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1. LÄHTÖKOHDAT 
Suunnittelun lähtökohtana on nykyisen vesivoimalaitoksen toiminnan lakkauttaminen ja jokiuo-
man kehittäminen mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on päät-
tänyt, että uomaa kehitetään nykyisellä paikallaan. Kunnostuksen suunnittelussa on huomioitu 
virkistyskäytön ja reittiverkoston kehittäminen, maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet, 
kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen pitkän vesivoimataloushistorian 
näkyvyyden säilyttäminen. 
 
Lohikosken voimalaitoksen pato on patoturvallisuuslain mukaisesti 2-luokassa. Pato ei nykyisel-
lään täytä vesistöpadon hydrologisia mitoitusvaatimuksia. Järjestelyt, joilla padon hydrologiset 
mitoitusvaatimukset saataisiin täytettyä, olisivat edellyttäneet huomattavia investointeja. Jyväs-
kylän kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.3.2015 Tourujoen kehittämissuunnitelman, jossa esitetään 
säännöstelyn lakkauttamista ja Tourujoen kunnostamista kalataloudellisen, maiseman ja virkis-
tyskäytön tavoitteet huomioiden. Kunnostus on suunniteltu siten, että nykyisiä kynnyksiä ja auk-
koja levennetään, jolloin kunnostettavan jokiosuuden juoksutuskapasiteetti lisääntyy merkittä-
västi. 
 
Säännöstelyn lakkauttaminen edellyttää Palokkajärven vesipintojen pysyttämistä pohjapadon 
avulla. Pohjapato on suunniteltu siten, että Palokkajärven nykyinen keskivesipinta (MW N2000 
+94,75) tulee säilymään. Kankaan alueella tarvitaan suurimmat vesirakentamisen toimenpiteet, 
jotta nykyiset yläkanava ja tulvakanava-alueet saadaan muokattua luonnonmukaisemmaksi vesi-
alueeksi. Palokkajärven ja Jyväsjärven välinen korkeusero, noin 16 metriä, keskittyy vesivoima-
laitoksen kohdalle. Vesivoimalaitoksen rakenteet ovat kulttuuriympäristö, joka pyritään säilyttä-
mään mahdollisimman laajana kokonaisuutena. Alue on maakunnallisesti arvokas, sillä vesivoi-
man historia, myllyuomat ja uittohistoria katoaisivat lopullisesti purkamisen myötä. Tämän vuok-
si suunnitteluratkaisuissa on pyritty löytämään mahdollisimman paljon nykyisiä rakenteita säilyt-
tävä ratkaisu. 
 
 

2. SUUNNITTELURATKAISUN VALINTA 
Suunnittelutyötä on ohjannut seuraava ohjausryhmä: Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Savon 
ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän 
kaupunki. 
Suunnittelutyön aikana oli esillä kolme erillistä suunnitteluvaihtoehtoa: 

1. Nykyiset betonirakenteet säilytetään pääosin sellaisenaan, yläkanavaa avarretaan tulva-
hyllyn avulla ja tulvakanavan ylisyöksykynnystä levennetään tulvakapasiteetin kasvatta-
miseksi. Tulvakanavan itäpuolelle rakennetaan erillinen, osin tekninen ja osin luonnon-
mukainen, kalatie. Kalatien virtaama on noin 0,5-0,8 m3/s. 

2. Nykyisiä betonirakenteita hyödynnetään tulvavesien johtamisessa ja tulvakanavan itä-
puolelle rakennetaan jyrkkä koskiosuus kivetyistä altaista. Allastus mahdollistaa kalan-
nousun Jyväsjärvestä Palokkajärveen. Koskeen johdetaan koko Tourujoen virtaama tul-
vakautta lukuun ottamatta. Tulvatilanteessa koskeen menevää vesimäärä rajoitetaan ja 
pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvaränniin. 

3. Kaikki nykyiset betonirakenteet puretaan ja kanavien alueelle rakennetaan levennetty ja 
kivillä allastettu jyrkähkö koski. Koko Tourujoen virtaama kulkee uomassa. 

 
Erillinen kalatie (vaihtoehto 1) olisi ollut halvin ratkaisu ja teknisesti helpoin vaihtoehto toteuttaa. 
Lisäksi virtausolosuhteet olisi saatu optimoitua kalannousulle. Maiseman ja alueen virkistyskäytön 
kannalta betoniset kalatiealtaat eivät saaneet ohjausryhmältä kannatusta. 
 
Kaikkien betonirakenteiden purkaminen (vaihtoehto 3) ei tullut kysymykseen alueen ja rakentei-
den museoarvojen vuoksi. Vanhoja vesivoimarakenteita haluttiin säilyttää kokonaisuutena. Lisäk-
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si Tourujoen tulvavirtaamat ovat suuria ja koko virtaaman johtaminen jyrkkään koskeen asettaa 
rakennetulle uomalle haasteita. Vaihtoehto olisi jouduttu kaivamaan syvään kuruun pituuskalte-
vuuden hillitsemiseksi. Vaihtoehto olisi ollut geoteknisesti erittäin haastava. 
 
Ns. ”koski”-vaihtoehdossa (vaihtoehto 2) osa tulvavirtaamasta voidaan johtaa säilytettävään 
betoniseen tulvakanavaan. Allastettu koskiosuus (jäljempänä luonnonmukainen uoma) on erittäin 
jyrkkä ja altaiden välissä on kalannousun aikaan 0,25- 0,3 m vesiputoukset. Vaihtoehto on ka-
lannousun kannalta haastava, koska altaita on yli 40 kappaletta ja tilanpuutteen vuoksi altaiden 
kokoa ei voida kasvattaa rajattomasti. Kynnystettyjen altaiden avulla kalan nousu on kuitenkin 
mahdollista, ja osa altaista pyritään tekemään suuremmiksi ns. levähdysaltaiksi. Vaihtoehto 2 
valittiin ohjausryhmässä toteutettavaksi kunnostusvaihtoehdoksi. 
 
Kaikkien vaihtoehtojen suunnittelussa tuli huomioida lukuisia reunaehtoja. Reunaehdot tunnistet-
tiin ja yhteensovitettiin. Suunnittelussa huomioitavia asioita olivat mm. kaavoitus, vesistötiedot 
ja nykyinen säännöstely, hydrologia ja hydrauliikka, maaperä ja geotekniikka, kalasto, asutus ja 
virkistyskäyttö, erilaiset rakenteet (maanalainen kanaali, jätevesipumppaamot, kunnallistekniik-
ka, Tuomiojärven vedenotto, Kankaan tehdasalueen paloveden ottoputki), suojelualueet ja mu-
seoarvot, patoturvallisuus, työnaikaiset järjestelyt sekä kustannukset. 
 
 

3. SUUNNITTELUALUE 
3.1 Yleistä 

Tourujoki on 2,7 km pitkä, Jyväskylän kaupungin halki kulkeva joki, joka purkaa yläpuolisten 
Tuomio- ja Palokkajärven valuma-alueen vedet Jyväsjärven kautta Päijänteeseen. Alun perin 
Tourujoki on virrannut mutkitellen ja osin koskimaisena Kankaan alueen läpi. Vuonna 1941 alu-
eelle rakennettiin vesivoimala paperitehtaan tarpeita varten. Tällöin vesi johdettiin voimalaitok-
sen ylä- ja alapuolella suoralinjaiseen betoniseen kanavaan, joka kulkee Kankaan alueen länsi-
puolella.  
 
Kanava- ja patorakenteista sekä lyhytaikaissäännöstelystä johtuen Tourujoki on Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan luokiteltu voimakkaasti muu-
tetuksi vesimuodostumaksi, jonka hydrologis-morfologinen tila on huono ja ekologinen tila suh-
teessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan tyydyttävä. 
 
Tourujoen alaosa on kapea, jyrkkien törmien reunustama laakso, joka rajautuu olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen. Sillat rajoittavat virkistyskäyttöä. Jyväsjärven vedenpinnat määrittävät 
alueen hydrologiaa ja uomahydrauliikka on monotoninen. Alue ei ole kalaston elinympäristönä 
suotuisin. 
 
Kankaan kohdalla joen länsipuolelle sijoittuu Tourujoen laakson luonnonsuojelualue. Luonnonsuo-
jelualueen kohdalla jokiuoma on myös syvä ja suojainen. Alueella on rantasortumia ja yhdellä 
kohdalla rinnettä on tuettu mm. vuonna 2011.  
 
Kankaan alue ja nykyiset voimalaitoksen rakenteet ovat suunnittelun kannalta vaativimmat. Voi-
malaitoksen kanavarakenteet, suuret korkeuserot ja käytettävissä oleva tila ovat vaikuttaneet 
suunnitteluun merkittävästi.  
 

3.2 Alueen maaperä 

3.2.1 Lähtöaineisto ja maaperätutkimukset 

Kaupungilta saatiin suunnittelua varten alueella aiemmin tehtyä pohjatutkimusaineistoa. Pohja-
tutkimusaineistoa täydennettiin lisätutkimuksilla Tourujoen ylä- ja alakanavan lähistöllä sekä 
suunnitellun pohjapadon kohdalla. Kairauksia tehtiin pääasiassa uuden suunnitellun uoman pai-
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kalla ja uusien luiskien kohdalla. Pohjapadon kohdalla tehtiin lisäksi kairauksia lautalta. Suunni-
tellun pohjapadon kohdalla tehtiin viisi painokairausta. Kahdesta kairauspisteestä otettiin lisäksi 
kahdeksan häiriintynyttä maanäytettä. 
 
Yläkanavan alueella tehtiin painokairauksia seitsemässä tutkimuspisteessä. Puristinheijarikairauk-
sia tehtiin kahdessa tutkimuspisteessä. Alueelle asennettiin yksi pohjavesiputki raskaalla kaira-
vaunulla. Raskaalla kairalla tehtiin myös kaksi porakairausta kalliovarmistuksineen. Lisäksi alu-
eelta otettiin seitsemän häiriintynyttä maanäytettä.  
 
Nykyisen alakanavan alueella tehtiin painokairauksia yhteensä kahdeksassa tutkimuspisteessä. 
Porakairauksia tehtiin kahdessa tutkimuspisteessä. Häiriintyneitä näytteitä otettiin kolmesta pis-
teestä yhteensä 14 kpl. Lisäksi asennettiin yksi pohjavesiputki.  
 
Kaikista otetuista näytteistä määritettiin vesipitoisuus ja niiden maalajit arvioitiin aistinvaraisesti. 
 

3.2.2 Maaperätutkimustulokset 

Tourujoen alueella maaperä on yläosistaan yleisesti tiiveydeltään ja rakeisuudeltaan melko vaih-
televaa. Alueella on paljon karkeaa silttiä ja silttistä hiekkaa. Perusmaassa on kuitenkin myös 
silttiä ja savista silttiä, paikoin myös laihaa savea. Silttiset kerrokset rajautuvat alaosistaan mo-
reeniin. Monin paikoin moreenikerroksen yläpuolella on paksuudeltaan vaihteleva savinen siltti-
kerros. Moreenikerroksen syvyys vaihtelee suuresti alueella. 
 
Kankaan alueella maaperä on pääasiassa karkeaa silttiä ja silttistä hiekkaa. Siltin alaosissa on 
monin paikoin savisempi kerros, jonka alapuolella on moreenia. 
 
Yläkanavan itäpuolella perusmaa on pääasiassa rakeisuudeltaan vaihtelevaa silttiä. Kanavan län-
sipuolella perusmaa on paikoin karkeampaa, mutta tältä alueelta maalajeja ei ole määritetty 
näytteenotolla. Kalliopinta on yläkanavan kohdalla tehtyjen mittausten perusteella yli 20 m sy-
vyydellä maanpinnasta. 
 
Suunnitellun pohjapadon reunoilla maaperä on löyhää savista silttiä ja silttiä 4-6 m syvyyteen 
maanpinnasta, jonka alapuolella on tiiveydeltään vaihtelevaa kivistä moreenia. Uoman kohdalla 
on 0,2-1,4 m liejua ja tämän alapuolella on 0,6 m paksu silttikerros. Siltin alapuolella on 
tiiveydeltään vaihtelevaa kivistä moreenia. 
 
Nykyisen tulvakanavan ja suunnitellun uuden jokiuoman kohdalla on paikoin hyvin paksuja seka-
laisia, löyhiä ja humuspitoisia täyttömaita, jonka seassa on myös vanhoja rakenteita. Perusmaa 
alueella on pääasiassa silttiä tai hiekkaista silttiä. Uoman länsipuolinen rinne on pääasiassa kar-
keaa silttiä/silttistä hiekkaa. 
 
Silttinen perusmaa on hyvin eroosioherkkää, ja joki on paikoin kuluttanut silttiset kerrokset mo-
reenikerrokseen saakka. Silttiset luiskat ovat paikoin jyrkkiä ja korkeita, sillä virtaava vesi kulut-
taa luiskien alaosia jatkuvasti. Jyrkissä luiskissa maa on pintaosistaan löyhää luiskassa tapahtu-
vien ja tapahtuvan liikkeen vuoksi. 
 

3.2.3 Pilaantunut sedimentti 

Joulukuussa 2014 suoritetussa sedimenttitutkimuksessa Tourujoen pohjasta heti Kankaan ala-
puolelta löytyi vain vähäisiä määriä raskasmetalleja. Näytteistä tutkitut raskasmetallien koko-
naispitoisuudet jäivät kaikkien näytteiden osalta alle asetuksen kynnysarvotason. Lisäksi löytyi 
lieviä pitoisuuksia öljyjakeita pidemmältä matkalta Kankaan alapuoliselta jokiosuudelta. Yhdessä 
näytepisteessä seitsemästä öljyhiilivetyjen pitoisuus ylitti asetuksen VNA 214/2007 mukaisen 
alemman ohjearvopitoisuuden (600 mg/kg). Tutkitulla alueella ei havaittu pohjaan sedimentoitu-
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neita hienojakoisempia kerrostumia, vaan pohja oli kivikkoista ja koostui pääosin soraisista maa-
aineksista.  
 
Lisäksi ns. makkaramutkan sedimentin haitta-ainetasoja selvitettiin näytteenotolla 16.11.2016. 
Tutkimuskohde on Tourujoen sivu-uoma, joka tekee noin 170 m pituisen lenkin Tourujoen länsi-
puolelle Jyväskylän Kankaan alueen kohdalla. Makkaramutka on suoraan yhteydessä Tourujo-
keen. Se on pääuomaa matalampi ja uoman virtaus on vähäistä. Veden syvyys makkaramutkas-
sa oli näytteenottohetkellä enintään noin 0,2-0,5 m. Tutkimus toteutettiin ottamalla yhteensä 
neljä sedimenttinäytettä. Sedimenttinäytteet kuvaavat koko pehmeän sedimentin haitta-
ainetasoja. Näytteissä havaittiin samankaltaisia pitoisuuksia, arseenin osalta kynnysarvon ylitys 
kahdessa näytteessä, mutta öljyhiilivetyjen pitoisuudet jäivät kynnysarvon alapuolelle. Käytän-
nössä koko sedimenttikerroksessa ei havaittu sellaisia haitta-aineiden kohonneita pitoisuuksia, 
jotka vaikuttaisivat sedimentin käsittelyyn Tourujoen kehittämishankkeen aikana.  
 

3.3 Uomamittaukset 

Joen vedenalainen profiili on kartoitettu suunnittelutyön pohjaksi syksyllä 2015 kaikuluotaamalla 
(pistepilviaineisto koko jokiuoman osalta). Joen rantapenkereet on kuvattu helikopterista laser-
keilaamalla.  
 
Syksyllä 2016 uomaa ja vesipintoja on tarkemitattu veneestä Kankaan yläpuolisella osuudella 
siltojen ylä- ja alapuolelta. Lisäksi luonnonsuojelualueelle sijoittuva ns. makkaramutka vesipin-
toineen on mitattu 12 poikkileikkauksesta.  
 

3.4 Huomioitavat rakenteet (kunnallistekniikka) 

Tourujoen keskivesipinta tulee laskemaan pohjapadon ja koskialueen välisellä uomaosuudella. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee suunnitella mm. toimet vesi- ja jätevesiputkien jäätymisen 
ehkäisemiseksi. 
 
Noin 55 m Lahjaharjuntiestä alavirtaan Tourujoen pohjassa kulkee vesi- ja viemärijohto joen 
poikki. Kohdassa keskivesi laskee hieman alle metrin tasoon N2000 +93,76 m. Tuleva MNW put-
kien kohdalla on N2000 +93,17 m. Putket tulee eristää tai upottaa syvemmälle tarvittaessa. 
 
Tourujoen etelärannalla kulkee viemärilinja urheilukentän kohdalta pumppaamolle AK51 saakka. 
Viemäriputki voi paljastua vesipinnan laskettua, mikäli sitä ei ole upotettu rantapenkkaan. Vie-
märin eristys ja maisemointi tulee huomioida rakennussuunnitteluvaiheessa. Pumppaamon koh-
dalla viemärijohto alittaa Tourujoen. Pumppaamon kohdalla tuleva MNW on +93,13 m ja MW 
+93,63 m.  
 
Lohikoskentiestä noin 70 m etäisyydellä ylävirtaan viemäriputki ja noin 15 m etäisyydellä vesi-
johtoputki alittavat Tourujoen.  Alitusten kohdalla tuleva MNW on +93,12 m ja MW 63,6 m. 
 
Kankaankadun sillan pohjoispuolella kanavan yli kulkevat kaukolämpöputket joudutaan siirtä-
mään. Kankaankadun silta joudutaan uusimaan ja myös kosken tukirakenteet ja pohja-aukko 
ovat putkien läheisyydessä. Kaukolämpöputki voidaan siirtää esimerkiksi uuden sillan yhteyteen. 
Putkien siirto suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa. 
 
Huomioitavat vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöputket on esitetty kartalla kuvassa 1. 
 
Nykyinen vesivoimalaitokselle menevä putki puretaan kokonaisuudessaan tulvakanavan leven-
nyksen ja kosken rakentamisen yhteydessä. 
 
Palokkajärvestä tuleva palovesiputki kulkee Tourujoen yläosalla uoman pohjassa Kankaalle saak-
ka. Kankaan vanhan paperitehtaan palovesi tullaan järjestämään muulla tavalla. Putki poistetaan 
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kanava-alueen kohdalta. Muualla putki voidaan jättää uoman pohjaan, mikäli se ei häiritse esi-
merkiksi virkistyskäyttöä tai jää haitallisesti näkyviin ja putken osittaiselle purkamiselle saadaan 
lupa aluehallintovirastosta (nykyisten lupamääräysten mukaan vedenoton loppuessa putki tulisi 
poistaa vesistöstä kokonaisuudessaan). Putken tarkempi purkusuunnitelma tehdään rakennus-
suunnitelmavaiheessa.  
 
Hulevesiä tehdasalueelta kerännyt maanalainen kanaali laskee Tourujokeen vaimennusaltaan 
vierestä. Rakennettavan luonnonmukaisen uoman seinämän tuennat katkaisevat maanalaisen 
kanaalin ja ne suunnitellaan siten, että vesi ei pääse suotautumaan koskesta kohti kanaalia. MW 
koskessa kanaalin kohdalla on N2000+ 81,6 m ja kanaalin pohja on tasossa N2000+ 80,04 m. 
Kanaalissa kulkevien hulevesien johtamisen ratkaisut selviävät jatkosuunnittelussa. 
 
Maanalaisen kanaalin lisäksi alueen hulevesiä johdetaan kunnostettuun avokanavaan, joka laskee 
Tourujokeen voimalaitosrakennuksesta noin 20 m alavirtaan päin. Kanavan ja muiden alueen 
hulevesiä purkavien rakenteiden korkeustasot on huomioitu suunnittelussa. Tämän vuoksi Touru-
joen vedenpintaa ei voi nostaa kalaluiskan alapuolisella osuudella nykyistä korkeammaksi. Vesi-
pintaa nostetaan kalaluiskan avulla ainoastaan voimalaitosrakennuksen ja vaimennusaltaan väli-
sellä alueella. Näin ollen Tourujoessa ei ole muita rakenteita, jotka tulisi huomioida rakennus-
suunnitteluvaiheessa. 
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Kuva 1. Huomioitavat kunnallistekniset rakenteet (putket). 

3.5 Nykyiset betonirakenteet ja niiden kunto 

3.5.1 Yläkanava ja yläkanavan sulku 

Yläkanavan sulku on ns. settipato, joka koostuu seuraavista rakenteista: 
· kanavan suuntaiset massiiviset teräsbetoniseinät 
· siipimuurit 
· settiseinän urat ja teräsvälppä 
· huoltosilta 
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Kuva 2. Yläkanavan sulku (setti- ja välppärakenteet). 

 
Yläkanava on kourumainen teräsbetoninen kanavarakenne. Taustojen maanpinta ulottuu seinien 
yläpintoihin. Kanavan pituus on noin 140 m yläsulusta betonipatoon ja seinien korkeus nousee 
kohti betonipatoa noin 3,2 metristä 4,5 metriin. Kanavan leveys on 6,0 m. Seinämien vahvuus 
kasvaa kohti pohjalaattaa (300–400 mm) ja alaosissa on noin 550 x 200 mm viisteet. 
Pohjalaatan vahvuus on noin 500 mm.  
 

 
Kuva 3. Yläkanava. 

3.5.2 Voimalaitoksen betonipato, ylisyöksykynnys ja tulvakanava 

Voimalaitoksen betonipato on ns. porttipato, joka koostuu seuraavista rakenteista: 
· kanavan suuntaiset massiiviset teräsbetoniseinät padon molemmin puolin 
· laskuportin sähköistetyt nostorakenteet ja teräksinen laskuportti 
· huoltosilta 
 
Betonipadon kohdalla on voimalaitoksen vedenottoputken pää, jonka edessä on välppä. Putken 
suuaukko on kammiomainen rakenne, jolla on kansilaatta ja huoltoluukku.  
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Kuva 4. Betonipadon luukku ja kynnys. Vasemmassa reunassa välppärakenne voimalaitokselle menevän 
putken edessä. 

 

 

Kuva 5. Tulvakanava. 

 
 
 
Tulvakanava on kourumainen teräsbetoninen kanavarakenne, joka viettää paikoin jyrkästi kohti 
voimalaitosta. Taustojen maanpinta ulottuu paikoin seinän yläosaan, mutta keskimäärin seinän 
yläosasta on näkyvissä noin metri. Kanavan pituus on noin 82 m säännöstelypadosta kanavara-
kenteen päähän ja seinien korkeus vaihtelee noin 2,5 metristä 5,4 metriin. Kanavan leveys kas-
vaa 3,0 metristä kohti kanavan suuta 4,5 metriin. Seinämien vahvuus kasvaa kohti pohjalaattaa 
(300–400 mm). Korkeimmalla kohdalla kanavan päässä seinärakenteen vahvuus on suurempi. 
Pohjalaatan vahvuus on noin 225 mm. Kanavan päässä on rakenteen ylittävä huoltosilta, vai-
mennusallas ja 6,5 metriä pitkät siipimuurit. 
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Kuva 6. Tulvakanavan alaosa ja vaimennusallas. 

 
Nykyinen vaimennusallas on verraten lyhyt (<15 m) ja allas ei täydellisesti vaimenna suuria tul-
vavirtaamia. Vaimennusallas on todennäköisesti mitoitettu keskiylivirtaamille (MHQ) ja tästä 
syystä vaimennusta on ilmeisesti pyritty lisäämään voimalaitoksen kohdalle asetelluilla kivillä, 
joilla on saatu nostettua vesipintaa altaan kohdalla. Kunnostuksen ja kalaluiskan rakentamisen 
myötä vaimennus todennäköisesti paranee, koska vaimennusaltaan vesipinta nousee nykyisestä 
1-1,5 m. Vesipintaa ei kalaluiskan alapuolella voida nostaa merkittävästi, koska alueella on mm. 
hulevesiviemäreitä. 

 

Kuva 7. Vaimennusaltaan mitat (altaan leveys 4,5 m ja pituus alle 15 m). 
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Kuva 8. Vaimennusaltaan kohdan vesipintaa on nostettu voimalaitoksen kohdalle uomaan asetelluilla 
kivillä. 

 
 

4. JOKIUOMAN KUNNOSTUS, KALATALOUS JA VESIRAKEN-
TAMINEN  

4.1 Suunnitellut toimenpiteet 

Säännöstelyn lakkauttaminen edellyttää Palokkajärven vesipintojen pysyttämistä pohjapadon 
avulla. Pohjapadon rakentamisen jälkeen Palokkajärven ja Tuomiojärven välisen Löylyjoen vir-
taussuuntaa ei saada enää säädeltyä ylimääräisillä juoksutuksilla. Tuomiojärvestä otetaan pinta-
vettä talousvedeksi. Näin ollen Löylyjoen virtaus tulee sulkea tilapäisesti riskitilanteissa. Tämä on 
mahdollista esim. sulkurumpu- tai luukkurakenteella tai jo nykyisin olemassa olevilla silta-aukon 
settilankuilla.   
 
Tourujoen uoma tulee muuttumaan myös yläosastaan. Alue on nykyisin säännöstelyn vuoksi 
suvantomainen Palokkajärvestä säännöstelypatoon saakka. Alue on suosittua virkistyskäyttöalu-
etta. Palokkajärven vesipinnat pysytetään pohjapadon avulla ja vesipinnat pohjapadon ja Kan-
kaan alueen välisellä osuudella laskevat nykyisestä. Nykyisin monotoninen uomaosuus saadaan 
palautettua vaihtelevammaksi ja virtavesialueiden poikasalueita on mahdollista toteuttaa tälle 
uomaosuudelle.  
 

4.1.1 Pohjapato 

Moreenista tehtävä pohjapato rakennetaan Palokkajärven vanhaan luusuaan, valtatie 4:n etelä-
puolelle. Pohjapadon harjan kokonaispituus on noin 65 m ja harja rakennetaan kaarevaksi 
(R=47,5 m) virtauksen poikkisuuntaan nähden.  Harjan leveys alivirtaama-aukon läheisyydessä 
on 6 metriä. Harja kapenee 4 metriin uoman laitoja kohti. 
 
Pohjapadon harja on suunniteltu siten, että se mahdollistaa kalankulun ja rakenne ”istuu” mai-
semaan mahdollisimman luontevasti. Alivirtaama-aukon pohja on 0,4 metrin levyinen ja tasolla 
N2000+ 94,10 m. Alivirtaama-aukon syvyys on 0,4 m ja aukon leveys padon harjalla 1,6 m, jol-
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loin alivirtaama-aukko on täynnä vettä keskialiveden aikaan. Alivirtaama-aukon muoto varmiste-
taan esim. teräslevyn avulla sekä mahdollisimman suurien lohkareiden avulla.  
 
Harja nousee alivirtaama-aukon reunalta tasosta +94,50 m 20,2 metrin matkalla tasoon +94,90 
m. Eroosiosuojattu ja verhoiltu harja nousee vielä uoman reunoilla 12 metrin matkalla tasoon 
+95,90 m. Harjan on siis kaltevuudessa 1:100…1:50, jolloin keskiveden aikaan vesipeilin leveys 
on mahdollisimman suuri.  
 
Harjan yläpuolinen luiska on kaltevuudessa 1:3 ja alapuolinen luiska kaltevuudessa 1:16. Alivir-
taama-aukko muotoillaan mutkittelevana alapuoliseen luiskaan. Harjalle ja padon luiskiin istute-
taan isoja kiviä rikkomaan vesipeiliä. Kivien laki ulottuu keskivedenpinnan yläpuolelle. Näin poh-
japadosta tulee luonnollisen ja koskimaisen näköinen. 
 
Padon runko tiivistetään huolellisesti. Pohjapato verhoillaan luonnonkivillä eroosion estämiseksi. 
Verhouksesta tehdään mahdollisimman tiivis täyttämällä kivien raot soralla vesihuuhtelua apuna 
käyttäen. Kiviverhoilun paksuus on 0,5 m ja kivikoko d50 200 mm (tasarakeinen luonnonkivi). 
Patopohjalta kuoritaan pehmeät massat ja patopohjalle asennetaan suodatinkangas. Padon pai-
numinen huomioidaan rakennusvaiheessa siten, että padon harja voidaan rakentaa mitoitettua 
korkeammaksi tai moreenipenkereen annetaan painua mahdollisimman pitkään. 
 
Teräslevyä ei patoon sijoiteta kuin alivirtaama-aukon läheisyyteen, joten pato olisi mahdollista 
avata kaivinkoneella toiselta reunalta tarvittaessa, mikäli Palokkajärven vesipintaa tulisi jostain 
syystä saada nopeasti laskettua (esim. Tuomiojärven vedenottoon liittyvät haasteet). 
 

4.1.2 Kalastohabitaatit 

Tourujoella järvitaimen on kunnostuksen pääasiallinen kohdelaji, mutta kunnostuksessa pyritään 
mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu ja li-
sääntyminen.  
 
Kunnostustoimenpiteinä käytetään palautuvien vanhojen nivapaikkojen kiveämistä ja taimenen 
kutualueiksi soveltuvien virranosien soraistamista raekoon 20 – 63 mm luonnonsoralla, josta on 
pesty hienoaines pois. Kiveämisen avulla virtausta pyritään myös levittämään uoman reuna-
alueille. Näin joen vesipinta-ala kasvaa etenkin alivirtaamakaudella ja samalla kalanpoikasille 
tärkeät ranta-alueen kivikot pysyvät paremmin vesittyneinä. Kiveämällä uomaa myös muualla, 
luodaan samalla suojapaikkoja eri ikäisille kaloille ja monipuolistetaan alueen virtausdynamiik-
kaa. Uoman syvyysvaihtelua monipuolistetaan myös kaivamalla uusia syvänteitä. Kaivumassoja 
on kuitenkin alle 500 m3ktr. 
 
Pohjapadon ja yläkanavan välinen vesialue tulee muuttumaan merkittävästi. Nykyisin Tourujoen 
vesipinta on Palokkajärven tasolla yläkanavalle saakka. Tehdyn virtausmallinnuksen mukaan 
pohjapadon rakentamisen jälkeen alueelta paljastuu vanhoja nivapaikkoja, joissa on keskiveden 
aikaan kalojen kudun kannalta sopiva virtausnopeus. Aliveden aikaan paljastuneissa nivapaikossa 
on vettä noin 0,2…0,3 m. Talviajan alivirtaamakaudella kalanpoikaset hakeutuvat syvänteisiin. 
Kutusoraikot tulee sijoittaa havaittujen nivapaikkojen yläpuolelle koskenniskaan ja isoista kivistä 
muodostettujen tukien yläpuolelle, jotta vältetään soran kulkeutuminen tulvavirtaaman mukana. 
Kutusoraikkojen rakentamisessa pyritään, muilla kuin koskipaikkojen niska-alueilla, patjamaisiin 
noin viisi metriä pitkiin, kaksi metriä leveisiin ja puoli metriä paksuihin soralaikkuihin. Koskien 
niskoille kasataan noin puoli metriä paksu sorapatja. Kutusoraikot suositellaan suunniteltaviksi 
vasta, kun nähdään muodostuvien nivapaikkojen todellinen tilanne ja virtausolosuhteet luonnos-
sa. 
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Kuva 9. Pohjapadon ja yläkanavan välisen uomaosuuden virtausnopeudet ja vesisyvyydet keskiveden 
aikaan. 

 
 

4.1.3 Yläkanava ja sulkuportti 

Yläkanavan itäreunan betoniseinämä puretaan ja uoman pohja levennetään kiveämällä noin 10 
metrin levyiseksi. Jokiuoman pohjalla kulkee mutkitteleva, noin 5 m leveä alivirtaamauoma, joka 
kivetään kalannousun mahdollistaviksi altaiksi. 
 
Yläkanavan säästyvään rakenteeseen kohdistuu toispuoleinen maanpaine, joka pyrkii siirtämään 
rakennetta kohti itää. Maanpainetta voidaan pienentää tekemällä muurin viereen täyttöä kevyt-
täytöllä, esimerkiksi vaahtolasilla tai kevytsoralla. Betonirakenne voidaan myös tukea paikalleen 
esimerkiksi maa- tai kallioankkureilla. Uoman yläkanavan ja alakanavan alueen tuentatarpeista 
on tehty erillinen selvitys, joka toimitetaan yleissuunnitelman liitteenä (liite 4).  
 
 
 

 

Kuva 10. Yläkanavan leventäminen ja allastus kalannousun mahdollistamiseksi. 
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Sulkuportin nykyinen aukko (B=7,8 m, H=4,1 m) levennetään itäreunalta niin, että aukon leveys 
on 11 m. Nykyiset välpät, settiurat ja setit poistetaan. 
 
 

 

Kuva 11. Yläkanavan yläpäässä olevan sulkuportin leventäminen. 

 
4.1.4 Tulvakanava ja ylisyöksykynnys 

Nykyinen noin 3 m leveä tulvakanava säilytetään. Kanavan säilyttäminen palvelee sekä veden-
johtamista tulvatilanteessa että säilyttää kanavarakenteiden museoarvoja. 
 
Nykyinen, noin 3 m leveä, ylisyöksykynnys ja tulvakanavan yläosa levennetään koko yläkanavan 
levyiseksi (noin 6 m). Voimalaitoksen betonipadon rakenteet puretaan tarvittavilta osin. Tulvaka-
navan yläpäätä levennetään siten, että kanavan leveys tasoittuu kuudesta metristä kolmeen 
metriin noin 30 metrin matkalla. Tällöin tulvakanavan suuaukon (nykyisin äkillinen kaventuma) 
padottavaa vaikutusta saadaan merkittävästi vähennettyä.  
 

 

Kuva 12. Ylisyöksykynnyksen leventäminen. 
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Kuva 13. Ylisyöksykynnyksen madaltaminen yläkanavan pohjan tasolle. 

 

 

Kuva 14. Ylisyöksykynnyksen leventäminen noin 30 m matkalla. 
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4.1.5 Kivetty uoma tulvakanavan itäpuolella 

Nykyisen tulvakanavan itäpuolelle rakennetaan luonnonmukainen uoma, joka kivetään kalannou-
sun mahdollistaviksi altaiksi. Kankaantien sillan yhteyteen rakennetaan betoninen seinämä ja 
seinämään tehdään pohja-aukko rajoittamaan luonnonmukaiseen uomaan johdettavaa tulvave-
sivirtaamaa. Sallittu tulvavirtaama luonnonmukaiseen uomaan on 8 m3/s, jolloin virtausnopeudet 
pysyvät uomassa lukemissa 2,5…3 m/s. Sallittu vesimäärä ei ylity, mikäli tulvakanavan kautta 
saadaan vettä ohjattua eikä vesikorkeus pohja-aukon yläpuolella nouse yli tason 
N2000+92…+92,2 (Q koko Tourujoki ~27…30 m3/s). Aukkoon tulee rakennesuunnittelun yhtey-
dessä suunnitella neulaurat tai luukkuratkaisu, jotta aukko voidaan sulkea mm. huoltotöitä var-
ten ja lisäksi neuloilla voidaan tarvittaessa rajoittaa tulva-aikana luonnonmukaiseen uomaan 
menevää vesimäärää erittäin suurilla tulvilla. 

 

Kuva 15. Betoniseinämän pohja-aukko, jolla rajataan virtaamaa luonnonmukaiseen uomaan. 

 
 

 
 

Kuva 16. Pitkä ylisyöksykynnys tulvakanavaan. 

 
Luonnonmukaisen uoman pohjan leveys on noin 11 m ja uoman pohjalla kulkee mutkitteleva 
alivirtaama uoma (leveys n. 5,5-6,5 m). Alivirtaamauoma allastetaan kiveämällä (yksittäisen 
altaan pituus on noin 4,5-5 m ja vesisyvyys noin 0,8…1,0 m), jolloin pääosan vuotta (Q < 2,5 
m3/s) altaiden vaimennussuhde on riittävä ja kalannousu on mahdollista. Osa altaista pyritään 
tekemään jopa suuremmiksi ja syvemmiksi, jotta ne toimisivat ns. levähdysaltaita. Altaisiin ase-
tellaan virtausta suojaavia kiviä, joiden takana kalat voivat levähtää. Uoma pyritään tekemään 
luiskaamalla, mutta kapeimmissa kohdissa on ainakin luiskan yläosalla käytettävä esimerkiksi 
tukimuurirakennetta. 
 
Etenkin tulvavirtaamilla virtausnopeudet luonnonmukaisessa uomassa ovat suuret. Suuren vir-
tausnopeuden alueita ovat erityisesti mutkakohdat ja liittyminen vaimennusaltaaseen. Näihin 
kohtiin tulee kiinnittää rakennesuunnitteluvaiheessa huomiota, tarvitaanko esimerkiksi betonira-
kenteita, jotka verhoillaan kivillä tai kivivälien betonointia. Koko koskiosuuteen voidaan suunni-
tella betoninen tukikehikko, joka upotetaan maahan ja peitetään kivillä. Tukikehikon reunat vas-
taavat betonista tukimuuria ja kaarevat kivikynnykset saadaan tuettua betoniseinämiin. Tukike-
hikossa on myös uoman poikki meneviä tukimuureja, jotka jäykistävät rakennetta. Tässä suunni-
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telmassa tukikehikolle on tehty vain kustannusvaraus ja tukikehikon tarkempi suunnittelu tulee 
tehdä rakennesuunnitteluvaiheessa. 
 

 

Kuva 17. Mallinnetut virtausnopeudet MHQ:n aikana. 

 
Kynnysten kivien tulee olla halkaisijaltaan luokkaa 1...1,2 m ja kivet tulee upottaa maahan vä-
hintään 1/3 halkaisijastaan (esim. 1 m kivi upotetaan 0,33 m). Kivet tulee latoa huolellisesti hol-
vikaaren muotoon, jolloin virtauksesta aiheutuvat voimat siirtyvät kiveltä toiselle. Holvikaaren 
reunoille tulee sijoittaa halkaisijaltaan suuria kiviä (D~1,4 m) tai kivien tulee tukeutua betoniseen 
tukirunkoon. Tarvittaessa kivien välit tulee betonoida, jolla varmistetaan virtausvoimien siirtymi-
nen kiveltä toiselle. 
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Kuva 18. Periaatekuva allastetusta uomasta, kivikynnyksistä ja betonitukirungosta. 

 

 

Kuva 19. Periaatekuva altaan kynnyksestä ja betonitukirungosta. 

 
Kalannousu on mahdollista keski- ja alivirtaamien aikaan, jolloin allastetun koskiosuuden virtaus-
nopeudet ovat kaloille riittävän pienet ja kalat voivat levähtää altaissa. Tulvavirtaamilla kalan-
nousu ei ole mahdollista. 
 

4.1.6 Vaimennusallas ja kalaluiska 

Nykyinen tulvakanavan alaosalla oleva vaimennusallas säilytetään. Vaimennusaltaan alapuoliselle 
jokiuomalle rakennetaan kalaluiska (kaltevuus 1:20). Kalaluiska nostaa vaimennusaltaan vesi-
korkeutta, joten altaan vaimennus paranee. 
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4.2 Uoman hydrauliikka ja mallinnukset 

Suunnittelua on tehty stationäärisillä virtaaman tunnusluvuilla: 
• MNQ 0,25 m3/s 
• mediaani 2,5 m3/s 
• 5 m3/s  
• 8 m3/s 
• MQ 3,2 m3/s 
• MHQ 16 m3/s 
• HQ 30 m3/s  
• HQ1/100 40 m3/s 
• HQ1/250…1/1000 45 m3/s 
 
Lisäksi on tehty epästationääriset mallinnukset päiväkeskiarvoilla (1970-2016 ja 2007-2016) 
sekä tulvavuosien 1988 ja 2012 virtaamilla. Lähtötietona on käytetty Tourujoen havaittujen vir-
taamien lisäksi järvisysteemin tulovirtaamia Pappilanjoessa ja Syväojassa (vesistömallijärjestel-
män simuloidut arvot). 
 
Uoma mallinnettiin HEC-RAS ohjelmistolla yhdistäen 1D sekä 2D laskentaa. Mallinnuksessa käy-
tettiin kahta epästationääristä mallia: 
 
Yhdistetty 1D/2D malli 
Mallissa päädyttiin kuvaamaan luonnonmukaisen uoman sekä tulvakanavan alue kaksiulotteisena 
kaikuluotauksista, mittauksista ja laserkeilauksista saatuihin aineistoihin perustuen. Tulvakanava 
ja suunniteltu luonnonmukainen uoma esitettiin korkeusaineiston ja suunnitelmien perusteella 
laaditun korkeusmallin osana rasterimuodossa.  

 

Kuva 20. Suunniteltu uusi ”luonnonmukainen” uoma liitettiin osaksi korkeusmallia. 
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Muu osa uomasta (Palokkajärvestä luonnonmukaiseen uomaan ja luonnonmukaisesta uomasta 
Jyväsjärveen) kuvattiin yksiulotteisena poikkileikkauksin. Suunniteltu pohjapato sekä pohja-
aukko ja ylisyöksykynnys esitettiin ohjelmistossa patoina, joiden laskenta tapahtuu patoyhtälöin. 
Muutoin ohjelma hyödyntää laskennassa Saint Venant:n jatkuvuus- ja momenttiyhtälöitä. Ala-
puoliseksi reunaehdoksi asetettiin Jyväsjärven havaittuja vedenkorkeuksia.  Muutoin käytettiin 
Jyväsjärven havaintojen (Päijänne pohjoinen) 2007-2016 keskiarvoa MW +78,78 m, mutta har-
vinaiset tulvavirtaamat laskettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilanteessa, jolloin Jyväsjärvi 
olisi korkeammalla (jakson 2007-2016 HW +79,29 m). Luonnonmukaisen uoman ja tulvakanavan 
jyrkkyydestä johtuvat suuret virtausnopeudet ja nopeasti muuttuvat virtausolot asettivat haastei-
ta laskennallisesti vakaan mallin rakentamiselle. 
 
Mallilla ajettiin muutaman tunnin kestoisia tasaisia virtaamatilanteita (mm. MNQ 2,5 m3/s, MQ 5 
m3/s ja 8 m3/s virtausnopeuksien arvioimiseksi, MHQ ja harvinaiset tulvavirtaamat). Laskennassa 
käytettiin epästationääristä mallinnusta. Malliin asetettiin lähtötilanteeksi kaikissa ajoissa stabiili 
aloitustilanne, jossa vettä tulee ja poistuu mallista yhtä paljon (Palokkajärvi ~MW-tasossa). Sta-
tionääriset tulokset luettiin aikasarjakuvaajilta tilanteessa, missä alkuasetukset eivät enää vai-
kuttaneet uoman vedenkorkeuksiin ja vedenkorkeudet olivat vakaat. 
 
Pidemmät vuoden mittaiset hydrologiset aikasarjat (päiväkeskiarvot sekä tulvavuodet 1988, 
2012) päätettiin ajaa erikseen yksiulotteisella mallilla pitkistä laskenta-ajoista, järvien varaston 
vaikutuksista ja suurista virtaamavaihteluista johtuen. 
 
1D/2D mallin tuloksena saatiin: 

- tietoa virtausnopeuksista luonnonmukaisessa uomassa 
- virtaaman jakautumisesta tulvakanavan ja luonnonmukaisen uoman välillä 
- vesirajat 
- stationäärisen virtaaman tunnuslukuja vastaavat vedenkorkeudet Palokkajärvessä 
- Tourujoen (luonnonmukaisen uoman+tulvakanavan) purkautumiskäyrä yksiulotteista 

mallia varten 

1D malli  
Yksiulotteinen malli ulotettiin Pappilanjokeen ja Syväojaan saakka, joiden virtaamat mallinnetuille 
tilanteille (1962-2016 sekä 2007-2016 päiväkeskiarvot, tulvavuodet 1988 ja 2012) saatiin ympä-
ristöhallinnon vesistömallijärjestelmästä. Alapuoliseksi reunaehdoksi asetettiin luonnonmukaisen 
uoman purkautumiskäyrä kohdasta ennen tulvakynnystä ja pohja-aukkoa. Asettamalla alapuoli-
nen reunaehto täten, säästyttiin mallintamasta uoman jyrkintä ja laskennallisesti haastavinta 
osuutta. Järvien tilavuudet ja vesivarastot määriteltiin ympäristöhallinnon järvikorttien tilavuus-
tietojen ja syvyysaineiston avulla. Mallissa järven pinnankorkeuden vaihtelu ja muutos varastos-
sa tapahtuu lähellä rantavyöhykettä, jonka pinta-ala/tilavuus -suhteista saatiin malliin tietoa 
myös MML:n keila-aineiston avulla tehdystä maastomallista.  
 
Mallilla saatiin tietoa suunniteltujen rakenteiden ja toimenpiteiden vaikutuksesta vuoden aikana 
tapahtuviin virtaaman ja vedenkorkeuden muutoksiin huomioiden järvien tilavuus. Näin pysty-
tään tarkastelemaan hydrologista muutosta luovuttaessa säännöstelystä.  
 
Tulosten validointi 
Virtausmallinnuksen lisäksi uoman hydrauliikkaa tarkasteltiin perinteisin käsin laskennan mene-
telmin. Käsin laskennassa käytettiin mm. seuraavia yhtälöitä: 
 
Ylisyöksykynnys ns. Polenin kaavan avulla 
 

𝑄𝑄 =
2
3
𝜇𝜇𝜇𝜇�2𝑔𝑔 ∗ ℎ3 2�  

Pohja-aukko purkautumiskaavalla 
𝑄𝑄 = 𝜇𝜇 ∗ ℎ𝑎𝑎𝜇𝜇�2𝑔𝑔∆ℎ 
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Uoman vedenjohtokyky ns. Manningin tasaisen virtauksen kaavalla 

𝑣𝑣 =
1
𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅

2
3� ∗ 𝐼𝐼1 2�  

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 ∗ 𝐴𝐴 
 
Käsin laskemalla sekä yksi- ja kaksiulotteisella mallilla saatuja tuloksia verrattiin keskenään tu-
losten validoimiseksi. Kaikki menetelmät tuottivat samoja tai lähes samoja tuloksia mm. Palokka-
järven vedenkorkeuksista kussakin virtaamatilanteessa.  
 
Uoman eri osien Manning-kertoimien määrittämisen tukena käytettiin myös 17.8.2016 suoritettu-
jen mittausten aikaisia vedenpinnan korkeuden ja virtaaman tietoja. Varsinaista tulva-aikaista 
kalibrointidataa ei ollut saatavilla uomasta. 
 

4.3 Geotekniikka 

Uuden uoman rakentamisessa nykyisten ylä- ja alakanavan viereen, tulee huomioida useita riski-
tekijöitä. Tilanpuutteen vuoksi suunnitellut luiskat ovat jyrkkiä. Luiskien pinnat tulee toteuttaa 
niin, ettei niissä tapahdu pintaeroosiota. Alueen perusmaa on hienoainespitoista ja se kulkeutuu 
herkästi veden mukana. Luiskien pinnat tulee suojata nopeasti kaivun jälkeen niin, ettei herkkä 
silttinen perusmaa ole alttiina esimerkiksi sadevesille. Luiskien sortumat estetään käyttämällä 
riittävän loivia luiskia. Paikoin tilanpuutteesta johtuen luiskia ei voida toteuttaa riittävän loivina, 
joten niiden stabiliteettia tulee parantaa käyttämällä tukirakenteita. 
 
Yläkanavan säästyvään rakenteeseen kohdistuu toispuoleinen maanpaine, joka pyrkii siirtämään 
rakennetta kohti itää. Maanpainetta voidaan pienentää tekemällä muurin viereen täyttöä kevyt-
täytöllä, esimerkiksi vaahtolasilla tai kevytsoralla. Betonirakenne voidaan myös tukea paikalleen 
esimerkiksi maa- tai kallioankkureilla. Lisäksi kanavan nykyisen betonirakenteen säilyvän pohjan 
osuuden päälle tulee tehdä täyttöä, joka pitää omalla painollaan rakennetta paikallaan. 
 
Nykyisen tulvarännin länsipuolella on hyvin jyrkkä ja korkea rinne. Uusi uoma kaivautuu syvälle 
nykyisen maanpinnan alapuolelle rinteen alapuolella. Tämä heikentää alueellista stabiliteettia 
rinteen lähellä melko suurella alueella. Rinteiden ja luiskien stabiliteettia voidaan parantaa esi-
merkiksi maanaulauksin, tukiseinin tai käyttämällä loivempia luiskia. Uoman yläkanavan ja ala-
kanavan alueen tuentatarpeista on tehty erillinen selvitys, joka on liitteenä 4. Selvityksessä ei ole 
tutkittu Kankaankadun sillan ja tulvakanavan yläosan väliin jäävää osuutta yläkanavasta. Kan-
kaankadun sillan ja tulvakanavan yläosan väliin jäävällä osuudella uusi uoma kaivautuu syvälle 
nykyisten pintojen alapuolelle. Kanavan itäpuolelta kaivetaan rakennetta tukeva maa pois, jolloin 
rakenteeseen kohdistuu lännestä toispuoleinen maanpaine. Rakenne tulee tukea paikalleen esi-
merkiksi maa-ankkuroinnilla tai tukemalla se itäpuolelta porapaaluseinällä. Kankaankadun sillan 
kohdalla tuenta tulee suunnitella uuden sillan suunnittelun yhteydessä. 
 
Ylä- ja alakanavassa joki virtaa lähtötilanteessa betonirakenteiden sisällä sekä voimalaan mene-
vässä putkessa. Tällä osuudella jokivesi ei pääse juurikaan imeytymään perusmaahan. Jos uu-
desta uomasta pääsee imeytymään perusmaahan vettä, voi tällä olla vaikutusta pohjaveden kor-
keuksiin ja maassa olevan veden virtaukseen alueella. Tästä johtuen joen pohja tulee toteuttaa 
niin, ettei joesta imeydy suuria määriä vettä perusmaahan. Vesieristys voidaan toteuttaa esimer-
kiksi vedenläpäisevyydeltään pienellä maa-aineksella (tiivis moreeni) tai bentoniittimatolla. 
 
Uusi jokiuoma on kaltevuudeltaan jyrkkä, mistä johtuen veden virtausnopeus uomassa on suuri. 
Uoman pohjarakenne tulee toteuttaa niin, ettei voimakkaasti virtaava vesi pääse kuljettamaan 
maa-ainesta. Uoman pohja tulee suojata esimerkiksi kivillä. 
 
Lopullista geoteknistä mitoitusta varten alueella tulee tehdä tarkentavia pohjatutkimuksia. Lisä-
tietoa tarvitaan ainakin pohjaveden pinnan korkeudesta ja sen vaihtelusta, täyttömaiden laadusta 
ja määrästä, vanhoista olevista maanalaisista rakenteista, ja kalliopinnan sijainnista. Nykyisen 
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tulvakanavan kohdalla on kairausten mukaan täyttömaita paikoin jopa 5-10 metriä. Täyttöjen 
määrää ja laatua tulee selvittää tarkemmin. 
 
Pohjaveden pintaa uuden uoman kohdalla tulee seurata nykyistä tarkemmin jo ennen rakennus-
suunnitteluvaihetta. Pohjaveden pinnan korkeudella on suuri merkitys uuden uoman rakentami-
sessa ja luiskien stabiliteetissa sekä rakentamisen aikana (työkaivannot) että lopputilanteessa. 
 

4.4 Eroosiontorjunta 

Kun Tourujoen vuorokausisäännöstely loppuu, on tasaisemmalla virtaamalla jokieroosiota vähen-
tävä vaikutus. Lisäksi uoman reunojen kasvillisuus pääsee paremmin kehittymään, kun vir-
tausolosuhteet säilyvät tasaisempina. Joki on kuitenkin luontaisestikin meanderoiva, tästä kertoo 
mm. makkaramutka, eli eroosio on täysin luonnollista ja tyypillistä silttipohjaiselle maaperälle, 
joskaan ei rakennetussa ympäristössä toivottavaa. Tulvavirtaamien aikana, etenkin jyrkissä mut-
kakohdissa, vedennopeus ylittää arvon 0,4 m/s, joka on tyypillisesti silttimaalle suurin sallittu 
virtausnopeus.  
 
Jyväskylän kaupungilla on erillinen suojaussuunnitelma Ailakinkadun jokirannalle, missä on ha-
vaittu suurimmat eroosio-ongelmat.  
 
Yläkanavan alueella ja luonnonmukaisessa uomassa uoman pohja suojataan moreenilla, kivillä ja 
soralla. Tarvittaessa käytetään bentoniittimattoa tai moreenikerrosta vähentämään luonnonmu-
kaisesta uomasta tapahtuvaa suotautumista pohjamaahan. Myös luonnonmukaisen uoman luis-
kan alaosat suojataan kivillä/louheella. Luonnonmukaisen uoman liittyminen vaimennusaltaaseen 
vaatii betonirakenteita tai kivivälien betonointia eroosiosuojaukseksi. 
 

4.5 Suppo- eli hyydetulvat 

Jokien suuret virtaamat lisäävät suppo- eli hyydepatoriskiä, kun säät vähitellen kylmenevät. 
Suppotulva syntyy, kun kylmä sää alijäähdyttää vettä. Tämän myötä vedessä alkaa muodostua 
suppojäätä eli hyydettä. Hyyde alkaa kasautua jokea paikoin peittävän jääkannen alle ja lopulta 
hyyde tukkii vesiuoman. Suppotulvat syntyvät erityisesti silloin, kun vesistöt pysyvät sulina pit-
kään ja pakkasjakso tulee yllättäen. Yleensä tammikuu on suppopatojen kannalta kriittisin aika. 
Tilanne helpottuu, kun vesialueet saavat pysyvän jääpeitteen. Luonnossa hyydepadot muodostu-
vat yleensä kivien ympärille. Nopeasti lämpenevä sää voi aiheuttaa suurien hyydemuodostelmien 
irtoamisen ja muodostaa lisää kelluvaa jäätä joen pinnalle. Kelluva hyyde voi kasautua johonkin 
toiseen paikkaan. Syntyneiden suppopatojen poistokeinoihin kuuluvat suppopatojen räjäyttämi-
nen ja kaivinkoneen käyttö niiden poistamisessa. Poistaminen on käytännössä kuitenkin hankalaa 
ja alapuoleisen jokijakson riskialttius liikkeelle lähtevän suppopadon suhteen tulisi tarkkaan huo-
mioida. 
 
Palokkajärvi on noin 900 m uuden, jyrkän luonnonmukaisen uoman yläpuolella. Järven vesi on 
lämmintä eikä todennäköisesti ehdi jäähtyä luonnonmukaiseen uomaan tulessaan merkittävästi, 
vaikka pohjapadon ja yläkanavan välillä olleita koskiosuuksia saataisiin osittain palautettua. Jää-
kansi tulee todennäköisesti edelleenkin muodostumaan pääosalle jokiosuutta. Luonnonmukaisen 
uoman altaisiin pyritään sijoittamaan kiviä myös keskelle allasta, jotta altaisiin saataisiin muo-
dostumaan jääkansi ja virtaava vesi ei alijäähtyisi. Mikäli kuitenkin suppo- ja hyydeongelmaa 
allastetussa uomassa esiintyy haitallisesti, voidaan pohja-aukko tarvittaessa sulkea ja johtaa 
vettä ainoastaan tulvakanavan kautta. 
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5. MAISEMA JA VIRKISTYSKÄYTTÖ 
5.1 Tourujoki osana viher- ja virkistysalueverkkoa 

Tourujoki on keskeinen osa Kehä Vihreää, eli Jyväskylän keskustaa kehystävää viher- ja virkis-
tysalueiden kokonaisuutta. Kehä Vihreä tuo virkistys- ja liikkumismahdollisuudet lähelle kaikkia 
kaupunkilaisia ja se on tärkeä virkistymisen, liikkumisen, ulkoilun, luontoretkeilyn, rentoutumisen 
ja oleskelun aluekokonaisuus. Tourujoen kunnostussuunnitelma pohjautuu Kehä Vihreän tavoit-
teisiin reitistöjen, toiminnallisuuden ja kasvillisuuden kehittämisen osalta. Esitetyt toimenpiteet 
keskittyvät osa-alueiden nykyisten ominaispiirteiden ja vahvuuksien tukemiseen. 
 

5.2 Viher- ja virkistyspalveluiden ja maisemakuvan kehittäminen 

Tourujoen varren reitistöä kehitetään yhtenäisemmäksi rakentamalla uusia rantapolkuja Kosken-
harjun kentän ja Kankaan alueen luonnonmukaisen kosken kohdalle sekä alajuoksulla Vapauden-
kadun siltojen ja Jyväsjärven välille. Suunnitelmassa on osoitettu toiminnalliset solmukohdat, 
jotka toimivat opastettuina sisäänkäyntialueina Tourujokilaaksoon. Valaistuksella voidaan hieno-
varaisesti korostaa sisäänkäyntialueita ja muita erityiskohteita. Oleskelun ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksia on lisätty osoittamalla jokivarteen oleskelupaikkoja sekä terassi- ja laituriraken-
teita. Kankaan alueen luonnonmukaisen koskipaikan ylä- ja alakynnyksellä on rantautumispaikat 
esim. melojille.  
 
Tourujoen maisemakuva on nykyisin kaupunkirakenteen läheisyydestä huolimatta suurelta osin 
luontovaltainen ja jokirannat ovat rehevän kasvillisuuden peittämiä. Säännöstelystä johtuen ran-
nat ovat luontovaltaisuudestaan huolimatta monin paikoin monotonisia ja kasvillisuudeltaan mel-
ko yksipuolisia. Kankaan alue erottuu kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävänä osa-alueena ja 
voimakkaasti kehittyvänä alueena. Lisäksi Kankaan alueen kohdalla, Tourujoen länsirannalla si-
jaitsee viidakkomaisen rehevä luonnonsuojelualue, joka toimii mielenkiintoisena vastaparina ur-
baanille Kankaan alueelle.  
 
Kunnostussuunnitelman maisemasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä palautetaan alkuperäis-
tä jokiuomaa muistuttavaa jokimaisemaa virtaavine koskiosuuksineen. Joen yläjuoksulla rannan 
monipuolisuus lisääntyy sekä rantaviivan muodon, että kasvillisuuden osalta, kun vesipinnan 
vaihtelu tuo esiin niemekkeitä, kivikoita, vuollepaikkoja ja vesijättöalueita. Vesijättöalueet kasvit-
tuvat pääosin luontaisesti, mutta tärkeimmillä ja eroosioherkimmillä kohdilla kasvittumista edis-
tetään ranta- ja kosteikkokasvimatoin, -siirtein ja istutuksin. Alajuoksulla rannan monimuotoi-
suutta lisätään vaihtelevilla puuistutuksilla, näkymien avaamisella ja vesialueelle sijoitettavilla 
suurilla kivillä. 
 

5.3 Kulttuurihistorialliset arvot 

Vanha voimalaitos ja siihen liittyvät vesirakenteet ovat keskeinen osa Kankaan historiallista pa-
periteollisuusmaisemaa. Kunnostussuunnitelmassa on pyritty säilyttämään alueen kulttuurihisto-
riallinen kokonaisarvo ja liittämään sen arvot osaksi luonnonmukaista vesirakentamista ja uuden-
laista maisemakuvaa. Kaupunkikuvan ja kulttuuriperinnön säilymisen kannalta keskeiset näkyvät 
rakenteet kuten yläkanava, tulvakanava ja voimalaitosrakennus säilyvät jatkossakin osana koko-
naisuutta. Yläkanavan länsireuna ja sen liuskekiveys säilyvät, mutta itäreunan vastaavat raken-
teet joudutaan purkamaan, jotta luonnonmukaiselle uomalle saadaan tarvittava tila aikaan. Muita 
kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä säilyviä rakenteita ovat tulvakanava, kosken alapäässä 
sijaitseva voimalaitos ja tulvakanavan alaosan vaimennusallas. Tulvakanava säilyttää jatkossakin 
funtionaalisen merkityksensä tulvavesien johtamisessa. Muutoksia tulee sulkuportin aukkoon, 
joka levennetään itäreunalta niin, että aukon leveydeksi tulee 11 m. Samalla nykyiset välpät, 
settiurat ja setit poistetaan. 
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Lähiympäristön muita arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ovat Kankaan tehdas-
alueeseen liittyvät vanha pääkonttori eli Valkoinen talo, muuntamorakennus, vanha paperitehdas 
sekä höyryvoimalaitos ja sen piippu.  

5.4 Kankaan alueen luonnonmukainen koskimaisema 

Joen kunnostuksen myötä Kankaan alueen maisema- ja kaupunkikuva täydentyy rakennetulla, 
mutta luonnonmukaisella koskimaisemalla. Koskimaisemasta muodostuu vetovoimainen maise-
manähtävyys kulttuurihistoriallisia arvoja säilyttävässä urbaanissa Kankaan kaupunginosassa. 
Koskiosuuden maisemallisia pääelementtejä ovat rehevä ja jyrkkäpiirteinen vastarinne, säilytet-
tävä tulvakanava, voimalaitosrakennus ja yläkanavan länsireuna, luonnonmukaisessa koskiuo-
massa virtaava vesi ja jokiraitin oleskelulaiturit ja tasanteet sekä monipuolinen rantakasvillisuus. 
Laiturit, terassit ja tulvatasanteen polut mahdollistavat veden äärelle pääsyn ja kosken tarkaste-
lun vaihtelevista näkymäsuunnista. Valkoisen talon edustalla on loivapiirteinen hoidettu oleske-
lunurmi. Myös vanhan paperitehtaan ja kosken väliin muodostuu tulevaisuudessa puisto- ja au-
kioalueita, jotka liittyvät kosken äärelle syntyvään oleskelumiljööseen saumattomasti. 
 
 

6. TYÖN TOTEUTTAMINEN 
6.1 Yleistä 

Uoman rakentaminen tapahtuu virtaavan joen välittömässä läheisyydessä. Tästä johtuen tulee 
työjärjestyksen ja vesien ohjaamisen suunnittelu olla osana rakennussuunnittelua. Suunnitelma-
ratkaisujen tulee olla sellaisia, että vesien johtaminen työnaikaisesti onnistuu. Kriittiset työvai-
heet tulee kohdistaa mahdollisimman suurelta osin aikoihin, jolloin virtaama uomassa on mahdol-
lisimman pieni. Rakentamisessa on mahdollista tehdä lyhyitä työvaiheita kuivatyönä padottamalla 
yläpuolisia vesiä. Rakentaminen on kuitenkin suuritöistä ja siinä on pitkäkestoisia vaiheita. Pää-
sääntöisesti työt tulee tehdä niin, että samanaikaisesti johdetaan vesiä työalueen ohi tai läpi. 
Lisäksi rakentamisessa tulee varautua vuodenaikaan nähden poikkeuksellisiin virtaamasuuruuk-
siin. Hankkeessa tulee varautua pitkään rakennusaikaan, ja siihen, että rakentaminen ajoittain 
keskeytetään. 
 
Työn vaiheistuksessa ja työjärjestyksessä on eri vaihtoehtoja. Rakentamissuunnitelmassa tulee 
sovittaa yhteen rakenteelliset ratkaisut (esim. tuennat), työjärjestys, aikataulut ja vesien ohjaa-
minen, sillä nämä kaikki liittyvät kiinteästi toisiinsa.  
 
Nykyisten ylä- ja alakanavan kohdalla uutta uomaa rakennettaessa on suositeltavaa säilyttää 
oleva ylä- ja alakanava toiminnassa mahdollisimman pitkään ja johtaa vesiä niitä pitkin. 
 

6.2 Pohjapato 

Pohjapadon osalta joen olevaa pohjaa pitää ruopata suunnitellun padon kohdalta niin, että elope-
räiset kerrokset poistetaan tulevan patorakenteen täyttöjen alapuolelta. Täyttöjen tekeminen 
kuivatyönä edellyttää työpatojen tekemistä ja padon rakentamista vähintään kahdessa vaiheessa 
niin, että vesi ohjataan työalueen ohi. Vaihtoehtoisesti rakentaminen voidaan tehdä myös märkä-
työnä. Mikäli rakentaminen tehdään märkätyönä ilman työpatoja, tulee käytettävän kiviaineksen 
ja patorakenteen olla sellainen, että rakentaminen onnistuu myös vedenalaisena. 
 

6.3 Ylä- ja alakanavan alue 

Nykyisten ylä- ja alakanavan kohdalla uutta uomaa rakennettaessa on suositeltavaa säilyttää 
oleva ylä- ja alakanava toiminnassa mahdollisimman pitkään ja johtaa vesiä niitä pitkin. 
 
Yläkanavan osalta työvaiheita on olemassa olevan yläkanavarakenteen jäljelle jäävän rakenteen 
tukeminen, kanavan osittainen purkaminen ja uuden uoman rakentaminen. Jäljelle jäävän osan 
tuenta on tehtävä ennen rakenteen itäosan auki kaivamista. Yläkanavan länsiseinämän purkami-
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nen ja uuden uomarakenteen liittäminen säilyvään rakenteeseen voi vaatia yläkanavan jakamista 
osiin esimerkiksi väliaikaisella seinämällä. Tällöin kanavan itäosan purku- ja kaivutyöt voidaan 
tehdä kuivatyönä. Myös vesien johtamista putkituksella tulee harkita. On kuitenkin huomioitava, 
että suurimpien virtaamien aikana putket eivät riitä vesien johtamiseen ja kanava on oltava käy-
tössä.  
 
Nykyistä voimalaan menevää vesiputkea sekä tulvaränniä kannattaa hyödyntää vesien johtami-
sessa työnaikaisesti mahdollisimman paljon. Tulvakanavan yläosan leventäminen edellyttää put-
ken siirtoa tulvakanavan yläosissa. Riittävän pienten virtaamien aikana vedet voidaan johtaa 
kokonaisuudessaan vanhaan tulvaränniin, voimalaan menevään putkeen tai uuteen rakennettuun 
uomaan. 
 
Nykyisen tulvakanavan yläosan leventäminen voidaan tehdä esimerkiksi kaivamalla kanavan 
itäreuna auki ja rakentamalla uusi teräsbetoninen levennysosa. Levennys kiinnitetään rakenteelli-
sesti olemassa olevaan tulvakanavaan. Tämän jälkeen voidaan tulvakanavan vanha itäpuolen 
seinämä purkaa. Olemassa oleva kanava tulee tukea paikalleen ennen kuin sen itäreuna kaive-
taan auki. 
 
Tulvakanavan yläosan leventäminen on työjärjestyksen kannalta vaikeaa, sillä tulvakanava tulee 
olla käytössä sekä rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Pienten virtaamien aikana vedet voidaan 
johtaa putkella ja rakentamisen jälkeen uuteen ”luonnonmukaiseen” uomaan, mutta tulvavirtaa-
mien aikana, tulee pääosa vesistä pystyä johtamaan tulvakanavaan. 
 

6.4 Esitys rakennusjärjestykseksi 

Seuraavassa on esitetty kunnostustyön toteuttamisen järjestys. Järjestystä voidaan muuttaa 
mm. rakennussuunnitelman mukaisesti myöhemmin. 
 

1. Yläkanavan länsireunan tukeminen tai taustan keventäminen 
2. Alakanavan tulvarännin ja rinteen tuenta  
3. Alakanavan viereisen allastetun osuuden rakentaminen soveltuvilta osin 
4. Pohjapadon rakentaminen Palokkajärven luusuaan 

• saadaan pysytettyä Palokkajärven vesipinta MW 
• voidaan laskea pohjapadon ja tulvakanavan välillä vesipinta alas 

5. Tulvarännin yläpään leventäminen ja ylisyöksykynnyksen poistaminen  
• vetää suuremman tulvavirtaaman eikä vesi nouse yläkanavassa korkealle 

6. Yläkanavan itäpuolen leventäminen 
• itäreunan kanavanseinää voitaneen leikata vain osittain, jolloin kaivu on mahdollista 

ja Tourujoen virtaama saadaan kuitenkin kulkemaan yläkanavan pohjalla 
• vettä joudutaan kuitenkin johtamaan paikoitellen putkella, tilanteissa joissa tehtävä 

kuivatyötä (mm. bentoniittimaton asennus) 
7. Kankaan kadun sillan uusiminen ja pohja-aukon rakentaminen 
8. Luonnonmukaisen ja allastetun uoman liittäminen levennettyyn yläkanavaan 
9. Yläkanavan yläpäässä olevan nykyisen settiaukon leventäminen  

 
Hankkeen arvioitu työaika tulee olemaan olosuhteista riippuen (virtaamatilanteet) 2-3 vuotta. 
 
Työt järjestetään siten, että tulvavesivirtaamat (kevät- ja mahdollinen syystulva) voidaan johtaa 
kanavissa. Pienempiä virtaamia voidaan työn aikana johtaa putkilla tai lyhytaikaisesti (1-2 vuoro-
kautta) sulkea kanava-alueiden virtaama kokonaan, mikäli kuivatyötä tarvitaan. Pitempi aikaiset 
kuivatyöosuudet suunnitellaan tarkemmin työn aikana vallitsevien virtausolosuhteiden ja Palok-
kajärven varastotilavuuden perusteella. Lyhyellä matkalla (20-25 m) käytössä tulee olla vähin-
tään kaksi halkaisijaltaan 750 mm:n putkea ja myös suurempiin äkillisiin virtaamiin (rankkasade) 
tulee varautua. 
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Keskimääräisten virtaamien ja ajankohdan vaihteluvälin perusteella vesimäärältään parasta ra-
kennusaikaa olisi tammi-maaliskuu sekä heinäkuu. Mikäli sattuu kuiva syksy, rakentamista olisi 
mahdollista jatkaa vielä syys-lokakuulle. Veden ohitusjärjestelyitä suunnitellessa tulee varautua 
2-4 m3/s virtaamiin. 
 

 

Kuva 21. Putken (d=750 mm) kapasiteetti ja virtausnopeus. 

 
 

7. KUSTANNUSARVIO 
Hankkeen yleiskustannusarvio on esitetty liitteessä 5. 
 
Kustannusarvioon on pyritty huomioimaan jollain tasolla myös työmaan aikaiset vedenjohtamis-
järjestelyt (tilapäiset ohitusputket) ja mahdollinen pohjaveden alentaminen. Lisäksi kustannus- ja 
muutostyövarauksiin ja jatkosuunnitteluun on varattu 20 % arvioiduista rakennuskustannuksista. 
 
 

8. SUOSITUKSET JATKOSUUNNITELUUN 
Kankaan alueen pohjavesipintoja tulee seurata. Korkeilla pohjavesipinnoilla voi olla merkitystä 
mm. työkaivantojen vakavuuteen ja tarvittaessa pohjavesipintoja on alennettava työn aikana. 
 
Alueella tulee tehdä lisää pohjatutkimuksia. Lisätietoa tarvitaan mm. alueella olevien täyttömai-
den laadusta ja määrästä, mahdollisista vanhoista maanalaisista rakenteista sekä kalliopinnan 
sijainnista.   
 
Luonnonmukaisen uoman pohja-aukkoa on mahdollista rajoittaa vielä pienemmäksi esimerkiksi 
pystysettien (neulat) tai luukkurakenteen avulla. Aukon sulkeminen mahdollistaa alapuolisen 
uoman huolto- ja kunnostustyöt sekä tulvavirtaaman rajoittamisen jyrkkään uomaan erittäin 
harvinaisilla tulvatilanteilla. Aukon mitoittamista tai sulkurakennetta tulee tarkastella rakenne-
suunnitteluvaiheessa. 
 
Koskiosuus on hyvin jyrkkä ja vedennopeudet nousevat suuriksi. Tiettyjen kohtien esim. kiveys-
ten betonointi tms. on mietittävä rakennussuunnitteluvaiheessa. 
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