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Kokonaissuunnitelma 
(hyväksyminen 12/14) 

Uoma-
päätös 

Kankaalla 
(05/14) 

• Kehittämissuunnitelman tavoite luoda 
yksi tulevaisuuden kokonaisvisio 
Tourujoelle 
• Uusia selvityksiä ja suunnitelmia ei juuri 

tarvittane, vaan enemmänkin on kyse 
”keskusteluprosessista” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tourujoen kehittämissuunnitelma / 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..MCDA……. 

ohjausryhmä (kaupungin sisäinen) 
viranomaisryhmä 
sidosryhmät 
valtuustoseminaari 
kaupunginvaltuusto (uomapäätös + kokonaissuunnitelman hyväksyminen) 
 
osallistamisen painopisteet 
 
MCDA = monitavoitearviointi (Multi Criteria Decision Analysis) 
 
 

selvitykset... …tavoitteet.... 

Lausunnot 

luonnos …      nähtäville…        VALMIS 
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Osallistaminen 

• Internet-sivut 

– Otakantaa.fi – keskustelu 

– UKK (Usein Kysyttyjä Kysymyksiä) 

 

• Monitavoitearviointi (Kankaan uomavaihtoehdoista) 

– Pidetty kaupunkirakennelautakunnan jäsenille 4.3.2014 ja sidosryhmille 12.3.2014  

– Nettikysely asukkaille, päättynyt 23.3.2014 

 

• Sidosryhmätapaamiset  
– Asukasyhdistykset, luonnonsuojelujärjestöt, urheilujärjestöt ym. 

 

• Teemakävelyt touko-elokuu 

 

• Nähtävilläolo ja asukastilaisuus 

    

 



Monitavoitearviointi 

• MCDA – Multi Criteria Decision Analysis 

• Toteuttajana Suomen Ympäristökeskus (SYKE) 

• Koskien uuden uoman rakentamista Kankaalle 

• Järjestelmällinen ja läpinäkyvä jäsentely- ja keskustelukehikko uomaan liittyviä vaihtoehtoja 
ja niiden vaikutuksia, toteuttamiskelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä koskevalle keskustelulle 
eri foorumeilla 

• Tavoitteena lisätä eri tahojen tietoa ja ymmärrystä uomaratkaisusta ja vaikutuksista 

• Menetelmän lähtökohtana on, että laadukkaat päätökset perustuvat syvälliseen 
ymmärtämiseen siitä, mitä pidetään tärkeänä (arvostukset) ja minkälaisia vaikutuksia (tieto) 
toimenpiteillä on 

 

 

    

 



Uuden uoman rakentaminen Kankaalle? 

• Selvitys päätöksenteon pohjaksi 

• Päätös 05/2013 

• ”Rakennetaanko uoma joskus vai ei?” 

  

 

VE 0+ – nykyisen Tourujoen kehittäminen 
 
VE 1 – kalatie nykyisen voimalaitoksen ohi 
 
VE 2 – pitkä uoma Kankaan viherkehällä, puromainen (virtaama 0,7 m3/s) 
 
VE 3 – pitkä uoma Kankaan viherkehällä, jokimainen (virtaama 3 m3/s) 

VAIHTOEHDOT 



• VAIHTOEHTO   VE 0+  -  NYKYISEN TOURUJOEN KEHITTÄMINEN 

  

 

Ote virtuaalimallista (Elomatic Oy) 

• Kunnostus-  ja kehittämistoimenpiteet kohdistuvat 
Tourujoen nykyiseen uomaan ja sen ranta-alueisiin 

• Vesivoimalaitos säilyy ja se tuottaa modernisoinnin jälkeen 
energiaa 144 000 e/vuositasolla 

• Kankaan viherkehä toteutetaan puistona ilman 
puro/jokiuomaa 

– Pitkän uoman toteuttaminen ei ole mahdollista myöhemmin  

• Toimenpiteinä Tourujoella mm. 
eroosiontorjuntatoimenpiteet, reitistön kehittäminen ja 
muiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen 

– Nämä toteutetaan jokaisessa vaihtoehdossa 

• Kankaan kohdalla toteutetaan esim. oheisen 
havainnekuvan kaltainen oleskelupaikka nykyisen  

       joen rantaan 

• Nykyinen kanava  

       hulevesiuomana sekä  

       tulvareittinä 

  

 

Havainnekuva 
Piippurannan 

arkkitehtikilpailun 
ehdotuksesta ”Autour” 



• Vesivoimalaitos säilyy, sen viereen rakennetaan ns. tekninen kalatie 

• Taimenen liikkuminen tulee mahdolliseksi, mutta elinvoimaista 
kantaa ei synny Tourujoelle 

• Kustannukset n. 2,8 miljoonaa euroa 

• Tourujoessa toteutetaan kehittämissuunnitelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä (kuten VE 0+:ssa) ja myös Kankaan ranta-alue 
toteutetaan kuten VE 0+:ssa 

• Kankaan viherkehä toteutetaan puistona ilman puro/jokiuomaa 

– Pitkän uoman toteuttaminen ei ole mahdollista myöhemmin  

 

  

 

VAIHTOEHTO VE 1 – KALATIE NYKYISEN VOIMALAITOKSEN OHI  



• Eroavat toisistaan virtaamaltaan 

– VE 2 – ”puromainen” (0,7 m³/s) 

– VE 3 – ”jokimainen” (3 m³/s) 

 
• Nykyisen joen virtaama vaihtelee 0,2 – 30 m³/s, keskivirtaama 

n. 3 m³/s 

 

 

• Vesivoimalaitos: 
– säilyy VE 2:ssa 

– poistuu VE 3:ssa 

 

• Rakenteellisesti VE 2 on hieman keveämmin 
rakennettavissa kuin VE 3 

 

 

  

 

VAIHTOEHTO VE 2  ja  VE 3 – pitkät uomavaihtoehdot Kankaan viherkehällä (pituus n. 1350 m) 

Tourujoen virtaamien 
viikkokeskiarvot 2012 ja 2013 



Nykyinen kanava 

• Toteutettaisiin mahdollisimman lyhyellä matkalla jyrkkänä, luonnonmukaisena kalatienä 
nykyisen kanavan pohjalle (jopa 7 %:n kaltevuudella) 

• Nykyistä kanavan pohjaa syvennetään 20 metrin matkalta, joten kivimuurimainen reuna 
voidaan säilyttää 

• Osin kanavan reuna-alueet joudutaan joka tapauksessa alapäässä rakentamaan uusiksi, ne 
voidaan toteuttaa porrasmaisina terasseina siten, että asukkaat pääsevät kosken partaalle 

• Esimerkki alla: Vakkolankoski, Porvoonjoki 

 

Kuva: Jukka Jormola 

Ote virtuaalimallista (Elomatic Oy) 



Aukion poikki – kanavamaisena 
osuutena, kanavan yli silta 

• Toteutetaan leveänä (4-6 m) betonimaisena kanavana, jonka pohjalle 
toteutetaan kivirakenteilla luonnonmukainen puro 

• kaltevuus 4-5 % 

• Osin voidaan rakentaa allastuksia ja betonisia kynnyksiä 

• Kanavan syvyys viereiseen maanpintaa syvimmillään 3-4 metriä 

 

Ote virtuaalimallista (Elomatic Oy) 



Luonnonmukainen puro – 
pituuskaltevuus keskimäärin 4-5 % 
• Toteutetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin 

• Rakenne: pohjamaa, tiivistysmatto, murske, kivet, sora 

• Missä on hieman tilaa uoma kiemurtelee enemmän (mahdollisuuksia enemmän VE 2:ssa) 

• Pituuskaltevuus vaihtelee esim. 2-3 %:sta 7 %:iin 

• 2 %:n osuuksille rakennetaan kutusoraikkoja 

• Esimerkki:  Ilabekken, Norja  

 

Kuva: Jukka Jormola 
Ote virtuaalimallista (Elomatic Oy) 



Luonnonmukainen puro – 
pituuskaltevuus alle 0,5 % 

• Toteutetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen 
keinoin 

• Rakenne: pohjamaa, murske, kivet, sora 

 

 

Ote virtuaalimallista (Elomatic Oy) 

Kylmäoja, Vantaa (Kuva: Saija Koljonen) 

Queenstown (Kuva: Jukka Jormola) 



• Kustannukset: 

– Itse uoman rakentaminen 

• VE 2: 3,6 miljoonaa euroa 

• VE 3: 4,1 miljoonaa euroa 

– Pois kaivettavat ja kuljetettavat massat, kustannukset n. 500 000 e 

– Sillat uoman yli (10 kpl), kustannukset 3,6 miljoonaa euroa 

– Vaihtoehdossa VE 3 syntyy kustannuksia myös voimalaitoksen rakenteiden purkamisesta ym. 
n. 750 000 e 

 

• VE 2 / kustannukset yhteensä 7,7 miljoonaa euroa 

• VE 3 / kustannukset yhteensä 9,0 miljoonaa euroa 

 

• Voimalaitoksen tuottomenetykset: 

– VE 2 – tuotto pienenee 10 % (n. 14 400 e/vuosi) 

– VE 3 – tuottomenetys n. 144 000 e/vuosi 

 

 

  

 

VAIHTOEHTO VE 2  ja  VE 3 – pitkät uomavaihtoehdot Kankaan viherkehällä (pituus n. 1350 m) 



Vaihtoehtojen vertailua 
(alustavien monitavoitearvioinnin tulosten pohjalta) 



Vaihtoehtojen vertailua 
(alustavien monitavoitearvioinnin tulosten pohjalta) 



Vaihtoehtojen vertailua 
(alustavien monitavoitearvioinnin tulosten pohjalta) 



Asukaskysely (eHarava) 

• Sulkeutui 23.3.2014 

• Kyselyyn oli vastannut keskiviikkoon 19.3. mennessä  n. 850 henkilöä 

• Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 1350 jyväskyläläiselle, näistä oli vastannut 192 
henkilöä 19.3. mennessä 

• Vaihtoehtojen kannatus 19.3. (kyselyn ollessa vielä kesken): 
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• Pitkän ”puromaisen” (VE2) ja ”jokimaisen” (VE3) uoman rakentamisen ajankohdan suhteen on 
myös vaihtoehtoja: 

A. Rakennetaan niin pian kuin mahdollista (v. 2016) 

B. Rakennetaan Kankaan vaiheistuksen tahtiin (v. 2025) 

C. Rakennetaan myöhemmin (v. 2035 / 2045) 

 

• Ajankohdalla on tunnistettu olevan vaikutusta ainakin seuraavien seikkojen kannalta: 

– Joudutaan osin aikaistamaan katujen, viheralueiden sekä kunnallisteknisten järjestelmien 
suunnittelua ja rakentamista ym (vaihtoehdossa A) 

– Uoma vaikuttaa Kankaan alueen rakentamisen aikaisiin logistisiin ym ratkaisuihin (erityisesti 
vaihtoehdossa A) 

– Toteutusajankohta vaikuttaa uoman rakentamisen teknisiin toteuttamismahdollisuuksiin  

– Joudutaan toteuttamaan väliaikaisia puistoalueita (vaihtoehdossa B) 

– Imagovaikutukset  (imagohyöty jää saavuttamatta erityisesti vaihtoehdossa C) 

– Vaihtoehdossa VE3 vesivoimatuotannosta luopumisen tuottomenetysten pieneneminen ja 
modernisoinnin kannattavuus (aikavaihtoehdoissa B ja C) 
 

 

 

 

  

 

PITKÄN UOMAN RAKENTAMISAJANKOHDAN VAIKUTUKSET 



 

 

    A / 2016  B / 2025   C / 2035 

 

Uoman rakenteet   8,65  8,65   8,65 
Vesivoimalaitoksen tuottomenetys 0,7  0,6  0,3  

Rakentamisajankohdasta johtuvat 0,35  0,5  1,1 

YHTEENSÄ   9,7  9,75  10,05 

 

Aikaistuneet kunnallistekniikan  6,75  -  - 

Investoinnit 

 

 

 

 

Huom. kunnallistekniikan investoinnit Kankaalla v. 2016 mennessä 11,0 miljoonaa euroa (luvussa ei mukana 
jätehuollon, sulanapidon tai valokuituverkon kustannuksia)  
 

 

 

 

  

 

PITKÄN ”PUROMAISEN” UOMAN (VE2) RAKENTAMISAJANKOHDAN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN 



 

 

    A / 2016  B / 2025   C / 2035 

 

Uoman rakenteet   9,05  9,05  9,05 

Vesivoimalaitoksen tuottomenetys 7,2  5,8  2,9  

Rakentamisajankohdasta johtuvat 0,35  0,5  1,1 

YHTEENSÄ   16,6  15,35  13,05 

 

Aikaistuneet kunnallistekniikan   6,75  -  - 

Investoinnit 

 

 

 

 

 

Huom. kunnallistekniikan investoinnit Kankaalla v. 2016 mennessä 11,0 miljoonaa euroa (luvussa ei mukana 
jätehuollon, sulanapidon tai valokuituverkon kustannuksia) 

   
 

 

 

 

  

 

PITKÄN ”JOKIMAISEN” UOMAN (VE3) RAKENTAMISAJANKOHDAN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN 



Monitavoitearvioinnin ja asukaskyselyn tulosten yhteenvedon 

 
ESITTELY- JA KESKUSTELUTILAISUUS 
 
 

TORSTAINA 27.3. KLO 16.15 
 
Tietotalon Vouti-salissa 
 
 
 
TERVETULOA! 



KANKAAN VIRTUAALIMALLI 

 

    

 


