu suunnitelma Tnro 1196V0011 – 334 ”Kostonjoen pääväylän
uittosäännön kumoaminen ja koskien kunnostus”. Suunnitelman mukaan koskien kunnostus toteutetaan siten, että niihin rakennetaan hidasvirtaisia jaksoja,
jolloin niihin kehittyy jääkansi jo joen jäätymisen alkuvaiheessa. Jääkansi vähentää
lämmön siirtymistä vedestä ilmaan, jolloin koskessa muodostuvan supon määrä
vähenee.
Koskien avartamisella lisätään veden kiertotiemahdollisuuksia suppopatojen
muodostumisen aikana. Koskien välisten suvantojen vedenpinnan nostolla hidastetaan lisäksi veden virtausnopeutta ja siten edistetään myös jääkannen muodostumista. Hidasvirtaisten jaksojen välissä olevat nopeavirtaiset jaksot muotoillaan
mahdollisimman lyhyiksi. Supon muodostumisen kannalta kriittisen virtausnopeuden (0,6 – 0,7 m/s) ylittävää aluetta suunnitelman mukaisilla kunnostustöillä
pyritään vähentämään.
Koskien niska-alueiden kiveäminen ja suvantojen alivesipintojen nostaminen
tasaavat Kostonjoen virtaamavaihteluita ja lisäävät uoman monimuotoisuutta. Samalla myös virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteet ja rannan käyttö paranevat.
Kostonjoen kunnostussuunnitelmaan liittyen Kostonjoelle esitetään rakennettavaksi yhdeksän uutta pohjapatoa. Aiemmin v. 1997 Kostonjokeen on rakennettu
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kolmen suuren suvannon (Siika-, Kuren- ja Pyörresuvannon) alapäähän pohjapadot, joilla myös nostettiin alimpia vedenkorkeuksia. Lisäksi Koitijärven luusuaan
on rakennettu pohjapato.
Suunnitelman vaihe on tätä suunnitelmaa kirjoitettaessa ollut seuraava:
1.3.2002 Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
9.4.2002 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen
tiedoksiantokuulutuksen
14.10.2002 Annettu lupapäätös
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Kuva 26. Kostonjoen suunnitellut pohjapadot.
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7.2.3 Korpijoen vesistön pohjapadot
Korpijoen vesistöön on suunniteltu kaikkiaan 39 pohjapatoa. Pohjapadoista 4 on
Livojoen, 16 Korpijoen ja 6 Kostonjoen alueella. Kostonjärven säännöstelypadon
yläpuolella padoista sijaitsee 6 ja Irnijärven yläpuolella vastaavasti 7.
Pohjapatojen kokonaisvaikutus varastotilavuuksiin on Koston ja Irnijärven
yläpuolella 15,9 milj.m3 ja alapuolella saman verran. Rakentamisen seurauksena
pienet tulvat hieman kasvavat , mutta siitä ei aiheudu ennalta arvaamatonta haittaa
tai vahinkoa. Sen sijaan Korpijoen vesistöön suunniteltujen pohjapatojen vaikutus
suuriin tulviin on vähäinen. (Alatalo, 1991).
Pohjapatojen vaikutuksesta kevät- ja syystulvien jälkeen virtaamat pienenevät,
mutta sen suhteellinen merkitys on pieni lukuun ottamatta jaksoja, jolloin virtaama on lähellä MNQ tilannetta. Pohjapatojen vaikutusta virtaamin on tarkemmin
selvitetty lähteessä: (Alatalo, 1991).

7.2.4 Yli-Iin penger
Yli-Iin penger on rakennettu tulvansuojelutarkoituksessa ja se sijaitsee Yli-Iin
kirkonkylässä Iijoen pohjoisrannalla Halaojan suun ja Yli-Ii Kiiminki maantien sillan välissä. Se on rakennettu 1990-luvun alussa suojaamaan Yli-Iin kirkonkylässä
Iijoen kevättulvilta noin 6 hehtaarin alueella sijaitseva asutus toistuvasti kevättulvien aikana muodostuvilta jääpadoilta..
Penger on pituudeltaan 610 m ja sen harjankorkeus N43 + 43,50. Penkereen
ulkoluiska on 1:2 ja sisäluiska 1:1,5 sekä harjanleveys 4 m. Penkereen harjakorkeus on rakennettu noin 0,6 ...0,9 metriä korkeammalle kuin keväiden 1985 ja 1987
jääpatotulvissa.

7.3 Mahdollisuudet tulvavahinkojen pienentämiseen
7.3.1 Varastointi yläosan sekä uittopadoilla säännösteltyihin järviin
Nykyisten vesioikeuslupien ja rakenteiden puitteissa muodostavat Koston- ym. ja
Irni- ym. järvien säännöstelyt ainoan huomionarvoisen, mutta kuitenkin riittämättömän mahdollisuuden vaikuttaa keskiosan huipputulvaan. Tehtyjen selvitysten
mukaan veden tilapäinen nostaminen vesilain 12 luvun 19 §:n mukaisella poikkeusluvalla 0,5 – 1,0 m em. järvien kesäaikaisten ylärajojen yläpuolelle aiheuttaa
vahinkoja n. 8 000 – 42 000 Euroa. Vahingot ovat selvästi saavutettavaa tulvantorjuntahyötyä pienemmät, jos lisävarastoinnilla pystytään estämään vedenpinnan nousu Kurenalan taajamassa 0,2 m:llä, kun tulvakorkeus ylittää korkeuden
N43 + 111,00 m.
Lisävarastointi tulee luonnollisesti kysymykseen vain siinä tapauksessa, että
säännöstellyistä järvistä muutoin jouduttaisiin juoksuttamaan vettä ennen kuin
tulva keskiosalla on kääntynyt laskuun. Todettakoon, että vuosina 1966 – 1982 ei
Irnijärvestä juoksutettu kertaakaan vettä Väätäjänsuvannon 10 vrk:n tulvahuipun
aikana. Kostonjärvestä juoksutettiin vähäinen määrä keväällä 1975. Väätäjänsuvannon 20 vrk:n tulvahuipun aikana Kostonjärvestä juoksutettiin vettä keväinä
1975 ja 1978, Irnijärvestä keväällä 1978. Koston- ym. järvien säännöstelyn yläraja
ylitettiin keväällä 1977 vesilain 12 luvun 19 §:n mukaisella poikkeusluvalla 0,29
metriä alapuolisten virtaamien ja tulvavahinkojen pienentämiseksi.
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Käytännössä käyttö säännöstelyyn tulee kysymykseen kun sulanta Iijoen
vesistöalueen itäosissa etenee samaan tahtiin kuin länsiosissa. Tilanne on suhteellisen harvinainen ja toteutuu vain hyvin harvoin lämpimän rintaman saapuessa
idän suunnasta.
Uittosäännön kumoamisen myötä ei enää ole käytettävissä uittopatoja.
Aiemmin patoja oli käytettävissä 13 kpl, jotka tosin osin täyttyivät jo ennen tulvahuippua.

7.3.2 Irni- ja Kostonjärven säännöstelyrajan hetkellinen ylitys
Irni ja Kostonjärvellä olisi patorakenteiden mitoituksen kannalta mahdollisuus
hetkelliseen tulva-aikaisen vedenkorkeuden ylitykseen. Molemmilla järvillä ensinnäkin säännöstelyn yläraja on hieman ylempänä kuin tulva-aikainen yläraja. Lisäksi
rakenteellisesti patorakenteet kestävät hetkellistä ylitystä hätä HW korkeuteen
jonkin aikaa. Hätä HW:ta ylemmäksi vedenpintaa ei voida nostaa.
On kuitenkin huomattava, että HW:n ylittäminen vaatii aina ympäristölupaviraston luvan. Koska Irni- ja Kostonjärven padot ovat patoturvallisuuslain piiriin
kuuluvia, on niiden ylittäminen hätä HW korkeuteen hieman arveluttavaa. Ennakkoon tulisikin selvittää ylitykseen liittyvän riskin suuruus. Seuraavassa onkin
tarkasteltu vain mahdollisen ylityksen avulla saavutettavaa virtaaman leikkauskapasiteettia.
Taulukko 19. Irnijärven vedenkorkeudet ja tilavuudet.
Rajakorkeus
HW
tulva HW
hätä HW

Korkeustaso N43+ [m]

Tilavuus [milj.m3]

237,50
237,25
237,90

216
200
263

Edellä esitetyn taulukon 19 perusteella käytettävä lisätilavuus poikkeuksellisen
suuren tulvan osalta Irnijärvessä toisi käyttöön 63 milj.m3 lisätilavuuden. Koska
hätäylivedenkorkeudella suurin sallittu juoksutus on noin 160 m3/s, voitaisiin
vedenkorkeuden hetkellisellä muutoksella tulva HW -> hätä HW pienentää virtaamaa alapuoliseen vesistöön noin 4,5 vuorokautta.
Kastuvien rakennusten ja vahinkojen määrä on arvioitu 1980 luvulla ja niiden mukaisesti vahingot vedenpinnan hetkellisestä noususta hätä HW korkeuteen
jäävät vuoden 2003 hintatasossa noin 7000 euroon.
Kostonjärven tilanne on samankaltainen kuin Irnijärvellä. Kostonjärven tiedot
on esitetty taulukossa 20.
Taulukko 20. Kostonjärven vedenkorkeudet ja tilavuudet.
Rajakorkeus
HW
tulva HW
hätä HW

Korkeustaso N43+ [m]

Tilavuus [milj.m3]

233,00
232,70
233,40

233
212
261

Edellä esitetyn taulukon perusteella käytettävä lisätilavuus hätä HW:ta hyödyntämällä toisi poikkeuksellisen suuren tulvan osalta Kostonjärvessä käyttöön
49 milj.m3 lisätilavuuden. Koska hätäylivedenkorkeudella suurin sallittu juoksutus
on noin 160 m3/s, voitaisiin vedenkorkeuden hetkellisellä muutoksella tulva HW
-> hätä HW pienentää virtaamaa alapuoliseen vesistöön noin 3,5 vuorokautta.
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Myös Kostonjärven osalta kastuvien rakennusten ja vahinkojen määrä on arvioitu 1980 luvulla ja niiden mukaisesti vahingot vedenpinnan hetkellisestä noususta
hätä HW korkeuteen jäävät vuoden 2003 hintatasossa noin 6 000 euroon.
Edellä mainittujen järvien säännöstelyn hyötyä tulvahuipun leikkaamiseen
kuitenkin vähentää se, että tulvahuippu ajoittuu tyypillisesti joen keski- ja alaosilla
useita vuorokausia, jopa viikon verran eri ajankohtaan kuin Irni- ja Kostonjärvien
alueella. Tämä vaikeuttaa huomattavasti huipun suuruuden ennustettavuutta ja
siten järvien käytettävyyttä pääuoman tulvien leikkaamisessa poikkeusluvankaan
turvin. Tilanteessa, jossa lämmin rintama lähestyy aluetta idästä ja sulaminen alkaa
täten vesistöalueen latvoilta, tulee Irni- ja Kostonjärven hyödyntäminen lähinnä
kyseeseen.

7.3.3 Bifurkaation lisääminen ja vesien varastointi soille
Jongunjärven huippuvirtaamaa ja siten myös alapuolisia tulvakorkeuksia voidaan
vähäisessä määrin alentaa suurentamalla bifurkaatiota Kiiminkijoen vesistön
Nuorittajokeen jo tulvan nousuvaiheessa. Tämä edellyttäisi kuitenkin tulvauoman
rakentamista, jota pitkin juoksutus Jongunjärvestä voitaisiin suorittaa.
Insinööritoimisto Reiter Oy:n arvion mukaan uoman rakentaminen virtaamalle 300 m3/s maksaisi noin 2,6 milj. euroa. Bifurkaation suurentaminen lisäisi
Nuorittajoen ja Kiiminkijoen tulvavahinkoja 1/1000 a tulvan aikana noin 0,8 milj.
euroa. Järjestely pienentäisi Iijoen virtaamaa suurimman todennäköisen tulvan
aikana luonnontilaan verrattuna 50 – 130 m3/s ja alentaisi Jongunjärven pintaa
0,1 – 0,2 m. Vahinkojen pieneneminen Iijoen keskiosalla olisi samaa suuruusluokkaa
kuin mainitut Nuorittajoen ja Kiiminkijoen lisävahingot. Uoman rakennuskustannukset ja tällä aiheutettavat vahingot huomioon ottaen ei bifurkaation lisäämistä
voitane pitää perusteltuna.
Poikkeuksellisen suuressa tulvatilanteessa vesi nousee laajahkoille tulvaalueille eri osissa vesistöaluetta. Osa varastoitumasta tapahtuu luonnollisesti, mutta
alueita, joiden käyttöä voitaisiin erilaisilla lisärakenteilla hyödyntää tulisi vesistöalueella tarkemmin kartoittaa. Alueiden hyödyt tulevat esiin poikkeuksellisten
suurien tulvien yhteydessä (esim. 1/250…1/1000).

7.4 Jääpatojen torjunta
7.4.1 Ennakkotorjunta
Jääpatojen ennakkotorjuntamenetelmiin voidaan lukea seuraavat menetelmät:
•
jääkannen sahaaminen
•
jääkannen hiekottaminen
Ennakkotorjunnassa kyseeseen tulevat lähinnä Siuruanjoen ja Iijoen yhtymäkohta

7.4.2 Jääpadon poistaminen
Jääpadon poistoon on nykyisellään kaksi käyttökelpoista menetelmää, jotka tässä
käsitellään hieman lähemmin.
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Jääpadon poisto on aiemmin tapahtunut perinteisesti räjäyttämällä. Räjähdysainepanosten vaikutus tahtoo kuitenkin jäädä aika pieneksi ja räjähteitä käytettäessä on otettava lähialueen ympäristö erityisesti huomioon ja huomioitava,
ettei turhaa vaaraa aiheuteta alueen asukkaille ja rakenteille. Räjähdysaineita
käsittelevän henkilöstön on omattava riittävät pätevyydet käytettävien räjähteiden
käsittelyyn ja käyttöön.
Viime vuosina hyvin käyttökelpoiseksi menetelmäksi jääpatojen purkuun on
osoittautunut kaivinkoneen käyttö. Varsinkin pienemmissä jokiuomissa menetelmä on ollut hyvin tehokas jääpadon aiheuttaman padotuksen vähentäjänä.
Jääpadon poisto niin räjäyttämällä kuin myös kaivinkoneella tehtynä on huomioitava liikkeelle lähtevän jääpadon vaikutukset alapuolisella alueella. Liikkeelle
lähtevä jääpato saattaa aiheuttaa jopa suurempaa vaaraa siirtyessään jokiuomassa
alaspäin.

7.5 Suppotulvien torjunta
Suppotulvien torjuntakeinot ovat varsin vähissä. Lähinnä tulevat kysymykseen
ennakkotorjunta tasaisen virtaaman avulla alkutalven aikana. Tällöin pyritään
muodostamaan veden alijäähtymiseltä suojaava jääkansi, joka ehkäisee supon
muodostumista.
Varsinaisiin torjuntakeinoihin lukeutuvat suppopatojen räjäyttäminen ja
kaivinkoneen käyttö padon poistamisessa. Lisäksi hyväksi pysyväksi ratkaisuksi
useassa kohteessa on todettu ennakkoon sopiviin kohtiin rakennetut pohjapadot,
jotka pienentävät veden virtausnopeutta ja edesauttavat alijäähtymistä estävän,
tasaisen jääkannen muodostumista uomaan.

7.6 Vesilain poikkeusluvat
Vesilain poikkeuslupamenettelyä koskevaa 12. luvun 19 §:ä (vaarantorjuntatoimet) muutettiin 6.8.1982 siten, että vesihallitus saa tehdä pykälässä tarkoitetun
hakemuksen saatuaan siihen valtioneuvoston suostumuksen. Kyseistä pykälää
on viimeksi muutettu 24.1.1995 siten, että alueellinen ympäristökeskus saa tehdä
hakemuksen saatuaan siihen maa- ja metsätalousministeriön suostumuksen.
Poikkeusluvan saamiseksi tarvitaan tarkkoja ja perusteltuja laskelmia tulvatilanteista ja mahdollisista vahingoista.

7.7 Tilapäiset tulvantorjuntarakenteet
Tilapäisten tulvantorjuntarakenteiden avulla pyritään suojaamaan yksittäisiä tärkeitä kohteita. Tällaisia kohteita ovat mm. sähkömuuntamot, tukiasemat, yksittäiset
rakennukset, erityisvaarakohteet jne.
Tilapäiset tulvantorjuntarakenteet:
•
maarakenteiset suojapenkereet
•
hiekkasäkit
•
tilapäiset tulvaseinäkkeet (seinäke+ tiivistysmuovi)
•
nykyisen penkereen tilapäinen korottaminen
•
aukon tekeminen padottavaan tulva- tai tiepenkereeseen
•
veden johtaminen toiseen vesistöön
•
seteissä olevat rakenteet
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8

Tulvantorjuntaorganisaatio ja sen
toiminta

8.1 Tulvantorjuntaorganisaatio
Iijoen tulvantorjuntaorganisaation liittyminen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen organisaatioon on esitetty kuvassa 27. Toiminta perustuu PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen omaan tulvantorjuntaorganisaatioon. Yhteyttä
muihin tahoihin pidetään tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Keskeisellä sijalla
on yhteys säännöstelyjen käyttäjiin. Tulvantorjuntaorganisaatio keväällä 2003 on
esitetty kuvassa 27.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
tulvantorjuntaorganisaatio ja vastuualueet
TULVANTORJUNTAORGANISAATIO
tuotantopäällikkö
Reino Enbuske
puh. 0400 298 164
(08) 315 8332 (työ)
(08) 338 345 (koti)
1. varalla
rakennuttajainsinööri
Jouni Viinikkala
Puh. 040 510 2798
(08) 315 8322 (työ)
040 511 0900 (koti)
2. varalla
vt. Kunnossapitopäällikkö
Teijo Jaakonaho
Puh. 0400 363 033
(08) 764 159 (työ)
040 561 2919 (koti)

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Isokatu 9, 90100 OULU
puh. (08) 315 8300
Kokkolan toimisto
Torikatu 40 B, 67100 KOKKOLA
puh. (06) 367 6397
Kuivaniemi
Taivalkoski

KALA- JA PYHÄJOEN VESISTÖT
Teijo Jaakonaho
Jukka Vanhanen
Heikki Kononen

0400 363 033
0400 283 628
040 512 3033

PUDASJÄRVI

Ii

Yli-Ii

SÄÄNNÖSTELYJEN JA
VESIRAKENTEIDEN
KÄYTTÖTEHTÄVÄT
vt. kunnossapitopäällikkö
Teijo Jaakonaho
0400 363 033
Puh.
(08) 764 159 (työ)
040 561 2919

Haukipudas
Kiiminki
Hailuoto
Siikajoki

RAAHE

PATOTURVALLISUUSTARKKAILU
JA KUNNOSSAPITOTYÖT
Raimo Kallio
0400 218 717
Arto Koivuaho
0400 363 036
Taavi Kuki
0400 363 034
Jouko Ylikauppila
0400 340 106

OULU Ylikiiminki
Oulunsalo
Kempele
Utajärvi
Muhos
Lumijoki
Tyrnävä
Liminka
Ruukki

Pyhäjoki
Kalajoki

Vihanti Rantsila
Merijärvi
Kestilä
Pulkkila
OULAINEN
Alavieska
Piippola
HAAPAVESI
Pyhäntä
YLIVIESKA
NIVALA

SÄÄNNÖSTELYJEN OHJAUS
JA TULVAENNUSTEET
Eero Nuortimo
040 535 5839
(Oulu)
(08) 315 8326
HeikkiSavolainen 040 572 7717
(Kokkola)
(06) 367 6374

KUUSAMO

11.3.2004

Sievi

Kärsämäki

Vastuualueen raja
(tulvantorjunta)
Pelastustoimen alueraja

HAAPAJÄRVI

Reisjärvi

PYHÄJÄRVI

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen työmaatoimisto

Yleinen hätänumero 112
Hätäkeskus: Oulu/Koillismaa (08) 5584 8724, Jokilaaksojen (08) 411 7600
SIIKAJOEN, LAKEUDEN JA
OULUJOEN VESISTÖT
Timo Karjalainen
040 766 0574
Juhani Kortelainen 0400 191 658
Seppo Kauppi
0400 266 520
Veijo Bildo
0400 231 970

KIIMINKI-, II-, OLHAVA-, JA KUIVAJOEN JA KUUSAMON VESISTÖT
Onni Kuurlunti
400 383 013
Juhani Kortelainen 0400 191 658
Esa Moilanen
0400 280 802
Auvo Hekkala
0400 183 054

PELASTUSTOIMI
VASTUUHENKILÖT

Jokilaaksojen pelastustoimi
Piia Vähäsalo
044 429 6001
Kalajoki, Pekka Similä
044 429 6201
Pyhäjoki, Jari Arvio
044 292 6281
Siikajoki, Heikki Ventonen 044 429 6101
Oulu–Koillismaan pelastustoimi
Tomi Honkakunnas
044 703 8608
Lakeuden ves.,
Hannu Jounio
050 329 1572
Oulujoki, Jari Kangastie 0500 155 120
Kiiminkij., Tauno Toivanen 0400 711 635
Ii–Olhavanjoki
Pekka Parviainen
050 395 0378
Kuivajoki, Timo Väätäjä 050 388 1845

Kuva 27. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tulvantorjuntaorganisaatio keväällä 2004.

Uhkaavassa tulvatilanteessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tulvatorjuntaorganisaation päällikkö on yhteydessä paikalliseen tulvatorjuntaorganisaatioon
(Pelastuslaki). Kuultuaan voimalaitosten omistajaa ja vesistön säännöstelijää, keskuksen tulvantorjuntaorganisaation päällikkö sekä palopäällikkö sopivat keskenään menettelytavoista ja toimenpiteiden laajuudesta vahinkojen estämiseksi tai
vähentämiseksi. Lisäksi mietitään tarve pyytää virka-apua sotilasviranomaisilta.
Virka-apupyyntö esitetään lääninhallituksen kautta sotilasläänin esikunnalle.
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Pelastustoimintaan liittyvistä virka-apupyynnöistä on sovittu erikseen. Liitteessä
4 on esitetty suuren tulvatilanteen mukainen organisaatio.

8.2 Viranomaisten tehtävänjako
Ympäristöhallinnosta annetun lain (55/1995) mukaan tulvasuojelusta huolehtiminen ja tulvantorjunta kuuluvat alueelliselle ympäristökeskukselle. Laajoissa
tulvatilanteissa laaja yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa on kuitenkin erityisen tarpeellista.
Tulvavahinkojen torjuntatyössä ovat eri viranomaisten tehtävät seuraavat:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:
•
tulvasuojelurakenteet vesistössä, kuten esim. penkereet, perkaukset ja säännöstelyt sekä niiden hoito (valtion omat rakenteet)
•
tulvantorjunnan ennakkotoimenpiteet, kuten vesitilanteen ja jäätilanteen
seuranta, säännöstelyjen käyttö ja tarvittaessa poikkeuslupien hakeminen
sekä jään heikentäminen
•
tulvan aikana yleisen tarpeen mukaisesti jääpatojen räjäytystyö, ohjeet
säännöstelyjen käytöstä ym. tulvan pienentämistoimenpiteet ja tarvittaessa
virka-apupyynnöt
•
toiminta asiantuntijoina eri johtoryhmissä
•
tiedottaminen ennakolta tulvatilanteesta sekä tulvan aikana suoritettavista
toimenpiteistä
PVO-Vesivoima Oy
•
Iijoen alajuoksun sekä Pudasjärven Haapokarin alueen suppotulvien torjunta
•
Tarvittavat vedenjuoksutusjärjestelyt ja -muutokset
Palo- ja pelastusviranomainen:
•
paikallisten tulvavahinkojen torjunta tai rajoittaminen yhteistyössä vesiviranomaisten kanssa
•
pelastustehtävät ja väestön evakuointi yhteistyössä poliisiviranomaisten
kanssa
Poliisiviranomainen:
•
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen vaara-alueilla
•
tarvittaessa vaara-alueen eristäminen
•
liikenteen ohjaaminen yhteistyössä tieviranomaisten kanssa
Tielaitos:
•
tulva-alueen tiestöjen hoito ja tarvittaessa liikenteen rajoittaminen yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa
•
omien rakenteiden, kuten siltojen suojaaminen esim. jäätä räjäyttämällä
Sotilasviranomaisen virka-apu:
•
räjäytystöiden suorittaminen vesiviranomaisten ohjeiden mukaan virkaapupyynnön perusteella, jonka lääninhallitus välittää sotilasläänin esikunnalle
•
pelastustehtävien suorittaminen paloviranomaisten ohjeiden mukaan
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8.3 Liikenne ja viestiyhteydet
Tulvantorjunta- ja pelastustoiminnan johtamisen perusedellytyksenä on toimiva
viestiliikenne eri viranomaisten välillä. Suomeen rakennettu ja edelleen täydentyvä
VIRVE-viranomaisradioverkko korvaa vähitellen erillisistä järjestelmistä koostuvat
radioverkot.
Uuden VIRVE-verkon tarkoituksena on vahvistaa turvallisuusviranomaisten
valmiutta suoriutua heille määritellyistä tehtävistä eri tilanteissa. Verkon etuihin
lukeutuvat nopeus, monikäyttöisyys ja salauksen tuoma turvallisuus.
Verkko ei kuitenkaan vielä ole kattava Iijoen vesistöalueella eikä esim. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella vielä ole käytettävissä VIRVE-järjestelmän
puhelimia.

8.4 Toiminta ja kustannusvastuu
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen asiana on huolehtia tulvantorjunnan ennakkotoimenpiteistä sellaisilla alueilla, joilla tulvauhka kohdistuu yleiseen etuun.
Tulvan aikana tällaisten torjuntatoimenpiteiden johto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle. Toimenpiteistä päätettäessä tulee pyrkiä minimoimaan odotettavissa olevien vahinkojen kokonaismäärä.
Kunkin laitoksen tai rakennelman suojeleminen on ensisijassa omistajan asia.
Myös vesilain 12 luvun 17 §:ssä on laitoksen tai rakennelman omistajalle annettu
mm. jään räjäytysoikeus jäätymisestä tai jäästä aiheutuvan vahingon tai haitan
estämiseksi. Räjäytystöistä on etukäteen ilmoitettava poliisiviranomaisille sekä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Mikäli laitoksen tai rakennelman
omistajan toimenpiteet eivät ole riittäviä tulvavaaran poistamiseksi, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa ottaa torjuntatyö vastuulleen.
Laitoksen tai rakennelman omistajan on tällöin avustettava viranomaisia kaikin
käytettävissä olevin keinoin.
Iijoen ja Kostonjoen suppotulvien torjunnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus. Iijoen alajuoksun sekä Pudasjärven Haapokarin alueen suppotulvien torjunnasta vastaa puolestaan PVO-Vesivoima Oy.
PVO-Vesivoima Oy osallistuu ympäristökeskuksen vastuulla olevien Iijoen ja
Kostonjoen jokiosuuksilla suppotulvien torjunnan kustannuksiin 50 % osuudella
tai kuitenkin vuosittain enintään 5000 euroon saakka. Laaditun sopimuksen mukaan tulvantorjuntatöistä on ilmoitettava etukäteen toiselle sopimuskumppanille
sekä varattava mahdollisuus seurata torjunnasta syntyviä kustannuksia. Kustannukset laskutetaan vuosittain vuoden loppuun mennessä. (Sopimus suppotulvien
torjunnasta, tammikuu 2004, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja PVO-Vesivoima Oy).
Mikäli edellä mainituista tulvantorjuntatoimenpiteistä huolimatta suppotulvista syntyy vahinkoja, niiden korvaamisesta vastaa PVO-Vesivoima Oy, mikäli
tulvavahingot ovat säännöstelystä johtuvia.
Eri viranomaisten osalta periaatteena pidetään, että kukin vastaa toimintansa
aiheuttamista kuluista ainakin silloin, kun toimintaan osallistuminen perustuu
laissa säädettyyn velvollisuuteen. Laki palo- ja pelastustoimesta antaa tehtäviä
paloviranomaisille ja määrää kunnille siltä osalta kustannusvastuun. Silloin kun
muilta viranomaisilta pyydetään virka-apua, sovelletaan pelastuslakia ja tällöin
apua antavalle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset korvataan. Mikäli viranomaisille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia laitoksen tai rakennelman omistajan
avunpyynnön johdosta, viimeksi mainitun tulee ne korvata.
Mikäli poikkeaminen voimassa olevista säännöstelyluvista vesioikeuden Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hakemuksesta antaman päätöksen mukai54
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sesti aiheuttaa korvattavia vahinkoja, korvataan ko. vahingot vesilain mukaisesti
valtion varoista, ellei muuta ole sovittu.

8.5 Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminnasta läänin tasolla huolehtivat läänin- ja yhteistoiminta-alueen
johtoryhmät. Yhteyshenkilönä toimii lääninhallituksen tiedotussihteeri.
Tulvantorjunnan tiedottamisesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
tehtävien osalta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen johtaja tai hänen
määräämänsä henkilö, esim. tulvantorjuntaorganisaation päällikkö.
Paikallisella tasolla kukin viranomainen huolehtii tiedottamisesta omien
tehtäviensä osalta.
Jo tulvan uhatessa tulee tulvantorjunnan tiedotuksesta Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksessa vastaavan henkilön ryhtyä aktiiviseen tiedotustoimintaan.
Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on muun muassa:
•
hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin
•
antaa yleisölle jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä
•
seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta
•
pitää riittävä yhteys Suomen ympäristökeskukseen ja pelastustoimintaa
johtaviin paloviranomaisiin
•
pitää maa- ja metsätalousministeriö ajan tasalla suurten tulvien
torjunnassa.
Tulvantorjuntaa hoidettaessa on välttämätöntä, että tulvantorjuntaorganisaation
ja tiedotusvälineiden välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö.
Tiedotustoiminnassa turvaudutaan erityisjärjestelyihin siinä laajuudessa kuin
tulvatilanne edellyttää. Tiedonvälitystä on tulvatilanteen selvästi vaikeutuessa
voitava nopeasti tehostaa.

8.6 Tulvantorjuntaharjoitusten järjestäminen
Tulvantorjuntaharjoituksilla voidaan hioa varsinaiseen tulvantorjuntaan sekä
pelastustoimintaan osallistuvien organisaatioiden välistä yhteistoimintaa. Harjoituksiin osallistuu useita eri viranomaistahoja, jotka hoitavat tilanteessa eri
tehtäviä. Viranomaistahot on mainittu tarkemmin kohdassa 8.2 viranomaisten
tehtävänjako.
Harjoitusten kautta tehtäviä hoitavat henkilöt tulevat keskenään tutuiksi,
organisaatioiden ja käytössä olevien viestintävälineiden käyttö tulee samalla
varmistetuksi. Käytännössä myös organisaatiokaaviot yhteystietoineen tulevat
riittävän laajaan jakeluun ja samalla päivitetyiksi ja käytännössä testatuiksi.
Tulvatorjuntaharjoitusten järjestämisessä mietitään keskeisesti harjoitukseen
liittyvä:
•
Tilanteen valinta
•
Tavoitteen määrittely
•
Harjoituksen laajuus: osallistujat, tehtävät
•
Suunnittelijat
•
Käytännön valmistelut
•
Harjoituksen seuranta, palaute ja toimintojen kehittäminen
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Tulvantorjuntaan osallistuvien viranomaisten keskeiset tulvantorjuntatehtävät:
•
Tehtävät
•
Henkilöt ja organisoituminen
•
Suoritettavat toimenpiteet ja välineet
•
Vesistön ennusteet ja säännöstely tilanteen optimoimiseksi
•
Viestiyhteydet ja niiden toimivuus
•
Ennakkotiedottaminen ja tilannetiedottaminen
Pelastustoiminnan tarpeet tulevat harjoitusten läpikäynnillä varmistetuiksi mm.
seuraavilta keskeisiltä osiltaan:
•
Tiedonsaanti
•
Hälytys- ja varoitusjärjestelyt
•
Suoritettavat tehtävät
•
Resurssitarpeet
•
Operaatiosuunnittelu
•
Tarvittavat johtamistoimet
•
Huolto- ja tukitehtävät
•
Tiedottaminen
Tulvan ennustaminen käytettävissä olevilla malleilla antaa nykyisin muutaman
päivän ennakointiaikaa tulvatilanteen optimoimiseksi. Hyytötulvien osalta tilanne
on kuitenkin edelleen hyvin yllätyksellistä ja tarve oikeiden asioiden oikea-aikaiselle suorittamiselle on hyvin rajallinen
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Aiheutuneiden vahinkojen
arviointi ja korvaaminen

9

9.1 Vahinkojen arviointi luvanhaltijan ollessa
korvausvelvollinen
Vesioikeus voi vesilain 12 luvun 19 §:n nojalla Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hakemuksesta määrätä suoritettavaksi väliaikaisia toimenpiteitä, milloin
poikkeuksellisista luonnonoloista johtuu sellainen tulva, joka voi aiheuttaa yleistä
vaaraa tai suurta, yksityiseen tai yleiseen etuun kohdistuvaa vahinkoa. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen on ennen hakemuksen tekemistä saatava asiaan
maa- ja metsätalousministeriön suostumus. Toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista on saman lainkohdan mukaan suoritettava korvaus valtion varoista, ellei
muuta ole sovittu.
Poikkeusluvassa on yleensä määrätty, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen on poikkeuksellisen säännöstelyn aikana tarkkailtava vahinkojen syntymistä ja laadittava niistä luettelo. Vahingot on viipymättä arvioitava ja korvattava
asianosaisille. Arviointimenettelyn yksityiskohdista ei ole ollut määräyksiä, mutta
selvää on, että menettelyssä sovelletaan vesilain korvauksia koskevia määräyksiä.
Arvioita tehtäessä ja korvausperusteita harkittaessa on syytä järjestää myös vahingonkärsijäin edustus. Kiistanalaisista korvauksista päättää ympäristölupavirasto
ja sen päätökseen voidaan vesilain mukaisesti hakea muutosta.

9.2 Poikkeuksellisten tulvien aiheuttaminen vahinkojen
arviointi ja korvaaminen
Poikkeuksellisen tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain
(18.3.1983/284) mukaan vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet vahingot
ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan valtion tulo- ja menoarvion
rajoissa korvata valtion varoista. Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka on
aiheutunut kasvavalle, korjuuvaiheessa olevalle tai korjatulle sadolle taikka muille
maatalous- ja puutarhatuotteille, kasvavalle puustolle, yksityisteille, silloille, ojille
tai penkereille, rakennuksille tai rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle tai ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle
irtaimistolle. Myös tulvan takia kylvämättä jäämisestä aiheutuneesta vahingosta
voidaan maksaa korvausta. Korvausta voidaan myöntää enintään 80 % arvioidusta
vahingon ja sen estämis- tai rajoittamistoimenpiteiden kustannusten määrästä.
Korvausta poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista haetaan kiinteistön sijaintikunnan maatalouslautakunnalta, joka arvioi vahingot ja maksaa korvaukset maaseutupalvelut -osaston päätöksen jälkeen. Suomen ympäristökeskus
ja alueelliset ympäristökeskukset avustavat tarvittaessa vahinkojen arvioinnissa
ja tulvien poikkeuksellisuuden selvittämisessä.
Uusien rakennusten osalta Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotus 2 mukaan uusien rakennusten tulvavahingoista maksetaan korvauksia vain, jos vahingot ovat aiheutuneet suuremmasta kuin keskimäärin kerran sadassa vuodessa
toistuvasta tulvasta.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 360
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10

Tulvantorjuntamahdollisuuksien
kehittäminen

10.1 Säännöstelyjen ja juoksutustapojen kehittäminen
Juoksutukset yläosan säännöstellyistä järvistä Väätäjänsuvannon 10 – 20 vrk:n
tulvahuipun aikana olleet verraten harvinaisia. Tulvantorjunnan kannalta ei oleellista parannusta saavutettaisikaan nykyisiä säännöstelyjä muuttamalla. Tarvittaessa
voidaan turvautua poikkeuslupamenettelyyn kuten tähänkin asti. Uutta varastotilaa tarvittaisiin lähinnä Iijoen keskiosalla.

10.2 Vesistön käyttötoiminnan kehittäminen
10.2.1 Havaintoverkoston laajentaminen ja automatisointi
Havaintoverkosto Iijoen vesistöalueella vesistömallin ennustekäytön kannalta
tarkasteluna on kohtuullisen kattava. Automatiikkaan on liitetty merkittävimmät havaintopaikat ja erityisen laajalle lisäautomatisoinnille ei ole tarvetta. Havaintojen tarkentaminen tapahtuneekin jatkossa lähinnä seuraavia tekniikoita
hyödyntäen:
•
satelliittitietojen käyttö lumen peittävyyden arvioinnissa
•
säätutkan käyttö kesätulvien ennustamisessa
•
maankosteuden ja tulva-alueiden seuranta satelliiteilla

10.2.2 Tulvaennusteiden kehittäminen
Iijoen tämänhetkisen vesistömallin käyttöön ja ennusteisiin on oltu ympäristökeskuksessa hyvin tyytyväisiä. Mallitekniikka ottaa kuitenkin edelleen Bertel Vehviläisen
johdolla kehitysaskeleita, joista lähivuosina mallien ennusteita parannetaan mm.
seuraavien tekniikoiden avulla:
•
aluesadannan laskenta
•
lumen syvyys ja routamallin kehitystyö
•
ennustetarkkuuden seurantajärjestelmä
•
tilastollisten sääennusteiden käyttöönotto
•
jäänlähtöennustemallien kehittäminen
•
pohjavesimallin osuuden kehittäminen
Nykyiset mallit ovat nykymuodossaankin niin hyvin ennustavia, että tärkeintä
onkin nykyisen malli ylläpito ja sen oleellisten osien toimivuus: havainnot virheettöminä ja reaaliajassa, mallin tilan korjaus kunnossa sekä mallin tulosten jakelu
kunnossa.
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10.3 Mahdolliset rakenteelliset toimenpiteet
Uusien säännöstelyjen toteuttaminen osana voimalaitoshanketta, joka loisi rakentamiselle kannattavuuden, ei kuitenkaan ole mahdollista koskiensuojelulain (35/1987) kiellettyä uuden voimalaitoksen rakentamisen kyseiselle alueelle.
Toisaalta uusien säännöstelyjen toteuttamiseen pelkästään tulvasuojeluhankkeena
ei ole taloudellisia edellytyksiä.

10.4 Rakentamisen ohjaus
Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suunniteltava siten, että
vältetään tulvista aiheutuvat vahingot. Viime kädessä kuntien rakennuslupia
hoitavien viranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei rakenteita sijoiteta
liian alas. Lisätietoja ylimmistä vedenkorkeuksista vesistön eri osissa antaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Vettymisestä vahinkoa kärsiviä rakenteita ei
tulisi sijoittaa ilman perusteluja ainakaan kevään 1982 tulvaa vastaavien vedenkorkeuksien alapuolille.
Ympäristöoppaan 52; Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueelle
rakennettaessa - Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista (Ollila 1999) mukaan
ympärivuotinen asutus tulisi sijoittaa niin korkealle, että sille voi aiheutua vahinkoa vasta sellaisesta tulvakorkeudesta, jonka arvioidaan esiintyvän keskimäärin
kerran 100–200 vuodessa.
Suurtulvatyöryhmän loppuraportissa MMM 2003:6 mukaisesti pysyvää
asutusta pyritään ohjaamaan alueelle, jossa asutus on suojassa vähintään 1/100
vuodessa toistuvalta tulvalta. Erityisen tärkeät kohteet pyritään sijoittamaan siten,
että rakennukset ovat suojassa vähintään 1/250 vuodessa toistuvalta tulvalta.
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LIITE 1/4

Kartta 18.5.1982 tulva-alueesta
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LIITE 2/4

Suppotulva maaliskuussa 1997 Kostonjoen alueella
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LIITE 3/4

Suppo- ja talvitulvat Kostonjoella sekä Pudasjärven Kurenalalla
N43+m Kostonjoen suppotulvat 1983 –1995
Peruskarttalehti 3534 06

198,00

194,00

Susikoski

196,00

192,00

Silta, mt. T.koski-Posio

Kurensuvanto

Kurenkoski

188,00

186,00

184,00

Ala-Siikakoski

Siikasuvanto

190,00

Ylä-Siikakoski

Vasikkasuvanto

Talvitulva 17.2.1983

Talvitulva 29.12.1986

Talvitulva 19.12.1995

HT:n vesipintavaaitus kesällä 1934

182,00

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Paalujakona HT:n m-jako, 0-kohtana Turvakonalus. (PVO-Vesivoima Oy P. Lahtonen)

N43+m Iijoen suppotulvat Pudasjärven Kurenalla 1980–1995

Haapokari

116,00

Vainionkari

Peruskarttalehti 3532 01

Lapinkorva

118,00

Lammelanlampi

Alakari

114,00

112,00

Talvitulva 1980
Talvitulva 1983

110,00

Talvitulva 30.12.1986
Talvitulva 15.12.1987
Talvitulva 1992

108,00

Talvitulva 13.2.1995
HT:n vesipintavaaitus kesällä 1934
Ylilampi

106,00

116000

117000

118000

119000

120000

121000

122000

123000

124000

Paalujakona HT:n korjattu m-jako. 0-kohtana Perämeri. (PVO-Vesivoima Oy P. Lahtonen)
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LIITE 4/4

Tulvaorganisaatio erittäin suurella tulvalla.

Pelastusjohtaja

HÄKE

JORY

TOJE

Tiedotuspäällikkö

Ymp.
viranomainen

Toiminta-alueen
johtajat

Evakuointipäällikkö

Tiehallinto

Terveystoimen
johtaja

Padon omistaja ja ympäristöviranomainen
- Padon korjaus ja vesistön säännöstely
Toiminta-alueen johtajat
- Väestön varoitus, evakuointi ja pelastaminen
Lääkinnällinen pelastustoiminta
- Sairaankuljetuksen ohjaus
- Loukkaantuneiden kokoamispaikat
- Sairaaloiden valmius ja kapasiteetti
Poliisi
- Vaara-alueen eristys ja vartiointi
- Kadonneiden etsintä ja onnettomuustutkinta
Tiedotuspäällikkö
-Tiedotusmateriaalin laatiminen
Evakuointipäällikkö
- Evakuointitoiminnan koordinointi

64

Lääkinn.
pelastustoiminta

Poliisi

Perusturvajohtaja

PVO-Vesivoima Oy
Fortum Oy

PV
RVL

Teknisen toimen
johtaja

Terveystoimen johtaja
- Perusterveydenhuolto
Perusturvajohtaja
- Perusturvapalvelujen turvaaminen
Teknisen toimen johtaja
- Kunnallistekniikan ylläpito ja kunnostus
- Sähkön- ja energianjakelu
KJ Kaupungin/Kunnanjohtaja
- Kaupungin/Kunnan perustoimintojen turvaaminen
PV, RVL, Tiehallinto
- Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen sekä
tiehallinnon henkilö- ja kalustoresurssit
TOJE= Toiminta-alueen johtoelin, operatiivinen johtaminen
HÄKE= Hälytyskeskus
JORY= Johtoryhmä, yhteensovittaa yhteistoimintaa

.........................................................................
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håll i vattendragsområdet. I planen beskrivs också hur bekämpningen av översvämningar är organiseradi praktiken och understryks hur viktigt utbytet av information är i dylika situationer.
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tulvatilanteita. On jouduttu jopa hakemaan vesilain 12 luvun 19 § mukaista
poikkeuslupaa vesistön yläosalla sijaitsevien Koston- ym. ja Irni- ym.
järvien säännöstelyn ylittämiseksi tilapäisesti. Näin on pyritty vähentämään
tulvavahinkoja Iijoen keskiosilla. Jotta käsitykset tulvien seurauksena syntyvistä vahingoista ja eri tilanteissa käytettävissä olevat torjuntatoimenpiteet
olisivat oikealla tavalla hahmotettavissa, on vesistöalueelle laadittu tämä
tulvantorjunnan toimintasuunnitelma.
Tässä toimintasuunnitelmassa on kuvailtu Iijoen vesistön nykyisiä
säännöstelymääräyksiä ja arvioitu tulvavahinkojen suuruutta eri virtaamilla
merkittävimpien joki- että järviosuuksien osalta. Suunnitelmassa on esitelty
lyhyesti nykyisin käytössä olevat vesistömallit ennusteiden laatimiseksi.
Iijoen vesistömallin avulla on arvioitu suurien tulvavirtaamien HQ1/250
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sekä HQ1/1000 suuruuksia eri puolilla vesistöaluetta. Lisäksi on kuvattu
käytännön tulvatorjunnan organisoituminen ja korostettu tilanteisiin
liittyvän tiedottamisen tärkeyttä.
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