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1. YLEISTÄ 
Uskelanjoen alaosa Salon kaupungissa on yksi maamme 21 merkittävästä tulvariskialueesta. 
Alueella on esiintynyt useita merkittäviä jääpatotulvia ja pahimmillaan tulvavahinkojen on 
arvioitu voivan nousta jopa kymmeniin tai satoihin miljooniin. Vahinkojen lisäksi 
jääpatotulvat aiheuttavat merkittäviä tulvantorjuntakustannuksia mm. varautumisen sekä 
räjäytys- ja kaivinkonetyön muodoissa. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Salon kaupungin yhteistyönä syntyneessä 
tulvanhallinnan yleissuunnitelmassa on tutkittu eri tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutuksia 
tulvavedenkorkeuksiin ja tavoitteena on ollut löytää tulvimisen ehkäisyyn kustannustehokas 
ratkaisu. Parhaaksi vaihtoehdoksi on katsottu jäiden pidättäminen Salon yläpuolisille 
Uskelanjoen alueille erityisten jäidenpidätysrakenteiden avulla. Alueellisen 
vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin kirjattu Uskelanjoen (koskien) kalataloudellinen 
kunnostus suositeltiin yhdistettäväksi jäidenpidätysrakenteiden suunnitteluun sekä 
käytännöllisin että taloudellisin perustein. Tämä hakemussuunnitelma perustuu siten sekä 
tulvanhallintasuunnitelmaan että alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan. 
 
Suunnitelma sisältää jäidenpidätysrakenteet ja kalatalouskunnostuksen viidelle Uskelanjoessa 
Salon ja Perttelin välille sijoittuvalle koskijaksolle: Yyrönkoskelle, Kaukolan-
Lammaskoskelle, Lopenkoskelle, Haukkalankoskelle ja Moisionkoskelle. 
 
Suunnitelmatyötä on ohjannut Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen 
asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. EcoRiver Oy:ssä työtä ovat tehneet 
jäidenpidätysrakenteiden mitoituksen ja suunnittelun osalta DI Timo Pohjamo ja DI Lauri 
Eskelinen. Rakenteisiin liittyvän virtausmallinnuksen on tehnyt DI Pekka Leiviskä. MA-
arkkitehdit laativat maisema-arkkitehti Marja Mikkolan johdolla rakenteista maisema-
analyysin, maastomallit ja havainnekuvat. Kalatalouskunnostuksen on suunnitellut FM Arto 
Hautala.    
 

2. USKELANJOKI 

2.1 SIJAINTI JA HYDROLOGIA 
Uskelanjoki sijaitsee Varsinais-Suomessa ja saa alkunsa Somerolta ja Kiikaisilta laskevista 
Reki-, Terttilän- ja Hitolanjoista. Nämä yhtyvät Perttelin Haalilla Uskelanjoeksi, joka laskee 
Saaristomeren Halikonlahteen Salon kaupungissa (kuva 1). Joen kulku seuraa suurta lounais–
koillis -suuntaista kallioperän murroslinjaa, joka alkaa Kemiön Lappdalsfjärdeniltä ja jatkuu 
pitkin Halikonlahtea ja muodostaa tästä eteenpäin Uskelanjoen ja Terttilänjoen laakson.  
 
Uskelanjoki sijoittuu samannimiselle päävesistöalueelle 25, joka kuuluu Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Valuma-alue on vähäjärvinen ja käsittää 
runsaasti peltoa ja rakennettuja alueita, mikä tekee virtaamavaihteluista ääreviä (taulukko 1). 
Uskelanjoen vesistöalue on säännöstelemätön.  
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Taulukko 1. Uskelanjoen valuma-alueen perustiedot. Virtaamatiedot ovat Kaukolankosken 
havaintoasemalta vuosilta 1970–2011. Havaintoasema sijaitsee noin 12 km jokisuusta 
ylävirtaan. 
 

Pinta-ala Järvisyys Maankäytön osuus pinta-alasta %
km2 % NQ MNQ MQ MHQ HQ Metsät Pellot Muut
566 0,6 0,1 0,35 5,4 65 140 46 43 11

NQ=alivirtaama, MNQ=keskialivirtaama, MQ=keskivirtaama, MHQ=keskiylivirtaama, HQ=ylivirtaama

Virtaama m3/s

 
. 

 

 
 
Kuva 1. Uskelanjoen vesistöalueen (punainen rajaus) ja suunnittelualueen sijainnit. 
 

2.2 SALON KAUPUNGIN JÄÄPATOTULVAT JA TULVARISKIEN 
HALLINNAN YLEISUUNNITELMA  
Maa- ja metsätalousministeriö nimesi vuonna 2011 Uskelanjoen alaosan Salon kaupungissa 
yhdeksi maamme 21 merkittävästä tulvariskialueesta (ministeriön päätös 3234/448/2010). 
Tulvariskien merkittävyyttä arvioitiin tulvan todennäköisyyden ja tulvasta mahdollisesti 
aiheutuvien vahingollisten seurausten perusteella (Varsinais-Suomen ELY 2011). 
Vahinkojen arvioinnissa otettiin huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, 
välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä 
taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. 
 
Merkittäville tulvariskialueille tuli tehdä tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoden 2015 
loppuun mennessä ja suunnittelua koordinoimaan ministeriö asetti alueelliset tulvaryhmät, 
jotka koostuvat ELY-keskusten, maakuntien liittojen, kuntien ja pelastuslaitoksen edustajista. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupunki käynnistivät vuonna 2011 Salon 
tulvasuojeluhankkeen, jonka lopputuloksena syntyi tulvanhallinnan yleissuunnitelma ” Salon 
keskusta-alueen tulvasuojelu -Tulvasuojelutoimenpiteiden mitoitus ja arviointi” (Nelimarkka 
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ja Ahopelto 2013). Suunnitelmassa tutkittiin eri tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutuksia 
tulvavedenkorkeuksiin ja tavoitteena oli löytää tulvimisen ehkäisyyn kustannustehokas 
ratkaisu. Tämä hakemussuunnitelma perustuu edellä mainittuun pohjatyöhön. 

2.2.1 Tulvimisen todennäköisyys ja aiheutuvat vahingot 
Salon kaupungin alueella esiintyy sekä tuulten nostattamia meritulvia että Uskelanjoen 
tulvimisesta aiheutuvia vesistötulvia. Näistä jääpatojen muodostumiseen liittyvät talvi- ja 
kevätaikaiset vesistötulvat ovat olleet merkittävämpiä. Niihin liittyy myös laskennallisesti 
suurempi vahinkopotentiaali. Ne nousevat lähemmäksi kaupungin keskustaa ja mm. 
Meriniityn teollisuusalueelle (lähemmin Nelimarkka ja Ahopelto 2013) (kuva 2). 
 
Jääpatotulvia syntyy kun lumi sulaa nopeasti Uskelanjoen laajalti avoimella valuma-alueella. 
Syvässä jokilaaksossa jää voi tuolloin olla on edelleen vahvaa ja lumipeitteistä. Nouseva vesi 
saa jääkentän liikkeelle ja jää alkaa rikkoutua, mutta ajoittain ja paikoittain jää jumiutuu ja 
kasautuu virtaamaa sulkevaksi padoksi. Jääpatoja saattaa syntyä moneenkin paikkaan 
Uskelanjoen keski- ja alajuoksulle, missä vesi ei kuitenkaan pääse nousemaan rakennetuille 
alueille. Merkittävimmät jääpato-ongelmat kasautuvat Salon keskustaan Moisionkosken ja 
Halikonlahden välille, missä joen vesipinta on jo samassa korkeustasossa meren kanssa, 
ympäröivä maasto on alavaa ja tulva pääsee leviämään asutus- ja teollisuusalueille. 
 
Vahinkoja aiheuttaneita jääpatotulvia on viime aikoina esiintynyt mm. vuosina 1989 
(helmikuu, maksimivirtaama noin 75 m3/s), 2010 (huhtikuu) ja 2011 (huhtikuu, 83 m3/s). 
Näissä toteutuneet vahingot ovat olleet arvoltaan enintään 100 000 euroa. Tulvan hallinnan 
yleissuunnitelman yhteydessä vahinkojen on arvioitu voivan nousta pahimmillaan 
kymmeniin ja jopa satoihin miljooniin euroihin. Mallinnuksessa tutkittiin mitoitustulvaa, 
jossa virtaama olisi 120 m3/s, jään vahvuus 0,7 m ja kaikkiaan 208000 m3 jäätä sisältävä pato 
muodostuisi Halikonlahden ja Moisionkosken väliselle noin 3,5 kilometrin matkalle 
(lähemmin Nelimarkka ja Ahopelto 2013) (kuva 2). Vahinkojen lisäksi jääpatotulvat 
aiheuttavat merkittäviä tulvantorjuntakustannuksia mm. varautumisen sekä räjäytys- ja 
kaivinkonetyön muodoissa. 

2.2.2 Jäidenpidätysrakenteet ratkaisuna tulvavahinkojen pienentämiseen 
Tulvan hallintasuunnitelmassa (Nelimarkka ja Ahopelto 2013) tarkasteltiin eri vaihtoehtoja 
tulvavahinkojen pienentämiseksi. Nollavaihtoehtona käytettiin nykytilan jatkumista eli 
vuosittaista varautumista ja tarvittaessa operatiivista tulvasuojelua. Muut vaihtoehdot olivat 
jäänpidätysrakennelmien rakentaminen tulva-alueen yläpuoliselle jokiosuudelle, jokiuoman 
osittainen pengerrys kaupunkialueella, suistoalueen ja jokiuoman ruoppaus enintään 
jokisuulta Moisionkoskelle sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Vaihtoehdoille tehtiin 
kustannushyötyanalyysi, jonka perusteella jäidenpidätysrakenteet olivat selkeästi 
kustannustehokkain menetelmä vahinkojen ehkäisemiseen. Edullisuus säilyi myös 
herkkyysanalyysissä, missä muun muassa rakenteiden oletettua jäidenpidätyskykyä 
vähennettiin puoleen. Rakenteiden ei kuitenkaan oleteta estävän vahinkoja täydellisesti 
kuvaillun mitoitustulvan tilanteessa vaan edelleen vahingot voivat nousta arvoltaan 
muutamaan miljoonaan euroon. Lisäksi katsottiinkin aiheelliseksi toteuttaa myös ruoppausta 
ja pengerrystä Meriniityn teollisuusalueella (lähemmin Nelimarkka ja Ahopelto 2013). 
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Kuva 2. Salon kaupungin mallinnettu tulva-alue kerran 50 vuodessa toistuvalla 
tulvavirtaamalla ja oletuksella, että jääpato on muodostunut koko joen leveydelle ja peittää 
uoman.  

 



Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus 
Ecoriver Oy 

7

2.2.3 Jäidenpidätysrakenteiden yleisperiaate 
Jäidenpidätysrakenteiden tavoitteena on pidättää jäälauttoja alueilla, joilla vedenkorkeuden 
nousu ei ole niin haitallista. Tällöin rakennelmien alapuolisilla suojeltavilla alueilla 
jääpatohaitat vähenevät. Rakenteet on edullista sijoittaa paikalle, jonka yläpuolelle 
muodostuu laaja yhtenäinen jääkansi. Jäiden alkaessa liikkua tämä yhtenäinen tai vielä 
suurista lautoista muodostuva jää kiinnittyy rakenteisiin ensimmäisenä ja estää ylävirrasta 
saapuvan rikkoutuneemman jään kulun jo muodostuneen padon läpi (Tuthill ja Lever 2006). 
Sopivia paikkoja ovat keskellä suvantojaksoja sijaitsevat matalat särkät tai suvannon ja 
tämän alapuolisen kosken väliin sijoittuvat nivat. Rakennelman tehoa voidaan parantaa 
rakentamalla se niin, että tulvavesi voi ohjautua rakennelman sivuilta tulvatasanteille, jotka 
toimivat samalla jäälauttojen varastoalueena (Tuthill ja Lever 2006, lähemmin myös 
Nelimarkka ja Ahopelto 2013). 
 
Jäidenpidätysrakenteita on käytetty ja tutkittu varsinkin Yhdysvalloissa. Olosuhteista ja 
paikasta riippuen ne on rakennettu joko verkko-, puomi, vaijeri-, paalu-, lohkare- tai 
betonipatorakenteina tai näiden yhdistelminä (Tuthill 2005, Tuthill ja Lever 2006). 
Useimmissa tapauksissa rakenteilla on kyetty vähentämään jääpatotulvista aiheutuvia 
vahinkoja (Tuthill 2005). Syventävää tietoa rakenteista ja niihin liittyvistä tutkimuksista saa 
mm. USA:n armeijan Insinööritieteiden Tutkimus- ja Kehityskeskuksen nettisivuilta 
http://www.crrel.usace.army.mil/library/cat-river_lake_ice.html. Euroopassa vastaavia 
rakenteita on tehty ainakin Tshekissä (Tuthill 2005). Suomessa ei ole kokemuksia 
jäänpidätysrakenteiden rakentamisesta tai toimivuudesta.  
 
 

 
 
Kuva 3. Paalurakenteinen jäidenpidätysrakenne Cazenovia Creek joessa New Yorkin 
osavaltiossa. Paalut ovat noin 3 m (10 ft) korkeudella (normaali)vesipinnasta ja paalujen 
etäisyys toisistaan on noin 3,7 m (12 ft) (kuva ja tiedot Tuthill 2005, Tuthill ja Lever 2006). 

2.2.4 Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteiden suunnittelun lähtökohdat 
Uskelanjoella jäidenpidätysrakenteiden sijoittamispaikoiksi ehdotettiin tutkittavaksi Salon ja 
Perttelin välille sijoittuvia kuutta koskea ja kolmea sahia, joihin jääpatoja muodostuu 
luontaisestikin (kuva 7) (Nelimarkka ja Ahopelto 2012). Usean jäänpidätyspaikan oletetaan 
pidättävän jäätä tehokkaammin ja ehkäisevän veden nousua yksittäisellä padottavalla 
rakennelmalla. Rakennelmat oletettiin voitavan toteuttaa käyttämällä isoja luonnonkiviä, 
jolloin lopputulos olisi vähemmän maisemaa muuttava. Alueellisen vesienhoitosuunnitelman 

 

http://www.crrel.usace.army.mil/library/cat-river_lake_ice.html
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tavoitteisiin kirjattu Uskelanjoen (koskien) kalataloudellinen kunnostus suositeltiin 
yhdistettäväksi hankkeen kohteisiin sekä käytännöllisin että taloudellisin perustein. Tämä 
hakemussuunnitelma perustuu siten sekä tulvanhallintasuunnitelmaan (Nelimarkka ja 
Ahopelto 2013) että alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan (Salmi ja Kipinä-Salokannel 
2010). 
 

2.3 VEDEN LAATU JA EKOLOGINEN TILA 
Uskelanjoki virtaa kallioruhjelaaksoon kerrostuneen siltti- ja savimaaperän halki muodostaen 
usein jyrkkäreunaisen uoman peltojen keskelle. Jokipenkereet ovat ajoittain sortuneet laajalti 
jokeen. Esimerkiksi vuonna 1825 pengervyörymä tuhosi Uskelan emäkirkon nykyisen Salon 
kaupungin pohjoispuolella. Laajimmat sortumat ovat olleet pinta-alaltaan useita hehtaareja. 
 
Rakennettu ja viljelty valuma-alue näkyy veden värin, kiintoaineen ja tähän sidoksissa olevan 
kokonaisfosforipitoisuuden laajana vaihteluvälinä (taulukko 2). Tulvat ja sateet irrottavat 
herkästi maa-aineksia ja kuivina kausina ja talvella veden laatu taas paranee. Ravinteiden 
keskitaso kuvaa runsasta ravinnekuormitusta ja vedessä on selvä ruskehtava väri.  
 
Taulukko 2. Uskelanjoen veden laadun vaihteluvälit ja mediaanit vuosina 2000–2013 
Moisionkosken näytteenottopisteessä (Uske 16 Salon yp va6101, Hertta tietokanta). n = 
näytemäärä. Näytteet ovat ympäri vuoden otettuja. 
 

Suure n minimi mediaani maksimi
Kokonaisfosfori µg/l 625 5 71 1100
Kokonaistyppi µg/l 313 590 2000 8400
pH 314 6,9 7,5 8,3
Kiintoaine mg/l 428 6 57 1100
Väriluku mg Pt/l 230 10 160 600  

 
 
Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa Uskelanjoki kuuluu keskisuuriin savimaiden 
jokiin. Piilevä- ja kalastotutkimusten perusteella joki on lajistoltaan ja lajijakaumiltaan 
ekologisesti ja biologisesti välttävässä tilassa ja vesinäytetietojen perusteella kemiallisesti 
huonossa tilassa (VHS luokittelu, Hertta tietokanta). Suuren kuormituksen ja sen oletetun 
jatkumisen vuoksi jokea ei oleteta saatavan direktiivin edellyttämään hyvään tilaan ennen 
vuotta 2027. 
 
Uskelanjoella ei ole tehty merkittäviä hydrologisia tai morfologisia olosuhteita 
muuttaneita toimenpiteitä. Koskia on kuitenkin aikoinaan perattu ainakin 
myllyrakentamiseen mutta todennäköisesti myös uittoon liittyen.  
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2.4 KALASTO JA KALASTUS 
Uskelanjoen kalastoa on tutkittu sähkökoekalastuksin usean vuosikymmenen ajan. 
Tutkimuksissa joessa on havaittu ainakin rapu, nahkiainen ja seuraavat 16 kalalajia 
(Meisalmi 2000, Aaltonen 2009): 
 

• lohi 
• taimen 
• kirjolohi 
• kuore 
• ahven 
• kiiski 

• hauki 
• kivennuoliainen 
• kivisimppu 
• made 
• lahna 
• salakka 

• sulkava 
• särki 
• turpa 
• törö 

 
Luonnonvarainen lohikanta lienee kuollut joesta jo varhaisessa vaiheessa 1900-luvun 
alkupuolella (Hurme 1967).  Sen sijaan etenkin Uskelanjoen yläosissa ja Hitolanjoessa 
esiintyy edelleen luonnonvaraista taimenta, josta osa tekee merivaelluksen ja osa elää 
paikallisena purotaimenena (Aaltonen 2009). Geneettisten tutkimusten perusteella kanta ei 
liene perimältään alkuperäinen, vaan se on todennäköisesti sekoittunut istutusten seurauksena 
(http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/itameren_lohi_taimen/meritaimen/, 25.9.2013). Perimä 
kuitenkin poikkeaa lähikannoista (Aaltonen 2009). Kaikki meritaimenen alkuperäiskannat 
ovat maassamme äärimmäisen uhanalaisia (Urho ym. 2010) ja siten myös kaikki 
luonnonvaraisesti lisääntyvät taimenkannat ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä säilyttää. Varsinaisessa Uskelanjoessa ei ole merkittäviä taimenen ja lohen 
lisääntymiskiertoa haittaavia vaellusesteitä. Latva- ja sivujoet mukaan lukien jossain määrin 
vaellusta haittaavia luontaisia tai rakennettuja kohteita on puolen kymmentä (Aaltonen 
2009). 
 
Kalastus on lähinnä virkistyskalastusta, jonka saalismääristä ei ole tietoa. Ainakin osa 
Uskelanjoen vesialuetta hallinnoivista osakaskunnista on huonosti järjestäytyneitä, eikä 
alueella ole toimivaa lupamyyntiä (Aaltonen 2009). 

 
Uskelanjoen Haukkalankoskeen kudulle noussut 7,6 kg:n meritaimen. Kuva Jussi Aaltonen 
(2009).                                                             

 

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/itameren_lohi_taimen/meritaimen/
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2.5 MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT SEKÄ SUOJELU- JA 
ERITYISALUEET 

2.5.1 Kaavoitus 
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Salon seudun maakuntakaava-alueeseen 
(vahv.12.11.2008) ja pääosaltaan Salon oikeusvaikutteiseen yleiskaava-alueeseen 
(13.5.2009). Uskelanjoen viljelty ja perinteisesti asuttu jokilaakso, keskustaajamat 
poislukien, on arvostettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi 
(Ympäristöministeriö 1992) (kuva 5). Tämä on vahvistettu kaavoituksellisesti sekä 
maakuntakaavassa että yleiskaavassa. Merkinnällä halutaan pitää maisema avoimena ja 
keskittää uusasutus metsänreunoihin ja olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Merkintä ei 
sinällään estä jokikunnostuksia tai tulvasuojelua, mutta toimenpiteissä tulee huomioida 
maisema-arvot. Suunnittelukohteista vain Salon keskustan Moisionkoski ei kuulu maisema-
alueeseen.  

2.5.2 Muinaismuistokohteet 
Varsinaisille suunnittelukohteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu tunnettuja 
muinaismuistolailla suojeltuja kohteita (muinaismuistorekisteri, 25.9.2013). Työkoneiden 
reitti Lopenkosken yläosaan kulkee Uotin kiinteän muinaisjäännöskohteen (734010045) 
vierestä. Kyseessä on ympäristöstä selvästi erottuva peltosaareke, jolla on rautakautinen 
asuinpaikka. Kulku järjestetään kohteen vieressä koillispuolella olevaa peltotietä tai peltoa 
pitkin (kuva 4).  Samoin Uskelankosken kohdalla Veitikkalassa on kaksi kulku-urien 
läheisyyteen mutta selvemmin niiden ulkopuolelle sijoittuvaa kohdetta, Veitikkalan Junttila 
(734010048) ja Veitikkalan puutarha (734010049) (kuva 4). kohteet säilytetään 
koskemattomina.  

 
Kuva 4. Lopenkosken (oikea kuva) ja Haukkalankosken (vasen kuva) kohdalle sijoittuvat 
muinaismuistorajaukset ja suunnitellut koneiden kulkureitit koskille Pohjakuvat ovat 
Muinaismuistorekisteristä. 
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2.5.3 Luonnonsuojelukohteet 
Suunnittelualueen ympäristössä on useita valtakunnallisesti arvokkaita kallio- tai 
moreenimuodostumia (Heikkinen ja Husa 1995, Mäkinen ym. 2007) (kuva 5). Vesistöalueen 
yläjuoksulle sijoittuva Rekijoen laakso on rajattu Natura-alueeksi etenkin perinnemaisema-
arvojensa ansiosta (kuva 5). Suunnitellut työt eivät ulotu näihin kohteisiin. 
 
Viurilanlahden Natura-2000 alue FI0200027 
Uskelanjoki laskee Halikonlahteen, jossa sijaitsee Viurilanlahden kaksiosainen Natura-2000 
alue (kuva 5, liite 6). Alueen tausta on lintuvesien suojeluohjelmassa. Kohde käsittää matalia 
liete- ja maankohoamisrantoja, joilla on hyvin rehevä kasvillisuus ja hyvin monipuolinen 
linnusto. Alueen suojelu perustuu yksinomaan EU:n lintudirektiiviin. Lahdella pesii yhteisön 
tärkeinä pitämiä lajeja, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 
2000 -alueverkosto). 
 
Vaisakon Natura-2000 alue FI0200125 
Myös Vaisakon Natura-alue sijaitsee Halikonlahdella Viurilanlahden pääalueen kyljessä ja 
osittain sen kanssa päällekkäinkin (kuva 5, liite 6).  Alueen tausta on 
lehtojensuojeluohjelmassa. Alue sisältää pienipiirteisiä lehtokokonaisuuksia, rehevää 
aluskasvillisuutta sekä linnustollisesti arvokkaita Viurilanlahden rantaniittyjä ja ruovikoita. 
Alueella tavataan monia harvinaisia lehdoissa viihtyviä sieni- ja jäkälälajeja ja 
jalopuumetsiköt sekä suuret tammet ovat valtakunnallisesti merkittäviä. 
 
Kunnostuksesta saattaa levitä lyhytaikaista samentumaa Halikonlahteen. Kyseessä on matala 
ja runsaskasvustoinen lintuvesilahti, jonka lintuvesiarvon tausta lienee juuri lähiympäristöstä, 
lähinnä maataloudesta, tulevassa kiintoaine- ja ravinnekuormituksessa.  Vuosittaisissa 
ylivirtaamatilanteissa joen sameus ja kiintoainevirtaama ylittää todennäköisesti 
moninkertaisesti töiden mahdollisesti aikaansaaman samentuman. Perustellusti voidaan siten 
olettaa, ettei suunnitelluilla töillä voida merkityksellisesti heikentää Viurilanlahden tai 
Vaisakon suojeluarvoja. 
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Kuva 5.  Suunnittelualueen sijainti suhteessa maisema- ja suojelualueisiin. 
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3.  JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEET  

3.1 MITOITUS 
Uskelanjoella tutkittiin kolmea erityyppistä jäidenpidätysrakennelmaa, jotka 
suunnittelutoimeksiannon mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä olivat: 1) 
sopivan kokoisista isoista luonnonkivistä tehty kivirintama (luonnonmukaisin vaihtoehto) 2) 
2) yhdistettyä betoni/kivirintamaa (maisemoitavissa oleva vaihtoehto) ja 3) betonirakenteista 
esterintamaa (puhtaasti tekninen ratkaisu). Kaikissa vaihtoehdoissa rintaman yksittäisten 
kivien/esteiden etäisyys toisistaan oli hieman rakennuspaikan mukaan vaihdellen noin 4-7 m 
ja esteiden lukumäärä joen poikkisuuntaisessa rintamassa 4-6 kappaletta.  
 
Kaikille rakennevaihtoehdoille mitoitusvaatimukset ovat samat ja mitoitus perustuu 
rakenteiden yläpuolella olevan joen jäämassan kuormitukseen sekä staattisessa mutta 
erityisesti dynaamisessa tilanteessa. Staattisessa tilanteessa kiinteä jääpeite on tulvan 
noustessa jo kosketuksessa esterintamaan, pysyy liikkumattomana ja veden virtauksesta 
jääkenttään välittyvä kuormitus jakaantuu likimain tasan kaikille esterintaman 
yksittäisrakenteille. Dynaamisessa tilanteessa liikkuvan jään aiheuttama kuormitus voi sen 
sijaan jakaantua esterintamaan epätasaisestikin. Liikkuvan jään nopeus, massa ja kovuus sekä 
esterakenteen muoto määräävät esteisiin kohdistuvan törmäysvoiman eli liike-energian 
suuruuden. Dynaamisessa tilanteessa esiintyvät hetkelliset suuret voimat ovat rakenteiden 
kestävyyden ja mitoituksen kannalta oleellisia.  
 
Tulvatilanteessa joen liikkeessä olevan jäämassan liike-energia hävitetään jäiden törmätessä 
pidätysrakenteeseen. Jään murtumistapa vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka suuret 
törmäysvoimat estekiviin vaikuttavat. Pitkälle haurastunut kevätjää murtuu ja hajoaa eli 
hileytyy helposti jo puristuksen vaikutuksesta esteeseen törmätessään. Jääpatojen 
muodostumisen kannalta ongelmallisin kiinteä jää kestää paljon suurempia rasituksia ja 
pyrkii törmäysmurtumisen sijaan nousemaan esterakenteen päälle ja murtuu vasta taivutus- ja 
leikkausrasituksen vaikutuksesta (kuva 6).  
 
Törmäysenergian ja jäiden murtumisen perusteella esteeseen kohdistuva voima mitoitettiin 
olettamalla liikkuvan jääkentän pituudeksi 800 m, jään paksuudeksi 0,5 m ja jääkentän 
liikenopeudeksi 0,1 m/s. Tällöin törmäysvoima yhtä estettä kohden on n. 65 kN. 
Virtauspaineiden kanssa kokonaisvaakavoima kiveä kohti on n. 90 kN. Kiven alla on tasattu 
sepelikerros ja sen alla kosken kivinen hiekka- ja sorakerros. Varmuus liukumista vastaan on 
tällöin n. 2. Näillä lähtötiedoilla yksittäisen esteen tulee paikoillaan pysyäkseen painaa 37 
tonnia. 
 
Esteen päälle nousevan teräsjään massa lisää estettä paikallaan pitävää tukivoimaa (kuva 6).  
Jos jään paksuus on 0,5 m ja kiven kaltevuus 45 astetta, kohtisuoran tukivoiman suuruus on 
laskennallisesti, kiven varaan nousseen jään pinta-alasta riippuen, n. 200 kN eli selvästi yli 
edellä oletettujen törmäysvoimien. Erityisesti kiinteän jään törmäysvoimien pienentämiseksi 
esterakenteen ylävedenpuoleisen pinnan tuleekin olla rakenteeltaan kalteva ja sileä ja siten 
jään nousun mahdollistava. 
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Kuva 6. Periaatekuva kiinteän ja kovan jään kiinnittymisestä/murtumisesta estekiveä vasten. 

3.2 RAKENTEET 
Jäidenpidätysrakenteeksi valittiin betonista ja kivistä tehty yhdistetty rakenne (vaihtoehto 2), 
jonka kokonaismassa mukaan luettuna betonirakenne ja sen päällä olevat kivet ja 
asennusvalu on yhteensä n. 40 tonnia (liite 1, piirustukset 1.1. ja 1.2). 
 
Suunnittelutoimeksiannon mukaisesti ensisijaisena vaihtoehtona olleista 
luonnonkivilohkareista jouduttiin luopumaan rakenteelle vaaditun suuren painon vuoksi. 
Useiden suurten maansiirtourakoijien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 37–40 tonnin 
painoisen eli tilavuudeltaan noin 13 m3 (Ø yli 3 m) kivilohkareen kuljettamisen ja 
käsittelemisen katsottiin olevan erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta kustannus- ja 
käyttökelpoisuusperusteisesti kuviteltavissa olevalla konekalustolla. Pelkkään 
betonivalurakenteeseenkaan (vaihtoehto 3) ei haluttu mennä, koska rakenteiden 
maisemoitumista koskimaisemaan pidettiin tärkeänä.  

3.3 SIJOITUSPAIKAT JA NÄIDEN PERUSTAMISTUTKIMUKSET 
Jäänpidätysrakenteiden mahdollisina sijoituspaikkoina tutkittiin yhdeksää koskea ja sahia, 
joihin jääpatoja on tulvanhallinnan yleissuunnitelman mukaan muodostunut luonnostaankin 
(kuva 7). 
  
Kohteilla tehtiin pohjatutkimukset, joiden tarkoituksena oli selvittää perustamisolosuhteet 
rakennussuunnittelua ja rakentamista varten. Tutkimukset tehtiin lyöntikairauksena 
Yyrönkoskella, Kaukolankoskella, Lopenkoskella ja Haukkalankoskella. Moisionkoskella 
pohjatutkimukset tehtiin porakonekairauksena, jotta saataisiin selville kalliopinnan sijainti ja 
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sen käyttömahdollisuus estekivien ankkurointiin. Maalajit arvioitiin kairausten yhteydessä 
silmämääräisesti.  
 
Selvitysten perusteella lopullisiksi suunnittelukohteiksi valikoitui viisi kohdetta: Yyrönkoski, 
Kaukolankoski, Lopenkoski, Haukkalankoski ja Moisionkoski. Haukkalankosken alapuolella 
olevaa kolmea sahia ei voitu ottaa suunnitteluun mukaan, koska niiden kohdalla joen pohja 
oli hyvin pehmeää savi- ja silttimaata. Niiden kantavuus ei ole riittävä 
suunnittelutoimeksiannon mukaisten lohkaretyyppisten jäänpidätysrakennelmien 
perustamiselle. Alueelle saattaisi soveltua esimerkiksi paalu- tai vaijerityyppinen ratkaisu, 
mutta ne suunnitellaan tarvittaessa erillisessä hankkeessa.  Todennäköisesti hyvästä 
kantavuudesta huolimatta myöskään Lammaskoskea ei otettu mukaan. Sen yläpuolella ei ole 
jäänmuodostuksen kannalta merkityksellistä suvantoa ennen Kaukolankoskea.  
 
Rantaluiskan stabiliteetista tehtiin myös tutkimus Lopenkoskella, jossa ilmeisesti on 
kohteiden huonoin rantaluiskien stabiliteetti. Tutkimuksen teki Pöyry Finland Oy 
maaliskuulla 2014. Tutkimusraportti on liitteessä 7. Kaikilla kohteilla on otettava huomioon 
työn aikana ja työmenetelmissä rantojen stabiliteetti. Rakentamisessa tulee välttää tärinää ja 
turhia rantaluiskiin kohdistuvia rasituksia. 
 
 

 
 
Kuva 7. Salon keskustan tulvanhallintasuunnitelmassa tutkittavaksi esitetyt 
jäidenpidätysrakenteiden sijoituspaikat (Nelimarkka ja Ahopelto 2013. Tässä hankkeessa 
lohkaretyyppiset ratkaisut suunniteltiin vihreällä värjätyille kohteille. 
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3.3.1 Yyrönkoski 
Yyrönkoski on ylimmäinen koski, jonne estekivet sijoitetaan. Sen yläpuolella on pitkä 
loivasti mutkitteleva suvanto, jonka rannat ovat jyrkät ja korkeat. Kosken kohdalla joki tekee 
jyrkän mutkan. Mutka pienentää jäiden aiheuttamaa kuormitusta esterakenteeseen 
merkittävästi. Liikkuvat jäät törmäävät myös mutkan ulkokaarteessa rantaan, mikä osaltaan 
pysäyttää jäämassaa ja hävittää sen liike-energiaa. Sekä kosken niska että sen alapuoleisen 
suvannon alku ovat perinteisiä paikkoja, joihin jääpatoja on muodostunut. Suurimmissa 
jääpatotulvissa vesi on virrannut kosken pohjoisrannalla kallion päällä sijaitsevien 
rakennusten pohjoispuolitse menevää lyhyttä notkelmaa pitkin (Yyrönkoski II tilan entisen 
asukkaan, Keijo Jansenin ilmoitus). 
 
Yyrönkoskella pohjatutkimukset tehtiin lyöntikairauksena suunnitellulla jäänpidätyslinjalla 
neljässä pisteessä, jotka olivat noin kuuden metrin välein. Kairaukset päättyivät 0,10–0,4 m:n 
syvyyteen. Kosken pinnalla on kiviä kooltaan n. 150...500 mm. Suurimmat kivet ovat 
halkaisijaltaan n.1 metrin luokkaa. Kivien välissä on karkeaa hiekkaa ja soraa, joka on 
tiiviissä tilassa. Joen itärannalla oli halkaisijaltaan n. 1...2 m:n kokoisia kiviä lähellä toisiaan.  
 
Jäänpidätysrintamaan laitetaan neljä vähintään 40 tonnin jäidenpidätysrakennetta, joiden 
etäisyys toisistaan keskeltä keskelle on 6,5 m. Lisäksi itärannalle eroosioluiskauksen 
itäpuolelle voidaan tehdä paikalla olevista isoista kivistä (5...6 kpl) kivirykelmä. 
 
Jäänpidätysrakenteiden sijainti- ja leikkauskuvat on esitetty lähemmin 
suunnitelmapiirustuksissa 1.4 - 1.6 (liite 1) ja maisema-analyysi liitteessä 3.  

3.3.2 Kaukolankoski 
Kaukolankoski sijaitsee noin 900 metriä Yyrönkosken alapuolella. Yläpuolella on loivasti 
mutkitteleva suvanto. Rannat ovat suhteellisen jyrkät. Koski on hyvin kivinen. Sieltä löytyy 
muutamia hyvin isoja kiviä, joita voidaan käyttää estekivinä siirtämällä ne esterintamaan. 
Kivien koot on tutkittava tarkemmin ja arvioitava niiden painot ennen niiden käyttöä sekä 
mahdollisuus siirtää ne pyörittämällä paikalleen raskaan kaivinkoneen avulla. 
 
Kosken pohjatutkimukset tehtiin suunnitellulla estelinjalla ja noin 20 metriä sen alapuolella 
olevalla linjalla. Kaikki kairaukset päättyivät 1,2 m:n syvyyteen. Kivien välissä on karkeaa 
hiekkaa ja soraa joka on tiiviissä tilassa. 
 
Jäänpidätysrintamaan laitetaan viisi vähintään 40 tonnin jäidenpidätysrakennetta, joiden 
etäisyys toisistaan keskeltä keskelle on 6,5 m. Lisäksi pohjoisrannalle laitetaan yksi 
lisärakenne varsinaisen linjan eteen suojaamaan rannan tulvauomaa. Tämän tarkoituksena on 
edesauttaa veden läpijuoksua padon läpi. Rakenteiden kohdalla olevat rannat 
eroosiosuojataan. 
 
Jäänpidätysrakenteiden sijainti- ja leikkauskuvat on esitetty lähemmin 
suunnitelmapiirustuksissa 1.7 - 1.9 (liite 1) ja maisema-analyysi liitteessä 3. 

3.3.3 Lopenkoski 
Lopenkoski sijaitsee noin 1,5 km Lammaskosken alapuolella. Yläpuolisessa suvannossa on 
yksi loiva ja yksi jyrkähkö mutka. Koski on hyvin kivinen. 
 
Pohjatutkimukset tehtiin kivilinjalta ja noin 30 metriä sen yläpuolelta.  Pohjatutkimusten 
perusteella pintakerros on hyvin tiiviissä tilassa ja kairaa ei saatu uppoamaan kiviseen 
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kerroksen 0,1 metriä enempää. Eteläranta on hyvin jyrkkä ja siinä on runsaasti sortumia. 
Maaperä rannalla on pääosin savea ja silttiä. On todennäköistä että kosken kivikerroksen alla 
on joko moreenia tai hyvin tiiviissä tilassa olevaa savea. 
 
Jäänpidätysrintamaan laitetaan viisi vähintään 40 tonnin jäidenpidätysrakennetta, joiden 
etäisyys toisistaan keskeltä keskelle on 6,5 m. Lisäksi pohjoisrannalle laitetaan yksi 
lisärakenne varsinaisen linjan eteen suojaamaan rannan tulvauomaa. Tämän tarkoituksena on 
edesauttaa veden läpijuoksua padon läpi. Rakenteiden kohdalla olevat rannat 
eroosiosuojataan. 
 
Jäänpidätysrakenteiden sijainti- ja leikkauskuvat on esitetty lähemmin 
suunnitelmapiirustuksissa 1.10 - 1.12 (liite 1) ja maisema-analyysi liitteessä 3. 

3.3.4 Haukkalankoski 
Haukkalankoski sijaitsee noin 500 metriä Lopenkosken alapuolella. Kosken länsiranta on 
hyvin korkea ja jyrkkä ja siinä on runsaasti eri aikoina tapahtuneita liukupintasortumia. 
Itäranta on huomattavasti loivempi ja viljelykset ulottuvat lähelle joen rantaa.   
Pohjatutkimukset tehtiin suunnitellulta kivilinjalta. Kosken niska on hyvin kivinen. Kivet 
ovat kooltaan n. 150...500 mm. Kaikki kairaukset päättyivät 0,1...0.2 m:n syvyyteen.  
 
Jäänpidätysrintamaan laitetaan neljä vähintään 40 tonnin jäidenpidätysrakennetta, joiden 
etäisyys toisistaan keskeltä keskelle on 6,5 m. Lisäksi pohjoisrannalle laitetaan yksi 
lisärakenne varsinaisen linjan eteen suojaamaan rannan tulvauomaa. Tämän tarkoituksena on 
edesauttaa veden läpijuoksua padon läpi. Rakenteiden kohdalla olevat rannat suojataan 
eroosiolta. 
 
Jäänpidätysrakenteiden sijainti- ja leikkauskuvat on esitetty lähemmin 
suunnitelmapiirustuksissa 1.13 - 1.15 (liite 1) ja maisema-analyysi liitteessä 3. 

3.3.5 Moisionkoski 
Moisionkoski sijaitsee Salon kaupungin keskustassa. Koski on loiva ja sahimainen. Se on 
tärkein jäänpidätyksen ja jääpatojen muodostumisen kannalta. Koskella tehtiin 
porakonekairaus, jolla selvitettiin pohjaolosuhteita ja kalliopintaa, jota olisi voitu käyttää 
hyväksi pidätyskivien ankkuroinnissa. Kalliopintaa ei kuitenkaan tavoitettu. Koski on 
pinnaltaan kivinen ja kivien välissä on tiiviissä tilassa olevaa hiekkaa ja soraa. Kivikerroksen 
paksuus on noin 1 metri. Kivikerroksen alla on noin 14 metriä paksu savikerros. 
 
Jäänpidätysrintamaan laitetaan viisi vähintään 40 tonnin jäidenpidätysrakennetta, joiden 
etäisyys toisistaan keskeltä keskelle on 6,5 m. Lisäksi luoteisrannalle laitetaan yksi ja 
kaakkoisrannalle kaksi lisärakennetta varsinaisen linjan eteen suojaamaan rantojen 
tulvauomia. Näiden tarkoituksena on edesauttaa veden läpijuoksua padon läpi. Rakenteiden 
kohdalla olevat rannat suojataan eroosiolta. 
 
Jäänpidätysrakenteiden sijainti- ja leikkauskuvat on esitetty lähemmin 
suunnitelmapiirustuksissa 1.16 - 1.18 (liite 1) ja maisema-analyysi liitteessä 3. 
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3.4 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 
Tässä työselostuksessa esitetään rakennusaineita, työtapoja ja työn tulosta koskevia 
laatuvaatimuksia. 

3.4.1 Noudatettavat määräykset ja asiakirjat 
Rakennustöissä noudatetaan rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia 2010, voimassa olevia 
rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten ja rakennuttajan esittämiä 
valvojan määräyksiä. 
 
Tärkeimmät noudatettavat määräykset ja yleiset asiakirjat ovat: 

- rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL 2010 
- tienrakennustöiden yleiset työselitykset 
- RIL 132–2000 talonrakennuksen maarakenteet 

3.4.2 Mittaukset 
Suunnitelman korkeudet ovat N2000 järjestelmässä. Työn tilaaja toimittaa kohteille 
korkeuskiintopisteet. Työmaalla tarkennetaan estekivilinjalla ja työkoneiden ajoluiskien 
kohdalla maanpinnan muodot tarkistusmittauksin. On syytä tehdä uoman poikkileikkauksen 
vaaitus estekivien kohdalta ja 10 metriä niiden ylävirranpuolelta ja 10 metriä 
alavirranpuolelta. 

3.4.3 Pohjarakenteet 
Rakennustyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan kuivatyönä työpatojen suojassa. 
Työnaikaisten työpatojen sijoittelu tulee verhottavan alueen ulkopuolelle ja on urakoitsijan 
suunniteltava. 
 
Esterakenteiden kohdalla riittää isojen pintakivien poisto ja sen jälkeen tasaus hienolouheella 
suunnitelmassa esitetylle tasolle. Poistetut isot kivet voidaan käyttää estekivirakenteisiin ja 
kiviverhouksiin.   Louhekerroksen pintaan tehdään betoniperustuksen kohdalle mursketasaus 
tarvittaessa. Esterakenteiden perustamistason tarkkuustoleranssi on ± 5 cm.  
Betoniperustuksen alustan tulee olla sellainen, että elementti asennuksen jälkeen tukeutuu 
siihen koko pinnalla. Tarvittaessa oikaistaan pinta esim. itsetasoittuvalla betonimassalla 
ennen asennusta tai tiivistetään alusta asennuksen jälkeen valuputkien kautta tehdyllä 
juotosbetonin painevalulla. 
 
Sekä estekivien yläveden että alaveden puolelle on syytä tehdä työkoneille kulkutiet ja 
pohjan verhoilu, joka ulottuu joen poikki. Yläveden puolelle tuleva verhoilu tehdään 
nykyisen pohjan tasoon sen muotoa seuraillen ja alavedenpuoleinen noin 0,5 m alempaan 
tasoon, mikä on samalla estekivien perustamistaso eli estekivien alle tulevan tasauksen 
yläpinta. Alapinnan muoto on yksinkertaisimmillaan suora tai nykyistä pohjan muotoa 
seuraava.  
 
Koneiden kulkutiet ja niiden alastuloluiskat ovat osana pohjan ja luiskien verhoilua. Pohjan 
verhoilun tulee ulottua myös verhousrintaman ylävirran puolella olevien estekivien ympärille 
niin, että työkone voi liikkua kivien asennuksessa esteen ympärillä. 
 
Estekivien välisten virtausuomien pohjan taso on sama kuin perustamistaso ja yhtyy alaveden 
puolella kulkutien tasoon. Pohjaan tehdään hienolouhekerroksen päälle tiiviisti koneellisesti 
ladottu kiviverhous. Kivien koon on oltava vähintään Ø 400 mm.     
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3.4.4 Eroosioverhouksen rakenteet 
Verhoukset rakennetaan kaikkiin kohteisiin jäidenpidätysrakenteiden kohdalla joen 
rantaluiskiin. Lisäksi verhoukset rakennetaan koko sille alueelle, missä jokea on levennetty ja 
rantaluiskia on loivennettu. Perusmaa on lähes kaikissa kohteiden luiskissa savea ja 
savipitoista maa-ainesta, joka on paikoin löyhässä ja paikoin tiiviissä tilassa. Ennen 
verhousten tekoa pinnalta on poistettava ensin kasvillisuus ja hyvin löyhässä tilassa oleva 
maa-aines. Verhoilumateriaalina käytetään luiskissa louhetta, jonka alle laitetaan 
suodatinkangas (N3).  Pinnalle asennetaan raskas kiviverhous, joka ottaa vastaan myös 
liikkuvien jäiden rasituksen. Kivien tulee olla särmikkäitä louhoskiviä, mitkä voidaan asentaa 
tiiviisti toisiaan vasten. Kiviverhouksen tarvittava kivikoko on d = 400...800 mm (100...800 
kg). Raskaammat kivet muodostavat yhtenäisen rungon ja pienemmät kivet tiivistävät välejä 
suodattimen puolelta niin, että saadaan yhtenäinen kivilatomus, minkä lävitse hienompi 
materiaali ei pääse huuhtoutumaan. Kivet asennetaan niin, että niiden pituussuunta tulee 
luiskaa vastaan kohtisuoraan ja kivet pyritään upottamaan alustaan niin, että yläpinnat jäävät 
likimain samaan tasoon.  Verhoilu toimii samalla joen rannanpuoleisen tulvauoman luiskana.  
 
Verhoilu rakennetaan systemaattisesti alareunasta alkaen kerroksittain siten, että ensin 
asennetaan paikoilleen kerroksen reunaan kuuluvat kivet upottamalla ne tiiviisti 
hienolouheesta tehtyyn juuritukeen. Sen jälkeen niiden tausta täytetään ja tiivistetään 
hienolouheella yläpinnan tasolle ennen toisen kerroksen tekemistä sen päälle. Sen jälkeen 
asetetaan seuraava kivikerros ja tiivistetään hienolouheella jne. Valmiin verhouksen luiskan 
kaltevuus on 1:2 tai loivempi. 
 
Kulkuteiden alastuloluiskat tehdään kaltevuuteen 1:2 - 1:3 tai loivemmaksi. Kaivinkone 
(telakone) pääsee alas ja ylös 1:2 - 1:3 luiskasta mutta pyöräkalusto vaatii loivemmat luiskat. 
Pitempi luiska voidaan tehdä rantatörmään joen suuntaisesti jolloin se samalla levittää uomaa 
esteiden kohdalla. Jäidenpidätysrakenteiden kuvissa ja poikkileikkauskuvissa on esitetty 
luiskien verhoilut. 
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3.5 BETONITÖIDEN TYÖSELOSTUS 
Perustukset voidaan valaa rakennuspaikalla tai muualla ja kuljettaa sieltä rakennuspaikalle. 

3.5.1 Noudatettavat määräykset ja asiakirjat 
Rakennustyössä noudatetaan rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, voimassa olevia 
rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten ja rakennuttajan määräyksiä. 
 
Tärkeimmät noudatettavat normaalimääräykset ja ohjeet ovat: 

- Rakennustöiden Rakentamismääräyskokoelma, soveltuvat  osat 
- Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL 1990 
- RIL 131-2001, Betoninormit 
- BY 50, Betoninormit 2012 
- BY 39, Paikalle valettujen betonirakenteiden toleranssit, 1995 
- By 40, Betonipinnat, 1994 
- RIL 149, Betonityöohjeet: 1995 
- By 32, Betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikämitoitus 1992 
- BY 51, Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 2007 

3.5.2 Muottityöt 
Muotit on rakennettava niin tarkasti ja tuettava niin lujasti, että valmis rakenne täyttää   
By 39:n normaaliluokan vaatimukset. Muottiaineena voidaan käyttää lautaa, muottivaneria 
tai betonointilevyä. Kaikki ulkokulmat viistetään 20x20 kolmiorimalla. Muottityön osalta 
noudatetaan RYL 10 ja RIL 147.  
 
Muottiin kiinnitetään naulauslevyillä kierretankoankkureiden kiinnitystä varten 
sisäkierreholkkeja HFS-16x90 (Peikko tuote) piirustuksen mukaisesti. Elementin nostamista 
varten asennetaan piirustuksen mukaisille paikoille 4 kpl vaijerilenkkejä WRA-5-2 (Peikko 
tuote) tai vastaavia. Nostossa varaudutaan 40 t kokonaispainoon eli betonielementtiin 
sisäkivineen ja -valuineen. 

3.5.3 Raudoitustyöt 
Betoniteräksinä käytetään harjaterästä A500HW. Ruostuneet ja likaantuneet teräkset on 
puhdistettava ennen muottiin asettamista. Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus on 
50 mm ulkopinnoissa ja 30mm sisäpinnoissa, katso tarkemmin piirustus 1.3 (liite 1). 

3.5.4 Betonointityöt 
Betonin lujuus- ja rakenneluokka on K45-1. Rakenteet kuuluvat ympäristöluokkaan E2b, By 
32 (AX1;XC4;XF3, BY 51). Betonin pakkasenkestävyysluku on P50, sementtimäärä 
vähintään 320kg/m3, vesisementti suhde korkeintaan 0,45. Valun aloituskerroksessa pohjalla 
maksimiraekoko on 8 mm. Sen jälkeen maksimiraekoko on seinissä 32 mm. 
 
Betonimassan valmistuksessa käytettävien lisäaineiden vaikutukset on selvitettävä 
ennakkokokeilla ja niiden käytölle on saatava tilaajan suostumus. Betonin kelpoisuuden 
toteamiseksi on tehtävä koekappaleita Betoninormien mukaan. Laadunvalvonnan osalta on 
urakoitsija velvollinen tarkkailemaan betonimassan notkeutta ja ilmamäärää, jotka mitataan 
aina valua aloitettaessa ja muuten otettaessa koekappaleita kelpoisuuskokeita varten. 
Suunnitelmassa on oletettu, että kaikki betonointityöt tehdään kuivatyönä. 
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Erikoista huomiota on kiinnitettävä valun aloittamiseen työsaumasta (ks. Betonityöohjeet) ja 
massan tiivistämiseen (myös jälkitärytys). 
 
Betonin jälkihoitoaika on vähintään 7 vrk. Betonipintojen tulee täyttää By 40:n luokan 2 
vaatimukset. 
 
Kaikissa valuissa käytetään tummanharmaata betonia. 

3.5.5 Kivien asennusvalu 
Varsinaiset estekivet asennetaan perustukselle korokekivien päälle. Sen jälkeen kivien alle 
tehdään asennusvalu nesteytetyllä betonilla. 
 
Perustuksen ympärille tuleva kiviverhous sidotaan perustukseen ankkuroidulla täytevalulla. 
Valun helpottamiseksi asennetaan perustuksen kaikille sivuille esim. peltiputkista D125 
valuputkia joiden kautta pumppuauton putki voidaan viedä valukohteeseen. Putket 
kiinnitetään perustuksen reunaan niin, että alapäät jäävät noin 200…300 mm irti pohjasta.  
 
Betonivalu nesteytetyllä betonilla aloitetaan näiden valuputkien kautta mutta yläosalla valua 
voidaan jatkaa suoraan kivien väliin.  
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4. KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS 

4.1 SUUNNITTELUN SISÄLTÖ 
Koskien kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelu tehtiin taimenen 
elinympäristövaatimuksiin pohjautuen (Hautala 2013). Suunnitteluun liittyvät maastotyöt 
tehtiin 4.-6.6.2013. Töiden aikainen virtaama oli noin 0,8 m3/s eli selvästi keskivirtaamaa 
vähemmän ja lähellä keskialivirtaamaa. Koskien uomat käveltiin läpi pohjaa samalla 
rassaten. Kivien raekokojakaumista, luonnonsoran esiintymisestä, syvyysvaihtelusta, 
virtaaman jakautumisesta sekä vesi- ja rantakasvillisuudesta kerättiin tiedot 
ilmakuvasuurennoksille. Uomaosuudet valokuvattiin ja videoitiin. Koskien pohjan ja 
vesipinnan pituusleikkaukset ja tärkeimmät poikkileikkaukset vaaittiin RTK-GPS -
laitteistolla ja tallennettiin dwg ja pdf formaatteina. Kunnostussuunnitelmat laadittiin 
AutoCad dwg tiedostomuodossa ja tulostettiin pdf tiedostoiksi mittakaavaan 1:500.    

4.2 KOHTEITTAISET TOIMENPITEET 
Kunnostus kattaa viisi yhtenäistä koskijaksoa ja yhteensä noin 3,4 hehtaaria niva- tai 
koskipinta-alaa (taulukko 3). Kohteille tulee tuoda ulkopuolelta 500 m3 kutusoraa. 
Moisionkoskelle tarvitaan lisäksi 450 m3 poikaskiveä ja 100 lohkarekiveä (taulukko 4). 
 
Kunnostukseen sisältyy tavanomaisesta koskikunnostuksesta poikkeava penkkaeroosion esto 
Kaukolan-Lammaskosken keskivaiheella. Kohdalla uoman suuntausta muutetaan ja 
eroosiopenkkaa suojataan noin 400 m3 kivimassalla, joka löytyy kunnostusalueelta.  
 
Taulukko 3. Kunnostettavien koskien pinta-alat keskivirtaamalla.  

Kokonais-
pinta-ala m2 Täysi1 Kohtalainen2 Yhteensä

Yyrönkoski 2000 1750 1750
Kaukolan- ja Lammaskoski 13300 13300 13300
Lopenkoski 7700 5800 1000 6800
Haukkalankoski 5400 5000 5000
Moisionkoski 6900 6000 900 6900

yht. 35300 31850 1900 33750
1 Käytännössä koko aluetta muokataan, 2 Aluetta vain lohkarekivetään

Kunnostettava pinta-ala m2

 
 
 
Taulukko 4. Kunnostuskohteille tuotavan sora- ja kivimateriaalin määrät. 
 

Kutusora Poikaskivi (täyttömassa) Lohkareet
Ø 16-64 mm  Ø20-50 cm Ø 100-200 cm

m3 rtr m3 rtr kpl
Yyrönkoski 80 0 0
Kaukolan- ja Lammaskoski 160 0 0
Lopenkoski 200 0 0
Haukkalankoski 140 0 0
Moisionkoski 90 450 100

670 450 100  
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4.2.1 Yyrönkoski 
 
Kohteen nykytila 
Yyrönkoski on 100 m pitkä ja 2000 m2 laaja kalliokynnykseen muodostunut jyrkkä koski. 
Kosken putouskorkeus on 1,96 metriä ja keskikaltevuus 2,0 %. Kosken niska on lyhyt, jyrkkä 
ja suurilohkareinen. Keski- ja alivirtaama ohjautuu kokonaisuudessaan kapeaan länsirannan 
uomaan suurimman osan pinta-alasta jäädessä kuiville.  Kosken keskialueella kaltevuus 
tasoittuu ja virtaama levittäytyy hieman mutta keskittyy edelleen länsi- ja pohjoisrannalle. 
Vesittyvän alueen pohjan rakenne on kalojen kannalta heikohko.  Loppuosalla kaltevuus taas 
lisääntyy ja virtaama ahtautuu kapeaan uomaan vasten etelärannan kalliota. Kapea uoma on 
pohjaltaan tasarakeiseen ja tasainen. Koko kosken alueella on näkyvillä kalliopaljastumia. 
 
Niskan alapuolelta vettä on aikoinaan ohjattu kosken pohjoisrannalla Yyrönkoski II-tilalla 
edelleen olevaan myllyrakennukseen. Nykyisin myllyn yläkanava on sortunut ja tukkeutunut 
ja kanava on kuiva. Mylly ei ole enää käytössä. Kanavan perkuukiveä on kasattu kanavan 
kosken puolelle ja tuo kivikko on nykyisin keski- ja alivirtaamilla kuivana. Myllyjärjestelyt 
saattavat olla osasyynä myös niskan ja keskiosan virtaaman kapeuteen, mutta aikojen 
saatossa mahdolliset perkuujäljet ovat luonnonmukaistuneet. 
 
Koskessa ei ole taimenen kudulle sopivia sorapohjia. Niskataittoa edeltävässä lyhyessä 
nivassa lohkareiden välistä löytyy hiekkaa ja hienosoraa. 
  
Kalataloudellinen kunnostus 
Jäidenpidätysrakenteiden alapuolella paaluvälillä 80–100 puolet niskan virtaamasta ohjataan 
itärannalle leikkaamalla kuivaa kivikkoa poikastuotantoalueeksi. Kaivukivellä täytetään 
niskan itärannalla paaluluvulla 90 oleva välikuoppa, kiveä hyödynnetään länsirannan uoman 
parantamisessa ja ylimääräisestä kivestä muotoillaan keski- ja alivirtaamalla kuivina pysyviä 
särkkiä siten, että virtaaman ollessa tyypillisessä kesän ja talven tasossa eli 0.5-3 m3/s, 
vesittyvän uoman kokonaispoikkileikkaus on jyrkällä niskaosalla maksimissaan 13 metriä ja 
loivemmalla keskiosalla maksimissaan 17 metriä. Poikkileikkauksen rajaamisessa 
huomioidaan myös uomaan asetettavien lohkareiden poikkileikkaus. 
 
Niska-alueelle rakennetaan kaksi kutusoraikkoa, joista toinen niskan länsipuoleiseen 
pääpurkausaukkoon (pl 100) ja toinen jäänpidätysrakenteiden itärannan purkausaukkojen 
edustalle (pl 110).   
 
Paaluluvun 70 kohdalle uoman keskivaiheille ja paaluluvun 40 kohdalle jyrkän osuuden 
edustalle kaivetaan pienet koskisuvanteet ja näiden yhteyteen kutusoraikot. Kosken 
loppuosan uomaa levennetään maksimissaan 13 m leveäksi leikkaamalla pohjoisrannan 
kivikkoa poikastuotantoalueeksi. Nykyisin jyrkkänä päättyvää koskea loivennetaan 
jatkamalla sitä leikkausalueelta saatavalla kivellä suvantoon päin. 
 
Kohteeseen pitää tuoda: 

• kutusoraa 80 m3 
 
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirustuksessa 2.1 (liite 2). Rakenteiden 
yksityiskohdat ja materiaalien laadut on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.3. 
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4.2.2 Kaukolan-Lammaskoski 
 
Kohteen nykytila 
Kaukolan- ja Lammaskoski muodostavat käytännössä yhtenäisen 660 metriä pitkän ja 1,33 
hehtaaria laajan koskijakson. Jakson putouskorkeus on 7,43 metriä ja keskikaltevuus 1,1 %. 
Kaltevuus vaihtelee kuitenkin laajasti nivamaisista osuuksista jyrkimpiin koskijaksoihin 
välillä 0,2–2,5 %.  
 
Kosken yläosaa on muokattu noin 150 metrin matkalta myllytoimintaa varten. 
Luoteisrannalle sijoittuvien vanhojen ylä- että alakanavan kaivukivet on nostettu joen 
puolelle pitkänomaiseksi saareksi.  Mylly (sijaitsee tilalla Koskela 2:17) ei ole enää käytössä. 
Yläkanavan kautta myllyn kohdalla olevaan suvantoon purkautuu edelleen vettä, mutta 
alakanava on tukkeutunut ja jää keski- ja alivirtaamilla kuivaksi. 
 
Myllyrakenteiden jälkeen koski on noin 150 metrin matkalla melko karkeakivinen ja 
luonnontilaisen oloinen, vaikkakin myös tätä jaksoa on kaakkoisrannan kuivista kivikoista 
päätellen aikoinaan perattu. Tämän jakson jälkeisessä mutkassa virtaus on syövyttänyt ja 
siirtänyt uomaa arviolta 15 metriä etelärannan hiekkaiseen penkkaan. Penkan kohdalla 
kulkee korkeajännitelinja, jonka lähin tolpparakennelma on jo aivan sortumatöyrään äärellä. 
Sortumaseinämä suojataan kalatalouskunnostuksen yhteydessä. 
 
Mutkan ja sortumatöyrään kohdalla joessa on suvantolaajentuma, missä Kaukolankoski 
vaihtunee Sammalkoskeksi. Sammalkosken noin 100 metriä pitkälle yläkolmannekselle on 
kasautunut hiekkapenkasta irronnutta pientä kiveä ja osuuden kivikoita on perattu 
useammaksi virran suuntaiseksi kivijuovaksi. Kolmannes päättyy seuraavassa mutkassa 
suvantolaajentumaan, jonka alapuolelle sijoittuu lyhyt kalliokynnys. Kynnyksen alapuoleista 
melko jyrkkää koskiosuutta on niin ikään aikoinaan perattu ja perkuukivikkoa sijoittuu osin 
kosken molemmille rannoille. Nykyinen uoma on rakenteeltaan tasainen, yksipuolinen ja 
muodostuu raekooltaan pienehköstä kivestä. 
 
Koskessa ei ole taimenelle sopivia kutusoraikoita. Sortumapenkasta irronnut sora on 
huuhtoutunut Sammalkosken alapuoleiseen suvantoon saakka. 
 
Kalataloudellinen kunnostus 
Kosken niskalla luoteispuolen haaran (myllykanavan) edustalla olevaa vesikasvillisuutta 
poistetaan noin 20 metrin matkalta ja kynnyksen edustaa syvennetään kaakkoishaaraan 
suuntautuvan syvän veden rajaan saakka (pvl 660–670). Myllyhaaraan ohjataan 30–40 % 
virtaamasta ja haara kunnostetaan poikastuotantoalueeksi saaresta saatavalla kivellä (pvl 
570–660). Samalla uomaa hieman levennetään saaren puoleiselta rannalta. Haaran suulle 
rakennetaan kutusoraikko ja noin pvl 610 kohdalle pienialainen välisuvanto 
kutusoraikoineen. Välisuvannosta lähtee etelän suuntaan päähaaraan johtava tulvauoma, 
johon syvennetään leikkaamalla noin 2 metriä leveä mutkitteleva puromainen haara. 
 
Kaakkoishaaran niskan nykyisten lohkareiden väliin rakennetaan kutusoraikko (pvl 650) ja 
sen alapuolinen lyhyt koski karkeutetaan. Kosken alla saaren puolella oleva pieni välisuvanto 
säilytetään ja muokataan vähintään metrin syväksi. Suvannon reunaan rakennetaan 
kutusoraikko (pvl n. 625) ja sen alapuoleista koskikynnystä loivennetaan alaosan 
kiveämisellä (pvl 610–625).  Loppuosaa kaakkoishaarasta myllysuvantoon saakka sekä 
haarojen yhtymäkohtaa karkeutetaan lisäämällä uomaan Ø 50–100 cm kiveä. 
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Nykyinen myllysuvanto pvl 550 kohdalla säilytetään, sitä laajennetaan ja suvantoon 
asetetaan harvakseltaan suojalohkareita. Seuraavaa koskikynnystä vasten rakennetaan 
kaksiosainen soraikkoalue välilohkarein (pvl 540). Vanha myllyn alakanava luoteisrannalla 
vesitetään n. 2,5 m leveäksi poikasalueeksi ja siihen ohjataan noin 1/6 virtaamasta (pvl 475–
540). Kohdalla olevaa pääuoman koskea pvl 450–540 karkeutetaan lisäämällä uomaan Ø 50–
100 cm kiveä. Kosken alkuosaan lisätään uoman polveilua leikkaamalla hieman 
luoteisrannan perkuukivikkoa. 
 
Pvl 430–445 kohdalla olevaa suvantoa laajennetaan ja siihen asetetaan harvakseltaan 
suojalohkareita. Seuraavaan koskikynnykseen pvl 425 kohdalla olevan ”isokiven” 
luoteispuolelle rakennetaan laaja kutusoraikko. 
 
Kynnyksen alapuoleinen koski, Kaukolankosken loppuosa, on nykyisellään hyvärakenteinen. 
Alapuoleisen eroosiosuojauksen vuoksi uomaa kuitenkin suunnataan paaluvälin 310–400 
leikkaus/täyttö toimenpitein niin, että kosken loppuosan virtaus suuntautuu länsi-luoteeseen 
nykyisen hiekkatöyrästä kuluttavan luodesuunnan sijaan. Koski rakennetaan nykyisen mallin 
mukaiseksi syvyysvaihtelu ja karkeus säilyttäen. 
 
Pvl 240–300 kohdalla sähkölinjan alla oleva penkkasyöpymä suojataan tulvarajaan yltävällä 
noin 400 m3:n luiskaverhoilulla. Suojauksen rakentaminen tehdään samalla periaatteella kuin 
jäänpidätysrakenteiden kohdalla olevien tulvauomien luiskien rantaverhoilu (katso kappale 
3.4.4), mutta paikalta löytyvää materiaalia hyödyntäen. 
 
Suojaluiskauksen kohdalle joen entisen uoman paikalle syvennetään laaja, vähintään metrin 
syvyinen välisuvanto riittävän luiskamateriaalin saamiseksi. Tarvittaessa lisäkiveä otetaan 
yläpuoleisen kaakkoisrannan perkuukivestä. Suvantoon asetetaan harvakseltaan 
suojalohkareita. 
 
Seuraavan koskikynnyksen eteen, Sammalkosken alkuun, rakennetaan sisäkaarteen puolelle 
laajahko kutusoraikko (pvl 250) ja sen alapuoleisen kosken pvl 170–250 perkuukivijuonteet 
hajotetaan koskeen pohjan karkeudesta ja syvyysvaihtelusta huolehtien. Välisuvanto pvl 170 
kohdalla säilytetään nykyisellään. Suvannon alapuoleisen uoman kuiville jäävään 
sisäkaarteeseen lisätään virtaamaa siirtämällä siitä kiveä keskivirtaan (pvl 140–160). 
 
Paaluvälillä 90–130 on kalliokynnys useine kalliopaljastumineen. Ylimmän kallion edustan 
syvään veteen täytetään kutusoraikko. Alapuoleista koskialuetta pvl 0-130 karkeutetaan 
kauttaaltaan lisäämällä siihen reunojen perkuukivijuonteista Ø 50–100 cm kiveä ja 
kaivamalla lohkareiden taustalle suojakuoppia. Samalla uomaa levitetään 
perkuukivikkoalueille. 
 
Kohteeseen pitää tuoda: 

• kutusoraa 160 m3 
 
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirustuksessa 2.2 ja sähkölinjan 
eroosiosuojauksen periaate piirustuksessa 2.3 (liite 2). Rakenteiden yksityiskohdat ja 
materiaalien laadut on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.3. 
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4.2.3 Lopenkoski 
 
Kohteen nykytila 
Lopenkoski on 400 metriä pitkä ja pinta-alaltaan 0,77 hehtaaria. Kosken putouskorkeus on 
3,43 metriä ja keskikaltevuus 0,9 %.  Lopenkoski sisältää sekä jyrkkiä koskijaksoja, 
nivamaisia jaksoja että selkeitä välisuvantoja ja eri jaksojen kaltevuudet vaihtelevatkin 
nollasta yli 5 %:iin.  
 
Sekä kosken ylä- että alaosa ovat ilmeisesti myllytoiminnan seurauksena kaksihaaraisia ja 
haarojen väliin jäävät leveähköt saaret.  Yläosassa entiseen 4-6 m leveään myllyhaaraan 
menee nykyään pääosa virtaamasta ja selvästi leveämpi mutta särkkäinen päähaara on 
vähävetinen. Alaosan haarat ovat melko luonnontilaisen oloisia mutta pohjaltaan 
pienirakeisia, tasapohjaisia ja syvyysvaihtelultaan vähäisiä. 
 
Kosken keskiosassa on kaksi laajaa suvantoa sekä yksi laaja niva-alue ja näiden välissä 
lyhyitä perattuja koskijaksoja. Keskiosan kaakkoisrannalle sijoittuu yhteinen maa-alue, 
”Myllypalsta”. Myllytoiminta on koskella loppunut ja myllyrakennuksia ei enää ole. 
Myllypalstan kohdalla on sijainnut aikoinaan myllypato tai silta, josta myöskään ei ole 
nähtävillä kuin rantapenkoille sijoittuvat perustusten jäänteet. 
 
Koskessa ei ole taimenelle sopivia kutusoraikoita. 
 
Kalataloudellinen kunnostus 
Kosken niskalta lähtevää pohjoishaaran (myllyhaaran) alkua paaluluvulla noin 360 täytetään 
kutusoralla ja poikaskivellä siten, että virtaamasta noin 1/3-1/2 menee haaraan ja loput 
pääuomaan. Virtaaman jakautuminen huomioidaan myös jäänpidätyskivien taustan 
muotoilussa paaluvälillä 360–380. Myllyhaaran koskimainen loppuosa pvl 300–360 
kynnystetään ja kunnostetaan karkealla, halkaisijaltaan (selvästi) yli 30 cm olevalla kivellä. 
Sopivaa kiveä seulotaan saaresta.  
 
Jäidenpidätysrakenteiden keskimmäisten virtausaukkojen kohdalle pl 395 rakennetaan 
kutusoraikko ja etelähaaran koskijaksoa pvl 360–380 karkeutetaan.  Pvl 340–350 kohdalla 
oleva suvanto säilytetään ja siihen asetellaan muutamia suojalohkareita. Suvantoa seuraavaa 
lyhyttä koskea hieman korotetaan suvannon etelärannalta ja saaresta löytyvällä kivellä ja 
kynnyksen eteen rakennetaan kutusoraikko (pvl 320–330). Saaren länsikärjen kohdalle pvl n. 
310 rakennetaan pienialainen koskisuvanto soraikoineen. Saaren kärjestä alaspäin pvl 270–
310 oleva koski karkeutetaan Ø >30 cm kivellä ja lohkareilla ja suojakuopilla. Saaren kärjen 
kuivahkoon kivi/kasvillisuussärkkään johdetaan hieman virtaamaa, mutta aluetta ei vesitetä 
kokonaan. Tarvittava kivi otetaan pääosin etelärannan perkuukivikosta, jonka loppuosaan pvl 
noin 270–285 ohjataan myös virtaamaa. 
 
Paaluvälillä 230–270 oleva laaja ja syvä suvanto säilytetään ja siihen asetetaan muutamia 
suojalohkareita. Suvannon jälkeiseen kynnykseen rakennetaan kutusoraikko ja alapuoleista 
lyhyttä koskea levitetään pohjoisrantaa leikkaamalla. Koski karkeutetaan Ø >30 cm kivellä ja 
lohkareilla ja suojakuopilla. 
 
Sillan/padon jäänteistä alaspäin pvl 135–200 oleva laaja suvanto säilytetään ja siihen 
asetetaan muutamia suojalohkareita.  Alaosan jokihaarojen väliin jäävän saaren kärjen ja 
suvannon väliseen nivavirtaamaan pvl 100–135 rakennetaan massanvaihdoin neljä 
kutusoraikkoa ja näiden viereen ylävirran puolelle suojakuopat. Massanvaihdosta ja 
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suojakuopista saatavasta kiviaineksesta rakennetaan kolmen ylimmän soraikon yhteyteen 
poikaskivisärkät, joilla ohjataan ja ahtautetaan virtaamaa soraikoille. 
 
Saaren itäpuoleiseen päähaaran jyrkähköön koskeen rakennetaan viisi luonnonmukaista 
kynnystä ja koskea karkeutetaan Ø >30 cm kivellä ja lohkareilla (pvl 50–100). 
Länsipuoleiseen kapeampaan ja pidempään haaraan rakennetaan niin ikään viisi kynnystä ja 
uomaa karkeutetaan (pvl 0-100). Yläkolmannekselle uomaan rakennetaan pienialainen 
koskisuvanto soraikoineen ja alakolmannekselle laajahko suojakuoppa saaren puuston 
katveeseen. Haaran alaosaa hieman laajennetaan länsirantaa leikkaamalla.  
 
Kohteeseen pitää tuoda: 

• kutusoraa 200 m3, josta koneiden yläreitin kautta neljälle ylimmälle soraikolle noin 
35–40 % ja loput alareitin kautta kuudelle alimmalle soraikolle. 

 
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirustuksessa 2.4 (liite 2). Rakenteiden 
yksityiskohdat ja materiaalien laadut on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.3. 
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4.2.4 Haukkalankoski 
 
Kohteen nykytila 
Haukkalankoski on 240 metriä pitkä ja pinta-alaltaan 0,54 hehtaaria. Putouskorkeus on 3,32 
metriä ja koski on melko jyrkkäprofiilinen keskikaltevuuden ollessa 1,4 % (vaihtelu 0,09–
2,67 %).  
 
Kosken yläpuolikkaalla on luoteisrannalla vanha kapea myllyhaara, joka on osin tukkeutunut 
ja virtaama uomaan on vähäinen. Myös keskiosalla kosken kaakkoisrannalla on ollut 
myllyhaara ja rannalta löytyy vanha myllyn rauniokin, mutta tuo haara on vuosien saatossa 
tukkeutunut täysin ja melkein hävinnyt näkyvistä. Myllyjen alapuolella sijainneet 
koskisuvannot ovat edelleen olemassa ja tuovat koskeen syvyysvaihtelua. 
 
Kosken alaosassa uoma on vähitellen syöpynyt pohjoisrantaa kohden ja etelärannalle on 
jäänyt keski- ja alivirtaamilla kuivillaan oleva pensaikkoinen ja kivinen tulvasärkkä. 
 
Koskessa ei ole taimenelle sopivia kutusoraikoita ja kosken pohjarakenne on tasainen ja 
yksipuolinen.  
 
Kalataloudellinen kunnostus 
Kosken niskalle rakennetaan kaksi kutusoraikkoa jäänpidätysrakenteiden purkausaukkojen 
edustalle pl noin 240. 
 
Kosken luoteiseen myllyhaaraan pvl 120–240 ohjataan noin 1/6 virtaamasta ja uomasta 
muokataan poikastuotantoalue saaresta löytyvällä kivellä. Uoman suuta levennetään hieman 
saarten puolelta leikkaamalla. Uomaan tehdään myös muutamia levennyksiä ja syvennyksiä 
niin ikään saaren puolelta leikkaamalla. 
 
Kaakkoisessa pääuomassa pvl 210–220 saaren puoleinen nykyinen syvä alue säilytetään ja 
sen alapuolelle rakennetaan kutusoraikko ja vastarannalle pl n. 190 laajahko 
suojakuoppa/koskisuvanto.  Paaluvälillä 150–180 oleva jyrkkä koskiosuus kynnystetään 
suisteisesti karkealla kiviaineksella., muutoin niskan ja välisuvannon väliset koskiosuudet pvl 
130–240 vain karkeutetaan Ø >30 cm kivellä ja lohkareilla.  
 
Lounaisen ja kaakkoisen myllyhaaran yhtymäkohdilla olevat suvannot pvl.120–130 ja 70–90 
laajennetaan, niihin asetellaan muutamia suojalohkareita ja suvanteiden alapuoleisiin 
koskikynnyksiin pvl n. 120 ja 70 rakennetaan laajat kutusoraikot. Suvantojen välikoskea pvl. 
90–120 levennetään hieman luoteisrantaa leikkaamalla ja koskea karkeutetaan Ø >30 cm 
kivellä ja lohkareilla. 
 
Alaosan jyrkähköön koskeen pvl. 0-70 rakennetaan viisi suisteista kynnystä ja kosken 
syvyysvaihtelua lisätään myös suojakuopilla ja pohjan yleisellä karkeuttamisella Ø >30 cm 
kivellä ja lohkareilla. Aivan kosken loppuosaa pvl 0-10 levennetään eteläreunan 
leikkauksella. 
 
Kohteeseen pitää tuoda: 

• kutusoraa 140 m3 
 
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirustuksessa 2.5 (liite 2). Rakenteiden 
yksityiskohdat ja materiaalien laadut on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.3. 
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4.2.5 Moisionkoski 
 
Kohteen nykytila 
Moisionkoski on 180 metriä pitkä ja pinta-alaltaan 0,69 hehtaaria. Putouskorkeus on vain 
0,05 m ja kaltevuus 0,03 % eli kyse ei oikeastaan ole koskesta vaan nivamaisesta joen 
leventymästä Salon kaupungin puistoalueen keskellä. 
 
Kosken yli kulkee kevyen liikenteen riippusilta. Pääosa vähäisestä putouskorkeudesta 
sijaitsee sillan yläpuolella (80 %).  Riippusillan yläpuolinen koskialue on keskimäärin matala 
ja osa laakeasti särkkämäisistä pohjakivikoista jää keski- ja alivirtaamilla kuiville. Alueelta 
löytyy kuitenkin syviäkin kuoppia ja syvyys vaihtelee välillä 0..100 cm. 
 
Riippusillan kohdalla koski on kokonaisuudessaan yli metrin syvää ja suvanteista. 
 
Sillan alapuolisella osalla syvä vesi jatkuu kosken luoteispuolta alapuoliseen kaivettuun ja 
meren tasolla olevaan uomaan saakka. Alaosan keskelle jää suurehko saari, jonka 
kaakkoispuolella saaren ja rantapuiston välillä on suualueeltaan osmankäämin tukkima ja 
vain tulvavesillä vesittyvä sivu-uoma. 
 
Koskessa ei ole taimenelle sopivia kutusoraikoita ja kosken yleisilme on laakea, yksipuolinen 
ja vain vähän koskea muistuttava. Pohjan kivet ovat pääosin pieniä. 
 
Kalataloudellinen ja maisemallinen kunnostus 
Vähäisen putouskorkeuden vuoksi kosken kunnostus pelkästään taimenen 
elinympäristövaatimusten mukaisesti ei ole järkevää.  Kunnostuksella saadaan kylläkin 
luotua parempaa elinympäristöä kaikille virtavesikaloille, mutta esimerkiksi virtausnopeudet 
sekä kutusoraikoilla että poikaskivikoilla tulevat ajoittain jäämään taimenen 
elinympäristövaatimuksia vähäisemmiksi. Koskella on kuitenkin suuri maisemallinen 
merkitys ja tämän vuoksi Moisionkosken kunnostuksella tähdätään sekä kalatalouden että 
maiseman parantamiseen. Samalla paranee myös kosken jäidenpidätyskyky. 
 
Sillan yläpuolinen särkkäalue paaluvälillä 90–180 muotoillaan kesä-elokuun tyypillisellä 0,5-
3 m3/s virtaamalla selkeämmin kuiviksi jäävien särkkien ja vesialueen mosaiikiksi.  Särkkien 
koron perustasoksi muotoillaan vaihtelevasti 0,10..0,30 ja vesialueen -0,05..-0,50. Perustaso 
tarkoittaa pohja- eli poikaskivikkoa ilman lohkareita. Vesittyvän uoman poikkileikkauksessa 
tähdätään valtaosalla aluetta noin 17..20 metriin, jolloin virran nopeus saadaan pääosalla 
vuotta nousemaan taimenelle soveliaaksi eli vähintään tasolle 0,2 m/s. Särkkäkaventumien 
suuosille, virtauksen kiihtymiskohtiin, rakennetaan kolme kutusoraikkoa paaluväleille noin 
170 ja 135.   
  
Riippusillan alla paaluvälillä 70–90 oleva syvänne säilytetään nykyisellään. 
 
Riippusillan alapuolisella osuudella nykyistä luoteispuoleista syvää pääuomaa pvl 20–60 
täytetään ja uoman keskelle rakennetaan karkeakivinen kesäaikaan kuivaksi jäävä särkkä. 
Tämän molemmille puolille rakennetaan n. 0,3 m syvät koskiuomat ja niiden suille 
kutusoraikot.  Kaakkoisrannan sivu-uoman suu puhdistetaan osmankäämikasvuston 
kattamalta alueelta (pvl 50–70) ja uoman keskiosaan pvl 35–50 syvennetään suojakuopaksi. 
Loppuosalla pvl 0–30 sivu-uoma haarautuu vielä kahteen osaan. Näiden eteen rakennetaan 
kutusoraikko ja haarat puhdistetaan ja kivetään poikasalueiksi. 
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Alaosan kaikkiin kolmeen haaraan pyritään ohjaamaan yhtäläinen virtaama eli 1/3 
kokonaisvirtaamasta. Haarojen ja riippusillan alla olevan syvänteen vaihettumisaluetta pvl 
60–70 kirjotaan nivamaiseksi lohkarekiveämisellä. Saaren kärjestä syvännettä kohden 
lohkarekivetään ”hypittävä ja viehekalastuskelpoinen” kivimuodostelma, jonka tarkoituksena 
on myös ohjata virtaamaa kaakkoishaaraan. 
 
Koko koskialueen yleisilmettä muutetaan nykyistä karkeakivisemmäksi ja lohkareisemmaksi 
ja alueelle tuodaan sata kappaletta halkaisijaltaan noin 100–200 cm olevaa kiveä.  Tällä 
kiviaineksella suojataan myös tehtyjä rakenteita kulumiselta ja parannetaan osaltaan kosken 
jäidenpidätyskykyä. Lohkareet on istutettava 1/3 korkeudestaan pohjan sisään.    
 
Kunnostuksen yhteydessä huolehditaan kanoottiväylän säilymisestä kosken luoteisosissa. 
 
Kohteeseen pitää tuoda: 

• kutusoraa 90 m3 
• poikaskiveä Ø 20–50 cm (täyttömassaa) 450 m3 
• lohkareita Ø 100–200 cm 100 kpl 

 
Kunnostus on esitetty tarkemmin suunnitelmapiirustuksissa 2.6 ja 2.7 (liite 2). Rakenteiden 
yksityiskohdat ja materiaalien laadut on esitetty tarkemmin kappaleessa 4.3. 
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4.3 RAKENNUSTAPASELOSTUS 

4.3.1 Yleisohje 
Kaikki työt ajoitetaan alivirtaamakaudelle loppukesään, syksyyn tai talvelle. Suositeltavinta 
on tehdä työt virtaaman ollessa alle 0.5 m3/s. Työjärjestys on kohteiden välisesti ja kohteiden 
sisäisesti ylävirrasta alavirtaan. Tulvavirtaamien äärevyyden vuoksi rakenteiden kestävyyteen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota kapeissa ja korkearantaisissa koskiosuuksissa.  

4.3.2 Kutusoraikko 
Kutusoraikko rakennetaan Ø 16–64 mm seulotusta paikalle tuodusta harjusorasta. 
Rakennuspaikalla voidaan soraan sekoittaa alueelta löytyvää pientä kiveä Ø 64–128 mm 
enintään 30 % tilavuudesta. Kutusoraikko rakennetaan keskimäärin 40–50 cm vahvaksi. 
Soraikon pinnan on oltava lähiympäristön pohjan tasalla eli perustaminen tapahtuu massan 
vaihdoin. Paikalle kaivetaan pohjan tasosta mitattuna noin 40–50 cm syvä allas, johon 
voidaan jättää harvakseltaan ylemmäksi ja pintaan ulottuvia lohkarekiviä. Allas täytetään 
kunnostuksen loppuvaiheessa. Veden syvyyden on soraikon päällä oltava vähällä virtaamalla 
20–80 cm ja virran nopeuden kiihtyvä 15–50 cm/s. Kiihtyvyys varmistetaan sijoittamalla 
soraikon yhteyteen virtausta paikallisesti kiihdyttäviä lohkareita, särkkämäisiä 
poikaskivikoita tai vastaavia rakenteita. Mahdollisen rantakasvillisuuden ohella soraikon 
yhteyteen rakennetaan kuteville kaloille suojaa antavia lohkareita, kuoppia tai vastaavia siten, 
että etäisyys suojarakenteeseen ei ole mistään soraikon osasta enempää kuin 2 metriä. 
Varsinaisella koskialueella soraikon ylävirran puoleiset lohkareet ja vastaavat voimakasta 
pyörteilyä aiheuttavat rakenteet tulee kuitenkin sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle soran 
tulva-aikaisen syöpymisen estämiseksi. Niska- ja nivasoraikoilla huuhtoutumisvaara on 
vähäisempi ja niille suoja- ja kiihdytysrakenteet voidaan muotoilla vapaammin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Periaatekuva virtausta kiihdyttävien lohkareiden asettelusta rannan 
läheisellä kutusoraikolla.  Koskivirtaamassa taustan syöpymisvaaraa 
aiheuttavat korkealle kohoavat lohkareet tulee sijoittaa virran 
suunnassa soraikon sivuun tai sen alapuolelle 
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4.3.3 Pienialainen koskisuvanto kutusoraikkoineen 
Rakenteella pyritään kosken niskasoraikon kaltaisten olosuhteiden luomiseen kosken 
keskellä sijaitsevalle kutusoraikolle. Koskeen leikataan 4...8 m pitkä, 2..6 m leveä ja 0.7..1 m 
syvä suvanto/kuoppa, jonka alavirran puoleisen rantapenkan kiihtyvään virtaukseen 
rakennetaan kutusoraikko. Soraikon pinnan on oltava pääosaltaan 0.2..0.4 m vedenpinnan 
alapuolella. Yläpuoleinen suvanto toimii kutevien kalojen suojapaikkana ja toisaalta se 
vaimentaa yläpuolelta tulevaa virtausta ja vähentää näin soran poishuuhtoutumisen riskiä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koskisuvannon 
virransuuntainen 
poikkileikkaus. 

 

4.3.4 Poikaskivikko 
Poikaskivikko rakennetaan noin Ø 20 – 50 cm kokoa olevasta kivestä huokoiseksi ja 
vaihtelevasti 0..50 cm syväksi. Yli 1 % gradientin kohteissa syvyysvaihtelua lisätään 
kynnystämällä kivimateriaalia poikittain virtaussuuntaan nähden. Vähäisen gradientin (< 0,5 
%) alueilla kuten nivoissa poikaskivikosta muodostetaan laikkuja tai virran suuntaisia 
särkkiä. Kiveämisissä tulee pyrkiä mahdollisimman suureen alivirtaamakausina vesittyvään 
tuottavaan pinta-alaan.  
 
Uskelanjoella uomaan tarvitsee yleensä lisätä vain karkeampaa poikaskiveä ja muotoilussa 
tulee erityisesti huomioida pienimuotoisen syvyysvaihtelun aikaansaaminen koskeen.   
 

 
Huokoisen poikaskivikon vaihtelevan raekoon ja kerroksellisuuden periaate. 
(Oikeanpuoleinen kuva: © Simo Yli-Lonttinen; Eloranta 2010) 
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4.3.5 Lohkareet 
Lohkareilla monimuotoistetaan uomaa ja sen virtaamaa, tarjotaan suuremmalle kalalle suoja- 
ja kostepaikkoja, jaotellaan emokalojen reviirejä, ohjataan virtaamaa kutusoraikoilla ja 
estetään talvisen jääkannen painuminen pohjaan. Lohkareilla voidaan myös suojataan tärkeitä 
rakenteita jäiden ja tulvaveden kulutukselta, jolloin ne on istutettava pohjaan 1/3..1/2 
korkeudestaan. Lohkareiden ohjeellinen koko Uskelanjoella on välillä Ø 70 – 120 cm 
vesisyvyydestä ja uoman leveydestä riippuen mutta koskeen voidaan harvakseltaan vierittää 
myös huomattavasti suurempiakin kiviä, jos näitä on rannoilta saatavissa.. Lohkarekoon 
maksimi on kuitenkin 1/8 uoman leveydestä. Alle 3 metriä leveissä puromaisissa sivu-
uomissa (vanhoissa myllyjuovissa) suurempia lohkareita käytetään lähinnä penkkakivinä ja 
varsinaisen uoman kiveäminen tehdään poikaskivellä ja pienillä lohkareilla. 
   Maisemallisesti on erittäin tärkeää, että lohkareet sijoitetaan uomaan yksittäin ja pieniksi 
ryhmiksi siten, että vältetään kaavamaisuutta ja tulos on luonnonmukaisen ja satunnaisen 
näköinen. Ohjeellinen lohkaremäärä on keskikoosta ja ryhmittelystä riippuen noin 3-8 
kpl/100 m2. 

4.3.6 Kynnys tai suiste 
Kynnyksillä ja suisteilla pyritään uoman ja virtaaman monimuotoistamiseen ja virtaaman 
levittämiseen.  Niillä luodaan vaihtelua vesisyvyyteen, virtausnopeuteen ja virran suuntaan. 
Harja on epäyhtenäinen ja luonnonmukaisen näköinen. Rakenteet tehdään d=150-1200 
kivestä huokoiseksi poikaskivikoiden tapaan, jolloin se tarjoaa pienpoikasille suoja- ja 
talvehtimispaikkoja. Tärkeissä virtaamaa levittävissä kynnyksissä haluttu padotus luodaan 
jatkamalla kynnyksen harjaosaa alavirtaan eli pidentämällä täyttöaluetta. Huokoisuus 
kuitenkin säilytetään. Rakenteen kivien on oltava pääosin pinnan alapuolella säilyviä, jolloin 
se ei vähennä tuottavaa pinta-alaa. Kynnykseen sijoitetaan selvästi normaalia poikaskivikkoa 
tiheämpään rakennetta tukevia ja elävöittäviä lohkareita, mutta edelleen satunnaisesti ja 
luonnonmukaisesti. Lohkareiden on oltava pohjaan upotettuna n. 1/3..1/2 korkeudestaan.  

 
 
 
 
Esimerkkipiirros kahdesta peräkkäisestä 
kynnyksestä (© Simo Yli-Lonttinen; 
Eloranta 2010) 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.7 Kuoppa ja suvanto 
Kuoppa ja suvanto rakennetaan vähintään 0,8 metriä syväksi. Niillä monimuotoistetaan 
kosken syvyysvaihtelua ja tarjotaan suojapaikkoja emokaloille ja koskessa talvehtiville 
poikasille. Suojakuopat rakennetaan luontaisille paikoille kuten virtauksen ulkokaarteisiin tai 
lohkareiden ja kynnysten taustalle. Laajempiin välisuvantoihin tulee asetella lohkareita, 
liekopuita ja vastaavia suojaa antavia rakenteita. 
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10. TÖIDEN VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN 
VÄHENTÄMINEN 

10.1 VAIKUTUKSET VEDEN KORKEUKSIIN JA VIRTAAMIIN 
Kalatalouskunnostuksella ei ole vaikutusta veden korkeuksiin tai virtaamiin. 
Jäidenpidätysrakenteilla ei ole vaikutusta virtaamiin. 
 
Suunnitelluilla jäidenpidätysrakenteilla on arvioitu olevan merkittävästi tulvariskiä ja 
tulvavahinkoja ehkäisevä vaikutus Salon kaupungin tulvariskialueella (Nelimarkka ja 
Ahopelto 2013).  
 
Jäidenpidätysrakenteet sijoitetaan paikoille, joilla jääpatoja on syntynyt luontaisestikin. 
Rakenteilla on tarkoitus edelleen varmistaa ja parantaa jäiden pidättymistä näille paikoille ja 
niiden yläpuolisiin suvantoihin. Rakenteilla viivästytetään jäiden valumista Salon kaupungin 
tulvariskialueelle lyhytaikaisen tulvavirtaaman huipun ohi. Jäidenpidätysrakenteiden läpi 
päästessään jäät olisivat jo haurastuneet muotoon, jossa ne eivät voisi muodostaa kestäviä 
jääpatoja. 
 
Jäänpidätysrakenteiden ja niille muodostuvan jääpadon vaikutusta rakenteiden yläpuolisiin 
vedenkorkeuksiin mallinnettiin HECRAS ohjelmalla Kaukolankosken-Yyrönkosken välisellä 
alueella. Tältä alueelta on olemassa mallinnukselle hyvät tiedot sekä uoman 
poikkileikkauksista että virtaamista, koska alueella sijaitsee ympäristöhallinnon 
virtaamamittauspiste. DI Pekka Leiviskän (2014) laatima mallinnus on hakemuksen liitteenä 
4. 
 
Mallin perusteella jäänpidätysrakenteiden vaikutus keskivirtaaman aikaiseen yläpuoliseen 
vedenkorkeuteen on maksimissaan 3 cm ja todennäköisesti tätä pienempi. 
Laskentatarkkuuden rajoissa rakenteilla ei siis ole merkittävää vaikutusta 
keskivedenkorkeuteen (liite 4). 
 
Jääpatomallinnuksessa haettiin maksimivirtaaman ja maksimijään tilannetta. 
Jäänpidätysrakenteille muodostuvan jääpadon arvioitiin pysyvän paikoillaan enintään 80 m3/s 
virtaamaan saakka ja mallinnus tehtiin siis tällä virtaamalla. Mallinnuksessa yläpuolisen 
suvannon jään vahvuudeksi asetettiin 0,7 m. Jääpadon muodostumistilanteessa jääpadon 
korkeudeksi pidätysrakenteiden kohdalla arvioitiin 1,5-2 m. Korkeus väheni asteittain 
yläpuoleiseen suvantoon ja suvannon yläosassa vahvuus oli suunnilleen sama kuin jäälläkin 
eli 0,7 m.  
 
Avovesitilanteeseen verrattuna mallinnettu jääpatotilanne nostaa Kaukolankosken niskan 
alueella vesipintaa noin 2,0 m ja kilometri ylempänä suvannon alkupäässä ja Yyrönkosken 
alapuolella noin 1,5 m. Pelkän ehjän jääpeitteen vedenpintaa nostavan vaikutuksen 
avovesitilanteeseen verrattuna arvioitiin vastaavasti olevan noin 1,0 ja 0,7 metriä. 
 
Koska kaikilla rakennuspaikoilla jäänpidätysrakenteet ovat samankaltaisia niin korkeudeltaan 
kuin yksittäisten esterakenteiden välimatkoiltaankin, on niiden padotustilanne verrannollinen 
Kaukolankoskeen.  Yyrönkoskella ja Lopenkoskella jääpatojen aiheuttama maksimi padotus 
verrattuna vapaaseen tulvavirtaamaan on luokkaa 1,4...2 m ja Haukkalankoskella luokkaa 
1,8...2,0 m. Moisionkoskella rakennuspaikan rannat ovat alavammat kuin neljässä ylemmässä 
kohteessa mutta hieman leveämmällekin alueelle muodostuvan jääpadon voidaan olettaa 
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nousevan esterakenteiden kohdalla samaan korkoon kuin ylemmillä paikoilla ja padotuslisäys 
on siten 1,4..2,0 m.  
 
Jäiden keinotekoinen pidättäminen paikoillaan aiheuttaa veden patoutumista ylävirran 
suuntaan. Sama ilmiö esiintyy luontaisestikin syntyvän jääpadon yhteydessä. Erona 
luontaiseen jääpatoon on kuitenkin se, että keinotekoisella rakenteella jääpato pyritään 
pitämään paikoillaan ajallisesti hieman kauemmin. Jääpadotuksen kesto jää kuitenkin 
ajallisesti rajalliseksi, kevättulvavirtaaman noustessa jäät pidättyvät rakenteella muutamia 
päiviä pidempään kuin ilman jäänpidätysrakennetta. 
Jäidenpidätysrakenteiden yläpuolisilla jokialueen rannoilla ei sijaitse välittömässä 
läheisyydessä jääpadon muodostumisen seurauksena kastumisuhan alaisia rakennuksia. 
Neljällä ylimmällä rakennuspaikalla vesi ei jyrkähköjen rantojen ansiosta pääse leviämään 
laajoille alueille ranta-alueen ulkopuolelle. Moisionkosken yläpuolellakin vedellä on varaa 
nousta viitisen metriä ennen kuin se tulvii ympäristöön. Kosken alapuolisella nykyisellä 
tulva-alueella tulvimiseen riittää jo noin 1,5..2,5 metrin nousu. 
 
Jääpadon purkauduttua vesipinta alenee äkisti ja tämä saattaa altistaa ranta-alueen jyrkissä 
luiskissa hydrauliselle murtumariskille. Tilanteesta voi aiheutua eroosiota rantaluiskissa. 
Toisaalta riskiä pienentää se, että padotus on muutaman päivän mittaisena varsin 
lyhytaikainen ja lisäksi rannat ovat pääosin jäässä (roudassa). Routa oletettavasti sekä 
ehkäisee veden kulkeutumista maarakenteeseen, että lujittaa maata hydraulista murtumista 
vastaan 

10.2 VAIKUTUKSET VEDEN LAATUUN 
Kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan hetkellistä veden samentumista Uskelanjoessa ja 
jokisuulla Halikonlahdella. Pääosin kaivettava ja siirrettävä materiaali on nopeasti 
laskeutuvaa moreenia, soraa ja hiekkaa, jolloin lisäsamentuminen lakkaa välittömästi kohteen 
töiden lakattua. Jo aiheutunut samennus kulkee tulppamaisesti alavirtaan suvannoissa koko 
ajan kirkastuen. On hyvin oletettavaa, että töiden aiheuttama samennus on selvästi 
vähäisempää kuin Uskelanjoen tulvavesien tyypillinen kiintoainepitoisuus.   

10.3 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA 
MAANKÄYTTÖÖN 
Hankkeella ei ole vaikutusta alueen maankäyttösuunnitelmien toteutumiseen.  
 
Hanke aiheuttaa lyhytaikaista häiriötä kunnostuskohteiden lähiluonnolle, mutta pitkän 
aikavälin ja laajemmalle kohdistuvat vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat 
kunnostustarkoituksen mukaisesti selkeän positiiviset. 
 
Kunnostuksesta saattaa levitä lyhytaikaista samentumaa Halikonlahdelle ja siellä 
Viurilanlahden Natura 2000 alueelle. Kyseessä on matala ja runsaskasvustoinen 
lintuvesilahti, jonka lintuvesiarvon tausta lienee juuri lähiympäristöstä, lähinnä 
maataloudesta, tulevassa kiintoaine- ja ravinnekuormituksessa. Suunnitelluilla töillä ei siten 
voida heikentää alueen suojeluarvoja. 
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10.4 MAHDOLLISESTI KORVATTAVAT HAITAT JA 
EDUNMENETYKSET 

10.4.1 Rakentamisen aikaiset haitat 
Hankkeesta ei arvioida koituvan rakentamisen aikaista korvattavaa yleistä vahinkoa tai 
haittaa. Lyhytaikainen kalatalous- ja virkistyshaitta korvautuu kalatalouskunnostuksen 
pidemmällä aikavälillä tuottamalla hyödyllä.  
 
Työt pyritään tekemään siten ja sellaiseen aikaan, ettei niistä ole yksityisille ranta-asukkaille 
tai maanomistajille haittaa ja työn jäljet korjataan. Kustannusarviossa on kuitenkin 
varauduttu kunnostuskohteille kulkuun ja rantojen väliaikaiseen käyttöön mahdollisesti 
liittyviin korvauksiin maanomistajille. Koska urien tarkat sijainnit ja jälkien korjattavuus 
selviävät lopullisesti vasta käytännön kunnostusvaiheessa, niistä sovitaan kunkin 
maanomistajan kanssa työmaajärjestelyn yhteydessä. 
 
Erityisesti jäidenpidätysrakenteiden rakentaminen voidaan tehdä vaiheittain. Rakenteen 
toimivuutta voidaan kokeilla ensin yhdessä tai muutamassa kohteessa ja päättää loppujen 
toteuttamisesta tämän jälkeen. Tämän vuoksi myös näihin liittyvät mahdolliset työn aikaiset 
korvaukset on järkevintä jättää työmaajärjestelyjen yhteydessä sovittaviksi. 
 
Riitatapauksessa käytetään vahinkoarvioijana puolueetonta asiantuntijaa. Asiantuntijan 
palkkiot kuuluvat työn teettäjän maksettaviksi, ellei kyse ole täysin aiheettomasta 
vaatimuksesta.   
 
Mikäli jokin kalatalouskunnostukseen suunniteltu yksittäinen toimenpide osoittautuu 
lupahakemuksen kuulemisvaiheessa tai jälkeenpäin merkittävää korvausvastuuta tai muutoin 
vahinkoa aiheuttavaksi, tästä toimenpiteestä ensisijaisesti luovutaan. Kunnostuskokonaisuus 
on siinä määrin laaja, ettei yksittäisestä kunnostustoimenpiteestä luopuminen aiheuta 
hankkeelle merkittävää kokonaishyödyn laskua. Yksittäisellä toimenpiteellä ei kuitenkaan 
tarkoiteta esimerkiksi kokonaisen kosken jättämistä kunnostuksen ulkopuolelle, vaan 
suhteellisen pienialaista ja vähämerkityksellistä kohdetta työalueella.    

10.4.2 Pysyvä käyttöoikeus jäidenpidätysrakenteille 
Jäidenpidätysrakenteiden rakentaminen ja kunnossapito edellyttää sijoituspaikalle vesilain 2 
luvun 12 §:n mukaista pysyvää käyttöoikeutta. Tämän lupahakemuksen yhteydessä 
käyttöoikeuksia haetaan kyseisen pykälän 1 momentin kohdan 4 perusteella ja hakijan 
käsityksen mukaan oikeudet voidaan myöntää saman luvun 13 §:n 3 momentin perusteella. 
 
Käyttöoikeutta haetaan rakentamispaikan yhteisille vesialueille ja yksityisille ranta-alueille 
taulukon 5 mukaisille kiinteistökohtaisille pinta-aloille. Haetut käyttöoikeusalueet on rajattu 
koskemaan vain liitteen 2 suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä kivirintamille, vahvistettaville 
penkkaluiskille ja työkoneiden kulkuteille yhteisesti rajattuja alueita. 
Jäidenpidätysrakenteiden rakentamisesta ja huoltamisesta ei katsota aiheutuvan vesilain 13 
luvun 9 §:n 1 momentin 4) kohdassa mainittuja haittoja eli rakenteet eivät estä tai haittaa joen 
muita käyttömuotoja. Mahdollisen voimatalouden (patorakentamisen) yhteydessä 
jäidenpidätysrakenteiden tarve poistuu ja ne voidaan padon kohdalta tai yläpuolelta purkaa, 
eivätkä rakenteet siten estä tätäkään käyttömuotoa. Pitkällä aikavälillä tapahtuneen 
uomaeroosion myötä jokiuoma on monilla rakennuspaikoilla siirtynyt osin 
yksityiskiinteistöjen puolelle ja pääosa yksityiskiinteistöjen käyttöoikeuspinta-alasta on 
vesialuetta ja lopun ollessa jokipenkan eroosiosuojausta.  Hakijan käsitys on, että 
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käyttöoikeuksista ei synny korvattavaa haittaa tai menetystä kiinteistöille. Mikäli rakenteille 
joudutaan joskus rakentamisen jälkeen tekemään korjaustöitä, näihin liittyvästä koneiden 
kulkemisesta ja muusta sovitaan maanomistajien kanssa erikseen. 
 
 
Taulukko 5. Jäidenpidätysrakenteiden tarvitseman pysyvän käyttöoikeuden kohdistuminen 
eri kiinteistöille rakentamiskohteittain. Tilojen numerointi vastaa liitteen 2 
suunnitelmapiirustuksissa esitettyä. Tilojen omistajatiedot ilmenevät lähemmin liitteestä 4.  
 
 
Kohde Kiinteistö pinta-ala

Nro Kiinteistötunnus Nimi m2
Yyrönkoski

1 734-688-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) ja Kurajoki 323
2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 240
5 734-688-3-0 Yyrönkoski II 8
7 734-673-3-33 Yyrönkoski 3

574
Kaukolankoski

2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 283
8 734-680-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 333
9 734-680-3-50 Airikki 86

10 734-680-2-16 Leppämäki 76
12 734-673-3-195 Aliarkkila 74

852
Lopenkoski

2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 378
16 734-419-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 462
21 734-673-6-43 Hiirla 7

847
Haukkalankoski

27 734-437-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 496
28 734-406-876-1 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki 267
29 734-406-878-1 Yhteinen maa-alue, Rantamaa-alue (vyörymaa) 2
30 734-437-1-3 Olli 136

901
Moisionkoski

35 734-421-876-2 Yhteinen vesialue, Salonjok i 932
36 734-5-9903-27 Rantapuisto 5
37 734-7-9903-3 Siltavoudinpuisto 136

1073
Yhteensä 4247  
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11. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET 
Hakijan käsityksen mukaan jäänpidätysrakenteiden teko kuuluu vesilain (587/2011) 3 luvun 
3 §:n mukaisiin aina luvanvaraisiin vesitaloushankkeisiin kyseisen pykälän 1 kohdan 
perusteella. Sen sijaan aiotun kaltainen koskien kalataloudellinen kunnostus ei ole 
ehdottoman luvanvaraista. Hankkeesta ei hakijan käsityksen mukaan myöskään aiheudu 
vesilain 3 luvun 2 §:n 1-9 momenttien mukaisia haitallisia seurauksia. Maanomistajien ja 
muiden asianosaisten asiallisen kuulemisen vuoksi hanke on kuitenkin syytä ohjata 
kokonaisuudessaan vesilain mukaiseen lupamenettelyyn. 
 
Hanke ei estä maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen toteutumista eikä sillä ole 
vahingollisia seuraamuksia luonnonsuojelulle tai kulttuuriarvoille. Hankkeesta koituu hyötyä 
tulvasuojelulle, kalastolle, kalastukselle ja muulle virkistyskäytölle sekä maisemalle. 
Teoreettista hyötyä koituu rantakiinteistöille näiden käyttöarvon nousuna, sekä mahdolliselle 
matkailuelinkeinolle. Hankkeesta arvioidaan koituvan vain lyhytaikaista haittaa 
vedensamennuksen ja koneiden tarvitsemien kulku-urien muodossa.  
 
Tulvanhallinnan yleissuunnitelman mukaan jäänpidätysrakenteilla voidaan merkittävästi 
vähentää Salon kaupungin tulvariskiä ja alentaa tulvimisesta aiheutuvia vahinkoja. 
Rakenteiden toteuttamisen jälkeenkin tulvavahinkoja todennäköisesti tapahtuu, mutta 
parhaimmillaan vahinkojen arvoa voidaan alentaa kymmenillä miljoonilla euroilla jo 
yksittäisessä tulvassa.  
 
Lupa hakemussuunnitelman mukaisille töille voitaneen myöntää ensisijaisesti vesilain 3 
luvun 4 pykälän 2 momentin perusteella ja toissijaisesti saman pykälän 1 momentin 
perusteella. 

12. TILA- JA OMISTAJATIEDOT 
Rakennus- ja kunnostuskohteet sijoittuvat kahdeksan osakaskunnan yhteisvesialueille. 
Joillakin kohteilla maanmittauslaitoksen raja-aineisto osoittaa kunnostettavalle vesialueelle 
ulottuvan myös yksityiskiinteistöjä. Noin 100–200 metrin säteelle kunnostuskohteista 
sijoittuvien 37 kiinteistön sijainti- ja omistajatiedot esitetään yläjuoksulta alas etenevällä 
juoksevalla numeroinnilla liitteessä 4. Vastaava kiinteistöjen järjestysnumerointi ja sijainti on 
esitetty kalatalouskunnostuksen suunnitelmapiirustuksissa liitteessä 2. 
 

13. HAITTOJEN TARKKAILU JA VAIKUTUSTEN SEURANTA 

13.1 TYÖN AIKAISET HAITAT JA KALATALOUSKUNNOSTUS 
Virtavesikunnostuksen menetelmät ovat vakiintuneita ja kunnostusta on tehty maassamme 
laajasti jo kolmen vuosikymmenen ajan ilman, että merkittäviä työnaikaisia haittoja olisi 
havaittu (mm. Eloranta 2010). On lisäksi todennäköistä, että jäidenpidätysrakenteiden 
rakentamisen aiheuttamat työn aikaiset haitat jäävät koskikunnostuksia lievemmiksi 
vaikkakin ne voivat kestää ajallisesti pidempään. 
 
Työt tulevat aiheuttamaan lyhytaikaista veden samentumista jonkin matkaa työkohteiden 
alapuolella. Jokirakentamisen ja virtavesikunnostusten työn aikainen haittatarkkailu onkin 
yleensä lähinnä samentumisen ja tähän liittyvien suureiden kuten veden kiintoaine- ja 
kokonaisfosforipitoisuuden tarkkailua. Uskelanjoen vesi on kuitenkin jo ennestään hyvin 
sameaa ja ravinnepitoista ja veden laatua seurataan ympärivuotisesti. 
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Työn aikaisen haittatarkkailun työpanos olisikin järkevää suunnata Uskelanjoen kalastollisen 
tilan lisäselvityksiin. Näille on selvää tarvetta mm. seuraavaa vesienhoitosuunnittelun kautta 
varten. Tämä olisi linjassa vesilain 3 luvun 11 §:n 4 momentin kuvaaman hyötynäkökohdan 
kanssa. Samalla voidaan tarkkailla myös koskikunnostusten kalastovaikutuksia. 

13.1.1 Esitys tarkkailuksi 
Vaikutuksia tarkkaillaan kolmella Uskelanjoen koskialueella tehtävillä 
sähkökoekalastuksilla. Koekalastukset tehdään kertaalleen sekä ennen kunnostuksia että 
kaksi kesää (vuotta) kunnostusten jälkeen. Kohteet soveltuvin osin samoja kuin Aaltosella 
(2009), jolloin tuloksia voidaan verrata myös pidemmältä ajalta. 
 
Sähkökoekalastuksessa kullakin kohteella kalastetaan vähintään 100 m2:n suuruinen koeala 
kolmeen kertaan noudattaen Eurooppalaista CEN-standardia (Water quality-Sampling. Fish 
with Electricity, SFS-EN 14011) ja Kirjavaisen ym. (2008) velvoitetarkkailun ohjetta 
menetelmistä ja tulosten esittämisestä. Seurannan tulokset tulee tallentaa valtakunnalliseen 
koekalastusrekisteriin. Seurantapaikat ovat: 
 
Seurantapaikka ETRS-TM35FIN koordinaatit koealueen keskelle

1 Haukkalankosken yläosa N 6704635  E 289858
2 Kaukolankosken keskiosa N 6706258  E 292136
3 Yyrönkosken alaosa N 6706428  E 293205  

 

13.2 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEET  
Jäidenpidätysrakenteista ei ole maassamme aiempaa kokemusta ja siten hakijalla ja 
tulvasuojeluviranomaisilla on luontainen tarve niiden toimivuuden tarkkailuun suhteessa 
haluttuun lopputulokseen ja tehtyihin mallinnuksiin. Samalla on syytä havainnoida myös 
mahdollista korvausvastuuta asianosaisille aiheuttavia tulva- tai eroosiohaittoja. Koska 
rakenteiden toimivuus ja mahdolliset haitatkin voidaan todeta vain jääpatojen 
muodostumiselle otollisina vuosina, joiden esiintyminen on satunnaista, ei jääpatoseurantaa 
ole järkevää järjestää määräaikaisena eli tiettynä ajanjaksona töiden valmistumisajankohdasta 
laskien. Sen sijaan tulisi pyrkiä havainnoimaan erilaisia tulva- ja jäätilanteita pitkältäkin 
aikaväliltä, jolloin luontevin seurannan järjestäjä on alueellinen tulvatyöryhmä yhdessä Salon 
kaupungin ja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tulvasuojeluviranomaisten kanssa. Hankkeen 
yhteydessä ja sen kustannusarvioon liittyen luodaan valmiudet seurannalle, mutta varsinaisen 
seurannan kustannukset katetaan esimerkiksi viranomaisten vuotuisiin tulviin varautumisiin 
ja tulvavahinkojen estämiseen tarkoitetuista varoista.    

13.2.1 Esitys tarkkailuksi 
Jokaisen jäidenpidätysrakenteen yläpuoliselle suvannolle rakennetaan hankkeen yhteydessä 
ja kustannuksella valmius automaattiseen vedenkorkeuden seurantaan. Kun talven 
olosuhteista (lumen määrä ja vesiarvo, joen jäätilanne) voidaan olettaa jääpatojen 
muodostumisen olevan mahdollista, vedenkorkeuden automaattinen seuranta käynnistetään. 
Jääpeitteen vahvuudesta ja laadusta kerätään tieto joko ennakkoon tai viimeistään 
patoutuneesta jäästä mittaamalla. Virtaamatiedot saadaan nykyiseltä tarkkailupisteeltä. 
Valmiutta tarkkailuun ja tietojen keräämiseen on syytä jatkaa, kunnes virtaama- ja jäätilanne 
on ainakin kertaalleen ollut likimain Kaukolankosken-Yyrönkosken alueelle tehdyn 
mallinnuksen mukainen (liite 4). Kertyneillä tiedoilla voidaan todentaa rakenteiden 
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yläpuolisia tulvatilanteita, tarkistaa HECRAS mallinnuksen jääpatotulville laskemat 
ennusteet ja tarvittaessa kalibroida mallia. 
 
Jäidenpidätysrakenteiden valmistumisen jälkeen rakenteet ja niiden lähiympäristö erityisesti 
ylävirran suuntaan valokuvataan. Rakenteiden pysyvyyttä paikoillaan sekä tehtyjen 
eroosiosuojausten kuntoa tarkkaillaan jäätulvien esiintymisen jälkeen ja tarvittaessa tehdään 
korjaustoimia. Mikäli rakenteista näyttää aiheutuvan sortumia tai sortumavaaraa 
ennakoimattomille kohteille, näitä korjataan ja suojataan.  
 

14. KUSTANNUSARVIO 
Jäidenpidätysrakenteiden kustannusarvio on 800 000 € (alv 0). 
 
Kalatalouskunnostusten  kustannusarvio on 112 000 € ja  perustuu kunnostettavan uoman 
pinta-alaan ja keskimääräiseen yksikkökustannukseen 25-45 000 € per hehtaari . 
 

yksikkökustannus 1) kokonaiskustannus
Koski pinta-ala ha eur/ha eur
Yyrönkoski 0,2 25000 5000
Kaukolan- ja Lammaskoski 1,3 35000 45500
Lopenkoski 0,7 25000 17500
Haukkalankoski 0,5 25000 12500
Moisionkoski 0,7 45000 31500

yht. 3,4 112000  
 
Koskien yleiskunnostuksen hehtaarikustannukset ovat viimeisen vuosikymmenen aikana 
vaihdelleet Suomessa laajasti välillä 10000–60 000 € painottuen kuitenkin alle 30 000 
euroon. Kaukolan-Lammaskoskella kustannuksia nostaa keskivaiheilla tehtävä 
eroosiosuojaus. Moisionkosken yksikkökustannusta nostaa paikalle tuotava täyttömateriaalin 
ja lohkarekivien määrä sekä pohjan muotojen tarkempi maisemallinen muokkaus. Työpäiviä 
kunnostukseen kuluu yhdellä kaivinkoneella noin 15–20. 
 
Rakennuskustannusten ohella kustannusarviossa on huomioitu työkoneiden kulkuoikeudesta 
ja uran raivauksesta mahdollisesti aiheutuvat korvaukset, työnohjauksen ja seurannan 
kustannukset sekä jonkin verran ennalta arvioimattomia kuluja. 
 

                     
Timo Pohjamo        Arto Hautala   
DI     FM 
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1 JOHDANTO 
Uskelanjoen jäiden lähtö on aiheuttanut useana vuonna Salon taajamassa ongelmia. Näiden ongel-

mien ratkaisemiseksi on selvitetty keinoja, miten voitaisiin vaikuttaa jäiden tilanteeseen niiden va-

hinkoja vähentävästi. Näitä on selvitetty mm. Nelimarkan ja Ahopellon (2013) toimesta. Laaditulla 

yksidimensionaalisella mallinnuksella asiaa on lähestytty mm. arvioimalla jääpadon synnyn vaiku-

tuksia Salon taajaman läheisyydessä. Työssä mallinnettiin Uskelanjoen vedenkorkeuksia käyttäen 

HEC-RAS -mallia. Mallinnus suoritettiin mitoitustulvalla tulvasuojelutoimenpiteille, jotka olivat 

jäidenpidätysrakennelmien rakentaminen, ruoppaus, pengerrys sekä näiden vaihtoehtojen yhdistel-

mät. Mallinnuksesta saatujen tulvavedenkorkeuksien avulla laadittiin tarkastellulta uomaosuudelta 

tulvavaarakartat sekä tulvavahinkoarviot. Näiden tietojen pohjalta voitiin vaihtoehtojen hyötyjä 

vertailla käyttämällä kustannus-hyötyanalyysia. (Nelimarkka & Ahopelto 2013).  

 

Nelimarkan ja Ahopellon (2013) mukaan Herkkyysanalyysin tuloksia tarkastelemalla jäidenpidätys-

rakennelmien rakentaminen osoittautui kaikkein riskivapaimmaksi vaihtoehdoksi Uskelanjoen tul-

vasuojelussa. Tätä ideaa on jatkojalostettu Ecoriver Oy:ssä. Ajatuksena on, että Salon taajamaan ei 

päästettäisikään kaikkia jäitä hankaloittamaan kevättulvatilannetta. Sen sijaan jäitä pyrittäisiin pi-

dättämään yläpuoleisten koskien suvannoissa mahdollisimman pitkään. Tällöin jäät pysyttelisivät 

pitempään paikoillaan ja liikkeelle lähtiessään niiden rakenne olisi jo haurastunut. Sen seurauksena 

myöhemmin syntyvät jääpadot eivät aiheuttaisi enää niin suuria ongelmia.  

 

Ajatus vaatii taakseen selvittelyä siitä, miten suuria vedenkorkeusvaikutuksia syntyy pidättyvien 

jääpatojen seurauksena. Kyseiseen tilanteeseen on tässä työssä laadittu laskelmia, joissa HEC-RAS 

4.1.0 ohjelmiston avulla lasketaan syntyvän jääpadon vaikutusta vesipintaan. Koska malli ei osaa 

ottaa huomioon varsinaista jäänpidätysrakennetta, on tässä työssä tarkasteltu mallin keinoin jäänpi-

dätysrakenteen kohdalle syntyvän jääpadon paksuutta ja muotoa. Samalla on eri parametrien avulla 

haettu hieman herkkyyttä sille mitä ensinnäkin paikoillaan oleva jääkansi vaikuttaa vedenkorkeuk-

siin sekä millainen padotus aiheutuu jääpadon seurauksena. Tarkasteltavissa tilanteissa on arvioitu, 

että jään paksuus olisi 0,70 m, jääpadon synty tapahtuisi keväällä virtaaman alkaessa nousta ja pi-

dättyvään rakenteeseen pidättyisi jäitä kosken yläpuoleisen suvannon alueelta. Virtaamatilanteessa 

on ajateltu, että jäiden pidättyminen voisi rakenteen ansiosta yltää 80 m3/s virtaamaan saakka. Tä-

män jälkeen virtausnopeus alkaa nousta niin suureksi, jäät todennäköisesti lähtevät liikkeelle. Tar-

kastelu on tässä toteutettu Kaukolan- ja Yyrönkosken väliselle alueelle. 
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2 MAASTOAINEISTO 

2.1 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
Tässä työssä on käytetty EUREF-FIN mukaista ETRS-TM35FIN koordinaattijärjestelmää. Korke-

usjärjestelmänä työssä on ollut N2000. Korkeusjärjestelmämuunnos on toteutettu N60+ -> N2000 

käyttäen muunnoksessa korkeuserona +0,29 m. 

 

 

2.2 Maaston korkeusaineisto 
Maaston korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen avoimen tiedostopalvelun laserkeilattua 

korkeusmallia. Korkeusmallille tehtiin 0,05 m tasoitus aineiston keventämiseksi ja harvennetun 

kolmioverkon luomiseksi. Korkeusmallin luonti toteutettiin Autodeskin Civil3D 2014 ohjelmistolla.  

 

 

2.3 Uskelanjoen uoma 
Jokiuoman laadinnassa hyödynnettiin Ilkka Myllyojan/Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa laati-

maa jokiuoman mallinnusta. Mallissa oli mukana Kaukolankosken alueelta puolenkymmentä Ecori-

ver Oy:n mittaamaa poikkileikkausta. Lisäksi aineistoa oli täydennetty virtaamamittausten yhtey-

dessä syntyneillä poikkileikkausmuodoilla. Tarkimmat mittaukset keskittyivät Kaukolankosken 

alueelle. Lisäksi muutama mitattu poikkileikkaustieto oli Yyrönkosken alueelta.   
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3 VIRTAAMAMALLI 

3.1 Laskentaohjelmisto 
Virtausmallinnus laadittiin käyttäen yksidimensionaalista HEC-RAS 4.1.0 ohjelmistoa. Ohjelmisto 

ja sen manuaalit ja teoria-aineisto ovat löydettävissä oheisesta linkistä: 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/  

 

 

3.2 Mallinnettu alue 
Mallinnettu alue sijaitsi Uskelanjoessa Yyrönkosken ja Kaukolankosken välisellä alueella. Jokijak-

son pituus oli noin 1,1 km. 

 

 
Kuva 1. Mallinnettu alue Kaukolankosken ja Yyrönkosken välillä. 

 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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4 MALLIN KALIBROINTI 

4.1 Vedenkorkeushavainnot 
Vedenkorkeushavaintojen osalta käytettiin seuraavia tietoja; 

- Salon kaupungin mittaukset 7.5.2013, kevään 2013 tulvahuipun vedenkorkeudet N60+, QKauko-

lankoski  tulvahuippu 17.4.2013 oli 94 m3/s, havainnot Kaukolankosken niskalta ja hieman kauem-

paa, lisäksi olisi ollut viisi havaintoa jokijakson alapuolelta ja kaksi havaintoa Yyrönkosken yläpuo-

lelta mutta niitä ei mallinnettu.   

- ELY-keskus 27.11.2013, N2000, virtaama 4,2 m3/s, kaksi havaintoa pienellä virtaamalla. 

 

Edellä mainittujen vedenkorkeushavaintojen lisäksi käytettiin kalibroinnissa 2500400 Kaukolan-

kosken havaintopaikan purkautumiskäyrää ja valittiin purkautumiskäyrältä virtaamat 4,2, 50, 80 ja 

120 m3/s ja niitä vastaavat vedenkorkeudet.  

 

 

4.2 Kalibrointi 
Joen mallintamiseksi oli käytettävissä tarkkoja mitattuja poikkileikkauksia Kaukolankoskesta sekä 

lisäksi pari Yyrönkosken alapäästä. Pieniä virtaamia (4,2 m3/s) varten jouduttiin poikkileikkausta 5 

hieman muotoilemaan kynnykseltään ylemmäksi. Poikkileikkaus arvioitiin määrääväksi poikkileik-

kaukseksi (tai sen läheisyydessä oli ehkä vielä määräävämpi kohta, jonka vuoksi mitatun poikki-

leikkauksen pohjaa jouduttiin hieman korottamaan). 

 

Kalibroinnissa saatiin koskijaksoille uoman pohjan karkeudeksi 0,060 ja koskien välisen suvannon 

alueelle 0,032. Oheisissa kolmessa kuvassa on esitetty eri virtaamatilanteille pituusleikkauksina 

lasketut ja havaitut vedenkorkeudet.  
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Kuva 2. Kalibrointi virtaamalla 4,2 m3/s. 

 
Kuva 3. Kalibrointi virtaamilla 50, 80 ja 120 m3/s, vertailupaikkana Kaukolankosken purkautumiskäyrä 
muutettuna N2000 korkeusjärjestelmään. 
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Kuva 4. Kalibrointi kevään 2013 tulvahavaintoihin. 
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5 VIRTAAMALASKENTA 

5.1 Virtaaman toistuvuudet 
Virtaaman suuruudet eri toistuvuuksille Kaukolankosken asteikolle laskettuna ovat: 

MQ = 5,4 m3/s 

MHQ1990-2005 = 63,9 m3/s (Korhonen 2007) 

HQ1/15 = 100 m3/s 

HQ1/50 = 120 m3/s 

HQ1/1 000 = 165 m3/s 

 

5.2 Vedenkorkeudet avovesitilanteessa 
Vedenkorkeudet avovesitilanteessa laskettiin virtaamille 5,4, 50, 80 ja 120 m3/s. Oheisessa kuvassa 
on kyseiset vedenkorkeudet piirretty pituusleikkaukseen. 
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Kuva 5. Lasketut vedenkorkeudet virtaamilla MQ = 5,4, 50, 80 ja 120 m3/s. 

6 JÄÄLASKENTA 

6.1 Taustateoriaa 
Tähän raporttiin on koostettu vain hyvin lyhyt katsaus HEC-RAS mallin käyttämästä taustateoriasta 

jäiden aiheuttamaan virtausvastukseen liittyen. Tarkempaa tietoa löytyy aineistojen manuaaleista. 

(US Army Corps of Engineers 2010).  

 

Tarkasteltaessa jään vaikutusta käytettävään karkeuskertoimeen ja sitä kautta veden virtaukseen 

HEC-RAS laskennassa uoman karkeus lasketaan jääkannen ja uoman pohjan karkeuskertoimien 

avulla seuraavaa Belokon-Sabaneev (1) yhtälöä käyttäen  
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  (1) 

 

Hydraulisen säteen laskennassa vaikuttaa sekä jään peittämän alan leveys Bi että kastuneen uoman 

pohjan mukaisesti määritetty piirin pituus (märkäpiiri Pb). Laskenta toteutetaan yhtälöllä (2). 

 

     (2) 

 

Seuraavaan taulukkoon 1 on koostettu erilaisen jään vaikutusta sen aiheuttamaan karkeuteen. Alku-

talvesta kun jää on vasta muodostunut ja on hyvin sileää, on käytettävä karkeuskerroin merkittävästi 

pienempi kuin esim. loppukeväästä, jolloin jää on jo ikääntynyttä ja osin jo haurastunutta alaosal-

taan. Tällöin pinta on karkeampaa ja sen myötä virtausvastus on suurempi. 
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Taulukko 1. Karkeuskertoimen n arvot erilaisille jäätyypeille.  

 
 

HEC-RAS ohjelmistolla voidaan tarkastella myös jääpadon aiheuttamaa padotuksen suuruutta. 

Tällöin valittavavissa olevat kertoimet valitaan sen mukaan koostuuko jää minkälaisistä 

jäälohkareista ja toisaalta miten paksu on muodostuva jääpato. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

kyseisiä arvoja. On huomattava että taulukon arvot on esitetty jalkoina [ft]. Arvot voidaan muuttaa 

metreiksi arvolla: 1 ft = 0,3048 m. 

 
Taulukko 2. Jääpadolle eri padon paksuuksilla käytettävä karkeuskertoimen n arvo. 

 
Tarkastelemalla edellä esitettyjä arvoja voidaan todeta seuraavia asioita jään ja jääpatojen vaikutuk-

sesta: 

• Jään karkeus lisääntyy alkusyksyn hyvin sileästä kohti kevään karkeampia arvoja. Siten ke-
väällä samanvahvuinen jääkansi aiheuttaa suuremman virtausvastuksen kuin syksyinen vas-
taava. Tämän seurauksena vedenpinta nousee joessa keväällä hieman syksyistä vastaavaa ti-
lannetta ylemmäksi samalla veden virtaamalla, vaikka jään vahvuus olisi molemmissa sama. 
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• Virtausvastusta aiheutuu merkittävästi enemmän joessa kun siinä on jäätä mukana. Tällä on 
vedenkorkeutta nostava vaikutus. Toisaalta jään määrä kevättä kohden talven mittaan kas-
vaa. Samalla jää paksuuntuessaan pienentää veden virtaukselle vapaasti käytettävissä olevaa 
poikkileikkausalaa. Tällä on vedenpintaa nostava vaikutus, aivan kuten karkeuskertoimella-
kin on edellä esitetty. 

• Jääpadon syntymistilanteessa sen paksuus vaikuttaa mallissa käytettävään karkeuskertoi-
meen. Mitä paksumpi jääpato on, sitä suurempia karkeuskertoimen arvoja sille myös käyte-
tään. Eli jääpadon aiheuttaman vedenkorkeusvaikutuksen kannalta tässä mielessä tilanne pa-
henee padon toisaalta paksuuntumisen että paksummalle jääpadolle käytettävän karkeusker-
toimen lisääntymisen myötä. Lisäksi laskennassa paksumpi jääpato vie veden virtaukselta 
vapaata käytettävissä olevaa poikkileikkausalaa heikentäen joessa virtaavan veden lä-
päisykapasiteettia. 

 

 

6.2 Jääkannen vaikutus vedenkorkeuteen 
Jään vaikutusta vedenkorkeuksiin arvioitiin 0,70 m paksuisen jääkannen avulla. Laskennassa käy-

tettiin tarkastelun kannalta aika suurta virtaamaa 80 m3/s. On todennäköistä, etteivät jäät pysy pai-

kallaan enää näin suurella virtaamalla, käytännön havaintojen mukaan jäät yleensä lähtevät noin 60 

– 70 m3/s virtaamalla. Tässä työssä kuitenkin on tarkoitus että jäät pyritään 80 m3/s virtaamaan pi-

dättämään paikoillaan, niin tämäkin vertailulaskenta on tehty sitä ajatellen. 

 

Tässä on oletettu että jääkansi on virtaamatilanteessa jo ikääntynyt ja sen jääkannelle käytetty kar-

keuskerroin on 0,020.  
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Kuva 6. Vedenkorkeudet virtaamatilanteessa 80 m3/s avovesi ja ikääntynyt jääkansi keväällä. 

 

 

6.3 Jääpadotus 
Jääpadotus laskettiin tilanteessa, jossa virtaama on 80 m3/s ja jääpato muodostuu poikkileikkausvä-

lin 6 – 16 jäistä. Koska jääpadotuksen suuruus on luokkaa puolitoista ja enimmillään pari metriä, 

käytettiin jääkannen karkeutena padon paksuimmissa kohdissa 0,060 - 0,070 (kts. kappale 6.1). Jää-

padon huokoisuuskertoimena käytettiin arvoa 0,50. Seuraavassa taulukossa 3 on esitelty käytetyt 

laskenta-arvot jääpadon muodostumiseen.  
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Taulukko 3. Jääpadon tilanteessa määritellyt parametrit. 

 
 

 
Kuva 7. Virtaamalla 80 m3/s avovesitilanne ja jääpadon aiheuttama padotus. 
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Kuva 8. Virtaamalla 80 m3/s vedenkorkeudet avovesi-, jääkansi- ja jääpatotilanteessa. 
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7 JÄÄNPIDÄTYSRAKENNE 

7.1 Sijoitus ja rakenne 
Kaukolankosken alueella jäänpidätysrakenteen yleispiirustus, jota tässä laskennassa käytettiin, il-

menee oheisesta kuvasta. 

 

 
Kuva 9. Jäänpidätysrakenteen yleispiirustus. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty leikkaus kuva A – A (vain osa), josta ilmenee miten jäänpidätysra-

kenteiden välinen etäisyys muodostuu.  
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Kuva 10. Kaukolankosken jäänpidätysrakenteen leikkauskuva. 

 

 

7.2 Vaikutus keskivedenkorkeuteen 
Jäänpidätysrakenteen osalta tehtiin tarkastelu, jossa sen vaikutusta vedenkorkeuteen tarkasteltiin 

keskivirtaaman MQ = 5,4 m3/s osalta. Jäänpidätysrakenteen perustamistaso Kaukolankoskella on 

korkeudessa N2000 +15,40 m (rakenteen yläpuolella taso on nykyinen joen pohjan taso ja alapuo-

lella nykyinen pohjan taso - 0,50 m). Rakenne sijoittuu virtaamamallissa poikkileikkauksen 6 -7 

kohdalle.  

 

Jäänpidätysrakenteen etäisyys seuraavaan on 6,5 m ja rakenteessa asetettavat kivet yltävät noin + 

18,1 m korkeuteen. Rakenteiden väliin jää 1,0 m levyinen aukko, jonka jälkeen seuraava kivetys 

alkaa. Kokonaisuudessa on viisi rakennetta rinnakkain ja uoman oikeaan rantaan on edellisten ylä-

puolelle sijoitettu lisäksi kuudes jäänpidätysrakenne (kts kuva 9). Ranta-alueita hieman laajennetaan 

luiskaamalla ne 1:2 tai loivempaan. 

 

Mallilla tarkasteltuna lisättiin jäänpidätysrakenne uomaan. Muotoilussa käytettiin lievää yksinker-

taistusta kivien muodostamasta ”silhuetista”. Laskenta toteutettiin käyttämällä pohjapatokaavaa ja 

käyttäen purkautumiskertoimena arvoa 0,50 (ohjelmassa vastaava C = 0,47). Seuraavassa kuvassa 

näkyy jäänpidätysrakenne sekä sen yläpuoleinen poikkileikkauksen muoto. 
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Kuva 11. Kaukolankosken yläpuolella oleva jäänpidätysrakenne ja sitä ylempi poikkileikkaus. 

 

Laskemalla vedenkorkeudet tilanteessa, jossa ei ole jäänpidätysrakennetta ja jäänpidätysrakenteen 

kera, saadaan vedenkorkeuseroksi MQ = 5,4 m3/s tilanteessa jäänpidätysrakenteen yläpuolella 

+0,03 m suurempia vedenkorkeuksia.  

 

Käytännössä vedenkorkeusvaikutus jää edellä mainittua pienemmäksi, koska tässä ei ole poikki-

leikkauksen muotoa muutettu perkaamalla (kuten se että molempia rantoja hieman leikataan vir-

tausalan kasvattamiseksi). Lisäksi määräävä poikkileikkaus on jonkin matkaa jäänpidätysrakenteen 

alapuolella, voidaan sanoa, ettei jäänpidätysrakenteella ole keskivedenkorkeuteen laskentatarkkuu-

den rajoissa merkittävää vaikutusta. Seuraavassa kuvassa on esitetty vedenkorkeusvaikutus jäänpi-

dätysrakenteen kera ja ilman sitä. 
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Kuva 12. Jäänpidätysrakenteen vaikutus keskivedenkorkeuteen keskivirtaamalla MQ = 5,4 m3/s. 

 

 

7.3 Laaditun mallinnuksen luotettavuudesta 
 

Tässä laadittu jäämallinnus sekä jääpadon laskenta on laskettu käyttäen HEC-RAS mallin tyypillisiä 

oletusarvoja. Muodostuvan jääpadon huokoisuutta muutettiin hieman suuremmaksi kuin oletusarvo 

(0.4 -> 0.5). Tämä johtui siitä että Uskelanjoen alaosaa on aiemmin mallinnettu käyttäen huokoi-

suuden arvona 0,50.  

 

Se miten hyvin tämä HEC-RAS normaali jääpadon mallinnus kuvaa itse jäänpidätysrakenteen toi-

mivuutta, ei tässä työssä oteta kantaa. Ylipäänsä jääkannen paksuudesta ja mahdollisesta jääpadon 

synnystä olisi hyvä saada lisäaineistoa laskentamallin tarkentamiseksi. Nyt kalibrointiin käyttöön 

saatu aineisto mahdollisti lähinnä avovesitilanteen mukaisen kalibroinnin. Jäiden osalta sen sijaan ei 

ollut käytettävissä aineistoa, jolloin jäälaskennan laskentakorkeuksia olisi voitu verrata havaintojen 

mukaisiin. 
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8 LOPPUPÄÄTELMIÄ 
- Kaukolankosken alue on hyvä testata jääpatorakenteen toimivuutta. Jokialueen rannoilla ei sijaitse 

välittömässä läheisyydessä jääpadon muodostumisen seurauksena kastumisuhan alaisia rakennuksia 

ja jyrkähköjen rantojen ansiosta vesi ei pääse leviämään laajoille alueille ranta-alueen ulkopuolelle. 

Kastuvan alueen laajuus ilmenee liitteen 1 karttakuvasta. 

- Jääpato, jonka on tässä tarkastelussa oletettu syntyvän kosken niskalle, vaikuttaa vedenkorkeuk-

siin padon yläpuolisella jokiosuudella. Tämän vedenkorkeuspadotukseen vaikutus arvioitiin sekä 

ehjänä jääkantena että syntyvän jääpadon seurauksena. Tarkastelussa käytettiin 80 m3/s virtaamaa. 

Avovesitilanteeseen verrattuna jääpato nostaa Kaukolankosken niskan alueella vesipintaa noin 2,0 

m. Pelkän ehjän jääpeitteen vaikutus avovesitilanteeseen verrattuna arvioitiin olevan noin metrin 

luokkaa. Edellä mainittuihin arvoihin päästiin käyttämällä 0,7 m jääkannen paksuutta ja jääpatoon 

liittyvien havaintojen puuttuessa laskemalla aiheutuva padotus pääosin ohjelmiston oletusarvoilla. 

- Jäiden keinotekoinen pidättäminen paikoillaan aiheuttaa veden padottumista ylävirran suuntaan. 

Sama ilmiö esiintyy luontaisesti syntyvän jääpadonkin yhteydessä. Erona luontaiseen jääpatoon on 

kuitenkin se että ajallisesti keinotekoisella rakenteella pidätettävä jääpato pyritään pitämään paikoil-

laan ajallisesti hieman kauemmin. Jääpadotuksen kesto jää kuitenkin ajallisesti aika rajalliseksi, 

kevättulvavirtaaman noustessa jäät pidättyvät rakenteella muutamia päiviä pidempään kuin ilman 

jäänpidätysrakennetta. Ilmiön lyhytaikaisuus pienentää riskiä veden runsaaseen imeytymiseen ran-

ta-alueiden maaperään. 

 - Jääpadon purkauduttua vesipinta alenee äkisti ja tämä saattaa altistaa ranta-alueen jyrkissä luis-

kissa hydrauliselle murtumariskille. Tilanteesta voi aiheutua eroosiota rantaluiskissa. Toisaalta ris-

kiä pienentää se, että padotus on muutaman päivän mittaisena varsin lyhytaikainen ja lisäksi rannat 

ovat pääosin jäässä (roudassa). Routa oletettavasti sekä ehkäisee veden kulkeutumista maarakentee-

seen, että lujittaa maata hydraulista murtumista vastaan.  

 

Tyrnävällä 27.2.2014 

 

Pekka Leiviskä, DI 

 

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä 
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YYRÖNKOSKI

Nro Tunnus Nimi Omistaja Osoite
1 734-688-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) ja Kurajoki 7 osakastilaa, suurin osakas 734-688-1-11 Vinttilä             

Aila ja Kari Vierjoki Tattulantie 221 25360 PERTTELI
2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 73 osastilaa, suurin osakas 734-673-9-71 Paijo

Tero Heikki Helin Inkereentie 638 24280 SALO
3 734-676-876-1 Yhteinen vesialue, Joet 119 osakastilaa, suurin osakas 734-676-2-50 Passi

Pertti Juhani Niinistö Pappilantie 36 25360 PERTTELI
4 734-688-1-3 Koskenpelto Markku Olavi Louhi Kaukontie 26 25360 PERTTELI
5 734-688-3-0 Yyrönkoski II Touko Jansenin perikunta, Keijo Jansen Metsonkuja 4 25190 PERTTELI
6 734-676-5-132 Ylikauko Markku Olavi Louhi Kaukontie 26 25360 PERTTELI
7 734-673-3-33 Yyrönkoski Touko Jansenin perikunta, Keijo Jansen Metsonkuja 4 25190 PERTTELI

KAUKOLAN-LAMMASKOSKI

Nro Tunnus Nimi Omistaja Osoite
8 734-680-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 19 osakastilaa, suurin osakas 734-680-3-50 Airikki

Johanna Maria Kankare Härkätie 214 21480 PRUNKILA
2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 73 osastilaa, suurin osakas 734-673-9-71 Paijo

Tero Heikki Helin Inkereentie 638 24280 SALO
9 734-680-3-50 Airikki Johanna Maria Kankare Härkätie 214 21480 PRUNKILA

10 734-680-2-16 Leppämäki Ritva Kaarina Liikanen Mikolantie 190, as 1 25360 PERTTELI
11 734-680-2-17 Koskela Eenokki Elis Nieminen Yhteystietoja ei saatavilla
12 734-673-3-195 Aliarkkila Auli Hannele Tuomi Inkereentie 725 25190 PERTTELI
13 734-680-1-47 Mikola Johanna Maria Kankare Härkätie 214 21480 PRUNKILA
14 734-427-2-11 Rasi Touko Jansenin perikunta, Keijo Jansen Metsonkuja 4 25190 PERTTELI
15 734-680-1-74 Rajapelto Pentti ja Hannele Järvinen Samariantie 32 31450 HÄNTÄLÄ

Hannu ja Merja Majuri Kirrintie 64 25190 PERTTELI
16 734-419-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 77 osakastilaa, suurin osakas 734-419-1-54 Uoti

Lasse Kaarlo Kara Lopentie 93 24260 SALO
17 734-673-3-132 Ali-Arkkila I Auli Hannele Tuomi Inkereentie 725 25190 PERTTELI

LOPENKOSKI

Nro Tunnus Nimi Omistaja Osoite
16 734-419-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 77 osakastilaa, suurin osakas 734-419-1-54 Uoti

Lasse Kaarlo Kara Lopentie 93 24260 SALO
2 734-673-876-2 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki (Salonjoki) 73 osastilaa, suurin osakas 734-673-9-71 Paijo

Tero Heikki Helin Inkereentie 638 24280 SALO
18 734-419-1-54 Uoti Lasse Kaarlo Kara Lopentie 93 24260 SALO
19 734-673-10-7 Mylly Kaarlo Juhani Suomi Myllöntie 14 24280 SALO
20 734-673-10-12 Myllö Kaarlo Juhani Suomi Myllöntie 14 24280 SALO
21 734-673-6-43 Hiirla Simo Tuomas Mäenpää Palomäentie 3 24280 SALO
22 734-419-1-16 Koskela Haapala Juho ja Vilhelmiina Yhteystietoja ei saatavilla
23 734-673-878-3 Yhteinen maa-alue, Myllypalsta 77 osakastilaa, suurin osakas 734-673-9-71 Paijo

Tero Heikki Helin Inkereentie 638 24280 SALO
24 734-673-4-50 Olli Jaakko Juhani Halkilahti Inkereentie 452 as 1  24280 SALO

Mikko Markus Halkilahti Inkereentie 450 24100 SALO
25 734-673-4-8 Kotikoski Rainer Edvin Salonen Kuruntie 4 B8 24800 HALIKKO
26 734-437-3-19 Haittio Kari Juhani Kara Vanha Perttelintie 400 24260 SALO



HAUKKALANKOSKI

Nro Tunnus Nimi Omistaja Osoite
27 734-437-876-3 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki ja Kurajoki 46 osakastilaa, suurin osakas 734-437-3-19 Haittio

Kari Juhani Kara Vanha Perttelintie 400 24260 SALO
28 734-406-876-1 Yhteinen vesialue, Uskelanjoki 24 osakastilaa, suurin osakas 734-406-1-27 Jaakko

Jaakko Juhani Halkilahti Inkereentie 452 as 1  24280 SALO
Mikko Markus Halkilahti Inkereentie 450 24100 SALO

29 734-406-878-1 Yhteinen maa-alue, Rantamaa-alue (vyörymaa) 24 osakastilaa, osakasluettelo vahvistamaton 
30 734-437-1-3 Olli Jyrki Uolevi Heimo Veitakkalantie 40 A 2 24260 SALO
31 734-406-4-29 Hintsa Jaakko Juhani Halkilahti Inkereentie 452 as 1  24280 SALO

Mikko Markus Halkilahti Inkereentie 450 24100 SALO
32 734-406-4-24 Teuvola Teuvo Tapani Reposen perikunta

Gunhild Svea Margareta Reponen Klåvusvägen 1 C 24 00910 HELSINGFORS
Juha Tapio Reponen Pihkarinne 1 24280 SALO
Taina Kristiina Reponen Susisaarentie 80 24240 SALO
Tomi Tapani Reponen Klaavuntie 1 C 24 00910 HELSINKI
Tuija Lemmikki Sundström Leppätie 24 24260 SALO

33 734-406-1-27 Jaakko Jaakko Juhani Halkilahti Inkereentie 452 as 1  24280 SALO
Mikko Markus Halkilahti Inkereentie 450 24100 SALO

34 734-406-3-9 Raune Sinikka Tellervo Virtanen Inkereentie 471 as. 1 24280 SALO

MOISIONKOSKI

Nro Tunnus Nimi Omistaja Osoite
35 734-421-876-2 Yhteinen vesialue, Salonjoki 28 osakastilaa, suurin osakas 734-421-2-38 Pohjatalo

Salon kaupunki PL 77 24101 SALO
36 734-5-9903-27 Rantapuisto Salon kaupunki PL 77 24101 SALO
37 734-7-9903-3 Siltavoudinpuisto Salon kaupunki PL 77 24101 SALO
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Viurilanlahden alue muodostuu Viurilanlahdesta, Jokiniemenlahdesta ja siihen liittyvästä Rauvolanselästä
itärantoineen sekä Kaijanlammesta. Alueeseen sisältyy myös lahden itäpuolella olevan Salon kaupungin
entisen jätevedenpuhdistamon aluetta ja koillispuolella olevia peltoja, jotka ovat tärkeitä muutonaikaisia
levähdyspaikkoja mm. hanhille.

Lintuvesiohjelmaan kuuluva alue on luokiteltu kansainvälisestikin arvokkaaksi. Osa Viurilanlahdesta
kuuluu myös Vaisakon luonnonsuojelualueeseen.

Viurilanlahti on sinne laskevien jokien makeuttama allas, jonka ympärille jokien kuljettama liete ja
maankohoaminen ovat saaneet aikaan runsaat matalapohjaiset, maatumassa olevat niitty- ja
ruovikkorannat. Lahden kasvilajisto muodostuu selvistä makean veden lajeista, mutta myös merivaikutus
näkyy jossain määrin lajistossa.

Hyvin rehevän kasvillisuuden leimaa-antavin piirre on lahtea kiertävät vankat järviruokokasvustot.
Ruovikkovyöhykkeessä tavataan varsin runsaasti myös järvikaislaa ja osmankäämejä. Selvästi makean
veden lajistoa lahdella edustavat mm. ristilimaska, hapsiluikka, mutayrtti, haarapalpakko, puro-, heinä- ja
uistinvita, kurjenmiekka, ulpukka, pohjanlumme, keiholehti, kalmojuuri, vesikuusi ja isovesiherne. Lahden
kasviston mereisyyttä kuvastavat mm. merisuolake, merikaisla, meriputki, merirannikki ja suolasolmukki.
Rehevöityminen pyrkii yksipuolistamaan lajistoa, vaikka se vielä onkin varsin edustavaa.

Viurilanlahden linnusto on hyvin monipuolinen ja varsinkin vesilintukanta on poikkeuksellisen suuri.
Lahden mataluus on pitänyt pesivien vesilintujen lajiston monipuolisena, joskin varsinaiset syvänveden
lajit kuten koskelot puuttuvat. Silkkiuikkuja ja sotkia on runsaasti ja telkkien määrä on pöntötyksen
seurauksena lisääntynyt. Runsaimmin alueella pesii sinisorsia ja nokikanoja, kumpaakin yli sata paria.
Kaikkiaan lahdella pesii yli kymmenen vesilintulajia. Alueella on myös naurulokkikolonia.

Kahlaajille Viurilanlahden niittyrannat tarjoavat hyvät elinmahdollisuudet. Tyypillisiä pesijöitä ovat
taivaanvuohet, töyhtöhyypät ja punajalkaviklot. Pikkutyllit pesivät jätevedenpuhdistamon alueella.
Rantasipi ja metsäviklo pesivät säännöllisesti lahden luonnontilaisimmilla rannoilla. Rantojen
varpuslintujen tyyppilajeja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku runsaiden ruovikoiden ansiosta. Nykyään
tyyppilajistoon kuuluvat myös rytikerttunen ja punavarpunen. Säännöllisesti lahden ruovikoissa ja
pensaistossa tavataan myös satakieli ja useita kerttuslajeja.

Muutonaikainen lajisto on huomattava, sillä monet läpimuuttajat käyttävät aluetta levähdys- ja
ruokailualueena. Varsinkin muuttavia hyönteissyöjiä ja loppusyksystä peltolintuja on suurina
ruokailuparvina. Lahti on myös tärkeä muuton ja sulkasadon aikainen kerääntymisalue. Erityisesti
arktisille alueille muuttavia lintuja nähdään lahdella paljon. Vesilintuja voi kerääntyä lahden alueelle
useita tuhansia, ja kahlaajiakin useita satoja. Syksyisin lahdella ja ympäröivillä pelloilla tavataan
runsaasti myös hanhia.

Jokiniemenlahden-Kaijanlammen alue on lähes ainut säilynyt näyte Halikonlahden rannoille aikoinaan
niin leimallisista niityistä. Kaijanlampi on umpeenkasvaneen salmen ja ruovikkoalueen keskelle jäänyt
pieni lampi, jota ympäröi vesijätölle syntynyt neva. Tämän eteläpuolella on tervaleppälehto, jossa kasvaa
mm. kotkansiipi, nevaimarre, lehtopalsami, imikkä sekä joitakin pähkinäpensaita. Jokiniemen
rantaniittyjen edessä on leveä ruovikkovyöhyke, joka vähitellen harvenee avovedeksi Rauvolanselällä.
Myös tällä alueella on runsas vesilintukanta. Nokikana on valtalaji, mutta melko runsaita ovat myös
sinisorsa, silkkiuikku ja telkkä. Alueella pesii ainakin ajoittain heinätavi.

Nykyään alueella on naurulokkikolonia. Laajojen niittyjen ja ruovikon ansiosta myös rantalinnusto on
monipuolinen. Alueella tavataan säännöllisesti ruskosuohaukka ja kaulushaikara. Luhtahuitti ja
ruisrääkkä kuuluvat lajistoon. Kahlaajia alueella pesii useita lajeja kuten punajalkaviklo, taivaanvuohi ja
töyhtöhyyppä. Myös Jokiniemen alue on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka. Hanhiparvia sekä
suokukkoja ja vikloja tavataan niityillä suuriakin määriä ruokailemassa. Jokiniemenlahti ja Rauvolanselkä
ovat vesilintujen merkittäviä muuton ja sulkasadon aikaisia kokoontumisalueita.

Viurilanlahden Natura-alueeseen kuuluu lisäksi Rauvolanselän itärantaa, jonka kapeahkon
ruovikkovyöhykkeen jälkeen on luhtaisia piirteitä omaava kapea lehtipuuvaltainen vyöhyke, jossa mm.
tervaleppä ja tuomi ovat runsaita ja aluskasvillisuus rehevää.
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Suojelutilanne

Osa alueesta kuuluu valtion omistamaan Vaisakon suojelualueeseen ja lähes koko loppuosa on
perustettu yksityismaiden suojelualueeksi,

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa Viurulanlahdesta, Jokiniitynlahti ja Kaijanlammi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan ja
seutukaavan SL-alueeseen.

Osa pelloista on seutukaavassa MY-alueena.

Luontodirektiivin luontotyypit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen I
luontotyypit eivät ole alueen suojeluperuste.

Vaisakon alue on oma erillinen Natura-kohde (FI0200125), joka on suojeltu luontodirektiivin perusteella ja
millä luontotyypit ovat suojeluperuste.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alue on suojeltu vain lintudirektiivin perusteella ja siten alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen II lajit
eivät ole alueen suojeluperuste.

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Gavia arctica kuikka

Gavia stellata kaakkuri

Podiceps auritus mustakurkku-uikku

Branta leucopsis valkoposkihanhi

Cygnus cygnus laulujoutsen

Mergus albellus uivelo

Botaurus stellaris kaulushaikara

Grus grus kurki

Crex crex ruisrääkkä

Porzana porzana luhtahuitti

Circus aeruginosus ruskosuohaukka

Circus cyaneus sinisuohaukka

Pernis apivorus mehiläishaukka

Philomachus pugnax suokukko

Tringa glareola liro

Pluvialis apricaria kapustarinta

Ymparisto > Viurilanlahti http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_aluee...

3 / 7 27.9.2013 9:59



Phalaropus lobatus vesipääsky

Sterna hirundo kalatiira

Sterna paradisaea lapintiira

Sterna caspia räyskä

Chlidonias niger mustatiira

Asio flammeus suopöllö

Aegolius funereus helmipöllö

Alcedo atthis kuningaskalastaja

Caprimulgus europaeus kehrääjä

Lanius collurio pikkulepinkäinen

Dryocopus martius palokärki

Picoides tridactylus pohjantikka

Lullula arborea kangaskiuru

Luscinia svecica svecica sinirinta

Emberiza hortulana peltosirkku

Alueella esiintyy lisäksi neljä uhanalaista lajia, joiden tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja
muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Ardea cinerea harmaahaikara

Podiceps grisegena härkälintu

Anser fabalis metsähanhi

Aythya marila lapasotka

Anas strepera harmaasorsa

Anas querquedula heinätavi

Anas acuta jouhisorsa

Melanitta fusca pilkkasiipi

Melanitta nigra mustalintu

Tringa erythropus mustaviklo 

Tringa totanus punajalkaviklo

Calidris temminckii lapinsirri

Calidris ferruginea kuovisirri

Lymnocryptes minimus jänkäkurppa

Arenaria interpres karikukko
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Anser anser merihanhi

Branta bernicla sepelhanhi

Fulicula atra nokikana

Mergus serrator tukkakoskelo

Mergus merganser isokoskelo

Anas crecca tavi

Anas penelope haapana

Anas clypeata lapasorsa

Aythya fuligula tukkasotka

Aythya ferina punasotka

Bucephala clangula telkkä

Clangula hyemalis alli

Larus fuscus fuscus selkälokki

Numenius arquata isokuovi

Numenius phaeopus pikkukuovi

Tringa nebularia valkoviklo

Tringa hypoleucos rantasipi

Gallinago gallinago taivaanvuohi

Charadrius dubius pikkutylli

Charadrius hiaticula tylli

Calidris minuta pikkusirri

Calidris alpina suosirri

Limicola falcinellus jänkäsirriäinen

Buteo buteo hiirihaukka

Accipiter nisus varpushaukka

Accipiter gentilis kanahaukka

Perdix perdix peltopyy

Falco tinnunculus tuulihaukka

Falco subbuteo nuolihaukka

Larus minutus pikkulokki

Columba oenas uuttukyyhky

Muuta lajistoa
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Strix aluco lehtopöllö

Dendrocopos major käpytikka

Jynx torquila käenpiika

Bombycilla garrulus tilhi

Hirundo rustica haarapääsky

Riparia riparia törmäpääsky

Delichon urbica räystäspääsky

Saxicola rubetra pensastasku

Oenanthe oenanthe kivitasku

Troglodytes troglodytes peukaloinen

Phoenicurus phoenicurus leppälintu

Muscicapa striata harmaasieppo

Certhia familiaris puukiipijä

Lanius excubitor isolepinkäinen

Eremophila alpestris tunturikiuru

Motacilla alba västäräkki

Motacilla flava keltavästäräkki

Anthus trivialis metsäkirvinen

Anthus cervinus lapinkirvinen

Anthus petrosus luotokirvinen

Phylloscopus sibilatrix sirittäjä

Phylloscopus trochiloides idänuunilintu

Hippolais icterina kultarinta

Acrocephalus scirpaeus rytikerttunen

Acrocephalus schoenobaenus ruokokerttunen

Acrocephalus palustris luhtakerttunen

Acrocephalus arundinaceus rastaskerttunen

Acrocephalus dumetorum viitakerttunen

Locustella naevia pensassirkkalintu

Sylvia atricapilla mustapääkerttu

Carpodacus erythrinus punavarpunen

Carduelis carduelis tikli

Plectrophenax nivalis pulmunen
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Vaisakko
Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200125
Halikko
82 ha
SCI (osittain päällekkäin SPA:n
kanssa)

Alueen kuvaus

Vaisakko on osittain päällekkäin Viurilanlahden Natura-alueen (FI0200027) kanssa. Vaisakon alue
muodostuu Vaisakon luonnonsuojelualueesta ja siihen liittyvästä Vankkurinmäestä. Alue on monine
pienpiirteisine lehtokokonaisuuksineen ja rehevine aluskasvillisuuksineen sekä linnustollisesti arvokkaine
Viurilanlahden rantaniittyineen ja ruovikkoineen erittäin arvokas kokonaisuus. Alueella tavataan monia
harvinaisia lehdoissa viihtyviä sieni- ja jäkälälajeja ja jalopuumetsiköt sekä suuret tammet ovat
valtakunnallisesti merkittäviä.

Vaisakon luonnonsuojelualue muodostuu Halikonlahteen työntyvästä niemekkeestä ja alueen
pohjoisosassa olevasta laajasta linnustollisesti arvokkaasta rantaniitty- ja ruovikkoalueesta. Alueen jakaa
kahteen osaan painanteessa oleva vanha niitty, johon on istutettu rauduskoivua. Painanteen molemmin
puolin kohoaa pitkänomainen, välillä jyrkkäreunainen mäki. Painanteen itäpuolinen mäki on alaosaltaan
kapeana kaistana mäenaluslehtoa. Kaistaleella kasvaa runsaasti lehmusta, tammea ja vaahteraa. Mäen
keskiosassa on vaihettumisvyöhykkeenä rinnemetsiä, joissa valtapuuna on kuusi. Rinteillä on myös
pähkinäpensaikkoja, jotka tosin ovat kuusettumisen myötä heikentyneet. Mäen lakiosassa on karuja
kalliometsiköitä. Mäen itärinne laskeutuu kuusta kasvavan vaihettumisvyöhykkeen myötä alueen
kaakkoisosassa lehmusta, tammea ja vaahteraa kasvavaksi jalopuumetsiköksi. Alueen koillisosaa
hallitsevat kuusten kanssa valosta kilpailevat lehmukset ja tammet.

Painanteen länsipuolella kohoavan Vankkurinmäen paikoin hyvin jyrkän itärinteen alaosa muodostuu
kapeasta mäenaluslehdosta. Kaistale on lehmuksen, kuusen ja haavan muodostamaa sekametsää.
Rinnettä ylöspäin mentäessä lehmuksen määrä vähenee ja alue muuttuu vähitellen kalliomänniköksi.
Vankkurinmäen eteläreunaa myötäilee myös lehtipuuvaltainen rinnelehto. Ylempänä on lehtipuuvaltaisia
notkelmia ja kalliomänniköitä.

Vesi ja meri Luonto Ilmasto ja ilma Kulutus ja tuotanto Elinympäristö ja kaavoitus Rakentaminen Asuminen

Hae sivustolta Hae

Tarkenna hakua
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Alueen aluskasvillisuus on monipuolista ja edustavaa sekä osin harvinaistakin. Jyrkänteiden alla paikoin
esiintyvissä saniaislehdoissa on lajirikas itiökasvien valikoima mm. kotkansiipi, hiirenporras,
metsäalvejuuri, katinlieko, metsäkorte ja lehtokorte. Alueella on tavattu myös saunionoidanlukko.
Lehtolajisto on muutenkin erittäin lajirikas ja alueelta on tavattukin suurin osa hemiboreaalisen alueen
lehdoille tyypillisistä lajeista, kuten mm. kelta- ja sinivuokko, mukulaleinikki, pystykiurunkannus,
jänönsalaatti, lehtopalsami, velholehti, lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtotähtimö, kyläkellukka,
kevätlinnunherne, haisukurjenpolvi, imikkä, lehtopähkämö, lehtokielo, isokäenrieska ja valkolehdokki.
Lehtoalueella on jyrkänteiden edustalla tavattu valtakunnallisesti uhanalaisia sieniä ja sammalia kuten
pisarahelttahelokka, sinihelttajauhikas ja isolimalakki, isotorasammal, luutasammal sekä lahopuulla
kasvava alueellisesti uhanalainen katvesammal. Kallioalueen jyrkänteillä on etupäässä edustavaa
oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä. Itäosan jyrkänteiden tyvellä on myös kalliorakojen
ja rapautumaonkaloiden sammalyhteisöjä. Paikoin tyvionkaloissa kasvaa mm. uhanalainen luutasammal
sekä koloriippusammal ja ketjusammal. Seinämien ravinteisemmissa kohdissa tavataan mm. talja- ja
isoruostesammal.

Vaisakon alueeseen kuuluva Viurilanlahden osa kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan.
Eläimistö ja varsinkin linnusto on runsas ja lajirikas. Alueella tavataan liito-orava sekä mm.
harmaapäätikka, huuhkaja, helmipöllö, kangaskiuru, pohjantikka ja runsaasti etenkin lehdoissa viihtyviä
lajeja kuten satakieli, kultarinta, lehto- ja mustapääkerttu, lehtopöllö, luhtakerttunen ja punavarpunen.

Suojelutilanne

Varsinainen Vaisakon suojelualue on valtion omistuksessa ja perustettu luonnonsuojelualueeksi.
Vankkurinmäki ei kuulu perustettuun suojelualueeseen.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta on luonnonsuojelualueena.

Vankkurinmäki toteutetaan maa-aineslailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Laajat matalat lahdet (1160) 32%

Silikaattikalliot (8220) 16%

Jalopuumetsät* (9020) 4%

Lehdot (9050) 35%

Hakamaat ja kaskilaitumet (9070) 1%

Raviini- ja rinnelehdot* (9180) 2%

Puustoiset suot* (91D0) 2%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen ll lajit

Pteromys volans
Cynodontium suecicum

liito-orava
isotorasammal

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat liitteen I linnut
eivät ole alueen suojeluperuste.

Bubo bubo
Aegolius funereus
Bonasa bonasia
Picus canus
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Lanius collurio
Lullula arborea

huuhkaja
helmipöllö
pyy
harmaapäätikka
palokärki
pohjantikka
pikkulepinkäinen
kangaskiuru

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Falco subbuteo nuolihaukka

Columba oenas uuttukyyhky

Muuta lajistoa

Anas penelope
Anas crecca

haapana
tavi
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Anas clypeata
Aythya fulicula
Aythya ferina
Bucephala clangula
Tringa ochropus
Strix aluco
Dendrocopus major
Parus major

Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus montanus
Aegithalos caudatus
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Certhia familiaris
Regulus regulus

Prunella modularis
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Motacilla alba
Hippolais icterina
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Acrocephalus scirpaeus
Acrocephalus palustris

Acrocephalus schoenobaenus
Luscinia luscinia
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curruca
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus

Loxia curvirostra
Loxia pytyopsittacus
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Neccera besseri
Anomodon attenuatus
Geocalyx graveolens
Callicladium haldanianum
Thamnobryum alopecurum
Lobaria pulmonaria

Limacella guttata
Pholiota albocrenulata
Amanita magnivolvata
Melaphyllum eyrei

lapasorsa
tukkasotka
punasotka
telkkä
metsäviklo
lehtopöllö
käpytikka
talitiainen

sinitiainen
töyhtötiainen
hömötiainen
pyrstötiainen
kivitasku
pensastasku
leppälintu
punarinta
puukiipijä
hippiäinen

rautiainen
harmaasieppo
kirjosieppo
västäräkki
kultarinta
pajulintu
tiltaltti
sirittäjä
rytikerttunen
luhtakerttunen

ruokokerttunen
satakieli
pensaskerttu
mustapääkerttu
lehtokerttu
hernekerttu
viherpeippo
tikli
vihervarpunen
punavarpunen

pikkukäpylintu
isokäpylintu
keltasirkku
pajusirkku
koloviuhkasammal
taljaruostesammal
ryytisammal
katvesammal
luutasammal
raidankeuhkojäkälä

isolimalakki
pisarahelttahelokka
tuppikärpässieni
sinihelttajauhikas
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1  YLEISTÄ 
 
Salon keskustan läpi virtaavan Uskelanjoen tulviminen jääpatojen seurauksena on viime vuosina 
aiheuttanut merkittäviä tulvavaaratilanteita Salon keskusta-alueelle. Tulvariskien vähentämiseksi on 
Salon keskustan ja Perttelin väliselle Uskelanjoen osuudelle suunnitteilla jäänpidätysrakenteita, 
joiden toimintaperiaate perustuu joen koskien luonnonmukaisen jäänpidätyskyvyn parantamiseen.  
 
Uskelanjoen Lopenkosken kohdalla noin 5 km Salon keskustasta yläjuoksulle on suunnitteilla 
jäänpidätysrakenne, joka toteutettaisiin luonnonmukaisilla suurilla kivirakenteilla. Lopenkosken 
kohdalla rantaluiska eteläpuolelle on korkea ja jyrkkä.  Rantaluiskassa on tapahtunut useita laajoja 
sortumia. Näiden perusteella on arvioitu rantaluiskan stabiliteetin olevan huono, minkä vuoksi on 
tarpeen tutkia jäänpidätysrakenteen rakentamisen vaikutuksia rantaluiskan stabiliteettiin.  
 

 
Kuva 1. Kuva Lopenkoskelta. Kairauspiste 1 näkyy tikutettuna vasemmalla. 
 
Tässä lausunnossa käsitellään Lopenkosken eteläisen rantaluiskan stabiliteettia ja suunnitellun 
jäänpidätysrakenteen vaikutusta alueen stabiliteettiin kohteesta laadittuihin pohjatutkimus- ja 
maastomittaustietoihin perustuen. Itse jäänpidätysrakenteen suunnittelu, ja perustamistapaa varten 
mahdollisesti tarvittavien pohjatutkimusten ja maastomittausten tekeminen ei kuulunut tähän työhön. 

 

2 MAAPERÄ JA PINNANMUODOT 

2.1 Tehdyt tutkimukset 
 
Pöyry Finland Oy on Salon kaupungin toimeksiannosta tehnyt pohjatutkimuksia ja maastomittauksia 
suunnitellun jääpidätysrakenteen eteläpuoleisessa rantaluiskassa. Tutkimusten tarkoituksena on ollut 
arvioida rantaluiskan stabiliteettia. Pohjatutkimukset toteutettiin tutkimalla suunnitellun 
jäänpidätysrakenteen kohdalta jokea vastaan kohtisuoraan olevasta poikkileikkauksesta neljä pistettä, 
joista kustakin tehtiin painokairaus ja kolmesta pisteestä lisäksi siipikairaus. Alimmasta pisteestä 
siipikairausta ei saatu tehtyä. Lisäksi yhdestä pisteestä otettiin häiriintyneet näytteet, joista 
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laboratoriossa määritettiin vesipitoisuus, hienousluku ja humuspitoisuus. Pohjatutkimuspisteiden 
sijainti on esitetty alueen kartassa liitteessä 1. Aiemmin tehtyjä pohjatutkimuksia alueelta ei ole 
olemassa. 
 
Jää ja virtaamatilanne joella ei mahdollistanut joen pohjan luotauksen tekemistä 
tarkasteluleikkauksesta. Joen pohjan taso ja veden korkeudet laskentatarkasteluihin mallinnettiin 
Ecoriver Oy:n toimittamien Uskelanjoesta tarkastelukohdan lähistöltä tehtyjen poikkileikkausten 
avulla. Kaikki mittaukset ja kairaukset on tehty ETRS-GK23 koordinaatti- ja N2000 
korkeusjärjestelmässä, joissa myös kaikki tämän työn sijaintitieto on esitetty. 
 

2.2 Maasto 
 
Tarkastelualueella on suuret korkeusvaihtelut, mistä myös sortumat osittain johtuvat. Joenpohja 
tarkastelualueella vaihtelee alimmillaan tasolla +7…+9. Joenpohjan tasolta maanpinta nousee 
eteläistä rantaluiskaa ylöspäin noin kaltevuudella 1:2,5…3 rantaluiskan yläreunalle asti noin tasolle 
+25…+26. Rantaluiskassa on tapahtunut useita sortumia, jotka ovat havaittavissa kartassa liitteessä 1. 
Sortumissa maa on sortunut 40…50 m matkalta rantaluiskasta. 
   
Kuivana kautena joen aliveden NW on arvioitu olevan joen pohjan tasossa. Suunnitellun 
jäänpidätysrakennelman yläjuoksun puolella keskivesi MW on arvioitu olevan +8,7 ja ylivesi 
HW1/50 olevan +10,3.    
 

 
 
Kuva 2. Laaja rantaluiskan sortuma Lopenkoskella 
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2.3 Pohjasuhteet 
 

Pohjasuhdekuvaus perustuu suunnittelualueella tämän työn yhteydessä tehtyihin pohjatutkimuksiin. 
Lopenkosken eteläisen rantaluiskan maaperä on tehtyjen tutkimusten mukaan savea tai silttiä noin 15 
metrin paksuudelta ennen moreenikerroksia. Maanpinnassa on noin 1 m paksuinen kuivakuorikerros 
ennen pehmeämpiä noin 10 m paksuisia lihavan saven kerroksia. Kuivakuorikerroksen alapuolella 
savikerrosten siipikairalla määritetty häiriintymätön leikkauslujuus vaihtelee 20…35 kPa:n välissä. 
Huomionarvoista on, että siipikairalla saatu häiriintyneen saven lujuus vaihtelee kuivakuorikerroksen 
alapuolella 1…3 kPa:n välissä. Saven vesipitoisuudet laboratoriomäärityksissä vaihtelivat 44…48 % 
välillä ja hienousluvut 50…53 % välillä.  Savikerrosten alapuolella on ylempänä rantaluiskassa noin 
3…4 m paksuinen savisen siltin kerrostuma ja tämän alapuolella moreenikerrostumat. Savikerrokset 
ohenevat rantaluiskaa alaspäin siirryttäessä. Alimmassa tehdyssä painokairauksessa ei savikerroksia 
havaittu.  Alempana rantaluiskassa sekä joenpohjassa on karkearakeisia maa-aineksia soraa ja 
hiekkaa ennen moreenikerroksia. Pohjavedenpinnan tasosta ei alueelta ole mittaustietoa, mutta lähellä 
jokea sen voidaan olettaa seurailevan hitaasti joen vedenpinnan vaihteluita ja ylempänä rantaluiskassa 
olevan kuivakuorikerroksen alapuolella. Pohjatutkimusten perusteella määritetyt maalajirajat on 
esitetty leikkauksessa liitteessä 2. 
 
 

3 VAKAVUUSTARKASTELUT 
 

3.1 Lähtökohdat 
 
 
Stabiliteettitarkastelut tehtiin suljetun tilan tarkasteluina suljettuja siipikairauksista määritettyjä 
suljettuja leikkauslujuuksia käyttäen. Siipikairauslujuuksia redusointitarve tutkittiin häiriintyneistä 
maanäytteistä hienouslukujen avulla. Hienousluku oli suurimmillaan vain 53 %, minkä vuoksi 
siipikairauslujuuksia ei juuri tarvinnut redusoida.  
 
Stabiliteettilaskennoissa mitoittavana joen vesitilanteena käytettiin pitkän ajan aliveden tilannetta, 
jollainen joella voi syntyä esim. pitkän kuivan kauden aikana. Tällöin veden joessa on arvioitu olevan 
likimain joen pohjan tasossa. Joessa oleva vesimassa toimii kuormana maan sortumista vastaan. Kun 
vesimassa häviää, heikkenee luiskan vakavuus. Yleensä jokipenkereen stabiliteettilaskennoissa on 
tarpeen tarkastella myös nopean veden pinnan laskun tilanne. Tässä kohteessa tarkastellun 
rantaluiskan korkeus joen vesipintojen vaihteluväliin nähden on niin suuri, ettei joen vesitilanteen 
nopealla vaihtumisella arvioitu olevan vaikutusta todennäköisimpinä pidettyihin liukupintoihin.  
 
Stabiliteettilaskennat tehtiin joen nykyiselle rannalle ja tilanteelle, jossa jääpidätysrakennelma on 
kohdalle rakennettu. Tarkastelupoikkileikkaus rantaluiskasta pyrittiin valitsemaan 
jäänpidätysrakenteen kohdalta jyrkimpään rantaluiskan kohtaan.  
 
Stabiliteettilaskennat tehtiin käyttäen Bishopin 2d-ympyräliukupintamenetelmää Novapoint Geocalc -
ohjelmalla. Laskennat tehtiin käyttäen kokonaisvarmuusmenetelmää. Tällöin, kun laskennoissa 
saadaan oletetun liukupinnan tarkasteluissa kokonaisvarmuus Fkok  1, on mitoittavan tilanteen 
sattuessa rantaluiska laskennallisesti sortumassa. Laskentatarkasteluihin liittyy aina mm. olosuhteista, 
maaperästä ja tutkimusmenetelmistä johtuvia epävarmuuksia. Tämän vuoksi kokonaisvarmuuden 
stabiliteetin suhteen on oltava aina selvästi yli 1, yleisesti Fkok  1,8, mikäli alueelle rakennetaan.  
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Rakentamista ohjaavat normit ja ohjeistukset eivät suoraan kerro kyseessä olevan kaltaiselta 
tapaukselta vaadittavia kokonaisvarmuuskertoimia. Rakennustyön aikana rantaluiskaa voidaan 
kuitenkin tässä käsitellä työnaikaisena kaivantona. Tällöin tulisi kokonaisvarmuuskertoimen sortumaa 
vastaan olla Pohjarakennusohjeiden mukaisesti F  1,5. Stabiliteetille vaadittu varmuuskerroin 
pysyvässä tilanteessa on Pohjarakennusohjeiden vaatimusten mukaisesti F  1,8, kun kaivannon 
vaikutusalueella on pysyviä rakenteita. Jokipenkereiden stabiliteettitarkasteluissa riittävänä 
varmuuskertoimena aliveden tilanteessa on yleisesti voitu taas pitää F  1,5, mikäli sortuman 
vaikutusalueella ei ole olemassa tai suunnitelmissa pysyviä rakenteita. Tämä vastaa myös Eurokoodin 
mukaista seuraamusluokan ja tutkimusmäärien kautta vaadittua varmuustasoa kyseiselle tapaukselle. 
 
 

3.2 Rannan stabiliteetti nykytilanteessa 
 

Rantaluiskan stabiliteetti nykytilanteessa on huono. Kokonaisvarmuuskerroin sortumista vastaan on 
nykytilanteessa pienimmillään F = 1,1. Joen vesipinnan vaihteluilla ei ole oleellista vaikutusta 
vaarallisimpien liukupintojen (todennäköisimpien sortumakohtien) varmuuskertoimiin. 
Vaarallisimmat liukupinnat eivät ulotu joen vesipintojen vaihtelualueelle. Kokonaisvarmuuskerroin 
sortumista vastaan aliveden tilanteessa liukupinnoille, jotka ulottuvat joen vesipintojen 
vaihtelualueelle eli kaavailuille jäänpidätysrakenteiden rakennuskohdalle, on nykytilanteessa F = 1,2. 
Kuvassa 3 on esitetty nykytilanteelle lasketut varmuuskertoimet.   
 
 

 
Kuva 3. Rantaluiskan varmuuskertoimet nykytilanteessa, kun joessa ei vettä. FOS = 
kokonaisvarmuuskerroin. Laskelman tulos parametreineen on esitetty liitteessä 3. 

 

Kuvassa esitetty tarkastelu tehtiin normaalin tavan mukaan käyttäen mitattuja häiriintymättömiä 
leikkauslujuuksia. Alueella mitattu häiriintynyt leikkauslujuus on olematon. Maa on täten erittäin 
sensitiivistä, minkä vuoksi maan häiriintyy eli menettää lujuutensa, esimerkiksi maahan kohdistuvan 
ulkoisen kuormituksen, kuten esimerkiksi tärinän tai voimakkaiden sää ilmiöiden vaikutuksesta. 
Myös virtaava pintavesi ja routiminen voivat vaikuttaa merkittävästi luiskan stabiliteettiin 
paikallisesti. Hienousluku korreloi suomalaisilla savikoilla yleisesti saven juoksurajan kanssa. 
Laboratoriossa määritetty saven hienousluku on tarkastelualueella hyvin lähellä saven vesipitoisuutta. 
Tämä tarkoittaa, että jo pienikin saven vesipitoisuuden lisääntyminen voi johtaa saven juoksurajan 
ylittymiseen, jolloin maa häiriintyy. 
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Häiriintymättömillä lujuuksilla laskettujen varmuuskertoimien ollessa näin lähellä yhtä jo maan 
pienikin häiriintyminen (leikkauslujuuden aleneminen) voi johtaa sortumiin. Todennäköisesti edellä 
esitetyn syyn vuoksi rantaluiskaa on alueelta aikaisemmin sortunut.  
 
Mikäli laskentatarkastelu tehdään käyttäen siipikairalla mitattuja täysin häiriintyneitä lujuuksia, ovat 
pienimmät varmuuskertoimet suuruusluokkaa F = 0,1. Mikäli oletetaan, että maa menettää 
häiriintymisen seurauksena puolet lujuudestaan, ovat pienimmät kokonaisvarmuuskertoimet 
suuruusluokkaa F= 0,6. Liitteessä 4 on esitetty kyseisen kaltaisen tilanteen stabiliteettilaskennan tulos 
nykytilanteelle.  Tällaisessa tapauksessa maan häiriintyessä sortuma toteutuu.  
 
 

3.3 Rannan stabiliteetti rakentamisen jälkeen ja rakentamisen aikana 
 

Rantaluiskan stabiliteettia tarkasteltiin tilanteessa, jossa jäänpidätysrakenteet on rakennettu. 
Laskentoihin mallinnettiin jäänpidätysrakenteille kaavailtu verhous rantaluiskan joenpohjasta noin 
metrin yliveden HW tason yläpuolelle. Joen pohjaa ei jäänpidätysrakennetta varten madalleta. 
Kuvasta 4 nähdään, etteivät jäänpidätysrakenteet kohdalla vaikuta vaarallisimpien liukupintojen 
kokonaisvarmuuskertoimiin tarkasteluleikkauksessa.  Jäänpidätysrakenteen tulevaisuudessa padottava 
vesi ja rantaluiskiin törmäävä jää kuitenkin rasittavat rantaluiskaa ja voivat nostaa huokospainetta 
rantaluiskassa. Kyseiset tekijät voivat johtaa saven häiriintymiseen rantaluiskassa ja edesauttaa täten 
sortumien syntyä etenkin pidätysrakenteen yläjuoksun puolella melko laajallakin alueella. 
Todettakoon kuitenkin, että jääpatoja alueella on syntynyt luonnostaan myös aikaisemmin. 
 
Työn aikana, mikäli rantaluiskaa joudutaan leikkaamaan esim. jäänpidätysrakenteen verhouksen 
asentamisen vuoksi, rantaluiskan laskennallinen stabiliteetti huononee kuvien 3 ja 4 tilanteesta, minkä 
vuoksi rantaluiskan leikkaamista ei suositella. Mahdollisen rakentamisen aikana tulee välttää 
kaikenlaista rantaluiskiin kohdistuvia rasituksia, erityisesti tärinää ja rantaluiskalla työkoneilla 
liikkumista häiriintymisen ehkäisemiseksi.  

 
Kuva 4. Rantaluiskan varmuuskertoimet, kun jäänpidätysrakenne on kohdalle rakennettu tilanteessa, jossa 
joessa ei ole vettä. FOS = kokonaisvarmuuskerroin. Laskelman tulos parametreineen on esitetty liitteessä 5. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITELTAVAT JATKOTOIMENPITEET 
 

Alueellinen vakavuus tarkastelualueella on erittäin huono. Sortumia alueella on tapahtunut 
aikaisemmin runsaasti ja tapahtuu myös jatkossa. Maan häiriintyessä syystä tai toisesta sortumat 
alueella voivat tapahtua hyvin nopeasti.  Jäänpidätysrakenteiden suunnittelussa ja kunnossapidossa 
tulee varautua siihen, että rantaluiskaa sortuu alueelta jatkossakin ja sortumat voivat ulottua 
jäänpidätysrakennelmaan asti. 
 
Mikäli rantaluiskan vakavuutta halutaan parantaa sellaiseksi, ettei sortumia alueella synny, 
mahdollisia parannuskeinoja voisivat olla mm. rantaluiskan kevennysleikkaus, lujiterakenteet, 
stabilointi, massojen vaihto tai liukupinnat katkaiseva ankkuroitu ponttiseinä. Sortumien 
todennäköisyyttä voidaan yrittää pienentää maan häiriintymisriskiä pienentämällä, esimerkiksi 
rantaluiskan verhouksella rantaluiskan pintakuivatukseen vaikuttamalla vähentämällä 
ojitusjärjestelyin rantaluiskan valumavesien määriä. 
 
Itse kaavailtujen jäänpidätysrakenteiden rakentaminen alueelle ei tehtyjen laskelmien mukaan 
huononna rantaluiskan vakavuutta rakennustyön jälkeen, mikäli rantaluiskaa ei leikata ja 
huolehditaan lisäksi riittävästä rantaluiskan eroosiosuojauksesta. Jääpatojen syntyminen alueella on 
nykyisin luonnollista. Jääpatojen ja suunnitellun jäänpidätysrakenteen padottava vesi ja rantaluiskiin 
törmäävä jää rasittavat rantaluiskaa ja voivat nostaa huokospainetta. Mainittakoon, että tämä voi 
johtaa saven häiriintymiseen rantaluiskassa ja lisätä täten hieman sortumien synnyn todennäköisyyttä 
pidätysrakenteen yläjuoksun puolella kauempanakin jäänpidätysrakenteesta. Tätä voidaan osittain 
yrittää ehkäistä riittävän pitkälle jäänpidätysrakenteesta ulottuvalla rantaluiskan verhouksella, joka 
tulisi ulottaa reilusti HW tason yläpuolelle rantaluiskaan.  
 
Stabiliteettitarkastelut tehtiin suhteellisen vähäiseen pohjatutkimusmäärän ja melko vajavaiseen 
luotaustietoon nojautuen. Jatkosuunnittelun yhteydessä suositellaan rannalta tehtävän 
pohjatutkimuksia laajemmalta alueelta kattavamman kuvan saamisesta alueen pohjasuhteista. 
Tutkimukset tulisi kohdentaa etenkin pidätysrakenteen yläjuoksun puolelle sekä myös 
pohjoisrannalle, jotta voitaisiin varmemmin tutkia jäänpidätysrakenteen vaikutusta alueella. 
 
Mikäli rantaluiskien sortumariskiä alueella voidaan pitää hyväksyttävänä, ja jäänpidätysrakenteet 
alueelle päätetään rakentaa, suositellaan rakennustyön ja mahdollisten huoltotoimien ajan 
rantaluiskien seuraamista automaattisilla inklinometriputkilla ja mahdollisesti myös huokospaineen 
seurantaputkilla. Putkia seuraamalla sortumia voidaan yrittää ennakoida. Rakennustyössä tulee ottaa 
huomioon, että nykyisellään luonnontilaisen rantaluiskan vakavuus ei täytä työnaikaiselta kaivannolta 
vaadittavia varmuusvaatimuksia. Rantaluiskalla liikkuminen työkoneilla suositellaan minimoitavaksi, 
kuten myös puiden kaataminen rantaluiskasta. Rantaluiskan leikkaamista ei suositella. Rantaluiskan 
verhous suositellaan asennettavan heti työn aluksi. 
 
 
 
Pöyry Finland Oy 
 
 
 
DI Risto Ketonen 
 



+14.03

25

15

10.0

8.8

+18.73+18.62

+17.66

+15.01

+14.17

+12.62
+12.62

+12.21

+13.82

+15.14

+14.35

+15.21

+13.88

+12.66

+12.42

+15.20

+16.64

+14.65

+15.14

+18.66

+20.32

+24.91

+25.19

+25.47

+25.80

+25.88

+26.07

+26.36

+26.23

+25.81

+25.56

+22.70

+21.79

+22.25

+21.45

+21.83

+20.67

+18.69

+17.80

+17.10

+16.67

+17.11

+16.83

+16.02

+16.93

+13.37

+14.76

+15.15

+16.81

+17.20

+18.34

+19.03

+20.52

+21.35

+22.19

+21.64

+20.04

+19.23

+18.52

+18.13

+17.16

+14.72

+13.39

+12.29

+12.31

+12.38

+13.94

+14.35

+14.31

+13.37

+13.32

+14.21

+14.48

+25.64

+25.94

+26.34

+26.42

+26.54

+26.63

+26.41

+26.39

+25.92

+25.93

+
2
6
.
0
6

+
2
5
.
8
6

+
2
5
.
8
0

+
2
5
.
3
0

+
2
4
.
7
0

+2
3.
88

+2
1.
69

+
2
0
.
8
8

+
1
9
.
8
1

+1
8.
77

+
1
7
.
8
9

+
1
5
.
4
4

+
1
4
.
3
1

+
1
3
.
1
6

+
1
2
.
2
8

TARK.

MuutosTyön ja piirustuksen n:o

Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys

K.osa/kylä Kortteli/Tila Tontti/Rek.nro Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Juoks.nro

Mittakaavat

Suun.

Piirt.

Pvm.
17.3.2014

5

Puh. 010 3311. Fax 010 33 2 6565

Pl 500 (Jaakonkatu 3). 01621 VANTAA

Tilaaja, suunnittelukohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

PÖYRY FINLAND OY

Kartta

1:500 

R. Ketonen

R. Ketonen

M. Laurila

SALON KAUPUNKI / ELY-KESKUS

6LOPENKOSKI

USKELANJOKI Tehdyt pohjatutkimukset

Suunnittelualue

Tarkasteluleikkaus

Tapahtuneita sortumia 

Kaavaillut jäänpidätysrakenteet

pohjakartan ja maasto-

mittausten mukaan

ETRSGK23 N2000

Ecoriver:n suunnitelmien mukaan

164

162

167

+14.0
+11.5 2.5

6701977
23510671

+24.3
+9.0 15.3

6701955
23510698

+16.9
+10.3 6.7

6701970
23510681

+14.0
+8.6 5.4

6701977
23510671

+9.7
+6.7 3.1

6701986
23510667

csy286
Tekstiruutu
LIITE 1



+14.02

4.41
Oik

+24.34

5.62
Vas

+16.95

0.47
Vas

+14.02

4.41
Oik

+9.73

2.51
Oik

+24.34

5.62
Vas

+24.34

5.62
Vas

+16.95

0.47
Vas

+14.02

4.41
Oik

+9.74

42731

2.51
Oik

+14.03
42725 saSi

42726 laSa

42727 liSa

42728 liSa

42729 liSa

42730 HkMr

4.41
Oik

1:100

1
:1

0
0

0 10 20 30 40 50 kPa

Häiriintymätön

Häiriintynyt

61

65

Kierto

0 20 40 60 80 100 pk/20cm

Paino

01kN

L

183
L

L

Kierto

0 20 40 60 80 100 pk/20cm

Paino

01kN

L

240 L

Kierto

0 20 40 60 80 100 pk/20cm

Paino

01kN

L

L

L

204
L

L

L

Kierto

0 20 40 60 80 100 pk/20cm

Paino

01kN

L

139
L

L

L 260L

L

0 10 20 30 40 50 kPa

Häiriintymätön

Häiriintynyt

0 10 20 30 40 50 kPa

Häiriintymätön

Häiriintynyt

0 10 20 30 40 50 kPa

Häiriintymätön

Häiriintynyt

0 10 20 30 40 50 kPa

Häiriintymätön

Häiriintynyt

61

65

Vesipitoisuus

050100%

Vesipitoisuus

050100%

Hienousluku

050100%

TARK.

MuutosTyön ja piirustuksen n:o

Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys

K.osa/kylä Kortteli/Tila Tontti/Rek.nro Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Juoks.nro

Mittakaavat

Suun.

Piirt.

Pvm.
17.3.2014

11

Puh. 010 3311. Fax 010 33 2 6565

Pl 500 (Jaakonkatu 3). 01621 VANTAA

Tilaaja, suunnittelukohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

PÖYRY FINLAND OY

R. Ketonen

R. Ketonen

M. Laurila

SALON KAUPUNKI / ELY-KESKUS

Tehdyt pohjatutkimuksetUSKELANJOKI

LOPENKOSKI

LEIKKAUS A-A

 +30

 +25

 +20

 +15

 +10

 +5  +5

 +10

 +15

 +20

 +25

 +30

Maanpinta

HW 1/50 = +10,30 (patorakennelman yläpuolella)

NW mit = 

joen pohjan taso = +8

Moreeni

Savi 2

Savi 1

Kuivakuori

Maanpinta

Savinen siltti

til. paino 17 kN/m3, kk = 28 deg

til. paino 16,5 kN/m3, Su = 25 kPa

til. paino 16,0 kN/m3, Su = 20 kPa

til. paino 16,5 kN/m3, Su = 25 kPa

til. paino 19 kN/m3, kk = 38 deg

til. paino 17 kN/m3, kk = 28 deg

Savinen siltti

PVP arvioitu laskelmiin kuivakuorikerroksen alapintaan

ETRSGK23 N2000

Maaperä

Tarkasteluleikkaus

1:200

kk = maan sisäinen kitkakulma

Su = maan suljettu leikkauslujuus

til. paino = maan tilavuuspaino

LIITE 2



csy286
Viiva

csy286
Puhekupla
HW1/50 (pidätysrakennelman yläpuolella)

csy286
Tekstiruutu
LIITE 3: Stabiliteettitarkastelu, nykytilanne, aliveden tilanteessa



csy286
Tekstiruutu
LIITE 4: Stabiliteettitarkastelu, nykytilanne, laskennassa käytetty puoleen häiriintyneitä leikkauslujuuksia savella.



csy286
Viiva

csy286
Puhekupla
HW1/50 pidätysrakenteen yläpuolella

csy286
Tekstiruutu
LIITE5: Stabiliteettitarkastelu, aliveden tilanne, jäänpidätysrakenteen rakentamisen jälkeen


	Suunnitelman kansilehti Uskelanjoki
	Uskelanjoen hakemussuunnitelma.pdf
	Suunnitelman kansilehti Uskelanjoki
	Uskelanjoen hakemussuunnitelma C betonikivirakenteet.pdf
	1. YLEISTÄ
	2. USKELANJOKI
	2.1 SIJAINTI JA HYDROLOGIA
	2.2 SALON KAUPUNGIN JÄÄPATOTULVAT JA TULVARISKIEN HALLINNAN YLEISUUNNITELMA 
	2.2.1 Tulvimisen todennäköisyys ja aiheutuvat vahingot
	2.2.2 Jäidenpidätysrakenteet ratkaisuna tulvavahinkojen pienentämiseen
	2.2.3 Jäidenpidätysrakenteiden yleisperiaate
	2.2.4 Uskelanjoen jäidenpidätysrakenteiden suunnittelun lähtökohdat

	2.3 VEDEN LAATU JA EKOLOGINEN TILA
	2.4 KALASTO JA KALASTUS
	2.5 MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT SEKÄ SUOJELU- JA ERITYISALUEET
	2.5.1 Kaavoitus
	2.5.2 Muinaismuistokohteet
	2.5.3 Luonnonsuojelukohteet


	3.  JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEET 
	3.1 MITOITUS
	3.2 RAKENTEET
	3.3 SIJOITUSPAIKAT JA NÄIDEN PERUSTAMISTUTKIMUKSET
	3.3.1 Yyrönkoski
	3.3.2 Kaukolankoski
	3.3.3 Lopenkoski
	3.3.4 Haukkalankoski
	3.3.5 Moisionkoski

	3.4 RAKENNUSTYÖSELOSTUS
	3.4.1 Noudatettavat määräykset ja asiakirjat
	3.4.2 Mittaukset
	3.4.3 Pohjarakenteet
	3.4.4 Eroosioverhouksen rakenteet

	3.5 BETONITÖIDEN TYÖSELOSTUS
	3.5.1 Noudatettavat määräykset ja asiakirjat
	3.5.2 Muottityöt
	3.5.3 Raudoitustyöt
	3.5.4 Betonointityöt
	3.5.5 Kivien asennusvalu


	4. KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS
	4.1 SUUNNITTELUN SISÄLTÖ
	4.2 KOHTEITTAISET TOIMENPITEET
	4.2.1 Yyrönkoski
	4.2.2 Kaukolan-Lammaskoski
	4.2.3 Lopenkoski
	4.2.4 Haukkalankoski
	4.2.5 Moisionkoski

	4.3 RAKENNUSTAPASELOSTUS
	4.3.1 Yleisohje
	4.3.2 Kutusoraikko
	4.3.3 Pienialainen koskisuvanto kutusoraikkoineen
	4.3.4 Poikaskivikko
	4.3.5 Lohkareet
	4.3.6 Kynnys tai suiste
	4.3.7 Kuoppa ja suvanto


	10. TÖIDEN VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN
	10.1 VAIKUTUKSET VEDEN KORKEUKSIIN JA VIRTAAMIIN
	10.2 VAIKUTUKSET VEDEN LAATUUN
	10.3 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA MAANKÄYTTÖÖN
	10.4 MAHDOLLISESTI KORVATTAVAT HAITAT JA EDUNMENETYKSET
	10.4.1 Rakentamisen aikaiset haitat
	10.4.2 Pysyvä käyttöoikeus jäidenpidätysrakenteille


	11. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
	12. TILA- JA OMISTAJATIEDOT
	13. HAITTOJEN TARKKAILU JA VAIKUTUSTEN SEURANTA
	13.1 TYÖN AIKAISET HAITAT JA KALATALOUSKUNNOSTUS
	13.1.1 Esitys tarkkailuksi

	13.2 JÄIDENPIDÄTYSRAKENTEET 
	13.2.1 Esitys tarkkailuksi


	14. KUSTANNUSARVIO
	LIITTEET
	1. Jäidenpidätysrakenteiden suunnitelmapiirustukset
	2. Kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelmapiirustukset
	3. Jäidenpidätysrakenteiden maisema-analyysi
	4. Jäidenpidätysrakenteiden HECRAS tarkastelu
	5. Kiinteistöjen omistajatiedot
	6. Tietolomakkeet Halikonlahden Natura-alueista
	7. Lopenkosken rantapenkereen stabiliteettitutkimus

	KIRJALLISUUS


	LIITE 1, Uskelanjoki, Jäidenpidätysrakenteet, Suunnitelmapiirustukset
	LIITE 1 kansi
	LIITE 1, Uskelanjoki, Jäidenpidätysrakenteet, Suunnitelmapiirustukset.pdf
	LIITE 1 kansi.pdf
	1 Suunnittelukohteet jäidenpidätysrakenteet A3
	1.1 Jäidenpidätysrakenteen rakenne- ja mittakuva
	1.2 Betonielementin rakenne- ja mittakuva
	1.3 Betonielementin raudoituskuva
	1.4 Yyrönkoski yleispiirustus A3
	1.5 Yyrönkoski pituusleikkaus A-A A2
	1.6 Yyrönkoski poikkileikkaus B-B A3
	1.7 Kaukolankoski yleispiirustus A3
	1.8 Kaukolankoski pituusleikkaus A-A A2
	1.9 Kaukolankoski poikkileikkaus B-B A3
	1.10 Lopenkoski yleispiirustus A3
	1.11 Lopenkoski pituusleikkaus A-A A2
	1.12 Lopenkoski poikkileikkaus B-B A3
	1.13 Haukkalankoski yleispiirustus A3
	1.14 Haukkalankoski pituusleikkaus A-A A2
	1.15 Haukkalankoski poikkileikkaus B-B A3
	1.16 Moisionkoski yleispiirustus A3
	1.17 Moisionkoski pituusleikkaus A-A A2
	1.18 Moisionkoski poikkileikkaus B-B A3


	LIITE 2, Uskelanjoki, Kalatalouskunnostus, Suunnitelmapiirustukset
	LIITE 2 kansi
	LIITE 2, Uskelanjoki, Kalatalouskunnostus, Suunnitelmapiirustukset.pdf
	LIITE 2 kansi.pdf
	2 Kunnostuskohteiden sijainti A3
	2.1 Yyrönkoski A2
	2.2 Kaukolan-Lammaskoski A0+
	2.3 Sähkölinjapenkka A3
	2.4 Lopenkoski A0
	2.5 Haukkalankoski A1
	2.6 Moisionkoski syvyys nyt A3
	2.7 Moisionkoski A1


	LIITE 3, Uskelanjoki, Jäidenpidätysrakenteiden maisema-analyysi
	LIITE 3 kansi
	LIITE 3, Uskelanjoki, Jäidenpidätysrakenteiden maisema-analyysi.pdf

	LIITE 4, Uskelanjoki, Jäänpidätysrakenteiden HecRas tarkastelu, Kaukolankoski
	LIITE 4 kansi
	LIITE 4, Uskelanjoki, Jäänpidätysrakenteiden HecRas tarkastelu, Kaukolankoski.pdf
	LIITE 4, Uskelanjoki, Jäänpidätysrakenteiden HecRas tarkastelu, Kaukolankoski.pdf
	1 JOHDANTO
	2 MAASTOAINEISTO
	2.1 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
	2.2 Maaston korkeusaineisto
	2.3 Uskelanjoen uoma

	3 VIRTAAMAMALLI
	3.1 Laskentaohjelmisto
	3.2 Mallinnettu alue

	4 MALLIN KALIBROINTI
	4.1 Vedenkorkeushavainnot
	4.2 Kalibrointi

	5 VIRTAAMALASKENTA
	5.1 Virtaaman toistuvuudet
	5.2 Vedenkorkeudet avovesitilanteessa

	6 JÄÄLASKENTA
	6.1 Taustateoriaa
	6.2 Jääkannen vaikutus vedenkorkeuteen
	6.3 Jääpadotus

	7 JÄÄNPIDÄTYSRAKENNE
	7.1 Sijoitus ja rakenne
	7.2 Vaikutus keskivedenkorkeuteen
	7.3 Laaditun mallinnuksen luotettavuudesta

	8 LOPPUPÄÄTELMIÄ
	KIRJALLISUUS

	Liite 1


	LIITE 5, Uskelanjoki, Kiinteistötiedot
	LIITE 5, Kiinteistöjen omistajatiedot kansi
	LIITE 5, Uskelanjoki, Kiinteistötiedot.pdf
	LIITE 5, Kiinteistöjen omistajatiedot kansi.pdf
	Uskelanjoen tila- ja omistajaluettelo


	LIITE 6, Uskelanjoki, Halikonlahden Natura-alueet
	LIITE 6, Natura-alueet kansi
	LIITE 6, Uskelanjoki, Halikonlahden Natura-alueet.pdf
	LIITE 6, Natura-alueet kansi.pdf
	Viurilanlahti-tietolomake
	Vaisakko-tietolomake


	LIITE 7, Uskelanjoki, Lopenkosken rannan stabiliteettitutkimus
	LIITE 7 kansi
	LIITE 7, Uskelanjoki, Lopenkosken rannan stabiliteettitutkimus.pdf
	LIITE 7 kansi
	LIITE 7, Uskelanjoki, Lopenkosken rannan stabiliteettitutkimus.pdf





