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Taustaa ja perusteita



Vaellusesteet

• Vaellusesteet ovat rakenteita, 
jotka ovat syntyneet tai syntyvät 
tiestön rumpujen ja siltojen 
asentamisen yhteydessä.

• Kalojen, muiden vesielijöiden ja 
maaeläinten vaeltaminen estyy 
joko täydellisesti tai osittain.



Suomen tiestö

Lähde: Suomen tieyhdistys ry , 2020



Suomen tiestö, sillat ja rummut
• Suomen tieverkon (tiet, kadut, 

yksityistiet) pituus on noin 
480 000 km

• Yksityisteitä 370 000 km, joista 
metsäteitä 125 000 km

• Koko tiestöllä vesistöylityksiä     
120 000 kpl

– Siltoja ja putkisiltoja 25 000 kpl

– Rumpuja 95 000 kpl

• Rummuista kolmasosan on arvioitu 
olevan vaelluseste jo kaloille

Lähteet: Suomen tieyhdistys ry , Väylävirasto ja Esteet Pois- hanke

Kuva: Väylävirasto, 2020





Metsätierakentamisen ja ylitysrakenteiden 
vastuut ja päätäntävalta

• Aluehallintovirasto myöntää luvat vesistöön rakentamiseen ja 
vesistön muuttamiseen.

• Alueellinen ELY-keskus antaa lausuntoja ympäristöselvityksistä, 
rumpujen, siltojen ja teiden rakentamisesta sekä valvoo vesi- ja 
luonnonsuojelulakia.

• Suomen metsäkeskus valvoo metsälakia, myöntää poikkeusluvat 
metsälakikohteille ja päättää kemera-tuen myöntämisestä.

• Tiekunta tai tieosakkaat huolehtivat teiden kunnossapidosta.

• Kunta toimii neuvovana yhteistyötahona ympäristöasioissa. 

Lähde: Metsätieohjeisto, Metsäteho Oy 2001, päivitys Pentti Olli 2022

Kuva: Pentti Olli



Vesistön määritelmä

• ”3) vesistöllä järveä, lampea, jokea, puroa ja 
muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, 
kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista 
vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä 
noroa, ojaa ja lähdettä;

• 4) joella virtaavan veden vesistöä, jonka valuma-
alue on vähintään sata neliökilometriä;

• 5) purolla jokea pienempää virtaavan veden 
vesistöä; (10-100 km2)

• 6) norolla sellaista puroa pienempää vesiuomaa, 
jonka valuma-alue on vähemmän kuin 
kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti 
virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä 
määrin mahdollista;”

Lähde: Vesilaki 2011/587, 1:3

Kuva: Pentti Olli



Valtaosa ylitysrakenteisiin liittyvistä 
ympäristöongelmista on vältettävissä 
pelkästään 

• oikealla rakennevalinnalla

• oikealla tielinjauksella 

• rakenteen oikealla 
asentamisella

Lähde ja kuva: Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2016) Rumpurakenteiden 
ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen 

Kuva: Pentti Olli



Mitä alempana jatkumoa vaelluseste sijaitsee, sitä
suurempi on sen haitallinen kokonaisvaikutus

Haitallisen ylitysrakenteen sijainti valuma-alueella ratkaisee 

ympäristövaikutuksen suuruuden. Haittarakenteella (c) on oleellisesti 

vähäisemmät haittavaikutukset kuin valuma-alueen purkupisteessä 

olevalla.

Lähde: Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2016) Rumpurakenteiden 
ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen 



Ylitysrakentamisen vesioikeudellinen lupaharkinta

• Lupa tarvitaan aina, kun kyse on 
suurista ylitysrakenteista (sillat) 
ja suurista uomista (joet) 

• Pienempiin uomiin siirryttäessä 
lupaharkinta nojaa 
seuraamuksiin

– lupaviranomaisen 
(Aluehallintovirasto) lupa, jos 
vesitaloushanke aiheuttaa 
luonnon ja sen toiminnan 
vahingollista muuttumista

(Vesilaki 2011/587, 3:2, 3:3)

Lähde: Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2016) Rumpurakenteiden 
ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen 

Kuva: Metsähallitus, 2016



Tienpidon valtionavustusten jakoperusteita

• Erityisesti huomioitava vesistöjen 
ylitysrakenteiden korjaaminen 
silloin, kun niillä turvataan 
vaelluskalojen kulku. 

• Yksityisteiden valtionavusta 
päättävä viranomainen on 
alueellinen ELY-keskus

(Yksityistieasetus 1069/2018, 3§)

Lähde: Esteet Pois II- hanke

Kuva: Metsähallitus



Ylitysrakentaminen ja kestävän metsätalouden rahoituslain
(kemera, 2015/34) mukaiset säädökset ja ohjeet

• Laki on voimassa enintään 31.12.2023 asti.

• Voimassa olevassa laissa ei ole vaatimusta 
vaellusesteiden huomioimisesta tiehankkeiden 
suunnittelussa.

• Uusia teitä suunnitellessa tulee kuitenkin kiinnittää 
huomioita, että uusia vaellusesteitä ei muodostu.

• Perusparannushankkeiden yhteydessä 
rumpurakenteita korjattaessa, tulee kiinnittää 
huomioita mahdollisen vaellusesteen poistamiseen.

Lähde: Suomen metsäkeskus, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen

Kuvat: Esteet Pois II- hanke



Ylitysrakentaminen ja uusi metsätalouden 
rahoituslaki (metka)
• Uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä 

(metka) asettaa vaatimuksen 
metsätiehankkeille vaellusesteiden 
huomioimiseen ja poistoon.

• Metka muistion mukaan:

– ”Tien perusparannuksen tai uuden tien 
rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia 
siitä, että mahdollistetaan vesieliöstön 
esteetön liikkuminen”.

→Kannattaa ottaa osaksi omaa toimintamallia 
jo nyt, koska metka:ssa tuo vaaditaan.

Lähde: Suomen metsäkeskus, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen

Kuva: Panu Orell

Kuva: Pentti Olli



Rumpujen mitoitus ja asentaminen,
Metsäteho Oy:n ohje 2001

• Rumpujen mitoitus käsittää aukon koon, pohjan 
korkeustason ja pituuskaltevuuden 
määrittämisen.

• Huolellinen mitoitus edellyttää, että selvitetään 
valuma-alueen nykyiset ja tulevat 
kuivatusjärjestelyt.

• Laskuojan pohjan korkeus ja putken pohjan 
korkeus suunnitellaan samanaikaisesti.

• Yläpäässä rumpu sijoitetaan laskuojan tasoon tai 
tarvittaessa sitä 0,1—0,5 m alemmaksi rummun 
koosta riippuen. 

• Rummun kaltevuuden tulee olla 1—3 %, 
poikkeustapauksissakin yli 0,5 %.



Vaellusesteinventoinnin tuloksia ja 
vertailua



Vaellusesteet

• Maastoinventoinnissa jaettu 
kolmeen ryhmään

– Ei vaellusestettä

– Osittainen este

– Täydellinen este

• Ylitysrakenteen alapään putous on 
esteellisyyden tavallisin syy

• Jo 10 cm:n putous estää kalojen 
nousun (huom. poikaset)



Eloranta, A.J. & Eloranta, A.P. 2016. Rumpurakenteiden 
ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen. Keskisuomalainen
pilottitutkimus. - Keski-Suomen ELY-keskus, raportti, 198s.

• Ensimmäinen maakunnanlaajuinen 
rumpurakennetutkimus Suomessa.

• Vuosijaksolla 2005–2015 
kartoitettiin yli 2 000 
ylitysrakennetta, joista yli 85 % 
rumpuja (Ø < 200 cm).

• lähes 40 % vuosina 2013–2014 
tutkituista rummuista (N=830) 
muodosti pysyvän vaellusesteen.

Lähde ja kuva: Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P. (2016) Rumpurakenteiden   
ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen 



Esteet Pois I -hanke (2016–2018),
Metsähallitus, Luontopalvelut

• Inventoitiin 628 vesistönylityskohdetta Iijoen 
vesistöalueella.

• Inventointeja tehtiin alueen koko tiestöllä
(metsätiet, yksityistiet ja maantiet). 

• Kohteista täydellisiä tai osittaisia vaellusesteitä oli 52 %.

• Kehitti käyttövalmiiksi inventointi- ja 
kunnostussuunnittelun Excel-maastotallennuspohjan.

• Kunnosti 35 vaellusesteenä ollutta tierumpua pääosin 
miestyönä.

• Opinnäytetyö Kirkkomäki, S. (2018). Vesistöjen 
huomioiminen ylitysrakenteissa: Esteet pois! -hanke.

Lähde ja kuvat: Moilanen, E. & Luhta, P-L. (2018). TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke. 
Loppuraportti. Metsähallitus, Luontopalvelut Pohjanmaa.



Esteet Pois II- hanke (2019-2020),
Metsähallitus, Eräpalvelut

• Päivitti ja viimeisteli valtakunnallisen rumpuohjeiston.

• Kasvatti inventoitujen vesistönylityskohteiden 
lukumäärän 653:n (yht. Esteet Pois I+II). 

– Kohteista 165 kpl täydellisiä ja 142 kpl osittaisia 
vaellusesteitä.

• Kunnosti 27 vaellusesteenä ollutta tierumpua pääosin 
konetyönä.

• Kehitti koneellisia kunnostusmenetelmiä 
vesistörummuille ja testasi virtaustelineen 
prototyyppejä.

• Laati esteellisen vesistörummun kunnostamisoppaan.

Lähde ja kuva: Karppinen, A. (2020) Esteet Pois II -hanke. Loppuraportti. 
Metsähallitus, Eräpalvelut Pohjanmaa.



FRESHABIT LIFE IP Naamijoki -hankkeen vaellusesteinventointi 
2018 ja 2020 • Inventointiin koko hankealueen tiestö

• Maastotarkastettuja kohteita 200 kpl

• Inventoituja kohteita 106 kpl

– Siltoja 18kpl, putkisiltoja 10kpl (26% kohteista)

– Vaelluseste poistettu, 2kpl (Metsähallitus)

• Ei vaellusestettä, 75 kpl, esteitä 31 kpl

– Osittainen este, 13 kpl

– Täydellinen este, 18 kpl

• Esteiden osuus  inventoiduista kohteista 29%, 
putkisilloista ja rummuista 35%

• Vaellusesteistä 19 kpl (60%) yleisillä teillä

– 8 osittaista estettä

– 11 täydellistä estettä, Vt 21 7 kpl

• Vaelluskelpoista uomaa, yht. 650km

– Ei vaellusestettä, uomaa 578 km

– Osittainen vaelluseste, uomaa 27 km

– Täydellinen vaelluseste, uomaa 45 km



Tulosten vertailua 

Naamijoki Esteet Pois

Lähteet ja kaaviot: Esteet Pois II- hanke, Kirkkomäki, S. (2018). Vesistöjen 
huomioiminen ylitysrakenteissa ja FRESHABIT LIFE IP Naamijoki- hanke

Vesistöylityksiä keskimäärin

– Esteet Pois, 12 km:n välein

– Naamijoki, 7 km:n välein, kaikki kohteet

• Rumpuja 10 km:n välein

• Putkisiltoja ja rumpuja 9 km:n välein



Mahdollisia syitä tulosten eroavaisuudelle 

• Topografia

– Esteet Pois -hankkeen purot ja norot virtaavat 
usein vaarojen rinteissä

• Optimaalisen vesistönylityspaikan 
valitseminen vaikeutuu

• Oikean asennuskaltevuuden saavuttaminen 
vaikeutuu

• Rakennevalinta

– Esteet Pois -hankkeen kohteilla käytetty 
runsaasti monirumpurakenteita, 1/3 kaikista 
rummuista

– Naamijoella 1/4 vesistöylityksistä on siltoja tai 
putkisiltoja, Esteet Pois 1/5

Lähteet: Esteet Pois I ja II- hankkeet ja FRESHABIT LIFE IP Naamijoki- hanke

Kuva: Pentti Olli

Kuva: Pentti Olli

Kuva: Timo Pisto



Rumpuesteet pois -hankkeen 
vaellusinventointimenetelmä



Vaellusinventointimenetelmän taustaa

• Inventointimenetelmän kehittäminen on alkanut Eloranta, 
A. & Eloranta, A. toimesta vuosien 2005–2015 aikana

• Esteet Pois I -hanke (2016–2018) jatkokehitti menetelmää

– Inventointitiedot tallennettiin hankkeessa kehitettyyn 
Excel-taulukkopohjaan

– Pisteytys mittaus- ja kunnostusarviointitulosten  
perusteella jokaiselle kohteelle

• Elina Häikiö Etelä-Savon ELY-keskuksesta laati Esteet Pois 
-hankkeen Excel-taulukosta maastolomakkeen (2018)

• FRESHABIT LIFE IP Naamijoki -hankkeen inventointi 
(2018 ja 2020) perustui Esteet Pois -hankkeen 
kehittelemään maastoinventointimenetelmään, Excel-
taulukkoon ja Häikiön maastolomakkeen hyödyntämiseen

Kuva: Esteet Pois I -hanke



Rumpuesteet pois -hankkeen vaellusinventointimenetelmä
• Inventointiohjeen ja -lomakkeen laatijoina ovat toimineet 

kokeneet maastoinventoijat eri organisaatioista

– Suunnittelija Eero Moilanen, Metsähallitus, Luontopalvelut

– Luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen, 
Metsähallitus, Metsätalous Oy

– Vesistöasiantuntija Elina Häikiö, Etelä-Savon ELY-keskus

– Luonnonhoidon asiantuntija Pentti Olli, Suomen 
metsäkeskus

• Inventointi tehdään maastolomakkeelle

– Helposti kaikkien käytettävissä, ei laite- eikä 
tietojärjestelmäongelmia

– Kerätään vain välttämättömin tieto esteellisyyden 
määrittämiseksi

– Kunnostusmahdollisuudet esitetään omassa osiossaan 

• Inventointiohje neuvoo lomakkeen täyttäjää

– Mittaustietojen ja ohjeen kuvausten perusteella 
määritetään kohteen esteellisyysaste

Kuva: Esteet Pois I -hanke



Vaellusinventointimenetelmän maastotyöt

• Arvioi rummun kunto

– Kuluneen rummun kunnostamista ei suositella, koska 
kunnostamistöistä saatu hyöty on lyhytaikainen.

– Huonokuntoisille rummuille ei ehdoteta kunnostustöitä, 
vaan mahdolliset vaellusesteet poistetaan rumpujen 
uusimisen yhteydessä.

• Mittaa rummun halkaisija ja pituus

• Mittaa rummun vesisyvyys

• Mittaa alapuolen pudotus rummun pohjasta uoman 
vesipintaan ja uoman pohjaan

• Mittaa tai arvioi virtausnopeus

• Arvioi esteellisyysaste mittaustulosten perusteella

• Laadi tarvittaessa alustava kunnostussuunnitelma
Kuva: Pentti Olli



Maastolomake ja inventointiohjeet

• Kuvat on otettava niin rummun ala- kuin yläpuolelta 
vähintään kaikista esteellisistä rummuista. 

– Valokuvista tulisi mahdollisuuksien mukaan käydä ilmi 
myös esteellisyyden syyt. 

• Inventointihetken vedenkorkeus arvioidaan erikseen joka 
kohteella, jossa 1=alivesi, 2=keskivesi, 3=ylivesi. (Tulva-
aikana ei inventoida.)

– Tämä on vaikein, hankalin ja monella tavalla ratkaisevin 
määritettäessä rummun esteellisyyttä, varsinkin onko 
kohde osittainen este. 

– Ero virtaamien välillä voi luonnollisesti olla huomattava 
mittaustulosten kesken samallakin kohteella, kun 
verrataan ylivesiaikaan tai alivesiaikaan saatuja tuloksia. 

• Rumpurakenteen kunto arvioidaan sekä kalojen vaeltamisen 
että tienpitäjän näkökulmasta.

Kuva: Pentti Olli



Maastolomake ja inventointiohjeet
• Rummun rakennetyyppi valitaan kolmesta vaihtoehdosta.

– Rumpu on vapaalta aukolta alle 2 m:n levyinen 
putkirakenne. 

– Jos aukon leveys on vähintään 2 m, kyseessä on putkisilta.

– Useampiputkiset rakenteet, joiden yhteenlaskettu 
poikkipinta-ala on alle 3,14 m2 katsotaan rummuiksi  

• Rummun lukumäärä sisältää kaikki rummut mukaan lukien ns. 
kuivarummut.

– Ensimmäiseksi rummuksi merkitään esteettömin rumpu 
(voi olla myös pienempi rumpu).

• Rummun muoto on metsäteillä miltei aina pyöreä ja sillat ovat 
suorakaiteen muotoisia.

• Rummun materiaali kohdassa merkitään käytetty materiaali.

– Puu/metalli tarkoittaa puusiltoja, joiden kannakkeina on 
käytetty teräspalkkeja.

Kuva: Pentti Olli



Maastolomake ja inventointiohjeet
• Rummun halkaisija mitataan rummun sisämittana.

• Rummun pituus on siltojen kohdalla yleensä 
siltakannen joen suuntainen pituus (= sillan leveys)

– Pituus mitataan pohjan pituudelta.

• Vesisyvyys rummun sisällä mitataan mittakepillä cm:n 
tarkkuudella (esim. 5 metrin vaaituslatalla).

– Estevaikutusta syvyyden takia ei ole, jos syvyys 
keskivedellä on vähintään 20 cm.

– Jos vettä on 15–19 cm ja virtausnopeus on 
alhainen, niin vaeltaminen on yleensä mahdollista, 
kun taas voimakkaan virtauksen kohteet 
luokitellaan osittaisiksi esteiksi.

– 10–14 cm:n syvyys keskivedellä luokitellaan 
osittaiseksi esteeksi.

– 5–9 cm on täydellinen tai osittainen este ja alle 5 
cm on aina täydellinen este.

Halkaisija, cm

Vesisyvyys 

yläpäässä, cm

Vesisyvyys 

alapäässä, cm

Kuva ja kaaviot: Esteet Pois II- hanke



Maastolomake ja 
inventointiohjeet

• Alapään pudotuskorkeus uoman vesipintaan mitataan 
rummun pohjasta alapuoliseen vedenpintaan.

– Jos pudotuskorkeus on 5–9 cm luokitellaan kohde 
osittaiseksi esteeksi riippumatta veden syvyydestä 
tai virtausnopeudesta.

– Pudotuskorkeuden ollessa vähintään 10 cm 
luokitellaan rumpu aina täydelliseksi esteeksi 
riippumatta veden syvyydestä tai virtausnopeudesta.

• Alapään pudotuskorkeus uoman pohjaan mitataan 
rummun pohjasta alapuoliseen uoman pohjaan.

– Jos pudotuskorkeus on 5–9 cm luokitellaan kohde 
osittaiseksi esteeksi, mikäli rummussa on voimakas 
virtausnopeus ja/tai rummussa on liian vähän vettä.

– Pudotuskorkeuden ollessa vähintään 10 cm on 
rumpu vähintään osittainen este, yleensä myös 
täydellinen este, koska rummussa on vähän vettä ja 
kova virtausnopeus.

• Alapään pudotuskorkeus uoman pohjaan tai 
vesipintaan -mittausarvot vahvistavat rummun 
virheellisen asentamisen.

Alapään pudotus 

uoman  vesipintaan, cm

Alapään pudotus 

uoman pohjaan, cm

Kuva ja kaaviot: Esteet Pois II -hanke



Maastolomake ja 
inventointiohjeet

• Virtausnopeus on määritettävä aina joko mittaamalla 
tai arvioimalla.

– Helpointa on käyttää noin 10–15 cm:n pituista ja 
muutaman sentin paksuista kuivaa puukalikkaa ja 
kelloa.

• Jos rummussa ei ole lainkaan havaittavaa virtausta tai 
virtausnopeus on hyvin hidas, niin kohteelle merkitään 
virtausnopeusluokaksi joko ei virtausta (1) tai heikko 
virtaus (2).

• Mikäli rummussa ei ole riittävästi vettä tai puukalikka ei 
pysty virtamaan rummun lävitse siellä olevien esteiden 
vuoksi, niin virtausnopeus määritetään 
virtausnopeusluokkien avulla.

– 1 (ei virtausta) alle 1 cm/s

– 2 (heikko virtaus) 1–25 cm/s

– 3 (kohtalainen virtaus) 26–75 cm/s

– 4 (voimakas virtaus) yli 76 cm/s

Virtausnopeus, m/s

tai

Virtausnopeusluokka

Kuva ja kaavio: Esteet Pois II -hanke



Maastolomake ja inventointiohjeet
• Vaellusesteinventoinnin yhteydessä selvitään esteellisen 

rummun kunnostamismahdollisuudet ja laaditaan 
tarvittaessa alustava kunnostussuunnitelma. 

• Esteellisyyden sijainti määritetään osana 
kunnostamismahdollisuuksien selvittämistä.

– Este rakenteen sisällä tarkoittaa yleensä joko liian 
vähäistä veden syvyyttä, liian suurta virtausnopeutta 
tai muuta estettä rakenteen sisäosassa.

– Este rakenteen ulkopuolella tarkoittaa yleensä 
putousta rummun alapuolella pohjasta veden 
pintaan tai/ja uoman pohjaan.

– Este lähestymisalueella määritetään rummun 
alapuolelta.

• Esteellisyyden syy määritetään osana 
kunnostamismahdollisuuksien selvittämistä. Usein 
esteellisyyden syitä on useampi kuin yksi, joten kaikki 
syyt merkitään.

Eteisallas ja lähestymisalue

Kuva ja kaavio: Esteet Pois 

II -hanke



Maastolomake ja inventointiohjeet

• Kunnostamismahdollisuudet on kuvattu neljällä eri 
vaihtoehdolla. 

– Jos ainoa vaihtoehto on rummun uusiminen, niin 
silloin ei esitetä muita kunnostustöitä.

– Vesipinnan nosto tarkoittaa kivikynnysten 
rakentamista rummun alajuoksulle.

– Lähestymisalueen kunnostaminen tarkoittaa 
lähestymisaltaan syventämistä, puuston 
raivaamista ja kivien tai muiden esteiden 
poistamista lähestymisalueelta.

– Suualueiden raivaus on yleensä pajukon, vesakon, 
kivien, puiden tai muiden esteiden poistamista 
rummun ala -ja /tai yläpuolelta.

• Lisätiedot osioon on hyvä merkitä tarkentavia tietoja 
alustavasta kunnostussuunnitelmasta.



Maastolomake ja inventointiohjeet

• Esteellisyysaste arvioidaan kolmeen eri luokkaan;

– ei vaellusestettä 

– osittainen vaelluseste 

– täydellinen vaelluseste

• Esteellisyysasteen arviointi ja määrittäminen on koko 
vaellusesteinventoinnin tärkein työvaihe.

• Arviointi perustuu kuitenkin aina tehtyihin mittauksiin.

• Toisena perusperiaatteena on arvioida, onko rummun 
asentamisessa noudatettu Metsätehon asennusohjeita.

– Vaikka vanhimmat ohjeet ovat vuosikymmenten 
takaa, niin koskaan rumpuja ei ole sallittu 
asennettavaksi uoman pohjan yläpuolelle.

Kuva: Pentti Olli

Kuva: Pentti Olli



Esimerkkikohteita



Osittainen este 
• Maantie, Vaattojärventie

(Honkajärvenoja) 

• Ø 100 cm, L 1000 cm, 
teräsrumpu, hyvä

• Lisäksi 2 kpl Ø 60 cm, L 800 cm 
kuluneita betonisia tulvarumpuja

• Esteellisyyden syy: Veden vähyys 
rummussa + kasvillisuus vedessä 
+ kasvillisuus rannalla

• Toimenpiteet:

1) vesipinnan nostaminen 
kivikynnysten (3 patoa) avulla 

2) rummun uusiminen

Vesisyvyys 15 cm

Kuva: Pentti Olli



Osittainen este 

• Maantie, Männistönpääntie (Kenttäoja)

• Ø 180 cm, L 1250 cm, betonirumpu, kulunut 

• Esteellisyyden syy: Veden vähyys rummussa + 
este yläjuoksun eteisaltaassa (kivipato = 
uoman pohja)

• Toimenpiteet: 

1) rummun uusiminen

2) vesipinnan nostaminen kivikynnysten 

(3 patoa) avulla sekä yläosan uoman pohjan 
uudelleen muotoilu 

Vesisyvyys 15 cm

Kuva: Pentti Olli



Täydellinen este

• Vt 21(Makkaramännikönoja)

• Ø 80cm, L 2500 cm, betonirumpu, hyvä

• Esteellisyyden syy: Putous + veden 
vähyys rummussa+ liian suuri 
virtausnopeus + liian pitkä rumpu

• Toimenpiteet:

– vesipinnan nostaminen ja 
virtausnopeuden laskeminen 
kivikynnysten (3 patoa) avulla 

Putous 30 cm

Kuva: Pentti Olli



Vaellusesteiden kunnostaminen



Vaellusesteiden kunnostamistarpeet

• Rumpujen täydellisen esteellisyyden aiheuttajat

– liian suuri pudotuskorkeus rummun pohjasta uoman 
vesipintaan

– liian alhainen vesisyvyys rummun alapäässä

– liian voimakas virtausnopeus rummun sisällä

– liian suuri pudotuskorkeus rummun pohjasta uoman 
pohjaan

• Yleisimmät kunnostusmahdollisuudet 

– Alivesipinnan nostaminen, virtausnopeuden hidastaminen, 
ja suu- ja lähestymisalueiden raivaukset.

• Rumpuja, joiden kunnostusmahdollisuudet olivat käytännössä 
hankalat tai arvioitu työlääksi 158 kpl (39%)

– Rummun uusiminen ainoa järkevä kunnostamistapa 105 
kpl (25%)

Lähde ja kuvat: Esteet Pois I -hanke



Rumpuohjeiston laatiminen

• Esteet Pois II -hanke on laatinut rumpuohjeiston 
organisaatioiden välisen yhteistyön avulla vuonna 
2020

• Ohjeen luonnosversiota testattiin neljällä uuden 
tien rakentamiskohteella, joiden yhteydessä tietyt 
puutteet ja muutostarpeet huomattiin sekä 
korjattiin ohjeeseen.

• Ohjeistossa kuvataan vesistön ylitysrakenteiden 
asentamisen toimintatavat, joilla voidaan turvata 
kalojen ja vesieliöiden esteetön kulku. 

– Ohje koskee lähinnä purojen ylityksiä. 

Lähde ja kuva: Esteet Pois II -hanke, loppuraportti ja rumpuohjeisto



Rumpuohjeisto
• Tien linjauksessa suositaan niva- tai suvantokohtia, 

joissa kantava maaperä ulottuu lähelle ylitysrakennetta. 

• Jyrkästi putoavia koskijaksoja vältetään.

– Putkirumpua on vaikea asentaa niihin siten, ettei se 
muodostuisi vesieliöille vaellusesteeksi.

– Virtausnopeutta rummun sisässä on vaikea saada 
koskijaksolla riittävän alhaiseksi ja siitä johtuen 
putken alapuolen eroosiosuojaus kestäväksi.

• Putkirummun halkaisijan mitoituksessa huomioidaan 
yläpuolisen valuma-alueen ominaisuudet sekä rummun 
riittävä upotus uoman pohjaan ja vesisyvyys rummun 
sisällä.

• Putkirumpu on tärkeä upottaa uoman pohjan 
alapuolelle, jotta rummun sisäpohja voi täyttyä 
luonnonkiviaineksella. 

– Näin vesieläin pääsee etenemään rummussa.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, loppuraportti ja rumpuohjeisto



Rummun asennusohje
• Upotus uoman pohjaan vähintään 25% putken halkaisijasta.

• Vesisyvyyden rummun sisässä tulee olla alivirtaamallakin 
vähintään 20 cm.

• Alapuolinen uoma kynnystetään tarvittaessa siten, että 
rummussa on riittävä syvyys myös alivirtaamalla.

– Kynnyksissä käytetään monirakeista kivi- ja sora-ainesta, 
jotta rakenteista tulee riittävän tiiviitä ja kestäviä.

• Rummun asennuskaltevuus on alle 0,5%, jotta virtausnopeus 
putkessa ei kasva liian suureksi.

• Virtausnopeustavoite on keskiveden aikaan alle 50 cm/s, 
mikä riittää useimpien kalalajien ja kokoluokkien 
esteettömälle kululle ja vähentää rummun talviaikaista 
jäätymistä.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, rumpuohjeisto

Kuva. Rummun asennussyvyys, vesisyvyys vähintään 20 cm.

Kuva. Rummun alapuolen kivikynnykset varmistavat riittävänä vesisyvyyden rummussa. Kuva. Rummun asennuskaltevuus alle 0,5 % sekä ala- ja yläpuolen kynnykset. 



Rummun asennusohje, 
kaksi rumpua

• Päärumpu upotetaan 25–70 cm 
uoman pohjaan ja toinen noin 20 cm 
ylemmäksi.

• Ali- ja keskivirtaamalla vesi menee 
pääosin päärummun kautta ja 
ylivirtaamalla myös toisen rummun 
kautta.

• Alivirtaamalla ylempi, vähävetisempi, 
rumpu voi toimia myös ns. 
kuivapolkuna maaeliöille.

• Suosi ensisijaisesti yhtä isoa 
rumpua kuin kahta pientä.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, rumpuohjeisto ja kunnostamisopas

Kuva. Kahden rummun asettelu, päärumpuun on asennettu virtauslamellit. 

Kuvapari. Monirumpurakenne on vaihdettu yhteen riittävään isoon rumpuun. 

Kuva: Arvo Olli Kuva: Arvo Olli



Vesistörumpujen kunnostamisen taustaa
• Esteet Pois I -hanke kunnosti 35 kohdetta 

(2016–2018).

• Täydellisistä esteistä osa korjaantui 
esteettömäksi ja osa voitiin korjata 
ajoittaiseksi esteeksi.

• Kunnostustyöt pääasiassa rummun 
alapuolisen vedenpinnan nostamista 
kivikynnyksillä, jolloin vaellusesteenä 
olleeseen rumpuun saatiin riittävä 
vesisyvyys ja riittävän hidas virtausnopeus 
kalojen nousulle.

• 34 kohdetta käsityönä, 1 kohde konetyönä

• Kunnostusten pysyvyyttä ja toimivuutta 
selvitettiin kesällä 2018 ja todettiin 
kunnostusrakenteiden pääosin pysyneen 
kunnostusajankohtana mitatussa 
tilanteessa.

Lähde ja kuva: Esteet Pois I -hanke, 

Kuva: Pentti Olli

Kuva. Alivirtaamasulku oikean puoleisessa rummussa varmistaa 

riittävän vesisyvyyden vasemman puoleisessa päärummussa.

Kuva. Käsityönä rakennetut patokynnykset toimivat hyvin.



Vesistörumpujen kunnostamisen taustaa

• Esteet Pois II -hanke kunnosti 27 kohdetta (2018–
2020).

• Joidenkin miestyönä kunnostettujen kohteiden 
rakenteiden pysyvyyden ja toimivuuden kanssa on 
havaittiin ongelmia. 

• Esteiden poistossa kannattaa hyödyntää konetyötä 
mahdollisimman paljon, sillä rakenteet saadaan 
lujiksi ja toimiviksi. 

• Kunnostukset ovat huomattavasti nopeampia 
konetyönä ja ne ovat miestyönä tehtyjä kunnostuksia 
kustannustehokkaampia.

• Vesistöylityksen aiheuttaman esteen poiston ja sen 
yhteydessä tehtyjen lisääntymis- ja poikasalueiden 
yhteiskustannukset olivat 1068 € (294–2230 €). 

• Konetyöaika keskimäärin 6 tuntia (1–16 h).  

Lähde ja kuva: Esteet Pois II -hanke, loppuraportti 

Kuva: Mikko Halvari



Esteellisen vesistörummun kunnostamisopas

• Esteet Pois II -hanke on laatinut 
kunnostamisoppaan vuonna 2020

• Ohjeen luonnosversiota testattiin neljällä 
uuden tien rakentamiskohteella, joiden 
yhteydessä tietyt puutteet ja muutostarpeet 
huomattiin sekä korjattiin ohjeeseen.

• Ohjeistossa kuvataan vesistön 
ylitysrakenteiden asentamisen 
toimintatavat, joilla voidaan turvata kalojen 
ja vesieliöiden esteetön kulku. 

– Ohje koskee lähinnä purojen ylityksiä. 

Lähde ja kuva: Esteet Pois II -hanke, kunnostamisopas



Vesistörummun kunnostaminen

• Yleisin ja helpoin esteellisen rummun 
kunnostamistapa on nostaa ylitysrakenteen 
vesipintaa kynnystämällä sen alapuolista 
purouomaa. 

– Tällöin vesisyvyys rakenteessa kasvaa ja 
kaltevuus pienenee, mikä vähentää myös 
virtausnopeutta rakenteessa. 

• Kynnysten tarkoituksena on nostaa rummun 
vesipintaa ja mahdollistaa vesieliöiden 
kulkeminen rummun läpi.

– Kynnyksien putouskorkeus alle 20 
cm/kynnys.

• Rummun vesisyvyys tulee olla alivirtaamallakin 
vähintään 20 cm ja virtausnopeuden alle 0,5 
m/s. 

Lähde ja kuva: Esteet Pois II -hanke, kunnostamisopas ja rumpuohjeisto

Kuva. Rummun alapuolen kivikynnyksiä ja kynnysrakenteiden sijoittaminen.



Vesistörummun kunnostaminen
• Rummun aiheuttaman nousuesteen poisto vaatii 

usein useamman kivikynnyksen tekemisen, jotta 
vesieliöille saadaan esteetön nousuväylä 
lähestymisalueen sekä rummun läpi.

• Esteitä voi olla syntynyt myös rummun 
yläpuoliseen uomaan rummun asentamisen 
aikana. 

• Kunnosta myös rummun yläpuoliset nousuesteet 
ja asettele virtausta hidastavia kiviä ennen 
rumpua hidastamaan veden virtausta. 

• Liian ylös asennettujen putkirumpujen pohja on 
usein paljas, sillä se ei ole asennuskorkeutensa 
vuoksi voinut täyttyä luonnonmukaisella 
purouoman materiaalilla. 

• Rumpuja tulisikin kivetä kunnostustöiden 
yhteydessä myös sisäpuolelta.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, kunnostamisopas 

Kuvapari. Rumpu ennen ja jälkeen kunnostamisen.



Vesistörummun kunnostaminen

• Rumpuihin on asennettu virtausta hidastavia 
telineitä, jotka pitävät myös kiviainesta 
paremmin paikallaan.

• Lamellit eivät saa olla liian tiheässä eikä niiden 
korkeus saa olla yli 10 – 15 % rummun 
halkaisijasta, jotta rummun purkautumiskyky ei 
heikkene liikaa. 

• Rumpuun voidaan sijoittaa myös
vallikiviä, joiden ankkuroiminen 
onnistuu sinkkivaijerilla.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, kunnostamisopas ja rumpuohjeisto

Kuva. Rummun kiveäminen.

Kuva. Rumpuun on asennettu virtauslamelliteline.

Kuva. Virtausnopeutta hidastavat kivet ja virtauslamellit rummussa. 



Esimerkki kunnostamisesta

• Täydellisen vaellusesteen syyt:

– Rummun alapään pudotus vesipintaan ja 
uoman pohjaan

– Voimakas virtausnopeus

– Veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja

– Asennuslankut

• Kunnostettiin esteettömäksi kaivinkoneella 
tehdyllä koskimaisilla kynnyksillä (3 kpl) ja 
kiveämällä rumpua sisältä sekä rummun 
yläpuolista uomaa. 

• Kahden ensimmäisen kynnyksen ydin tiivistettiin 
suodatinkankaalla (7 m2). Kohteelle lisättiin 
myös kutusoraa. 

• Konetyöaika 5 h, kiviaines 60 tn (36 m³), 
kokonaiskustannukset 1090 €.

Lähde ja kuvat: Esteet Pois II -hanke, kunnostamisopas

Kuva 1. Täydellinen vaelluseste ennen 

kunnostamista.

Kuva 2. Koskimaiset kivikynnykset.

Kuva 3. Kunnostettu, esteetön rumpu.



Rumpuesteet pois -hanke suosittelee

• Rummun asentaminen vesistöön -ohjeiston 
(tekijät; A. Karppinen ym., 2020) käyttöön 
ottamista kaikkien metsätierakentajien 
taholta jo tulevalla maastokaudella 2022. 

• Osallistumista Rumpuesteet pois -hankkeen 
maastopäivään Pudasjärvellä 15.6. tai 
24.8.2022 ja erilliseen rumpujen 
kunnostamisen maastopäivään 6.9.2022

– Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia 

• Vaellusesteisiin liittyvää valtakunnallista 
neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta kaikille 
metsäalan ja tierakentajien toimihenkilöille ja 
toimijoille.

Kuva: Pentti Olli



Tavoite
• Rumpujen asentamisen yhteydessä  ei synny enää uusia vaellusesteitä!

Kuvapari. Täydellinen vaelluseste on poistettu asentamalla uusi rumpu 

oikeaan kaltevuuteen ja syvyyteen. 

Kuva: Pentti Olli Kuva: Pentti Olli



Me osaamme!

Kuva: Pentti Olli



Kiitos mielenkiinnosta!
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