OSITTAINEN TAI AJOITTAINEN ESTE
YLÖSPÄIN NOUSULLE
OSITTAINEN ESTE

Alapuolinen putous ja suuri
virtausnopeus rummussa sekä
rummun pituus mahdollistavat
vain suurempien kalojen nousun.

AJOITTAINEN ESTE

Alivirtaama-aikainen veden
vähyys rummussa estää kalojen
nousun.

EI ESTEVAIKUTUSTA

Rummussa on riittävä vedensyvyys, hidas virrannopeus sekä kiviä
sisäpuolella. Sillan alla on myös kuivapolut maanisäkkäille.

Esite on tuotettu Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluiden Esteet pois! -hankkeessa. Kolmivuotisessa (2016-2018) hankkeessa kartoitetaan Iijoen vesistöalueella lähes 500 vesistöylitysrakennetta, kehitetään yhteistyössä tienpitäjien kanssa toimenpiteitä
niiden poistamiseksi ja luodaan valtakunnallinen ohje ylitysrakenteiden rakentamisen
hyviksi käytännöiksi.
Esteet pois! -hanke: eraluvat.fi/erapalvelut/hankkeet/esteet pois
Lisätietoja aiheesta:
Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen.
Keskisuomalainen pilottitutkimus. Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2015)
REMIBAR . Ruotsalaishanke vaellusesteiden poistamiseksi:
trafikverket.se/remibar
Kuivapolut eläinten kulkureittinä (Niemi M. et al 2009, Tiehallinnon selvityksiä 32/2009)

RATKAISUJA

Olemassa olevien ylitysrakenteiden kunnostaminen:
Helpoin tapa nostaa vesipintaa ylitysrakenteessa on kivetä alapuolista
purouomaa. Vesisyvyys kasvaa ja kaltevuus pienenee, mikä vähentää
myös virtausnopeutta rakenteessa.
Virtausnopeutta voi hidastaa myös kiveämällä ylitysrakennetta sisäpuolelta. Kivet luovat hitaamman virtauksen alueita, jolloin useimpien eliöiden nousu helpottuu.
Uusien ylitysrakenteiden asentaminen:
• Tavallinen pyöreä rumpu soveltuu lähinnä heikompivirtaisille suvanto- tai nivaosuuksille.
• Avopohjainen, puron luonnonmukaisen pohjan salliva siltarakenne on paras ratkaisu jyrkemmille uomanosuuksille.
• Rakenteen halkaisijan tulee olla vähintään uoman luonnollinen
leveys. Huomioi siltarakenteissa myös kuivakäytävät rakenteen
molemmin puolin maaeläinten kulkua varten.
• Rumpua ei tule ylimitoittaa, koska vaarana on alivirtaamakaudella
liian vähäinen vesisyvyys rummussa, toisaalta alimitoittaminen
voi aiheuttaa liian suuren virtausnopeuden rummussa.
• Pyöreä rumpuputki tulee upottaa uoman pohjaan vähintään 30 cm
syvyyteen. Tämä on huomioitava myös rummun mitoituksessa.
• Asennuksessa on huomioitava, että kaloilla on esteetön lähestyminen rakenteen suulle.

VESISTÖYLITYSTEN
YMPÄRISTÖONGELMAT
JA NIIDEN KORJAAMINEN
Esteet pois!

Monet maaeläimet tarvitsevat kuivapolun tien ali. Suuri osa mm.
saukoista kuolee liikenteessä joutuessaan ylittämään tien vesistön
kohdalla.

ESIMERKKEJÄ RUMPURAKENTEIDEN
AIHEUTTAMISTA ONGELMISTA

Ylitysrakenteiden aiheuttamat
ympäristöongelmat

TÄYDELLINEN ESTE YLÖSPÄIN NOUSULLE

Ylitysrakenteiden aiheuttamat ongelmat voivat olla ekologisia, vesiensuojelullisia ja maisemallisia. Ongelmat johtuvat usein ylitysrakenteen ominaisuuksista, puutteellisesta asentamisesta ja kunnossapidosta. Yleisin haitta on ylöspäin vaelluksen estyminen, mutta
huonosti asennettu rakenne voi estää myös alaspäin vaelluksen.

JOHDANTO

Esteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) täydellinen este, 2) osittainen este, joka estää tiettyjen lajien tai kokoluokkien vaelluksen
sekä 3) ajoittainen este, joka estää lajien kulun rakenteen läpi ali- tai
ylivesiaikaan.

Suomen tieverkon pituus on noin 450 000 km, josta metsäteitä noin
125 000 km. Teiden vesistöylitysten määrä on noin 120 000 kpl,
joista siltoja on 25 000 kpl ja rumpuja 95 000 kpl.

Ylitysrakenteiden esteellisyyttä aiheuttavat

Tieverkon rummut ovat osoittautuneet tutkimuksissa ongelmallisiksi vesieliöiden vapaalle liikkumiselle. Rummuista noin kolmasosan
on arvioitu olevan vaelluseste jo pelkästään kaloille, jopa puolet, kun
otetaan lisäksi huomioon muut vesistöjä vaelluksissaan käyttävät
eliölajit, kuten nisäkkäät, hyönteiset ja pohjaeläimet. Kyse on siis
erittäin merkittävästä ympäristöongelmasta!

Rakenteen vesisyvyydestä johtuvat läpikulkuhaitat ovat suurimmillaan alivirtaama-aikaan. Matalassa vedessä esimerkiksi kalojen
uintikyky heikkenee ja virrannopeuden aiheuttamat haitat kasvavat.
Rakenteen vesisyvyys tulisi alivirtaama-aikaan olla vähintään 20 cm.

Vesienhoidon vaatimuksiin kuuluu virtavesien esteettömyys kaikille
vesieliöille. Vanhoja vaellusesteitä tulee poistaa eikä uusia saa synnyttää.

Virtavesistöt ovat tärkeitä elinympäristöjä

Kaloille esteetön jokijatkumo merkitsee vapaata liikkumista niiden
kaikissa elinvaiheissa. Taimenien syönnös- ja talvehtimisalueet ovat
usein virtavesistön alaosilla, kun taas kutu- ja poikasalueet vesistön
yläosilla. Usein nämä alueet sijaitsevat etäällä toisistaan ja vaellusreitti niille voi olla useamman vaellusesteen katkaisema. Vaellusesteet voivat heikentää koko vesistön taimenpopulaation.
Virtavesien ravintoverkolle tärkeä pohjaeliöstö on myös riippuvainen esteettömästä kulusta uomassa. Lajit joiden uintikyky on rajoitettu, kuten katkat, ovat erityisen herkkiä sileäpohjaisten rumpujen
vähäisillekin virrannopeuksille tai alapään putouksille.

Ylitysrakenteiden alapään putous on esteellisyyden tavallisin syy. Jo
10 cm:n putous estää useimpien kalalajien nousun.

Liian suuresta virtausnopeudesta johtuvat estevaikutukset lisääntyvät kevätkutuisilla kaloilla merkittävästi jo 0,4 m/s virtausnopeudessa. Syyskutuisilla kaloilla vastaavat virtausnopeudet ovat hieman
korkeammat.

Rummun alaosa on kuivillaan, koska yläosassa vesi pääsee
rakenteen ulkopuolelle ja estää siten kulkemisen myös alaspäin.

Kiviröykkiö rummun suuaukolla estää vaellukset molempiin
suuntiin.

Rakenteen alapään lähestymisalueen tukkoisuus ja mataluus ovat
usein esteenä kalojen nousulle. Lähestymisalueella tulee olla esteetön
allas, josta kalat voivat tehdä kiihdytysuinnin ja ponnistuksen esim.
rumpuputkeen. Kala on hyvä korkeushyppääjä, mutta huono pituushyppääjä!
YLITYSRAKENTEIDEN ESTEELLISYYS
IIJOEN VALUMA-ALUEELLA V. 2016
(n. = 228 kpl)

Ei este

Täydellinen este

Osittainen/ajoittainen este

Suuri putouskorkeus ja kivien aiheuttama tukkoisuus lähestymisalueella sekä veden vähyys rummussa muodostavat täydellisen esteen
ylöspäin nousulle.

