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____________________________ 

PäivämääräInventoija  ___________________________________  _____._____._____ 

Kohteen  numero _________________________ Kuvat alapuoli yläpuoli  

Kohteen  nimi _______________________________________________________________ 

Tien nimi _______________________________________________________________ 

Koordinaatit X_koord (E/lon) ja  Y_koord (N/lat) ________________________________  

Inventointihetken vedenkorkeus  

alivesi keskivesi  

Rummun kunto  

hyvä  kulunut  

Rummun tyyppi ja lukumäärä  

silta _______kpl putkisilta 

Rummun  muoto 

pyöreä suorakaide 

Rummun  materiaali 

betoni  muovi 

puu  puu/metalli 

Rumpuputken halkaisija Ø  / sillan jänneväli (cm) ____________________________  

Rummun / sillan kannen pituus (cm)  

Vesisyvyys rummun  sisällä (cm) 

alapuoli ______________________________ 

Alapuoli  pudotuskorkeus uoman  

vesipintaan ________________________ cm  

Virtausnopeus  

ei virtausta (alle 1  cm/s)  

kohtalainen virtaus (26–75  cm/s)  

ylivesi 

huonokuntoinen  

_______kpl rumpu _______kpl 

kaari 

metalli  

kivi  

yläpuoli ______________________________ 

pohjaan ________________________ cm  

heikko virtaus  (1–25  cm/s)  

voimakas virtaus (yli  75  cm/s)  

rummun pituus _______ cm, virtausaika _______s,  

laskettu virtausnopeus __________ cm/s  
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Esteellisyyden sijainti  

rakenteen sisällä rakenteen ulkopuolella lähestymisalueella 

Esteellisyyden syy  

painuma rakenteen rikkoutuminen 

vesi rakenteen ulkopuolella kasvillisuus vedessä 

kasvillisuus rannalla este eteisaltaassa (puu, kivi) 

liian pieni putki putki sedimentin tukkima 

paljas umpiputki liian suuri virtausnopeus 

liika kaltevuus veden vähyys rummussa 

putous veden vähyys lähestymisalueella 

liian pitkä rumpu pyörteisyys lähestymisalueella 

välppä, puupato tms. este majavapato, karikepato 

Esteellisyysaste  

ei vaellusestettä osittainen vaelluseste täydellinen vaelluseste 

Kunnostusmahdollisuus  

vesipinnan nosto lähestymisalueen kunnostus 

suualueiden raivaus rummun uusiminen 

Lisätietoja  
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