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The main aim of this thesis was to investigate the barriers of water-crossing struc-
tures from the point of view of the aquatic ecosystem. The aim is also to increase 
awareness of how to take better into account the whole water system when build-
ing water-crossing structures and how to choose the best water-crossing struc-
ture. The commissioner of the study is Metsähallitus. 
 
The research method is quantitative. The research material consists of measure-
ment results of 520 inventory targets made by Metsähallitus in Iijoki river system 
during the years 2016 and 2017. The challenge of measuring were rainy sum-
mers, so most of the measurements were carried out during higher water than on 
average, making it difficult to estimate low water and water flow barrier estimation.  
 
The water-crossing structures affect both the aquatic ecosystem and its sur-
rounding environment, so it is important to take into account a wide area of influ-
ence.  The knowledge basis of the thesis consists of the most relevant factors of 
this topic.  
 
In Finland, forest roads are improved annually by thousands of kilometers, while 
assessing the possible need for renovation or renewal of water-crossing struc-
tures. Using the results of this thesis, Metsähallitus makes nationwide guidelines 
for the water-crossing structures. The guide will be finished in the end of 2018. 
 
The results of this study support previous research results. There are a lot of 
migratory barriers in water-crossing structures, especially in the culverts, and at 
this wide scale it is a wide environmental problem. Barriers are mostly due to 
incorrectly installed or incorrectly selected water-crossing structures. Due to the 
scale of the current environmental problem, more attention needs to be paid to 
water-crossing structures. Particularly in valuable aquatic ecosystems such as 
natural brooks or endangered trout or freshwater pear mussel habitats, the water-
crossing structure should always be chosen so as not harm the aquatic ecosys-
tem. Special attention should also be paid from the safety point of view on busy 
roads to the dry paths of animals. 
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1 JOHDANTO 

Sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa. Vesistöjä Suomessa todella riit-

tää. Suomessa on myös satoja tuhansia kilometrejä tieverkostoa. Tukin uiton hii-

puessa uittoväylistä luovuttiin vähitellen ja tilalle ryhdyttiin rakentamaan metsä-

tieverkostoa. Ylityskohtia rakennettaessa kuivatusvesien poisjohtaminen oli mer-

kittävin tierumpujen asennuksen kriteeri, eikä rummun mallilla tai asennusteknii-

kalla ollut juurikaan merkitystä. (Eloranta 2010, 104.) Tieverkoston laajenemisen 

myötä on vesistöjen ylitysrakenteita nykyään tuhansittain. Pelkästään vesistö-

rumpuja arvioidaan olevan Suomessa noin 90 000 (Eloranta & Eloranta 2016, 

43). Riittävän tiedon puuttuessa ylitysrakenteet voivat aiheuttaa merkittävän es-

teen vesistöön. Esteestä voi kärsiä koko vesistön ekosysteemi. (Penttinen & Nii-

nimäki 2010, 281.) 

Ylitysrakenteiden esteellisyyttä on tutkittu toistaiseksi aika vähän. Suomessa val-

mistui laaja tutkimus vuonna 2016, jossa todettiin ylitysrakenteiden olevan mer-

kittävä ympäristöongelma (Eloranta & Eloranta 2016, 5). Samankaltaisia tuloksia 

on havaittu myös muissa maissa, kuten Ruotsissa (Kestrup & Perä 2017).  

Kiinnostuin aiheesta keväällä 2017 kuultuani Metsähallituksen Esteet pois! -

hankkeesta. Soitin heti toiselle hankkeen vetäjälle Eero Moilaselle ja tiedustelin 

opinnäytetyön tekemisen mahdollisuutta. Pääsimme aiheesta yhteisymmärryk-

seen ja palasimme asiaan alkusyksystä 2017. Vesistöjen tila on kiinnostanut mi-

nua pitkään ja olen ollut mukana erinäisissä purokunnostustalkoissa. Kun yhdis-

tin kiinnostukseeni metsätalouden tulevaisuuden tarpeet metsäteiden peruskun-

nostusten lisääntymisenä ja uusien metsäteiden rakentamisessa, oli aiheet 

helppo yhdistää tämän hankkeen kautta. 

Opinnäytetyössäni käsittelen Metsähallitukselta saamaani tutkimusaineistoa Ii-

joen valuma-alueelta. Aineiston avulla selvitän, kuinka paljon vesistöjen ylitysra-

kentamisessa on esteellisyyttä ja mistä tekijöistä esteellisyys johtuu. Vertailen tu-

loksia aiempiin tutkimuksiin. Annan esimerkkejä myös ylitysrakenteiden esteelli-

syyden korjaamisesta tai oikeanlaisen ylitysrakenteen uusimisen kustannuksista. 

Tästä on hyötyä niin hankkeille, kuin haasteellisille yksittäisille kohteille, mikäli 

kohde vaatisi ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kalliimman investoinnin 
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perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Tulosten pohjalta Metsähallituksen Esteet 

pois! -hankkeen työryhmä tekee yhdessä metsätaloussektorin kanssa valtakun-

nallisen ohjeistuksen ekologiseen, hyvien toimintatapojen mukaiseen ylitysraken-

tamiseen. 

  



8 

 

2 VESIEKOSYSTEEMI JA YLITYSRAKENTEET 

Suomessa on tieverkostoa yli 450 000 kilometriä ja metsäteitä noin 125 000 kilo-

metriä. Vesistörumpuja Suomessa arvioidaan olevan noin 90 000. (Eloranta & 

Eloranta 2016, 13, 42–43.) Metsätieverkoston rakennusaikana tierumpujen asen-

nuksen pääkriteerinä oli kuivatusveden poisjohtaminen, eikä silloin huomioitu ra-

kenteiden mahdollisia haittavaikutuksia vesiekosysteemille (Eloranta 2010, 104). 

Viime aikoina on havaittu erityisesti rumpurakenteiden aiheuttavan merkittävän 

ympäristöongelman (Kuvio1), kun vesistöjen ylitysrakenteiden esteellisyysvaiku-

tuksia on tutkittu laajemmalti (Eloranta & Eloranta 2016, 13). 

 
Kuvio 1. Rumpurakenteet aiheuttavat ympäristöongelmia (Metsähallitus 2016, 5) 

Vesistöjen ylitysrakenteet sijoittuvat pääosin vesiuomien kapeisiin virtavesialuei-

siin, koska maaperä on niissä kantavaa (Eloranta & Eloranta 2016, 13). Tämän 

vuoksi keskityn tässä opinnäytetyössä virtavesien ekosysteemiin ja siten laa-

jempi vesiekosysteemien huomioiminen jää vähäiseksi ylitysrakenteiden kan-

nalta merkityksettömämpänä. 

2.1 Strategiat ja lainsäädäntö 

Viime vuosikymmeninä valtion ja myös maailmanlaajuinen suhtautuminen vesis-

töihin on muuttunut. Vuoden 1992 Rion ympäristösopimuksesta on edetty tar-
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kempiin säädöksiin, kuten vuonna 2000 julkaistuun Euroopan Unionin vesipuite-

direktiiviin sekä vuonna 2007 julkaistuun tulvadirektiiviin. Vesipuitedirektiivi tavoit-

telee hyvää ekologista tilaa kaikkiin eurooppalaisiin vesistöihin ja tulvadirektiivi 

muun muassa tulvavesien hallintaa, jota voi tehostaa viivyttämällä ja imeyttä-

mällä vesiä latvavesillä. Euroopan Unionin säädösten myötä on Suomen lainsää-

däntöä uudistettu (mm. vesienhoitolaki 2004, vesienhoitoasetus 2006, vesilaki 

2011, ympäristönsuojelulaki 2014). Euroopan Unionin direktiivien ja lakien mu-

kaisiin tavoitteisiin pyritään muun muassa kansallisilla ja alueellisilla strategioilla. 

(Torvinen & Laine 2015a, 8; Eloranta & Eloranta 2016, 67–68, 71, 172.)  

Ympäristöministeriö on asettanut valtakunnallisen vesien kunnostusstrategian 

vuosille 2015–2025. Strategian tavoitteina ovat muun muassa turvata luonnon 

monimuotoisuutta, parantaa veden ekologista tilaa sekä käytettävyyttä. Myös 

osaamisen ja vesiensuojelullisten menetelmien tietoisuuden toivotaan lisäänty-

vän. Vesien kuntoa parannetaan esimerkiksi kunnostustoimilla. Toteutuskei-

noissa mainitaan, että valuma-alueet pyritään huomioimaan entistä paremmin 

hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuk-

silta edellytetään riittävää osaamista vesistöalueiden tuntemuksessa, jotta suun-

nitteluttamisissa, rakennuttamisissa ja kunnostuksissa toimenpiteet ovat oikeita. 

(Olin 2013, 7–9.) 

Valtakunnallisen vesien kunnostusstrategian tueksi on otettu käyttöön myös ka-

latiestrategia sekä pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia. Kalatiestrategian 

tärkein päämäärä on vaelluskalakantojen vahvistaminen vaellusyhteyksiä palaut-

tamalla sekä muilla luontaisen lisääntymisen tukemisen keinoilla. Iijoki kuuluu 

strategian kärkikohteisiin lohen, meritaimenen ja siian vaellusyhteyksien paran-

tamiseksi. (Kansallinen kalatiestrategia 2012, 4, 28.) Pienvesien suojelu- ja kun-

nostusstrategian päätavoitteina ovat luonnontilaisten pienvesien säilyminen sekä 

pienvesien tilan paraneminen kunnostamalla. (Hämäläinen 2015, 7–8.) 

Useat eri lait määrittelevät vesistöjen ylitysrakentamista. Vesilaki ja ympäristön-

suojelulaki määrittelevät veden ja vesiympäristön käyttöä. Vesilain mukaan ve-

siympäristöä tulee käyttää kestävästi sekä parantaa vesiympäristön tilaa. Mikäli 

vesitaloushanke voi aiheuttaa vesistön huononemista tai luonnon ja sen toimin-

nan vahingollista muuttumista tai aiheuttaa haittaa kalakannoille tai puron uoman 
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luonnontilaisuuden säilymiselle, vaatii hanke viranomaisen luvan. (Vesilaki 

587/2011 3:2.1–2, 6, 8 §.) Ympäristönsuojelulaissa mainitaan, että vesistön pi-

laantumista aiheuttava toiminta, mikä ei täytä vesilain luvanvaraisen hankkeen 

kriteereitä, vaatii ympäristöluvan aluehallintovirastolta (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014 4:27.1 §). 

Vesilaissa määritellään joen, puron ja noron eroavuudet. Joeksi lasketaan va-

luma-alueeltaan vähintään sadan neliökilometrin laajuinen virtaavan veden ve-

sistö. Norolla tarkoitetaan valuma-alueeltaan alle kymmenen neliökilometrin laa-

juista puroa pienempää vesiuomaa. Norossa ei lain tulkinnan mukaan virtaa jat-

kuvasti vettä, sekä kalankulku ei ole juurikaan mahdollista. Puro määritellään 

joen ja noron väliin.  Noroa, ojaa tai lähdettä ei lasketa vesistöksi. (Vesilaki 

587/2011 1:3.3–6 §.)  

Vesistöjen ylitysrakentamisessa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelulaki. 

Laki tähtää muun muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä luon-

nonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukemiseen. Erilaiset suoje-

luohjelmat ja suojelualueet ovat olennainen osa lain asettamaa suojelujärjestel-

mää. Laissa on määritelty eliölajien ja lajien esiintymispaikkojen suojelu, mikä 

tulee huomioida ylitysrakentamisessa. (Luonnonsuojelulaki 1096/1996 1:1.1–3; 

1:3.1; 2:7.1; 3:10.1–7; 6:37; 6:47; 8:57a.1–2 §; Eloranta 2010, 217.) 

Vesienhoitolailla määritellään muun muassa vesiekosysteemien suojelun sekä 

niihin suoraan yhteydessä olevien maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelun 

huomioiminen. Lisäksi tulee ottaa huomioon esimerkiksi vesien riittävyys, tulva-

riskien hallinta, vesien virkistyskäyttö sekä vesien kestävä käyttö. Laki määritte-

lee myös vesistöaluetulkinnan. (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-

sestä 1299/2004 1:1.2 §, 1:2.6–7 §) Laissa on myös esitetty, että vesienhoitoalu-

eella tulee tehdä vesienhoitosuunnitelma (Laki vesienhoidon ja merenhoidon jär-

jestämisestä 1299/2004 3:11 §).  

Metsälain 10:een pykälään on kirjattu säädöksiä ja ohjeita metsäluonnon moni-

muotoisuuden ja erityisen tärkeiden elinympäristön säilymisen turvaamiseksi. Ve-

sistöjen ylitysrakentamisen kannalta olennaisimmat kohteet ovat lähteiden, puron 

ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen välittömät lähiympäristöt, 
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laissa mainitut suoelinympäristöt sekä rehevät lehtolaikut. Lähiympäristöksi tulki-

taan veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerrostumasta johtuvat erityiset kas-

vuolosuhteet ja pienilmasto. Lain mukaan on myös kiellettyä tehdä purojen tai 

norojen perkausta tai ojittaa aluetta, eikä kohteiden vesitaloutta saa muuttaa. 

(Metsälaki 1085/2013 3:10.1–3; 3:10a.1–3 §.)  

Nykyinen lainsäädäntö muodostuu ongelmalliseksi erityisesti pienvesien koh-

dalla, koska se edellyttää luvanvaraisuutta ainoastaan suurempiin tiehankkeisiin 

sekä kestävän metsätalouden rahoituslain tukien kohteisiin. Yksityishenkilö voi 

asentaa omalla maalla omarahoitteisesti tekemäänsä tai teettämäänsä tiehen tie-

rummun ilman lupamenettelyä. Tällöinkään vesirakentaminen ei saa aiheuttaa 

haittaa vesiympäristölle, mutta mahdolliset virheelliset toimintatavat selviävät 

vain myöhemmin toteutetusta valvonnasta, mikäli sellainen tehdään. (Eloranta 

2010, 105; Eloranta & Eloranta 2016, 68.) 

Viimeisin Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma on suunniteltu 

vuosille 2016–2021. Ohjelman yleisinä tavoitteina ovat pinta- ja pohjavesien tilan 

heikkenemisen estäminen sekä niiden saattaminen hyvään tilaan. Olennainen 

tavoite on myös kalojen ja vesieliöiden vapaan kulkemisen mahdollistaminen. Jo 

yksi este voi muuttaa joen ekologista tilaa laajallakin alueella ja estää vaelluska-

lakantojen luontaisen lisääntymisen. (Torvinen & Laine 2015a, 7, 71.) Tämän 

opinnäytetyön tutkimusaineisto on kerätty Iijoen vesistöalueelta, joka kuuluu Ou-

lujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmaan. 

Lisäksi Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa mainitaan, että etenkin Iijoen 

valuma-alueella on kunnostuksen tarpeessa olevia puroja. Aiempien inventoin-

tien perusteella alueella on havaittu luonnontilaisissa puroissa arvokasta virtave-

sieliöstöä, kuten jokihelmisimpukkaa. Erityisesti metsä- ja maatalouden vesien-

suojelutoimenpiteet ovat avainasemassa purojen kunnostusten näkökulmasta. 

(Torvinen & Laine 2015b, 135.) 

2.2 Esteet pois! -hanke 

Esteet pois! -hanke on Metsähallitus Pohjanmaan Eräpalveluiden toteuttama 

teidenalitusten kartoitushanke. Hanke toteutetaan vuosien 2016–2018 aikana ja 
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budjetti on 199 000 euroa. Valtaosan hankkeen rahoituksesta on myöntänyt Poh-

jois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 160 000 euron osuu-

della. Metsähallitus Luontopalvelut osallistuu hankkeeseen 30 000 eurolla ja lo-

put 9 000 euroa koostuu talkootyöstä. (Moilanen 2016, 3; Luhta 2018.) 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Koillismaan alueella noin 450 teidenalitusta 

ja selvittää niiden mahdollisia haittoja vesieliöstön liikkumiselle. Hankkeen tulos-

ten perusteella tehdään suunnitelma vaellusesteiden korjaamiseksi tienpitäjien 

kanssa sekä laaditaan hyvien toimintatapojen mukainen valtakunnallinen ohjeis-

tus. Pienimuotoisia vesistöylitysten kunnostuksia toteutetaan hankkeen aikana. 

(Vesistöylitysten ympäristöongelmat ja niiden korjaaminen 2018.) 

2.3 Vesiekosysteemi 

2.3.1 Ekosysteemin määritelmä 

Ekosysteemi on itsenäinen toiminnallinen luonnon osa, joka tuottaa ravinnon eli-

öilleen säilyttäen olosuhteet siten, että ekosysteemin toimintaedellytykset säily-

vät. Vesiekosysteemin toimintaperiaate on sama kuin yleensäkin ekosystee-

meissä. Eliöt ovat valikoituneet siten, että olosuhteet kussakin vesistössä ovat 

niille suotuisat. Toimivassa ekosysteemissä eliöiden määrän ja saatavilla olevan 

ravinnon välillä on tasapaino. (Penttinen & Niinimäki 2010, 12.) Vesiekosystee-

missä rakenneosat sekä toiminta ovat muotoutuneet erottamattomasti yhteen. 

Täten koko valuma-alue tulee ottaa huomioon vesistöön liittyviä toimenpiteitä 

suunniteltaessa. (Eloranta 2010, 219.) 

Eliöt jakautuvat toiminnan mukaan tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin. Eliöiden toi-

mintaperiaatteiden mukaan muotoutuu ravintoketjuja. Tyypillinen järven ravinto-

ketju voi muodostua esimerkiksi kasviplanktonista (tuottaja), eläinplanktonista (1. 

asteen kuluttaja), planktonsyöjäkalaloista (2. asteen kuluttuja) sekä petokaloista 

(3. asteen kuluttaja). Vastaavalla tavalla jokaiseen vesistöön muotoutuu oma ra-

vintoketju. Erilaiset bakteerit ja sienet toimivat hajottajina pilkkoen kuolleiden 

eläinten soluja ja kudoksia sekä niiden kemiallisia yhdisteitä. Tuottajat ovat au-

totrofisia eli omavaraisia ja kuluttajat puolestaan heterotrofisia eli täysin tuottajien 

varassa. (Penttinen & Niinimäki 2010, 13–14, 18–19.)  
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Padot, jollaiseksi esteellinen ylitysrakenne voidaan luokitella, muuttavat joen 

luontaista ekologista tilaa (Kuvio 2). Ne estävät muun muassa vaelluskalojen liik-

kumista. Virtavesikunnostuksia tehdään yleisimmin virtavesikalojen lisääntymis-

mahdollisuuksien parantamiseksi, mutta myös esimerkiksi luonnon monimuotoi-

suuden lisäämiseksi. (Penttinen & Niinimäki 2010, 281, 283.)  

 
Kuvio 2. Esteelliset ylitysrakenteet muuttavat joen ekologista tilaa (Metsähallitus 

2016, 1) 

Vesistön muuttunutta ekologista tilaa voidaan arvioida hydrologis-morfologisesti. 

Tämän menetelmän avulla arvioidaan virtausoloja, veden viipymää, vedenkor-

keutta, syvyyssuhteita, pohjan ja rantavyöhykkeen rakenteita sekä yhteyttä poh-

javeteen. Jokivesistöissä muuttuneet olosuhteet johtuvat yleensä säännöstelyn 

tai rakentamisen aiheuttamista virtaamamuutoksista, patojen muodostamista kul-

kuesteistä ja rakentamisen aiheuttamista muutoksista uomassa tai rantojen mor-

fologiassa. Menetelmää ei yleensä käytetä jokia pienemmissä vesistöissä. (Suo-

men ympäristökeskus 2013, 3–4.) 

2.3.2 Vesiensuojelu ja uhanalaisuus 

Eloranta (2010, 217) muistuttaa, että virtavesien luonnonsuojelussa tavoitellaan 

virtavesiympäristön säilymistä. Tähän pyritään muun muassa luontotyyppejä ja 
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eliölajeja suojelemalla. Virtavesien kunnostus- ja korjaustoimenpiteet rinnaste-

taan vesirakentamiseen ja saattavat aiheuttaa vesiekosysteemiin haittoja. Täten 

voi olla tilanteita, jolloin on parempi säästää kohde kunnostamiselta kuin toimia 

harkitsemattomasti. 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuksia tutkineen hankkeen mukaan yhtenä si-

sävesien luontotyyppien merkittävimpänä uhanalaisuuden aiheuttajana on vesi-

rakentaminen.  (Ilmonen ym. 2008, 67.) Lakien kehittymisestä huolimatta pienve-

sien säilyminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Paremman suojelutason saa-

miseksi pienvesien suojelua tulee edelleen tehostaa. Luonnontilaisen kaltaiset 

kohteet, joissa on arvokkaita piirteitä, tulisi myös huomioida suojelussa, koska 

lajirunsaus tai luonnonsuojelullisesti arvokas laji voi esiintyä edelleen alueella 

luonnontilan muutoksista huolimatta. (Ilmonen ym. 2008, 70.) 

Tunturialuetta lukuun ottamatta uhanalaisimpiin vesielinympäristöihin kuuluvat 

nimenomaan virtavesityypit. Näistä kaikki tyypit ovat joko uhanalaisia tai silmällä 

pidettäviä. Uhanalaisuusluokitusta arvioitaessa purot ja kosket ovat käsittäneet 

myös niiden välittömän rantavyöhykkeen. Arvioiden mukaan joissa, puroissa ja 

koskissa elää kolmasosa Suomen uhanalaisia lajeja määrittelevän punaisen lis-

tan lajeista. Uhanalaisuusluokituksen saaneita on jopa enemmän, 38,9 prosenttia 

kaikista lajeista. (Rassi, Hyvärinen, Juslén & Mannerkoski 2010, 76–78.) Savi-

mailla luonnontilaiset purot ja joet arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi. Etelä-

Suomessa virtavesien tila on muuta Suomea selvästi heikompi. Lähes 40 pro-

senttia kaikista virtavesistä todettiin olevan äärimmäisen uhanalaisia. Koko 

maassa on arvioiden mukaan jäljellä enää noin kaksi prosenttia luonnontilaisia 

puroja ja niiden lähiympäristöjä. (Ilmonen ym. 2008, 66–67; Eloranta 2010, 216–

217.)  

Iijoen valuma-alueen keski- ja yläosissa tehdyissä inventoinneissa tulokset olivat 

samankaltaiset. Täysin luonnontilaisia puroja oli vain kaksi prosenttia. Purojak-

soista eli osittaisista purojen jaksoista luonnontilaisia oli kuitenkin 22 prosenttia. 

(Hyvönen, Suanto, Luhta, Yrjänä & Moilanen 2005, 16.)  

Uhanalaisten lajien sekä elinympäristöjen määrä kasvaa jatkuvasti. Virtavesien 

luonnontilaisuuden vähäisyys on vaikuttanut useiden lajien vähenemiseen ja hä-
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viämiseen. Vesistön pilkkoutuminen ja elinpiirien pirstoutuminen voi aiheuttaa al-

kuperäisen lajin häviämisen ja korvautumisen uudella lajilla. (Eloranta & Eloranta 

2016, 62–65.) 

Nykytilanteen kohentamiseksi vesiensuojelun ohjeistusta tulee edelleen kehittää 

ja valvontavastuuta selkeyttää (Ilmonen ym. 2008, 70). Koko valuma-alueen huo-

mioon ottaminen on nykyaikainen perusajatus vesien tilan tarkastelussa, jotta 

koko vesiekosysteemi tulee huomioitua. Oleellista on myös riittävän hyvä uhan-

alaisten lajien sekä avainlajien tunnistaminen. Tähän tulisi hyödyntää asiantunti-

joiden osaamista. (Eloranta 2010, 219, 221.) 

Eroosioherkillä alueilla vesiensuojelun merkitys korostuu, koska hieno kiintoaines 

ja humus liikkuvat kiinteämpää ainesta herkemmin veden mukana. Hämäläinen 

(2012, 39) mainitsee liettymistä ehkäisevinä toimenpiteinä lietealtaan kaivun rum-

mun yläpäähän sekä riittävästi viettävän laskuojan kaivun. Rantala (2008, 216) 

puolestaan pitää laskeutusaltaita ja lietekuoppia epäluotettavina ratkaisuina, 

koska hienoin kiintoaines ja humus tai liukoisessa muodossa olevat ravinteet ei-

vät niihin pidäty ja altaiden täyttyminen vaatii säännöllistä huoltoa. Toimivampana 

ratkaisuna hän pitää pintavalutuskenttää. Eloranta & Eloranta (2016, 101) pitävät 

lieteallasta ekologisesti ristiriitaisena ratkaisuna, koska allas sijaitsee usein kalo-

jen läpiuinnille olennaisella eteisalueella ja säännöllisesti tyhjennystä vaativana 

tuhoaa pohjaeliöstön elinympäristöä. He ehdottavat kaivukatkoa ekologisesti toi-

mivampana ratkaisuna. 

Pelkän vesistön lisäksi tulisi ottaa huomioon vesiuoman ympärillä oleva uoma-

käytävä. Uomakäytäväksi tulkitaan vesimuodostuman vaikutusalue maa-alu-

eella, eli niin kutsuttu vaihettumisvyöhyke. Uomakäytävät ovat monimuotoisia 

elinympäristöjä, jotka toimivat sekä maa- että vesieläinten leviämisreitteinä ja tur-

vaväylinä. (Eloranta & Eloranta 2016, 24.) 
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2.4 Ylitysrakenteet ja metsätieohjeistus 

2.4.1 Ylitysrakennetyypit 

Vesistön ylitysrakenteita ovat sillat ja rummut. Liikennevirasto luokittelee rum-

muiksi kaikki alle kaksi metriä vesiaukon halkaisijaltaan olevat silta- ja rumpura-

kenteet, suuremmat ovat siltoja. Näistä erikseen voidaan tulkita putkisilta, joka on 

läpimitaltaan vähintään kaksimetrinen rumpumainen rakenne. Siltatyypit ryhmi-

tellään lisäksi koon mukaan pieniin siltoihin (jännemittojen kokonaissumma alle 

20 m), keskisuuriin siltoihin (20–60 m) sekä suuriin siltoihin (yli 60 m). Lisäksi 

valmistusmateriaali (betoni-, teräs-, puu- sekä kivisillat) ja rakennetyyppi (laatta-, 

palkki-, ansas-, ristikko-, kaari-, riippu-, sekä vinoköysisillat) jaottelevat sillat eri 

tyyppeihin. Rumpumateriaaleina ovat yleisimmin betoni, teräs tai muovi. Rummut 

ovat valtaosin pyöreitä, mutta voivat olla myös esimerkiksi elliptisiä, ovaaleita tai 

laatikkomallisia.  (Tiehallinto 2004, 20–21; Eloranta & Eloranta 2016, 24–25, 91; 

Järvenpää & Savolainen 2016, 20.) Useampiputkinen rakennelma lasketaan 

rummuksi, jos niiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on alle 3,14 neliömetriä. 

Sijainnista riippuen rummut jaotellaan tierumpuihin ja liittymärumpuihin. (Metsä-

teho Oy 2001, 42.) 

Yli kaksimetriä läpimitaltaan oleva silta tai yli metrin läpimitaltaan oleva rumpu 

vaatii yleensä aukkolausunnon. Aiemmin lausunnon on antanut alueellinen ELY-

keskus, mutta nykyisellään lausunto pyydetään pääosin konsulteilta. Lausun-

nosta tulee selvitä vesiaukon mitat, vesistön mitoitustiedot sekä mahdolliset siltaa 

tai rumpua koskevat rajoitukset. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014; 

Järvenpää & Savolainen 2016, 4.) 

Sillan tai rummun suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat ylitysrakenteen 

omistajan tai tienpitäjän vastuulla. Oikealla aukkomitoituksella omistaja varmis-

tuu, että rakenne on vesilain säännösten ja olosuhteiden mukainen. (Järvenpää 

& Savolainen 2016, 4.) Ylityspaikan valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Huonosti suunniteltu ylityspaikka voi esimerkiksi lisätä eroosio-ongelmia tai tulvi-

misherkkyyttä. Viisto vesistönylitys kasvattaa jänneväliä, lisää kustannuksia ja 

saattaa lisätä vesistön epävakautta. (Eloranta & Eloranta 2016, 75.) 
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Ylitysrakenteen valintaan vaikuttaa uoman leveys. Silta- ja rumpurakentamisen 

mitoitus tulee tehdä siten, ettei se supista virtauspinta-alaa liikaa ja aiheuta siten 

haittaa tai vahinkoa. Myös eliöstön kulun estyminen voi olla silta- ja rumpuraken-

tamisen haitta. Lisäksi tulee huomioida perustamisolosuhteet, vesistön käyttö, 

eläimistön liikkumistarpeet sekä virtaama. (Järvenpää & Savolainen 2016, 20–

21.)  

Elorannan (2010, 105) mukaan kulkukelpoisuus kaikille vesieliöille on ekologisen 

rumpurakentamisen perustavoite, mutta pahimpaan tulva-aikaan tämän ei tar-

vitse täyttyä. Arvokkailla luontokohteilla ylitysratkaisuna tulisi olla silta tai puoliym-

pyrän muotoinen putkisilta. Eloranta & Eloranta (2016, 86) painottavat, että joki-

jatkumon esteettömyys, uoman luontaiseen pohjaan kajoamattomuus, virtausno-

peuden ja vesisyvyyden säilyttäminen kohtuullisena sekä jättämällä rantaan kui-

vapolut, muodostavat vesiympäristön kannalta parhaan ylitysratkaisun (Kuvio 3). 

Myös Järvenpää & Savolainen (2016, 20) toteavat, että sillat ja kaarirummut ovat 

ympäristöystävällisimpiä rakenteita, koska uoman pohjarakenteeseen ei puututa.  

 

Kuvio 3. Ekologisesti onnistunut ylitysratkaisu (Metsähallitus 2016, 13) 
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Hämäläinen (2012, 38) mainitsee, että suositeltava minimiläpimitta tierummulle 

on 400 millimetriä. Järvenpää & Savolainen (2016, 21, 24) puolestaan suositte-

levat, että rummun halkaisijan tulisi olla yksityisteillä vähintään 600 millimetriä, 

yleisillä teillä ja rautateillä vähintään 800 millimetriä ja kanta- ja valtateillä vähin-

tään tuhat millimetriä. Riittävä koko helpottaa kunnossapitoa ja parantaa ve-

sieliöstön kulkumahdollisuuksia. Silta on rumpua soveltuvampi puron ylityksessä 

puunrunkojen ja muiden vesiaukkoa tukkivien esineiden kannalta, koska rumpu 

tukkeutuu helpommin.  

Ylitysrakentamisen ohjeena on, että rakenne asennetaan aina uoman pohjan ala-

puolelle. Sillan kohdalla tällä tarkoitetaan perusteiden asentamista ja rummun 

kohdalla itse rumpurakenteen asennussyvyyttä. Rumpu tulisi asentaa 10–20 pro-

senttia rummun halkaisijamitasta uoman pohjaa syvemmälle, jotta aukon pinta-

ala saadaan tehokkaasti käyttöön, eikä rumpu aiheuta haittaa kalojen kulkemi-

selle. (Järvenpää & Savolainen 2016, 22–23.) Eloranta & Eloranta (2016, 105) 

huomauttavat, että toisinaan rumpurakenne on asennettu uoman pohjaa ylem-

mäksi kustannussyistä sekä maksimoidakseen tulvavaran. Tämä lisää yleensä 

rummun alapuolista eroosiota, sekä sitä kautta muita haittavaikutuksia. 

Rummun asentamisen kaltevuussuosituksissa on eroavaisuuksia lähteestä riip-

puen. Hämäläinen (2012, 39) ilmoittaa kaltevuustavoitteeksi vähintään yhden 

prosentin kaltevuutta riittävän virtaaman takaamiseksi liettymis- ja jäätymisvaa-

ran vuoksi, kun taas Eloranta (2010, 105) ja Järvenpää & Savolainen (2016, 21) 

pitävät yhden prosentin kaltevuutta enimmäismääränä, jottei virtaus kasva liian 

voimakkaaksi vesieliöille. 

Ilmaston muuttumisen seurauksena sadannan, valuntamäärän ja siten myös yli-

virtaaman on ennustettu kasvavan ajan myötä. Seuraavan sadan vuoden jaksolle 

on pidetty riittävänä huomioimisena 20 prosentin lisäystä maksimisadantaan ja -

valuntaan nykyarvoihin verrattuna. (Järvenpää & Savolainen 2016, 9.) Alueelli-

sessa vesienhoitosuunnitelmassa pyritään myös huomioimaan ilmastonmuutok-

sen aiheuttamien sääolosuhteiden vaikutuksia, kuten sadannan lisääntymistä, 

mitoittamalla silta- ja rumpurakenteiden vaatimukset nykyisille virtaamille (Torvi-

nen & Laine 2015a, 66, 113–114).     
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2.4.2 Metsätieohjeisto 

Metsätiet ja metsäluonto -oppaassa (Kokkonen 2003) kuvataan metsäteiden ra-

kentamisen ja perusparannuksen ympäristöongelmia sekä esitetään keinoja vä-

hentää ympäristöhaittoja. Tierakentamisen ympäristövaikutuksia tulee selvittää 

etukäteen ja miettiä vaihtoehtoja niiden välttämiseksi. Merkittävimpinä vesistöihin 

vaikuttavina tekijöinä tierakentamisessa mainitaan maa-ainesten kulkeutuminen 

vesistöön sekä tierakentaminen purojen tai vesistöjen yli, mikä vaikuttaa veden 

virtauksiin. (Kokkonen 2003, 4–6, 9–10.) Myös metsätieohjeistossa todetaan ve-

sistöjen ja purojen ylitysten vaikuttavan yleensä veden virtauksiin (Metsäteho Oy 

2001, 17).  

Jo metsätien suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon arvokkaat luontokohteet 

ja suojelualueet. Tällaisia kohteita ovat muun muassa metsälain erityisen tärkeät 

elinympäristöt, vesilaissa luetellut pienvesibiotoopit, luonnonsuojelualueet ja 

luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat, 

luonnonsuojeluohjelmien kohteet, Natura2000 suojelualueverkoston kohteet 

sekä pienvesi-inventoinnin kohteet. (Metsäteho Oy 2001, 20.) 

Yleisen kulku- tai uittoväylän ylitysrakentamisessa tarvitaan poikkeuksetta ympä-

ristölupaviraston lupa. Muissa tapauksissa suositellaan varmistettavan töiden lu-

vanvaraisuus ympäristökeskukselta. Uittosäännön vaikutuksenalaisissa vesis-

töissä tulee olla yhteydessä alueen uittoyhdistykseen. (Metsäteho Oy 2001, 11–

12.) Metsätiehankkeessa ympäristöselvitys on tehtävä Suomen metsäsertifiointi-

järjestelmän kriteereiden mukaisesti. Selvityksen tulee sisältää arvion tienraken-

tamisen vaikutuksista muun muassa suojelualueisiin ja suojeluohjelmiin, metsä-

luonnon arvokkaisiin elinympäristöihin, erityisesti suojeltaviin lajien elinpaikkoi-

hin, riistanhoito-, virkistys- ja muihin kohteisiin sekä vesistöön. Kyseisten aluei-

den suojelutoimet tulee sisällyttää selvitykseen. (Kokkonen 2003, 27.) 

Metsätierakentamisen ja ylitysrakenteiden suhteen vastuu ja päätäntävalta on 

useilla eri viranomaisilla. Metsäkeskus valvoo metsälakia ja myöntää poikkeus-

luvat metsälakikohteille. Alueellinen ympäristökeskus antaa lausuntoja ympä-

ristöselvityksistä, rumpujen ja siltojen rakentamisesta sekä valvoo vesilakia ja 
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luonnonsuojelulakia. Ympäristölupavirasto puolestaan myöntää luvan vesis-

töön rakentamiseen ja vesistön muuttamiseen. Kunta toimii lähinnä neuvovana 

yhteistyötahona ympäristöasioissa ympäristösihteerin toimesta.  Tiekunta tai tie-
osakkaat huolehtivat teiden kunnossapidosta. (Metsäteho Oy 2001, 6–7.) 

Tiekunnossapitoon kuuluvat jatkuva havainnoiminen ja kunnon seuranta, mutta 

myös muun muassa vähintään vuosittainen siltojen ja rumpujen tarkastus. Sil-

loille tulisi tehdä laajempi asiantuntijan tekemä yleistarkastus 5–10 vuoden vä-

lein. Tarkastuksessa on myös varmistettava, onko vesiuomassa vesiliikennettä 

tai virtausta vaikeuttavia esteitä, jotka tulee poistaa. (Tiehallinto 2004, 36, 39; 

Hämäläinen 2012, 73). Tiet rapautuvat nopeammin, jos ojia ja rumpuja ei hoideta 

asianmukaisesti. Rummuista tulee varmistaa, että ne toimivat ja ovat rakenteelli-

sesti kunnossa. (Hämäläinen 2012, 13, 15).  

2.5 Ylitysrakenteiden esteellisyys 

Suomessa on tutkittu ylitysrakenteiden esteellisyyttä toistaiseksi aika vähän. En-

simmäisiä merkittäviä havaintoja ylitysrakenteiden haitallisuudesta lohikalojen 

liikkumiselle tehtiin Tenojoen vesistössä 1970–1980-lukujen taitteessa. Tällöin 

todettiin useiden Tenojoen sivujokien ylitysrakenteiden aiheuttavan merkittäviä 

nousuesteitä lohelle kutualueilleen ja rumpuja vaihdettiin silloiksi tilanteen paran-

tamiseksi. (Erkinaro, J. 2017.) Suurin tutkimus toteutettiin hiljattain Keski-Suo-

messa. Tutkimuksessa inventoitiin lähes 2000 vesistön ylitysrakennetta. Tutki-

muksessa inventoiduista kaikista ylitysrakenteista 27 prosenttia muodosti täydel-

lisen ja pysyvän esteen vesieliöiden nousulle ylävirtaan, sekä tierummuista peräti 

38 prosenttia muodosti täydellisen esteen. (Eloranta & Eloranta 2016, 17, 33.) 

Ruotsissa aihetta on tutkittu laajalti. Viimeisin, ReMiBarin (Remediation of Migra-

tory Barriers in Streams) LIFE -hanke, mitä oli toteuttamassa myös Ruotsin tie-

hallinto, poisti vuosien 2011–2016 aikana 304 vaellusestettä Norrbottenin ja Väs-

terbottenin lääneissä. (Kestrup & Perä 2017, 4.) Inventointien perusteella näissä 

lääneissä 30–50 prosenttia ylitysrakenteista ovat vaellusesteitä mikä tarkoittaa, 

että alueella on 5000–8000 kalojen nousuestettä arvokkailla vesistöalueilla. (Re-

MiBar – Remediation of migratory barriers in Nordic/fennoscandian watercourses 

2018.) 
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Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa inventoitiin vuosien 1991–2007 ai-

kana yli 7000 vesistönylitystä. Näistä hieman yli 3700 ylitystä ovat vesistöissä, 

joissa on kalastoa. Tierummuista 53 prosenttia todettiin olevan kalojen nousues-

teenä ja niistä noin puolet täydellisenä nousuesteenä. (Barber, Kanzler, Romero 

& Prosser 2017, 36.) 

Yleisin ylitysrakenteen aiheuttama haitta vesieläimille on läpikulun estyminen. 

Syynä voi olla esimerkiksi tierummun alapään liian suuri pudotuskorkeus, liian 

kova virtaus, veden vähyys tai liian pitkä tierumpu. Esteellisyys voi olla kokonai-

nen, osittainen, pysyvä tai väliaikainen ja muodostuu yleisemmin ylävirran suun-

taan kuin alavirtaan. (Eloranta & Eloranta 2016, 62.) Silta- ja rumpurakenteiden 

aukkomitoitus -oppaan mukaan liian korkealle asennettu rumpu on suurin syy ve-

sieläinten kulkemisen esteenä (Järvenpää & Savolainen 2016, 22). 

Esteellisyyden vaikutus muodostuu eliökohtaisesti esimerkiksi liikkumiskyvyn 

mukaan. Esimerkiksi äyriäiset ja nilviäiset eivät kykene uimaan voimakkaassa 

virrassa ja pohjaeläimet liikkuvat yleisimmin ryömimällä. Rumpurakenteiden si-

säpinta tuo itsessään lisähaasteen vesieliöstön liikkumiselle. Aikuisille simpu-

koille rumpu voi olla mahdoton ylitettävä. Ryömiville eliöille sileä pinta voi estää 

täydellisesti liikkumisen ja puolestaan kotiloiden ja nahkiaisten on todettu kyke-

nevän kiinnittymään heikosti betonisiin ja ruosteisiin pintoihin. Kalalajien välillä on 

suuria eroavaisuuksia uimanopeudessa ja useat lajit eivät osaa hypätä mahdolli-

sen esteen yli. (Eloranta & Eloranta 2016, 62, 66, 95.)  

Jokihelmisimpukkaa eli raakkua pidetään luonnontilaisen virtavesisysteemin 

huippuindikaattorina. Jokihelmisimpukka on rauhoitettu ja erityisesti suojeltu laji 

sekä vaatelias elinympäristönsä suhteen. Ylitysrakentamisen kannalta on merki-

tyksellistä erityisesti se, että jokihelmisimpukka tarvitsee vesistöön lohia tai tai-

menia lisääntyäkseen. Jokihelmisimpukan munasolun hedelmöitymisen myötä 

syntyy glokidio-toukkia. Toukkien tulee ajautua isäntäkalaksi sopivan eli taime-

nen tai lohen kiduksiin jatkaakseen kehittymistään. Isäntäkalat ovat yleisimmin 

alle kaksivuotiaita kalanpoikasia. Kuukausien tai jopa vuoden loisimisvaiheen jäl-

keen alle puolen millimetrin kokoiset minisimpukat irrottautuvat kiduksista ja pu-
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toavat pohjaan. Esteet estävät lohia ja taimenia kulkemasta vesistöissä normaa-

liin tapaan, joten esteen vaikutuksesta voi jokihelmisimpukan lisääntyminen lop-

pua kokonaan. (Oulasvirta 2006, 16–19, 21; Eloranta & Eloranta 2016, 65–66.)  

Kun vielä huomioidaan lohen ja taimenen elinympäristövaatimukset sekä ravin-

tokohteet ja esteiden vaikutus niihin, ymmärretään esteen moninainen ongelma. 

Vaelluskaloina lohi ja taimen liikkuvat pitkiä matkoja elinkiertonsa aikana kutu- ja 

lisääntymisalueiden välillä. Taimenen kutupaikat voivat sijaita hyvinkin pienillä 

puroilla, joten pientenkin vesistöiden esteillä voi olla merkittäviä haitallisia vaiku-

tuksia lisääntymiseen ja geneettiseen monimuotoisuuteen. Taimenen paikallinen 

muoto eli purotaimen saattaa myös liikkua useiden kilometrien alueella. Tutki-

musten mukaan erityisesti rumpujen tiedetään estävän merkittävästi päivänko-

rentojen ja vesiperhosten, jotka kuuluvat taimenen merkittäviin ravintokohteisiin, 

kulkua ylävirtaan. Myös siltojen on tutkittu häiritsevän joidenkin lajien lentämistä 

ylävirtaan. Näistä aiheutuva ravinnon saannin heikentyminen voi myös vaikeuttaa 

taimenen selviytymistä esteen yläpuolella. (Eloranta 2010, 220; Lindström-Jöns-

son, Christoffersson, Hallgren & Ärlebrandt 2014, 9–10; Eloranta & Eloranta 

2016, 66.) 

Purojen ja jokien rannat ovat yleisiä eläinten kulkureittejä. Näillä ekologisina käy-

tävinä toimivien väylien lähettyvillä myös eläinten kuolleisuus tieliikenteessä on 

merkittävä. (Niemi, Jääskeläinen, Mäkelä & Nummi 2009, 16.) Esimerkiksi Ruot-

sissa 2000–2005 ilmoitettujen saukkokuolemien kuolinsyynä liki 90 prosentissa 

oli auton alle jääminen (Lindström-Jönsson ym. 2014, 40–41).   

Ylitysrakenteiden vaikutuksista eläinten kuolleisuuteen on tutkittu toistaiseksi var-

sin vähän, vaikka liikennekuolleisuutta on tutkittu paljon. Niin sanottujen kuiva-

polkujen mahdollista vähentävää vaikutusta eläinten kuolleisuuteen tutkittiin en-

simmäisen kerran Suomessa vuonna 2008. Tutkimuksen mukaan kuivapolutto-

milla kohteilla tapahtui liikennekuolemia lähes kaksinkertainen määrä verrattuna 

kuivapolullisiin kohteisiin. (Niemi ym. 2009, 5, 43).  

Kuivapolku on yleensä sillan alla oleva rakenteen ja veden välinen kuiva maayh-

teys, tai rakenteessa oleva hylly tai taso. Etenkin suuremmissa silloissa kuivapol-

kuna voi toimia ”jätkänpolku”, joka tarkoittaa esimerkiksi sillan tarkastus- ja huol-

totoimia varten tehtyä ihmiselle sopivaa kulkuväylää. Kuivapolkuna voi toimia 
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myös päärumpua ylempänä oleva erillisrumpu, jota voivat käyttää ainakin pie-

nemmät nisäkkäät. (Niemi ym. 2009, 11, 53, 56; Eloranta & Eloranta 2016, 138.) 

Vähintään kulkumahdollisuudet mahdollistava luiska suositellaan jätettäväksi 

silta- ja rumpuaukon mitoitusohjeissa (Järvenpää & Savolainen 2016, 20). 

2.6 Ylitysrakenteen valinta ja korjaavat toimenpiteet 

Monin paikoin Suomen metsätiet eivät vastaa nykyisen tienkäytön vaatimuksia ja 

kunnostustarve on suuri niin metsäteille kuin ylitysrakenteillekin. Tavoitteena on 

kunnostaa metsäteitä vuosittain noin 4 000 kilometriä. (Maa- ja metsätalousmi-

nisteriö 2008, 18; Eloranta & Eloranta 2016, 5.) Suunniteltaessa uutta ylityspaik-

kaa tai nykyisen ylitysrakenteen vaatiessa uudistamista tai korjaamista esimer-

kiksi muuttuneen käyttötarpeen tai heikentyneen kunnon vuoksi, tulee ylitysra-

kenteen valinta ajankohtaiseksi. Valintatilanteessa tulisi huomioida, onko ky-

seessä ojaluokan uoma vai esimerkiksi luonnontilainen puro tai joki. (Eloranta & 

Eloranta 2016, 131–132). 

Ekologisesti arvokkaisiin kohteisiin tulisi aina asentaa silta tai kaarirumpu. Ne 

vaativat myös rumpuja vähemmän huoltotoimenpiteitä. Silta ja kaarirumpu ovat 

hankinta- ja asennuskustannuksiltaan rumpua kalliimpia. Rumpu on ylitysraken-

teista yleisin ja myös selvästi edullisin. Rumpu kuitenkin aiheuttaa herkimmin es-

teellisyysongelmia (Eloranta & Eloranta 2016, 132). 

Metsähallituksen kustannuslaskelmien mukaan yhden metrin halkaisijan ja kym-

menen metriä pitkän rummun hinta asennustöineen on noin 2000–3000 euroa ja 

pienin, kahden metrin läpimitan siltarumpu kustantaa noin 7000 euroa ja asen-

nustöineen hieman yli 10000 euroa. Pienimpienkin siltojen kustannukset kohoa-

vat kymmeniin tuhansiin euroihin. Kustannuksiin lisätään vielä arvonlisävero, 

suunnittelu-, kuljetus- ja hallintokuluja. (Olli 2018.) Eloranta & Eloranta (2016, 

135) ilmoittavat keskiarvohintoina vastaavanlaisia lukemia. Kahden metrin läpi-

mitaltaan oleva kaarirumpu kustantaa keskimäärin 1200 euroa metriltä, joten 

kymmenmetrinen kaarirumpu kustantaisi siten noin 12000 euroa. Ruotsin Väs-

terbottenin läänissä yksittäisen umpirummun vaihtaminen kaarirumpuun oli mak-

sanut keskimäärin 19000 euroa, ollen edullisimmillaan 7000 euroa.  
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Rumpurakenteen materiaalilla on myös merkitystä kustannuksissa. 80 senttimet-

rin rumpu maksaa perussinkittynä noin 80 euroa metriltä, betoninen noin 95 eu-

roa metriltä ja muovirumpu noin 110 euroa metriltä. Mahdollinen pintakäsittely 

lisää kustannuksia. (Eloranta & Eloranta 2016, 92.)  

Mikäli itse ylitysrakenne on riittävän hyvässä kunnossa, voidaan toteuttaa kun-

nostustoimenpiteitä. Virheellisen asennuskorkeuden voi korjata uudelleen asen-

tamalla tai esimerkiksi nostamalla vedenpintaa pohjakynnyksillä rakenteen ala-

puolelta. Vesipinnan nostolla voidaan saada helpotusta niin alivesikauden veden 

vähyyteen, virtausnopeuteen kuin rummun alapään pudotuskorkeuteen. Pudo-

tuskorkeutta uoman pohjaan ei tällä toimenpiteellä saada korjattua. Liiallista vir-

tausnopeutta saadaan helpotettua rummun sisälle asennettavilla virtauslamel-

leilla. Rummun pohjaa voidaan muokata luonnonmukaisemmaksi kivellä ja so-

ralla. Myös uomaa kiveämällä voidaan hajottaa uoman kiitovirtausta. (Eloranta & 

Eloranta 2016, 137–138, 143–144.) 

 
Kuvio 4. Virheellisen asennuskorkeuden korjaaminen vedenpintaa nostamalla 

(Metsähallitus 2018, 18) 
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Esteet pois! -hankkeessa ratkaisuksi sekä liian kovaan virtausnopeuteen, että 

rummun alapään pudotuskorkeuteen esitetään Elorantojen tapaan vedenpinnan 

nostoa esimerkiksi kiveämällä uomaa ylitysrakenteen alapuolelta (Kuvio 4). Ki-

veämällä ylitysrakenteen sisäpuolta saadaan myös hidastettua virtausta. (Vesis-

töylitysten ympäristöongelmat ja niiden korjaaminen 2018.)  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimuksen menetelmät 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto perustuu Metsähallitus Pohjanmaan Erä-

palveluiden Esteet pois! -hankkeessa keräämäänsä aineistoon. Koska aineisto 

on mitattu monipuolisesti ja aineistoa on yhteensä 520:ltä eri kohteelta, on ky-

seessä kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus (Heikkilä 2014, 8). Mittaustulok-

sista analysoin mitattujen tekijöiden tuloksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia es-

teellisyystekijöiden selvittämiseksi. Tutkimusaineisto on riittävän laaja luotetta-

vien tulkintojen tekemiseen. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta lisää se, että 

menetelmät ovat likipitäen samat kuin laajemman Eloranta & Elorannan (2016) 

toteuttamassa tutkimuksessa. Tulokset ovat siten vertailtavissa. (Heikkilä 2014, 

11–12.) Käytin tulosten tarkastelussa ja analysoinnissa Microsoft Excel -tauluk-

kolaskentaohjelmaa sekä SPSS-tilasto-ohjelmaa. 

Koska ylitysrakenteen esteellisyyteen vaikuttaa moni eri tekijä, on mittauksia 

otettu kattavasti luotettavien tulosten saamiseksi. Kuten Eloranta & Eloranta 

(2016, 6) toteavat, esteellisyyteen voi vaikuttaa muun muassa veden vähyys rum-

mussa, liian suuri virtausnopeus, rummun alapään liian suuri pudotuskorkeus, 

rakenteen pohjan sileys sekä rakenteen suulla olevat karike-, jäte- tai kivipadot. 

3.2 Tutkimusaineisto 

3.2.1 Inventoinnissa kerättävät tiedot 

Inventointiaineisto on kerätty Iijoen vesistöalueelta vuosien 2016–2017 aikana. 

Kohteet on numeroitu ja merkitty työkarttaan (Liite 1). Inventoidessa on kirjattu 

jokaisesta kohteesta yleiset tiedot (inventointipäivämäärä, kunta, vesialue, inven-

toijat ja tien omistaja), mitattu ja arvioitu ylitysrakenteen tiedot (rakennetyyppi, 

pituus, halkaisija ja kunto), veden virtaukseen, vesiuomaan ja esteellisyyteen liit-

tyvät tiedot sekä arvioitu tarvittaessa kohteen kunnostustarpeet ja lisätiedot. 

Kohde on valokuvattu sekä ylä- että alavirran puolelta. (Moilanen 2018a.) Inven-

toinnissa käytetty kartoituslomake on liitteenä (Liite 2). Olin yhtenä päivänä mu-

kana inventoimassa, joten sain kohtalaisen tuntuman mittausten suorittamisesta.  
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Kaikista vesialueista on kirjattu nimi. Mikäli nimeä ei ole tiedossa, on kohde ni-

metty sen mukaan, mihin vesistö laskee (esim. Nimetön Nälköojaan). Mikäli ve-

sistössä on ollut useampi haara, on nämä myös erikseen nimetty (esim. Loma-

ojan sivuhaara). (Moilanen 2018a.) 

Vesistön jatkumotyyppi on jaoteltu kolmeen osaan riippuen vakavesialtaiden eli 

järvien tai lampien määrästä jatkumossa: altaaton jatkumo, pienvesijatkumo sekä 

reittivesijatkumo. Altaaton jatkumo on esimerkiksi vaaranrinnepuro, mikä ei lähde 

mistään vesialtaasta ja laskee suoraan toiseen puroon tai jokeen. Pienvesijatku-

moon kuuluu yksittäinen järvi tai lampi eli se esimerkiksi lähtee lammesta ja las-

kee järveen tai suurempaan puroon tai jokeen. Reittivesijatkumo sisältää useita 

järviä tai lampia kulkien niiden läpi. (Eloranta & Eloranta 2016, 25; Moilanen 

2018a.)  

Mittaushetken vesitilanne on arvioitu myös kolmella eri luokalla: alivesi, keskivesi 

ja ylivesi. Tämän inventoijat kokivat vaikeimmaksi määritettäväksi tekijäksi, koska 

sillä on myös suuri vaikutus mahdollisen esteellisyyden arviointiin. Inventointike-

sät 2016 ja 2017 olivat melko sateisia, joten inventointihetkellä useissa kohteissa 

vettä on ollut keskimääräistä runsaammin. Alueelliset erot olivat myös suuria. Täl-

löin aliveden arvioiminen on haasteellista. Apuna inventoijat käyttivät rummuissa 

näkyviä merkkejä, kokemusta sekä keskimääräisiä sääennusteita. Uoman levey-

den mittauksessa oli käytössä viisi eri luokkaa: alle yksi metri, 1–3 metriä, 3–10 

metriä, 10–20 metriä ja yli 20 metriä. (Moilanen 2018a.) 

Lähes kaikista kohteista on otettu valokuvat sekä ylä- että alapuolelta. Kohteiden 

koordinaatit on kirjattu ylös tarkkaa paikannusta varten. Lisäksi on kirjattu vesis-

töjen kalasto- sekä muut merkittävät luontotiedot, esimerkiksi jokihelmisimpukan 

esiintyminen. Kaikki taimenen esiintymistiedot perustuvat joko sähkökoekalas-

tus- tai puroinventointitietoihin tai muihin luotettaviin lähteisiin. Näistä vesistöistä 

on laskettu kohteen yläpuolinen potentiaalinen vaellusyhteys metreissä. Laskel-

mien perusteella voidaan arvioida esteellisyyden aiheuttamista haitoista taime-

nen potentiaalisten kutualueiden hyödyntämiseen. (Moilanen 2018a.) 

Inventointitietoihin on koottu myös kohteen sijaintikunta, valuma-alueen numero, 

nimi ja koko neliökilometreinä. Lisäksi tietoihin on koottu tienomistaja tai omistajat 
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yleisjaotuksella eli yksityistie, Metsähallituksen, kunnan tai Liikenneviraston hal-

linnoima tie tai näiden yhdistelmä. (Moilanen 2018a.) 

Inventointialueella on noin 7000 kilometriä tieverkostoa, joten vesistöylitys on 

keskimäärin 12 kilometrin välein. Tätä tiheyttä voi karkeasti arvioiden hyödyntää 

Pohjois-Suomessa, erityisesti Pohjanmaa-Kainuun alueella, mutta myös muualla 

harvemmin asutuilla alueilla vesistöylitysten määrää arvioitaessa. (Moilanen 

2018b.) 

3.2.2 Ylitysrakenteiden mittaus 

Inventoinnissa ylitysrakenteista on mitattu tai määritelty muun muassa rakenne-

tyyppi, rumpujen lukumäärä, rakenteen muoto ja materiaali, rakenteen pituus ja 

läpimitta, vesisyvyydet ylä- ja alapäässä, alapään pudotuskorkeudet vesipintaan 

ja uoman pohjaan, virtausnopeus sekä arvioitu rakenteen kunto. Tämän lisäksi 

on arvioitu esteellisyyttä.  

Rakennetyyppiluokituksena on ollut kuusi vaihtoehtoa: silta, putkisilta eli yli kah-

den metrin läpimitaltaan oleva rumpu, rumpu, pengertie, kahlaamo ja joku muu. 

Lisäksi on laskettu rumpujen lukumäärä, sekä kaikkien rumpujen halkaisijat. 

Usean rummun kohteissa esteettömyyden näkökulmasta paras vaihtoehto on va-

littu ensimmäiseksi rummuksi (Rumpu1). Ylitysrakenteen muoto on kategorioitu 

viiteen luokkaan: pyöreä, suorakaide, kaari, ovaali, sekä jokin muu. Ylitysraken-

teen materiaaliluokitusvaihtoehtoja oli seitsemän: betoni, muovi, metalli, puu, 

puun ja metallin yhdistelmä, kivi sekä jokin muu. Puun ja teräksen yhdistelmära-

kenteet tarkoittivat puusiltoja, joissa on teräpalkkeja kannakkeina. Erityisesti yk-

sityisteillä ylitysrakenteissa saattoi olla useita eri materiaaleja yhdisteltynä. Li-

säksi on laskettu ylitysrakenteen pituus sekä rakenteen kunto. Kunnon arviointi 

on tehty lähinnä vesieliöiden näkökulmasta, ei niinkään tienpitäjän näkökulmasta. 

(Moilanen 2018a.) 

Kaikissa ylitysrakenteissa on mitattu vesisyvyys ylitysrakenteen ylä- ja alapäässä 

eli ylä- ja alavirran puolelta. Rummuista on lisäksi mitattu pudotuskorkeus rum-

mun alapään pohjasta vesipintaan sekä rummun alapään pohjasta uoman poh-

jaan. Näin on saatu huomioitua niin kalojen kuin esimerkiksi pohjaeläinten liikku-

mismahdollisuudet. Mittaukset on tehty mittakepillä (Kuvio 5). (Moilanen 2018a.) 
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Kuvio 5. Metsähallituksen Eero Moilanen mittaamassa rumpua mittakepin avulla 

(Metsähallitus 2016, 4) 

Ylitysrakenteiden virtausnopeus on mitattu 10–15 senttimetrin mittaisella ja muu-

taman senttimetrin vahvuisella hyvin kelluvalla puukalikalla ja sekuntikellolla. Mit-

tauksella on saatu riittävän tarkka ja vertailukelpoinen kuva keskimääräisestä pin-

tavirtauksen nopeudesta rakenteissa. Mikäli rakenteessa ei ole ollut riittävästi 

vettä, virtaus on ollut lähes olematon tai rakenteessa on ollut mittauksen estävä 

tukos, on mittaus arvioitu luvulla virtausluokituksella 1–4, jotta kohteet tulee pis-

teytyksessä huomioitua. Virtausnopeus on laskettu mitatun virtausnopeuden ja 

ylitysrakenteen pituuden suhteella (cm/s). Virtausnopeusluokituksia on neljä: ei 

havaittavaa virtausta, heikko virtaus (alle 25 cm/s), kohtalainen virtaus (26-75 

cm/s) sekä voimakas virtaus (yli 76 cm/s). (Moilanen 2018a.) 

Rakenteen esteellisyydestä on arvioitu este ja ei este sekä onko mahdollinen es-

teellisyys ajoittaista tai osittaista. Osittainen este estää vain tiettyjen lajien tai ko-

koluokkien liikkumisen ylitysrakenteessa ja ajoittainen este estää lajien läpikulun 

ali- tai ylivesiaikaan. Esteellisyyden sijainnissa on huomioitu, onko este raken-

teen sisällä, ulkopuolella vai rakenteen alapuolisella lähestymisalueella. Sisäpuo-

linen este tarkoittaa liian voimakasta virtausta, veden vähyyttä rakenteessa tai 
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muuta estettä rakenteen sisäpuolella. Ulkopuolinen este tarkoittaa yleensä liian 

suurta pudotuskorkeutta rummun pohjasta veden pintaan tai uoman pohjaan. Ul-

kopuolinen este on myös välittömästi rakenteen alapuolella sijaitseva kulkueste, 

kuten kivikko, matalikko tai tiheä kasvillisuus. Alapuolisen lähestymisalueen este 

on samankaltainen, mutta sijaitsee hieman rakenteen ulkopuolella, eikä ole itse 

ylitysrakenteesta johtuva. (Moilanen 2018a.) 

Esteellisyydestä on lisäksi huomioitu esteellisyyden aste. Inventointivaiheessa 

asteissa oli seitsemän erilaista vaihtoehtoa (hidaste, vuodenaikainen este, täy-

dellinen este, hidaste ja vuodenaikainen, hidaste ja täydellinen, vuodenaikainen 

ja täydellinen sekä kaikki vaihtoehdot). Tuloksiin olen tiivistänyt vaihtoehdot nel-

jään tulosten tarkastelun helpottamiseksi: hidaste, vuodenaikainen, hidaste ja 

vuodenaikainen sekä täydellinen. Hidaste on tarkoittanut useimmiten kovaa vir-

tausnopeutta, vuodenaikainen matalaa vesisyvyyttä rummussa ja täydellinen jo-

tain yksittäistä pysyvää estettä tai usean tekijän summaa. Tarvittaessa esteelli-

syyttä on tarkennettu lisätietokentässä. Tarkennuksissa on esimerkiksi rakenteen 

kuntoon liittyviä huomioita, kuten rakenteen rikkoutuminen tai kasvillisuuden hai-

tat rakenteessa. Huomiot ovat liittyneet usein olennaisiin tekijöihin kunnostus-

mahdollisuuksia ajatellen. (Moilanen 2018a.) 

Eläinten liikkumista helpottavat kuivapolut on huomioitu inventoinnissa siten, että 

niiden olemassaolo ylitysrakenteessa huomioidaan pisteytyksessä positiivisena 

tekijänä vähentäen kokonaispistemäärää. Yksi kuivapolku vähentää kokonaispis-

temäärää yhdellä pisteellä ja kaksi kuivapolkua kahdella pisteellä. Kuivapoluksi 

on laskettu sillan alla selvästi vedenpinnan yläpuolella sijaitsevat kuivat maayh-

teydet sekä mahdolliset isoissa rummuissa sijaitsevat kuivapolut. Myös usean 

rummun rakenteissa jokin rummuista saattaa soveltua sijaintinsa puolesta kuiva-

poluksi. (Moilanen 2018a.) 

Ylitysrakenteiden kunnostusmahdollisuuksia on arvioitu eri vaihtoehdoin. Mah-

dollisuuksia ovat vedenpinnan nosto, virtausnopeuden hidastaminen, lähesty-

misalueen kunnostaminen, suualueiden raivaus, ylitysrakenteen vaihto tai muu 

kunnostustoimenpide. (Moilanen 2018a.) 
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Lopuksi on laskettu jokaisen kohteen esteellisyyden yhteispistemäärä. Yhteispis-

teet ovat suuntaa-antavia ja lopullinen päätös esteellisyydestä tai esteettömyy-

destä on tehty aina tapauskohtaisesti. Mikäli yhteispistemäärä on jäänyt alle 15 

pisteen tai poikkeustapauksissa alle 20 pisteen, ei kohteella ole estettä. Mikäli 

pistemäärä on ollut 15 ja 30 pisteen välillä, on kohteella ainakin osittainen tai 

ajoittainen este. Mikäli kokonaispistemäärä on yli 30 pisteen, on kohteessa täy-

dellinen este. Täydellinen este on voinut tulla jo 25 pisteen kokonaispistemää-

rällä, mikäli esteellisyys on muodostunut esimerkiksi yksittäisestä tekijästä eikä 

usean tekijän summasta. (Moilanen 2018a.) 
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4 TULOKSET 

Esittelen tässä opinnäytetyössä keskeisimmät tutkimustulokset. Keskityn nimen-

omaan esteellisten tekijöiden esittelemiseen, jotta tutkimuksen kannalta oleellisin 

tieto on helposti löydettävissä. Lisäksi paneudun useampirumpuisissa kohteissa 

vain esteettömyyden suhteen paremmaksi tai parhaaksi arvioituun rumpuun 

(Rumpu1), koska esteellisyyden vertailu on helpompaa vain yhden mitattavan yli-

tysrakenteen kanssa. Kaikki mitatun aineiston kuvaajamateriaali on lisätty liittee-

seen opinnäytetyön loppuun (Liite 2). Kuvaajissa käytän joko ylitysrakenne -ni-

meä tai rumpu -nimeä. Rumpu tarkoittaa yleensä kuvaajissa sekä rumpuja että 

myös putkisiltoja, jotka ovat rumpumaisia rakenteeltaan ja niistä on todennäköi-

sesti mitattu samat tekijät kuin pienemmistä rummuistakin. 

Kuvaajissa olen pyrkinyt korostamaan väreillä ominaisuuksia, erityisesti esteelli-

syyteen liittyen. Punainen väri on lähtökohtaisesti aina huono arvo tai huonompi 

vaihtoehto, oranssi on todennäköinen tai osittainen haitta ja keltainen mahdolli-

nen haittaava tekijä. Sininen väri kuvaa neutraalia tai kohtalaisen hyvää ja vihreä 

puolestaan hyvää arvoa tai ominaisuutta. Osassa kuvaajista väreillä on vain ero-

teltu tekijät toisistaan. Laatikko-jana -kuvioissa laatikko sisältää 50 prosenttia kai-

kista havainnoista, jana lähes kaikki havainnot ja tähti sekä pallo poikkeavat ha-

vainnot. Laatikon sisällä oleva viiva tarkoittaa mediaaniarvoa. 

4.1 Yleisiä mittaustuloksia 

Tutkimusaineiston kokonaismäärä oli kaiken kaikkiaan 520 ylitysrakennetta. Ai-

neiston vesiuomien jatkumotyypit jakaantuvat pääosin altaattomaan jatkumoon 

ja pienvesijatkumoon, joita molempia on hieman alle 50 prosenttia. Reittivesijat-

kumoita on alle neljä prosenttia. Jatkumotyypit osoittavat aineiston painottuneen 

pieniin vesistöihin. Saman asian osoittaa myös uoman leveyden tulokset, joiden 

mukaan vain 26 prosenttia uomista on yli kolme metriä leveitä. 

Sateiset kesät vuosina 2016 ja 2017 vaikuttivat vedenkorkeuksiin mittaushetkillä. 

Jopa 43 prosenttia mittauksista on suoritettu arvioidun yliveden aikana, eikä yh-

tään alivedellä. Tämä on tuonut omat haasteensa esteellisyyden arvioimiseen, 
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mutta arvioinnin tukena on käytetty ylitysrakenteessa näkyviä merkkejä, sääen-

nusteita ja kokemusta (Moilanen 2018a). 

Inventointialueen teistä lähes 40 prosenttia on Metsähallituksen omistuksessa. 

Hieman reilu neljäsosa kuuluu Liikennevirastolle ja noin viidennes on Metsähalli-

tuksen ja yksityisten yhteisomistuksessa. Yksityisteitä on alle 15 prosenttia. 

Ylitysrakennetyypeistä (Kuvio 6) rumpu on ylivoimaisesti käytetyin 79 prosentin 

osuudella (406 kpl). Siltoja on noin 17 prosenttia (88 kpl) ja putkisiltoja hieman 

alle neljä prosenttia (20 kpl). Kuusi kappaletta ylitysrakenteista ovat muun tyyp-

pisiä, kuten kahlaamo tai pengertie. Näiden harvinaislaatuisuuden vuoksi en kä-

sittele niitä tuloksissa. Yli 60 prosentissa ylitysrakenteista on ainoastaan yksi 

rumpu tai toisin sanoen yksi ylitysrakenne. Kaksi rumpua on noin 32 prosentissa 

rakenteista ja kolme rumpua tai enemmän vain parissa prosentissa ylitysraken-

teissa.  

 
Kuvio 6. Ylitysrakenteiden rakennetyypit 

Ylitysrakenteiden kunto on pääosin hyvä (yli 78 %). Kohtalaisessa kunnossa on 

15 prosenttia rakenteista ja huonossa kunnossa hieman alle seitsemän prosent-

tia. Kunnon arvioinnissa on huomioitu erityisesti vesieliöt, ei niinkään tien käytön 

tarpeet (Moilanen 2018a). 
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Pyöreitä ylitysrakenteita on selvästi eniten, kaiken kaikkiaan 80 prosenttia. Pel-

kästään rumpuja verrattaessa osuus on vielä hieman suurempi. Suorakaiteen 

muotoisia rakenteita on koko aineistossa lähes 16 prosenttia, joista valtaosa on 

siltoja. Kaaren ja ovaalin muotoisia on molempia alle kaksi prosenttia. Muu osuus 

tarkoittaa kahlaamoita ja pengerteitä, joita on reilun prosentin osuus. Ylitysraken-

teiden materiaaleista käytetyin on betoni, joita on noin 55 prosenttia aineistosta. 

Metallisia rakenteita on noin kolmasosa. Muiden materiaalien osuudet ovat vä-

häisiä.  

Aineiston rummuista 10 kappaletta on alle Järvenpään & Savolaisen (2016, 21) 

suositteleman 60 senttimetrin läpimitan, pienimpien halkaisijoiden ollessa 40 

senttimetriä. Elorannan (2010, 105) ekologisen ylitysrakentamisen suosituksen, 

alle 80 senttimetrin läpimitan, alittavia kohteita on 30 kappaletta eli hieman yli 

seitsemän prosenttia rummuista. Rumpujen keskiläpimitta on 114 senttimetriä ja 

keskipituus noin 10,5 metriä. 

Putkisiltojen keskiläpimitta on 2,7 metriä ja keskipituus lähes 15 metriä. Suurin 

putkisilta on läpimitaltaan viisi metriä. Siltojen keskiläpimitta on puolestaan noin 

6,4 metriä ja keskipituus hieman yli 6 metriä. Aineiston silloista lähes 99 prosent-

tia on kooltaan pieniä siltoja (jännemitta alle 20 metriä). Läpimitaltaan suurin silta 

on 18 metriä ja pienin 1,7 metriä. Vesiuoman suunnasta katsottuna pisin silta on 

23,3 metriä. 

4.2 Esteellisyys 

Koko inventointiaineisto huomioituna täysin esteellisiä ylitysrakenteita on noin 31 

prosenttia (160 kpl). Kun mukaan huomioidaan hieman yli 20 prosentin osuudella 

vähintään osittainen tai ajoittainen esteellisyys (106 kpl), on koko aineiston ylitys-

rakenteista yli 51 prosenttia esteellisiä (Kuvio 7). Yhteen inventointikohteeseen 

ei oltu määritelty esteellisyyttä.  

Kohteiden esteellisyys on merkitty myös alueen työkarttaan (Liite 1). Kartassa 

punainen pallo tarkoittaa täydellistä estettä, keltainen pallo osittaista tai ajoittaista 

estettä ja vihreä pallo esteetöntä kohdetta. 
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Kuvio 7. Ylitysrakenteiden esteellisyys 

4.2.1 Esteellisyyden perustekijöitä 

Esteellisyys painottuu voimakkaasti rumpurakenteisiin, kuten oheisesta taulu-

kosta voidaan havaita (Taulukko 1). Rummuista täydellisiä esteitä on hieman alle 

40 prosenttia aineistosta (157 kpl). Osittainen tai ajoittainen esteellisyys huomi-

oituna rummuista esteellisiä on yli 62 prosenttia. Merkittävimmät täydellisen es-

teellisyyden aiheuttajat sisäpuolisista esteistä ovat liian alhainen vesisyvyys rum-

mun alapäässä (esteellisistä rummuista yli 90% alle 20 cm) ja liian voimakas vir-

tausnopeus (Yli 60 %) sekä ulkopuolisista esteistä liiallinen pudotuskorkeus rum-

mun pohjasta uoman pohjaan (lähes 90 % yli 1 cm) ja pudotuskorkeus rummun 

pohjasta vesipintaan (lähes 30 % yli 10 cm). 

Taulukko 1. Esteellisyys rakennetyypeittäin 

Ylitysrakenteen esteellisyys 
Silta Putkisilta Rumpu 

N % N % N % 
Täydellinen este 1 1,1 1 5 157 38,7 

Osittainen/Ajoittainen 0 0 8 40 96 23,6 

Ei estettä 87 98,9 11 55 153 37,7 
Yhteensä 88   20   406   
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Putkisilloista vain yksi on täydellinen este (5 %), mutta osittainen tai ajoittainen 

esteellisyys huomioiden esteellisiä on 45 prosenttia putkisilloista. Merkittävin es-

teellisyyden syy on liian vähäinen vesisyvyys rummun alapäässä (lähes 80 %). 

Silloista vain yksi on esteellinen, loput ovat esteettömiä. Esteellinen silta on 

vanha puusilta, jonka kunto on heikko, alapuolella on putous sekä sillan alla on 

epämääräinen kasautuma puutörkyä. Silta olisi uudistamiskunnossa. 

Verrattaessa muihin tutkimuksiin, on tuloksissa yhtäläisyyksiä. Eloranta & Eloran-

nan (2016, 33) tutkimuksessa täydellisen ja ympärivuotisen esteen muodosti noin 

27 prosenttia ylitysrakenteista ja tierummuista noin 38 prosenttia. Silloista vain 

alle prosentti oli muodostanut pysyvän esteen. Ruotsin Norrbottenin ja Väster-

bottenin lääneissä 30–50 prosenttia ylitysrakenteista ovat vaellusesteitä (ReMi-

Bar – Remediation of migratory barriers in Nordic/fennoscandian watercourses 

2018) ja Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltiossa tierummuista 53 prosenttia to-

dettiin olevan kalojen vaellusesteinä ja niistä noin puolet täydellisenä esteinä 

(Barber, Kanzler, Romero & Prosser 2017, 36). 

Esteellisyyden asteen määrittelyssä täydellisiä eli ympärivuotisia esteitä on hie-

man yli 47 prosenttia kaikista esteellisistä kohteista. Toiseksi suurin osuus on 

vuodenaikaisilla esteillä, mikä tarkoittaa yleisimmin veden vähyyttä rakenteessa 

alivesikaudella (Moilanen 2018a). Täydellisistä esteistä yli 78 prosenttia on pysy-

viä esteitä. Merkittävä osuus on myös hidaste ja vuodenaikainen -asteella (noin 

18 %). Osittaisen ja ajoittaisen esteellisyyden merkittävin tekijä on vuodenaikai-

nen este (yli 71 %). 

Suurin osa ylitysrakenteiden esteistä sijaitsi joko rakenteen sisäpuolella (noin 36 

%) tai sisä- ja ulkopuolella (lähes 43 %). Lisäksi lähes 15:ssa prosentissa raken-

teista esteellisyyttä oli useissa tai kaikissa rakenteen osa-alueista. Esteen sijait-

seminen usealla eri ylitysrakenteen osa-alueella on muodostanut lähes poikkeuk-

setta täydellisen esteen. Yleisimmin täydellisen esteellisyyden on aiheuttanut es-

teen sijaitseminen rakenteen sisä- ja ulkopuolella (yli 60 %). Se on myös merkit-

tävä osittaisen tai ajoittaisen esteellisyyden aiheuttaja. Pelkkä sisäpuolinen este 

on merkittävin tekijä osittaisen tai ajoittaisen esteen aiheuttaja (yli 80 %). 

Esteellisyyden lisätietoihin kirjattu tietoja 299 kohteelta. Enimmäkseen lisätietoja 

on kirjattu yksi tai kaksi eri tekijää, mutta vielä yhdeksään kohteeseen on kirjattu 
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viisi eri tekijää lisätietoihin. Näistä yli 80 prosentissa mainintana on veden vähyys 

alivesikautena. Muita merkittäviä tekijöitä ovat karike- tai kivipato tai matalikko 

(lähes 20 %), kasvillisuus vedessä (yli 16 %) sekä este eteisalueella (lähes 16 

%). 

4.2.2 Virtausnopeus 

Virtausnopeuden vaikutusta mitattaessa on virtausnopeus luokiteltu neljään luok-

kaan (Kuvio 8). Voimakas virtaus -luokkaan asettui lähes 30 prosenttia tutkimus-

aineiston kohteista ja toiseksi voimakkaimpaan, kohtalainen virtaus -luokkaan 

asettui liki 40 prosenttia kohteista. Kun tyypillisille purokaloille on todettu 0,4 se-

kuntimetrin virtauksen aiheuttavan haittaa lyhyissä rummuissa (nuorilla kaloilla 

0,2 m/s) ja vaelluskaloille 0,8 sekuntimetrin virtausnopeuden (Eloranta & Eloranta 

2016, 106; Järvenpää & Savolainen 2016, 29), voidaan laskea tutkimusaineiston 

ylitysrakenteiden virtausnopeuden aiheuttavan purokaloille ainakin 55 prosen-

tissa ja vaelluskaloillekin lähes 30 prosentissa kohteista esteellisen vaikutuksen.  

 
Kuvio 8. Virtausnopeus, arvio 

Yli 30 metrin rummuissa lohikalojen virrannopeuden suositus putoaa 0,6–0,7 se-

kuntimetriin (Eloranta & Eloranta 2016, 106), jonka yksi kohde tutkimusaineis-

tosta ylittää. Yli 30 metrin rumpurakenteita on viisi kappaletta. Vaelluskalojen 

suhteen virtaamaa tulee tarkastella kutuvaelluksen ajankohtana (Järvenpää & 
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Savolainen 2016, 29), joten sen suhteen tutkimusaineiston mittausajankohta ei 

ole täysin vertailukelpoinen. Pohjaeläimet sietävät suuria virrannopeuksia huo-

nommin kuin kalat, vaikka uintikyky vaihteleekin ryhmittäin (Eloranta & Eloranta 

2016, 106), joten virtausnopeuden aiheuttaman esteellisyyden vaikutus on suu-

rempi pohjaeläimille. 

Virrannopeus on oleellinen esteellisyyden aiheuttaja. Täydellisistä esteistä yli 64 

prosentissa on mitattu voimakas virrannopeus ja vähintään kohtalainen virtaus 

lähes kaikissa kohteissa. Virrannopeuden vaikutus esteellisyyteen erottuu hyvin 

laatikko-jana-kuviosta (Kuvio 9). Liian voimakas virtausnopeus johtuu yleensä 

väärin mitoitetusta, asennetusta tai valitusta ylitysrakenteesta tai ylityskohdasta 

Eloranta & Eloranta 2016, 105–106). 

 

Kuvio 9. Esteellisyyden ja virtausnopeuden suhde 

4.2.3 Ylitysrakenteiden syvyydet, pudotuskorkeudet ja halkaisijat 

Noin 43 prosentissa kohteista (225 kpl) ylitysrakenteen vesisyvyys jää alle 20 

senttimetrin, mikä on alivesikauden minimisuositussyvyys keskikokoisille taime-

nille ja suurille talouskaloille (Eloranta & Eloranta 2016, 109). Pienempien kalojen 

minimisyvyyttä, 15:sta senttimetriä, matalampia eli esteellisyyden aiheuttavia 
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kohteita on noin kolmasosa (161 kpl). Jos tuloksia verrataan Eloranta & Eloran-

nan (2016, 109) esille tuoman Degermanin (2008) ruotsalaisten suositusten mu-

kaisiin määriin, niin alivesikauden rummun alapään minimisyvyyden 60 senttimet-

riä täyttää mittaushetkellä vain alle 15 prosenttia (71 kpl) ja yläpään 30 senttimet-

riä yli 40 prosenttia (221 kpl). Koska kaikki mittaukset on tehty arvioiden mukaan 

joko keski- tai yliveden aikana, tulevat alivesikaudella syvyydet olemaan toden-

näköisesti alhaisemmat ja siten esteellisyysvaikutus suurempi. Kahdessa koh-

teessa ylitysrakenteen alapäässä ei ollut lainkaan vettä. Rumpujen yläpään ve-

sisyvyydet olivat esteellisyyden suhteen keskimäärin alapäätä parempia, joten 

ongelma korostuu nimenomaan rummun alapäässä.  

Ylitysrakenteiden asennusohjeissa mainitaan, että rakenteen pohjan tulisi aina 

asettua uoman pohjan alapuolelle (Järvenpää & Savolainen 2016, 22). Tutkimus-

aineistossa noin 70 prosenttia kohteista on asennettu uoman pohjan tasalle tai 

sen alapuolelle. Rakenne on voinut liikkua ajan myötä esimerkiksi eroosion vai-

kutuksesta. Otettaessa huomioon, että jo parin sentin pudotus voi aiheuttaa 

useille pohjaeläimille täydellisen esteen (Eloranta & Eloranta 2016, 109), on poh-

jaeläinten näkökulmasta esteellisiä kohteita lähes 30 prosenttia (155 kpl).  

 
Kuvio 10. Yli 20 senttimetrin pudotus mitattiin 15:ssa kohteessa (Metsähallitus 

2016, 4) 
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Rummun pohjasta vedenpintaan olevan pudotuskorkeuden mittauksista havai-

taan, että aineiston kohteista noin kolme neljäsosaa on vähintään alapuolisen 

vedenpinnan tasossa tai sen alapuolella. Yli 20 senttimetrin pudotus mitattiin noin 

kolmesta prosentista (15 kpl) kohteista (Kuvio 10). Huomionarvoista on, että vain 

osalla kaloista on kyky hypätä esteen yli (Eloranta & Eloranta 2016, 110). Pieni 

lohenpoikanen voi vain satunnaisesti onnistua hyppäämään 20 senttimetrin es-

teen yli (Eloranta & Eloranta 2016, 68). 

Rummun pituudella on myös merkittävä vaikutus eliöstön liikkumiskyvylle. Yli 

kuusimetrisissä rummuissa vesieläinten läpikulkumahdollisuudet heikkenevät 

huomattavasti. (Eloranta & Eloranta 2016, 96.) Alle kuusimetrisiä ylitysrakenteita 

on vain hieman reilut 11 prosenttia kokonaismäärästä (58 kpl), mutta vain kolme 

näistä on rumpuja eli alle yksi prosentti. Tutkimusaineistossa rummun pituus on 

siis merkittävä haitallinen tekijä vesieliöstölle. 

Taulukko 2. Pienimpien rumpujen esteellisyys 

Pienimpien rumpujen esteellisyys 

Halkaisijat cm 40 45 50 60 70 80 85 90 95 100 

N 4 1 5 20 1 59 3 4 2 100 
Täydellinen este % 100 100 40 70 100 49 0 50 0 42 

Osittainen/Ajoittainen % 0 0 0 15 0 27 33 50 0 26 

Ei % 0 0 60 15 0 24 67 0 100 32 

 

Pienikokoiset rummut ovat selkeästi keskimääräistä useammin esteellisiä (Tau-

lukko 2). Kaikki alle 50 senttimetrin halkaisijalta olevat rummut ovat täydellisiä 

esteitä (5 kpl). Vielä yhden metrin läpimitassa täydellisiä esteitä on yli 40 prosent-

tia rummuista eli hieman keskimääräistä enemmän. Uoman leveyteen verratta-

essa havaitaan, että esteellisissä kohteissa on valittu keskimäärin hieman pie-

nempi rumpu verrattuna esteettömiin kohteisiin. Osittainen tai ajoittainen esteel-

lisyys asettautuu näiden väliin. Kaikissa kapeammissa uomaleveyksissä rumpu-

jen halkaisijoiden keskiarvot ovat pienemmät esteellisissä kohteissa verrattuna 

muihin kohteisiin (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Rumpujen halkaisija suhteessa uomakokoon 

Rummun halkaisija (rhalk.) suhteessa uoman leveyteen (<1m, 1-3m, 3-10m) 
  N <1m/rhalk. cm 1-3m/rhalk. cm 3-10m/rhalk. cm rhalk. cm, keskiarvo 

Este 157 81,2 111,7 133,9 103 

Ositt./Ajoitt. 96 93,7 117,0 143,8 113 

Ei estettä 153 95,5 126,2 159,6 125 

 

Esteellisyyteen vaikuttavia tekijöitä havainnollistaa hyvin seuraava kuvaaja (Ku-

vio 11). Siitä on selkeästi nähtävissä, että alhainen vesisyvyys rummun ala-

päässä, pieni ylitysrakenteen halkaisija sekä voimakas virtausnopeus vaikuttavat 

kaikki esteellisyyden suuruuteen. Lukemat ovat keskiarvoja koko aineistosta. Es-

teettömän kohteen suuri läpimitan keskiarvo selittyy sillä, että lähes kaikki sillat 

ovat esteettömiä ja siten nostavat läpimittaa selkeästi. 

 

Kuvio 11. Esteellisyyden suhde halkaisijaan, vesisyvyyteen ja virtausnopeuteen 

4.2.4 Esteellisyyden vaikutus kalastoon ja eläimiin 

Tutkimusaineiston kohteista 229 kappaletta on sellaisissa vesistöissä, joissa tie-

detään olevan luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa. Näistä kohteista 36:ssa on 

jokihelmisimpukkaa. Taimenkohteista täydellisesti esteellisiä kalojen kulkemi-

selle on yli 23 prosenttia ja osittain tai ajoittain esteellisiä reilusti yli 40 prosenttia. 
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Kun huomioidaan kaikki inventointikohteiden lohikalavesistöt (myös harjus ja pu-

ronieriä), on täydellisesti esteellisiä kohteita 240 kappaletta, eli yli 46 prosenttia 

kokonaismäärästä. Täydellisesti esteellisiä taimenkohteista on noin neljäsosa ja 

jokihelmisimpukkakohteista lähes kolmasosa (Taulukko 4). 

Taulukko 4. Esteellisyyden vaikutus lohikalapitoisiin kohteisiin 

Esteellisyyden vaikutus lohikala- ja jokihelmisimpukkapitoisiin kohteisiin   

Inventointikohteista: N Esteellisiä N Este % Täydellinen este N Täydellinen % 

Taimenkohteita 229 101 44,1 53 23,1 

Joista jokihelmisimpukkaa 36 17 47,2 11 30,6 

Muut lohikalat (puronieriä, harjus) 11 7 63,6 2 18,2 

Yhteensä  240 108 45,0 55 22,9 

Osuus koko inventointikohteista 520 108 20,8 55 10,6 

 

Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Moilanen laski inventointialueelta taimen-

ten potentiaalisten kutualueiden määrän, jotka jäävät esteellisten ylitysrakentei-

den vuoksi hyödyntämättä. Tulosten laskennassa hän käytti vuosien aikana ker-

tynyttä tietoa inventointialueesta sekä sähkökoekalastustuloksia alueelta. Esteel-

listen kohteiden yläpuolelle on jäänyt 778 kilometriä vesistöä, jotka soveltuvat tai-

menen elinalueeksi. Inventointialueen vesistö huomioiden näistä noin 75 prosent-

tia on koski- ja virta-alueita, joista noin puolessa on taimenkantaa. Kun keskimää-

räiseksi vesistöleveydeksi tälle alueelle on arvioitu kaksi metriä, jää potentiaalista 

taimenen kutualuetta hyödyntämättä noin 58 hehtaaria. Iijoen vesistöalueen säh-

kökoekalastusten keskiarvo on 25 taimenenpoikasta aarilla, joten esteellisten 

kohteiden yläpuolella voi olla käyttämättä tai vajaakäytössä vuosittain jopa 

150000 taimenenpoikasen elinalue. (Moilanen 2018c.) 

Eläinten liikkumiseen soveltuvia kuivapolkuja on yhteensä 36:lla tutkimusaineis-

ton sillalla (Kuvio 12). Molemmin puolin vesistöä eli kaksi kuivapolkua on 28 koh-

teessa ja yksi kuivapolku kahdeksassa kohteessa. Lähes 60 prosentissa silloista 

ei ole lainkaan kuivapolkua. Yhdellä putkisillalla on ajoittain toimiva kuivapolku. 

Pienemmille maaeläimille mahdollisesti soveltuvia kuivarumpuja oli 25 kohteessa 

aineiston rummuista, mutta koska ne eivät ole varsinaisia kuivapolkuja, en huo-

mioi niitä tuloksissa. 
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Kuvio 12. Kuivapolut silloilla  
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5 POHDINTA 

Ylitysrakenteet aiheuttavat selkeästi merkittävän ympäristöongelman vesistöille. 

Esteellisyyden taustalla vaikuttaa olevan lähes aina virheellisesti asennettu tai 

valittu ylitysrakenne. Liian suuri virtausnopeus ja rummun alapään pudotuskor-

keudet sekä vedenpintaan että uoman pohjaan ovat merkittävimmät esteellisyy-

den aiheuttajat. Myös vesisyvyyttä on usein ylitysrakenteissa liian vähän. Näihin 

ongelmiin ratkaisut löytyvät oikeaoppisella asentamisella, jolloin rumpu asenne-

taan uoman pohjaa syvemmälle ja kaltevuuskulma pidetään riittävän pienenä. 

Kaltevuuskulmaan vaikuttaa virheellisen asennuksen lisäksi myös ylitysraken-

teen sijainti. Mikäli ylitysrakenne on tehtävä sellaiseen kohtaan, missä virranno-

peus on suuri, tulee ylitysrakenne myös valita siten, että pohjauoma säilyy luon-

nontilaisena. 

Ekologisesti merkittävässä kohteessa rumpurakenne ei ole hyvä vaihtoehto, jollei 

rummuksi valita niin suurta, että siihen saa rakennettua luonnonmukaisen poh-

jan. Pienissä vesistöissä kaarisilta tai kaarirumpu on järkevä ratkaisu, koska ve-

sistön uoma säilyy luontaisena eikä siten estä vesieliöiden kulkua.  

Esteellisyyden korjaaminen ylitysrakenne uusimalla aiheuttaa suunnittelema-

tonta lisätyötä ja kustannuksia, jollei korjaaminen toteudu ylitysrakenteen luon-

nollisen uusimisajankohdan mukaan rakenteen kunnon heikennyttyä tai ylitysra-

kenteen käyttömuodon muuttuessa. Esteellisyyden näkökulmasta tilannetta voi-

daan korjata kuitenkin varsin edullisilla toimenpiteillä, kuten vesipintaa nosta-

malla, mikäli ylitysrakenteen kunto on riittävän hyvä. 

Opinnäyteyön haasteena oli oikeanlainen rajaus. Vesistöön ja ylitysrakentami-

seen liittyvät ja vaikuttavat niin monet tekijät, että jouduin useasti pohtimaan, mitä 

aihealuetta käsittelen tarkasti ja mitkä jätän yleisemmän maininnan tasolle tai ko-

konaan pois. Riittävän pitkä työstöaika mahdollisti kuitenkin huolellisen perehty-

misen aiheeseen ja koen, että oleelliset asiat on työssä esitetty. Mielestäni tutki-

musaineisto oli riittävän laaja luotettavien tulosten laskemiseksi ja siten tutkimuk-

sen tavoitteet täyttyivät. Ainoan haasteen analysointiin tuo mittaushetkillä vallin-

nut vedenkorkeus, mutta senkin vaikutus on todennäköisesti vain tuloksia hieman 

paremmiksi muokkaava, koska aliveden arviointi on saattanut joissakin kohteissa 
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jäädä liian varovaiseksi ja siten jokin kohde saattaisi olla ajoittainen este tämän-

hetkisen esteettömän arvioinnin sijaan. 

Ymmärtämys ylitysrakenteiden valinnasta ja vaikutuksista ympäristöön on hyvä 

tietolisä metsätalousinsinööriopiskelijalle. Metsätalousinsinööri saattaa tulevassa 

työssään suunnitella metsäteitä, talviteitä sekä metsäteiden perusparannuksia. 

Tällöin kohteisiin tulee osata valita soveltuvat ylitysrakenteet. Luonnontilaisen pu-

ron tunnistamiseen sekä arvokkaiden elinympäristöjen tunnistamiseen metsäta-

lousinsinöörillä on myös hyvät valmiudet, joten kokonaisvaltainen käsitys laaje-

nee. Koen hyötyneeni merkittävästi tämän työn tekemisestä ja toivon, että pää-

sen tulevaisuudessa hyödyntämään oppeja työelämässä. 

Ylitysrakenteiden esteellisyyttä on nyt tutkittu Suomessa viime vuosien aikana 

aiempaa enemmän ja tuloksiin on havahduttu. Olennaista olisi nyt selvittää, 

kuinka paljon on sellaisia ekologisesti arvokkaita vesistöjä, joissa pelkästään yli-

tysrakenteiden esteellisyyden poistamalla saataisiin uhanalaisille eliölajeille lisää 

elintilaa ja parannettaisiin ekosysteemien monimuotoisuutta. Kustannukset sel-

vittämällä voisi rahoitusta kohdentaa tilanteen nopeampaa korjaamista varten. 

Lisätutkimuksia olisi aiheellista tehdä oikeaoppisesta aukkomitoituksesta liian 

pienien ja liian suurikokoisten ylitysrakenteiden välttämiseksi, sekä erityisesti ka-

lojen kulkemisen kannalta olennaisten eteisaltaiden riittävästä syvyydestä. Nämä 

toimenpiteet tukisivat myös nykyisiä strategisia suuntauksia. Kymmenien vuosien 

haitat tulisi saada pian korjattua, jotta tulevilla sukupolvilla olisi myös mahdolli-

suus nauttia mahdollisimman monimuotoisesta luonnosta. 
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Liite 1 1(3) Alueen työkartta pohjoisosa 
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Liite 1 2(3) Alueen työkartta eteläosa osa 1 
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Liite 1 3(3) Alueen työkartta eteläosa osa 2 
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Liite 2 Ylitysrakenteiden kartoituslomake 
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Liite 3 1(18) Tulokset 

Taulukot: 

N= Yksikön kappalemäärä 

%= Prosenttiosuus kokonaismäärästä 

Validi %= Todellinen osuus mitatuista yksiköiden kokonaismäärästä 

Kumulatiivinen %= Kumulatiivisesti kasvava prosenttiosuus 

 

Puuttuva arvo tarkoittaa, ettei kohdetta ole siltä osin mitattu tai tyhjää riviä aineis-

tossa (esimerkiksi rivillä on osalla kohteista selitteitä). 

 
Jatkumotyyppi 

 N % Validi % 

 

Kumulatiivinen % 

Yksikkö Altaaton jatkumo 249 47,8 47,9 47,9 

Pienvesijatkumo 252 48,4 48,5 96,3 

Reittivesijatkumo 19 3,6 3,7 100,0 

Yhteensä 520 99,8 100,0  

Puuttuu  1 ,2   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 2(18) Tulokset 
 

Vedenkorkeus 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Keskivesi 295 56,6 56,8 56,8 

Ylivesi 224 43,0 43,2 100,0 

Yhteensä 519 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 521 100,0   

Uoman leveys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 20-10 m 5 1,0 1,0 1,0 

3-10 m 130 25,0 25,0 26,0 

1-3 m 273 52,4 52,6 78,6 

<1 m 111 21,3 21,4 100,0 

Yhteensä 519 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 3(18) Tulokset 
 

Ylitysrakenteen rakennetyyppi 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Silta 88 16,9 17,1 17,1 

Putkisilta 20 3,8 3,9 21,0 

Rumpu 406 77,9 79,0 100,0 

Yhteensä 514 98,7 100,0  

Puuttuu  7 1,3   

Yhteensä 521 100,0   

Ylitysrakenteen muoto 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Pyöreä 416 79,8 80,0 80,0 

Suorakaide 82 15,7 15,8 95,8 

Kaari 7 1,3 1,3 97,1 

Ovaali 9 1,7 1,7 98,8 

Muu, mikä? 6 1,2 1,2 100,0 

Yhteensä 520 99,8 100,0  

Puuttuu  1 ,2   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 4(18) Tulokset 
 

Ylitysrakenteen materiaali 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Betoni 285 54,7 55,1 55,1 

Muovi 11 2,1 2,1 57,3 

Metalli 165 31,7 31,9 89,2 

Puu 24 4,6 4,6 93,8 

Puu+Metalli 2 ,4 ,4 94,2 

Kivi 1 ,2 ,2 94,4 

Yhdistelmä 29 5,6 5,6 100,0 

Yhteensä 517 99,2 100,0  

 Puuttuu  4 ,8   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 5(18) Tulokset 
 

Rumpujen lukumäärä 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 1 rumpu 342 65,6 66,0 66,0 

2 rumpua 165 31,7 31,9 97,9 

3 rumpua 8 1,5 1,5 99,4 

4 rumpua 2 ,4 ,4 99,8 

5 rumpua 1 ,2 ,2 100,0 

Yhteensä 518 99,4 100,0  

Puuttuu  3 ,6   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 6(18) Tulokset 
 

Rumpu1 Alapään vesisyvyys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0-5 cm 49 9,4 9,5 9,5 

6-10 cm 71 13,7 13,7 23,2 

11-15 cm 63 12,1 12,2 35,3 

16-20 cm 56 10,8 10,8 46,1 

>20 cm 279 53,7 53,9 100,0 

Yhteensä 518 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 520 100,0   

Rumpu2 Alapään vesisyvyys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0-5 cm 22 4,2 13,7 13,7 

6-10 cm 24 4,6 14,9 28,6 

11-15 cm 26 5,0 16,1 44,7 

16-20 cm 26 5,0 16,1 60,9 

>20 cm 63 12,1 39,1 100,0 

Yhteensä 161 31,0 100,0  

Puuttuu  359 69,0   

Yhteensä 520 100,0   
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Liite 3 7(18) Tulokset 
 

Rumpu1 Pudotuskorkeus rummun pohjasta vedenpintaan 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0 cm 400 76,9 77,1 77,1 

1-10 cm 73 14,0 14,1 91,1 

11-20 cm 31 6,0 6,0 97,1 

>20 cm 15 2,9 2,9 100,0 

Yhteensä 519 99,8 100,0  

Puuttuu  1 ,2   

Yhteensä 520 100,0   

Rumpu2 Pudotuskorkeus rummun pohjasta vedenpintaan 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0 cm 120 23,1 74,5 74,5 

1-10 cm 24 4,6 14,9 89,4 

11-20 cm 16 3,1 9,9 99,4 

>20 cm 1 ,2 ,6 100,0 

Yhteensä 161 31,0 100,0  

Puuttuu  359 69,0   

Yhteensä 520 100,0   

 

 

 
 
  



61 

 

Liite 3 8(18) Tulokset 
 

Rumpu1 Pudotuskorkeus rummun pohjasta uoman pohjaan 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0 cm 363 69,8 70,1 70,1 

1-10 cm 23 4,4 4,4 74,5 

11-20 cm 50 9,6 9,7 84,2 

>20 cm 82 15,8 15,8 100,0 

Yhteensä 518 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 520 100,0   

Rumpu2 Pudotuskorkeus rummun pohjasta uoman pohjaan 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0 cm 105 20,2 65,2 65,2 

1-5 cm 4 ,8 2,5 67,7 

>5 cm 52 10,0 32,3 100,0 

Yhteensä 161 31,0 100,0  

Puuttuu  359 69,0   

Yhteensä 520 100,0   
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Liite 3 9(18) Tulokset 
 

Rumpu1 Yläpään vesisyvyys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0-5 cm 24 4,6 4,6 4,6 

6-10 cm 59 11,3 11,4 16,0 

11-15 cm 74 14,2 14,3 30,3 

16-20 cm 63 12,1 12,2 42,5 

>20 cm 298 57,3 57,5 100,0 

 Yhteensä 518 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 520 100,0   

Rumpu2 Yläpään vesisyvyys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö 0-5 cm 15 2,9 9,4 9,4 

6-10 cm 23 4,4 14,5 23,9 

11-15 cm 30 5,8 18,9 42,8 

16-20 cm 22 4,2 13,8 56,6 

>20 cm 69 13,3 43,4 100,0 

Yhteensä 159 30,6 100,0  

Puuttuu  361 69,4   

Yhteensä 520 100,0   
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Liite 3 10(18) Tulokset 
 

Virtausnopeus arvio 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Ei havaittavaa virtausta 16 3,1 3,1 3,1 

Heikko virtaus ( alle 25 cm/s) 147 28,2 28,4 31,5 

Kohtalainen virtaus ( 26-75 cm/s) 205 39,3 39,6 71,0 

Voimakas virtaus (yli 76 cm/s) 150 28,8 29,0 100,0 

Yhteensä 518 99,4 100,0  

Puuttuu  3 ,6   

Yhteensä 521 100,0   

 
 

Ylitysrakenteen kunto 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Hyvä 406 77,9 78,2 78,2 

Kohtalainen 78 15,0 15,0 93,3 

Huono 35 6,7 6,7 100,0 

Yhteensä 519 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 11(18) Tulokset 
 

Esteellisyys 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Kyllä, täydellinen 160 30,7 30,8 30,8 

Ei estettä 253 48,6 48,7 79,6 

Osittainen, ajoittainen tai molemmat 106 20,3 20,4 100,0 

Yhteensä 519 99,6 100,0  

Puuttuu  2 ,4   

Yhteensä 521 100,0   

 
 

 
 
 

Esteellisyyden sijainti 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Sisäpuolella 95 18,2 35,6 35,6 

Ulkopuolella 5 1,0 1,9 37,5 

Lähestymisalueella 2 ,4 ,7 38,2 

Sisä- ja ulkopuolella 114 21,9 42,7 80,9 

Sisäpuolella ja lähestymisalueella 10 1,9 3,7 84,6 

Ulkopuolella ja lähestymisalueella 2 ,4 ,7 85,4 

Kaikki 39 7,5 14,6 100,0 

Yhteensä 267 51,2 100,0  

Puuttuu  254 48,8   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 12(18) Tulokset 
 

 
 
 

Esteellisyyden aste 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Hidaste 11 2,1 4,2 4,2 

Vuodenaikainen 82 15,7 30,9 35,1 

Täydellinen 125 24,0 47,2 82,3 

Hidaste ja vuodenaikainen 47 9,0 17,7 100,0 

Yhteensä 265 50,9 100,0  

Puuttuu  256 49,1   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 13(18) Tulokset 
 

Esteellisyyden lisätiedot1 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Painuma 5 1,0 1,7 1,7 

Rakenteen rikkoutuminen 8 1,5 2,7 4,3 

Vesi rakenteen ulkopuolella 3 ,6 1,0 5,4 

Kasvillisuus vedessä 26 5,0 8,7 14,0 

Kasvillisuus rannalla, päädyissä 

(esim. pajukko) 

11 2,1 3,7 17,7 

Este eteisaltaassa (kivi, puu) 3 ,6 1,0 18,7 

Liian pieni ja kapea putki 1 ,2 ,3 19,1 

Välppä, puupato, kivikko tms. este 

(ylä-)päädyssä 

17 3,3 5,7 24,7 

Karike- tai kivipato tai matalikko 14 2,7 4,7 29,4 

Veden vähyys alivirtaama-aikana 211 40,5 70,6 100,0 

Yhteensä 299 57,4 100,0  

Puuttuu  222 42,6   

Yhteensä 521 100,0   

 
Esteellisyyden lisätiedot2 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Painuma 24 4,6 16,1 16,1 

Rakenteen rikkoutuminen 7 1,3 4,7 20,8 

Vesi rakenteen ulkopuolella 6 1,2 4,0 24,8 

Kasvillisuus vedessä 13 2,5 8,7 33,6 

Kasvillisuus rannalla, päädyissä 

(esim. pajukko) 

15 2,9 10,1 43,6 

Este eteisaltaassa, (kivi, puu) 21 4,0 14,1 57,7 

Liian pieni ja kapea putki 2 ,4 1,3 59,1 

Putki on sisältä sedimentin, pui-

den tms. (osittain) tukkima 

4 ,8 2,7 61,7 

Välppä, puupato, tivikko tms. 

este (ylä)päädyssä 

7 1,3 4,7 66,4 

Karike- tai kivipato tai matalikko 

lähestymisalueella 

24 4,6 16,1 82,6 

Veden vähyys alivirtaama-aikana 25 4,8 16,8 99,3 

Muu, mikä? 1 ,2 ,7 100,0 

Yhteensä 149 28,6 100,0  

Puuttuu  372 71,4   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 14(18) Tulokset  
 

Esteellisyyden lisätiedot3 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

 Yksikkö Painuma 2 ,4 2,6 2,6 

Rakenteen rikkoutuminen 12 2,3 15,6 18,2 

Vesi rakenteen ulkopuolella 3 ,6 3,9 22,1 

Kasvillisuus vedessä 7 1,3 9,1 31,2 

Kasvillisuus rannalla, päädyissä 

(esim. pajukko) 

5 1,0 6,5 37,7 

Este eteisaltaassa (kivi, puu) 18 3,5 23,4 61,0 

Liian pieni ja kapea putki 2 ,4 2,6 63,6 

Putki on sisältä sedimentin, pui-

den tms. (osittain) tukkima 

1 ,2 1,3 64,9 

Välppä, puupato, kivikko tms. 

este (ylä)päädyssä 

9 1,7 11,7 76,6 

Karike- tai kivipato tai matalikko 

lähestymisalueella 

14 2,7 18,2 94,8 

Veden vähyys alivirtaama-aikana 3 ,6 3,9 98,7 

Muu, mikä? 1 ,2 1,3 100,0 

Yhteensä 77 14,8 100,0  

Puuttuu  444 85,2   

Yhteensä 521 100,0   

 

Esteellisyyden lisätiedot4 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Painuma 1 ,2 3,4 3,4 

Vesi rakenteen ulkopuolella 7 1,3 24,1 27,6 

Kasvillisuus vedessä 1 ,2 3,4 31,0 

Kasvillisuus rannalla, päädyissä 

(esim. pajukko) 

4 ,8 13,8 44,8 

Este eteisaltaassa (kivi, puu) 3 ,6 10,3 55,2 

Liian pieni ja kapea putki 1 ,2 3,4 58,6 

Välppä, puupato, kivikko tms. 

este (ylä)päädyssä 

5 1,0 17,2 75,9 

Karike- tai kivipato tai matalikko 

lähestymisalueella 

5 1,0 17,2 93,1 

Veden vähyys alivirtaama-aikana 2 ,4 6,9 100,0 

Yhteensä 29 5,6 100,0  

Puuttuu  492 94,4   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 15(18) Tulokset 
 

Esteellisyyden lisätiedot5 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Kasvillisuus vedessä 2 ,4 22,2 22,2 

Kasvillisuus rannalla, päädyissä 

(esim. pajukko) 

2 ,4 22,2 44,4 

Este teisaltaassa (kivi, puu) 2 ,4 22,2 66,7 

Karike- tai kivipato tai matalikko 

lähestymisalueella 

1 ,2 11,1 77,8 

Veden vähyys alivirtaama-aikana 2 ,4 22,2 100,0 

Yhteensä 9 1,7 100,0  

Puuttuu  512 98,3   

Yhteensä 521 100,0   
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Liite 3 16(18) Tulokset 
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Liite 3 17(18) Tulokset 
 

Pienimpien rumpujen esteellisyys 

Halkaisijat cm 40 45 50 60 70 80 85 90 95 100 

N 4 1 5 20 1 59 3 4 2 100 
Täydellinen este % 100 100 40 70 100 49 0 50 0 42 

Osittainen/Ajoittainen % 0 0 0 15 0 27 33 50 0 26 

Ei % 0 0 60 15 0 24 67 0 100 32 

 
 

Rummun halkaisija (rhalk.) suhteessa uoman leveyteen (<1m, 1-3m, 3-10m) 
  N <1m/rhalk. cm 1-3m/rhalk. cm 3-10m/rhalk. cm rhalk. cm, keskiarvo 

Este 157 81,2 111,7 133,9 103 

Ositt./Ajoitt. 96 93,7 117,0 143,8 113 

Ei estettä 153 95,5 126,2 159,6 125 

 
 

Esteellisyyden vaikutus taimen- ja jokihelmisimpukkapitoisiin kohteisiin   

Inventointikohteista: N Esteellisiä N Este % Täydellinen este N Täydellinen % 

Taimenkohteita 229 101 44,1 53 23,1 

Joista jokihelmisimpukkaa 36 17 47,2 11 30,6 

Muut lohikalat (puronieriä, harjus) 11 7 63,6 2 18,2 

Yhteensä  240 108 45,0 55 22,9 

Osuus koko inventointikohteista 520 108 20,8 55 10,6 
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Liite 3 18(18) Tulokset 

 

Tien omistaja 

 N % Validi % Kumulatiivinen % 

Yksikkö Metsähallitus 197 37,9 37,9 37,9 

Yksityinen 70 13,5 13,5 51,3 

Liikennevirasto 139 26,7 26,7 78,1 

Metsähallitus & yksityinen 112 21,5 21,5 99,6 

Kunta 1 ,2 ,2 99,8 

Ei tietoa 1 ,2 ,2 100,0 

Yhteensä 520 100,0 100,0  
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