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Hydrologia ja virtaamatiedot:

Kuva 1. Selvityskohde.

Niinijoki on Loimijoen sivujoki. Niinijoki saa alkunsa Koski TL taajaman pohjoispuolelta ja se laskee
Loimijokeen Alastaron eteläpuolella. Niinijoen valuma-alue on kaikkiaan 225 km2. Valuma-alue on järvetön
ja peltovaltainen. Joen keskivirtaama on 2 m3/s. Keskiylivirtaama on 21 m3/s (Lähde Loimijoen
yhteistarkkailuraportti 2014). Keskiylivaluma MHq on täten koko Niinijoen alueella n. 93 l/s/km2, jolloin
ylivirtaaman HQ (1/20) voidaan olettaa olevan 1,9 x MHq x 225 km2 = 40 m3 /s, ja ylivirtaaman HQ (1/100)
2,5 x MHq x 225 km2 =52 m3 /s. Ylivirtaama HQ (1/250) = 2,9 x MHq x 225 km2 =61 m3 /s.

Selvitysalue sijaitsee Niinijoen yläjuoksulla siten että sen takana valuma-alue on yhteensä kuitenkin tien
210 kohdalla vain n. 200 km2.  Selvitysalueen kohdalla Niinijoen valuma-alue koostuu seuraavista osista:



- Niinijoen yläosa n. 106 km2

- Niinijoen keskiosa 38 km2

- Sulajoki, joka laskee Niinijokeen selvitysalueen pohjoispuolella 29 km2

- Lappijoki, joka laskee Niinijokeen selvitysalueen pohjoispuolella 27 km2

Kaiteran nomogrammista saadaan keskiylivaluman arvoksi 115..120 l/s/km2 (lumen vesiarvo WEmax 120
mm).

Mitoittavat virtaamat (F= 150..200 km2) :

HQ (1/20) = 1,9 x MHq x F km2 = 34..44 m3 /s

HQ (1/100) 2,5 x MHq x F km2 =45..52  m3 /s.

Hq (1/250) = 2,9 x MHq x F km2 =52..67  m3 /s.

Saatujen kokemusperäisten tietojen mukaan vesi Niinijoessa on kyläalueen kohdalla noussut viimeisten
vuosikymmenten aikana korkeimmillaan lähelle kiinteistön 430-437-5-7 saunarakennusta. Tämä
saunarakennus sijaitsee korkeustasolla +71,0 (N2000). Niinijoessa on joitakin pohjapatoja.



Vedenkorkeuden arviointi
Tarkempi vedenkorkeuden laskennallinen arviointi edellyttäisi joen poikkileikkauksien mittauksia sekä
mittauksia joen pinnan korkeuksista. Tässä tarkastelussa mittaustietoja ei ollut käytössä. Tarkastelu
pohjautui pohjakartan korkeusaineistoon.  Tarkastelun perusteella Niinijoen korkeusasema laskee 10 km
matkalla vain 5 m tarkoittaen keskimäärin 0,5 promillen kaltevuutta.

Niinijoesta ei ole olemassa vedenpinnan korkeustarkkailua, joten vedenpinnan korkeutta uomassa kerran
100-250 vuodessa toistuvilla ylivirtaamilla (45..67 m3/s) on arvioitu laskennallisesti käyttäen
yksinkertaistettua karttatarkasteluun perustuvaa poikkileikkausta. Niinijoessa on silta-aukkoja, jotka on
saatettu mitoittaa useammin toistuville (eli pienemmille) virtaamille.  Silta-aukkojen padotukset on tässä
selvityksessä pyritty ottamaan huomioon arvioimalla joen vedenpinnan pituuskaltevuus keskimääräistä
pienemmäksi.

Merkittävä Niinijoen virtauskapasiteettia heikentävä ominaisuus on pieni pituuskaltevuus. Joen poikkipinta-
alaksi arvioitiin laskennallisessa tarkastelussa n. 210 m2 (korkeustason +72,5 alapuolella oleva poikkipinta-
ala),  Joen Manningin vastuskertoimeksi arvioitiin 15..20. Laskennallisessa tarkastelussa arvioitiin
vedenpinnan pituuskaltevuuden olevan 0,05 promillea. Eli joen veden pinnan  on oletettu  laskevan  alueen
sisällä tällä oletuksella 3,6 km matkalla n.  18 cm. Avouoman  (tason +72,5 m alapuolella) kapasiteetti olisi
näillä lähtötietoarvioilla n. 44.. 59 m3/s, eli avouoma voisi olla teoreettisesti korkeustason  +72,5
alapuolella riittävä mikäli joen pituuskaltevuus on yllä esitetyn suuruinen tai tätä jyrkempi .

Kuva 2. Laskennallinen korkeimman vedenkorkeuden arviointi karkeaa poikkileikkausta käyttäen.
Korkeusjärjestelmä N2000.

Yhteenveto
Laskennallinen korkeimman vedenkorkeuden arviointi on epätarkka erityisesti, koska joesta ole tehty
vedenkorkeuden pitkäaikaista seurantaa. Laskennallisen arvioinnin tarkkuutta heikensi se, että, joesta ja
sen vedenpinnasta ei ollut käytössä mittaustietoja.  Joen tulvaherkkyyttä lisää merkittävästi sen pieni
pituuskaltevuus.

Tarkastelu toimii lähtöaineistona tarkemmalle jatkosuunnittelulle. Tarkastelun perusteella ehdoton
tulvimiselle herkän rakentamisen alaraja laskennallisesti on korkeustaso +72.5 (N2000). Viime
vuosikymmeninä on käytännössä havaittu vedenpinnan nousevan lähelle tasoa +71 (N2000). Nykyinen
asutus sijaitsee valtaosiltaan suunnittelualueella tason +72.5 (N2000) yläpuolelle.  Kaikki uusi tulvaherkkä
rakentaminen suositellaan toteutettavaksi suunnittelualueen korkeimpiin osiin ja vähintään tason +73.5
(N2000)yläpuolelle.




