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Vaellusesteinventointilomakkeen ohje  

Rumpuesteet pois -hanke  

Laatijat: Eero Moilanen, Metsähallitus, Luontopalvelut, Pentti Olli, Suomen 

metsäkeskus, Elina Häikiö Etelä-Savon ELY-keskus, Antti Karppinen, Metsähallitus, 

Metsätalous Oy. 

Perustiedot 

Inventoija merkitään etu- ja sukunimi. 

Päivämäärä merkitään muodossa päivä, kuukausi, vuosi. 

Kohde nro on vapaavalintainen tapa numeroida kohteet, mutta lähtökohtaisesti 

kohteet kannattaa numeroida juoksevasti pienimmästä suurimpaan (huom! 

numerointi kartalla). 

Kuvat on otettava niin rummun ala- kuin yläpuolelta vähintään kaikista 

esteellisistä rummuista. Valokuvista tulisi mahdollisuuksien mukaan käydä ilmi 

myös esteellisyyden syyt. 

Kohde (nimi) on yleensä puron tai joen nimi. (Voidaan täyttää myös jälkikäteen.) 

Tien nimi on metsätien nimi. (Voidaan täyttää myös jälkikäteen.) 

Koordinaatit osio täytetään vain siinä tapauksessa, että ei inventoijalla ei ole 

käytössä mitään paikkatietojärjestelmää. 

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. Veden korkeus voi 

vaihdella uomien kesken kohdealueella mm. valuma-alueen topografiasta, 

maaperästä ja paikallisista sademääristä riippuen. Rankat sade- ja ukkoskuurot 

nostavat purojen ja norojen virtaamia sekä veden pintaa nopeasti. Viitteitä 

mittausajankohdan virtaamasta/vedenkorkeudesta voi havainnoida vertaamalla 

rummun vesipintaa esimerkiksi sisäpuolen mahdolliseen (tulva) värjäymään tai 

rummun alapuolisen puron vesipinnan korkeutta suhteessa uoman törmiin. 
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Rumpurakenteen kunto arvioidaan sekä kalojen vaeltamisen että tienpitäjän 

näkökulmasta. Rakenne on luokassa hyvä (1), jos se ei ole esim. pohjaosalta 

painunut. Pieni ruostevirhe sallitaan. 2 luokassa (kulunut) esiintyy esim. 

betonirumpujen kohdalla haitallista painumista, renkaiden harittamista tai vesi 

virtaa pienessä määrin rakenteen ulkopuolella, teräsputki on lievästi vääntynyt 

(painunut) ja aiheuttanut vähäisiä muutoksia virtausnopeudessa tai saanut aikaan 

lievän putouksen.  Kuluneen rummun kunnostamista ei suositella, koska 

kunnostamistöistä saatu hyöty on lyhytaikainen. 3 luokassa (huonokuntoinen) on 

huomattavaa betonirenkaiden harittamista, rakenteen painumista, veden virtausta 

rakenteen ulkopuolella, teräsrummun huomattavaa painumista, vääntymistä sekä 

ruostumista, lahoja tai muuten heikkokuntoisia siltarakenteita (vaikka ei 

haittaisikaan kalojen vaeltamista). Huonokuntoisille rummuille ei ehdoteta 

kunnostustöitä, vaan mahdolliset vaellusesteet poistetaan rumpujen uusimisen 

yhteydessä. Lähtökohtaisesti alle 7 metriä pitkät esteelliset rummut luokitellaan 

huonokuntoiseksi, koska niitä ei kannata kunnostaa. 

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 

(selvästi uoman pohjaa korkeammalla olevat ylivirtaamarummut). Esim. rumpuja 

on 2 kpl, niin nk. ensimmäiseksi rummuksi merkitään esteettömin rumpu (voi olla 

myös pienempi rumpu). Molempien rumpujen toimivuus arvioidaan 

kokonaisuutena esteettömyyttä arvioitaessa. 

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. 

(Kaiderakenteita ei huomioida tässä luokituksessa.) 

Rummun halkaisija mitataan rummun sisämittana. Silloista mitataan tien 

suuntaisesti silta-arkkujen tai muiden kannakkeiden väli (= vapaa aukko), ei siis 

koko siltakannen pituutta.  

Rummun pituus on siltojen kohdalla yleensä siltakannen joen suuntainen pituus 

(= sillan leveys), mutta viisteisten tai suorienkin siltakannakkeiden välinen 

etäisyys, mikäli ne ovat siltakantta leveämmät (= sillan rakennealue). Sama koskee 

myös viistettyjä teräsputkisiltoja, pituus mitataan pohjan pituudelta. 
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Vesisyvyys rummun sisällä mitataan mittakepillä cm:n tarkkuudella (esim.  

5 metrin vaaituslatalla). Erittäin suuri virtausnopeus (= yli 100 cm/s) hankaloittaa 

mittaamista merkittävästi. Mittaaminen aloitetaan rummun alapäästä. 

Vaeltamisen kannalta alapään mittausarvot ovat keskeisiä, mutta rummun 

yläpäässäkään ei sallita liikaa pudotuskorkeutta eikä liian vähän vettä rummussa. 

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, mikä tarkoittaa esimerkiksi kaloilla, että vain tietyt uintikyvyltään 

vahvimmat tai kokoluokan ylittävät kalalajit kykenevät läpäisemään rakenteen. 

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.  

Alapään pudotuskorkeus uoman vesipintaan mitataan rummun pohjasta 

alapuoliseen vedenpintaan. Mittauksella tarkistetaan, että rumpu on asennettu 

riittävän syvälle kalojen vaeltamisen kannalta. 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. Mittauksella tarkistetaan, että rumpu on asennettu 

riittävän syvälle pohjaeliöiden vaeltamisen kannalta. 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 rummussa yleensä liian vähän vettä sekä yleensä liian 

voimakas virtausnopeus. Rummun esteellisyys (osittainen tai täydellinen este) 

määräytyykin miltei aina joko vesisyvyyden ja/tai virtausnopeuden perusteella.  

Alapään pudotuskorkeus uoman pohjaan tai vesipintaan -mittausarvot 

vahvistavat rummun virheellisen asentamisen. 

Virtausnopeus on määritettävä aina joko mittaamalla tai arvioimalla. Helpointa on 

käyttää noin 10–15 cm:n pituista ja muutaman sentin paksuista kuivaa 

puukalikkaa virtausnopeuden määrittämiseksi. Mittaustulos kuvaa keskimääräistä 

pintavirran nopeutta rakenteessa. 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. Käytössä olevat virtausnopeusluokat 
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virtausnopeuksineen: 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. 

Vaellusesteinventoinnin yhteydessä selvitään esteellisen rummun 

kunnostamismahdollisuudet ja laaditaan tarvittaessa alustava 

kunnostussuunnitelma. Osana suunnitelman laatimista on selvittää esteellisyyden 

sijainti ja kuvata esteellisyyden syy sekä kunnostamismahdollisuudet. 

Esteellisyyden sijainti määritetään osana kunnostamismahdollisuuksien 

selvittämistä. Este rakenteen sisällä (1) tarkoittaa yleensä joko liian vähäistä 

veden syvyyttä, liian suurta virtausnopeutta tai muuta estettä rakenteen 

sisäosassa. Este rakenteen ulkopuolella (2) tarkoittaa yleensä putousta rummun 

alapuolella pohjasta veden pintaan tai/ja uoman pohjaan sekä myös esim. karike- 

tai kiviestettä välittömästi rakenteen suulla. Sijainnin määrittämisessä on otettava 

huomioon myös rummun yläpuolen mahdolliset esteet. Este lähestymisalueella 

(3) määritetään rummun alapuolelta. Lähestymisalueella voi olla kivikkoa, 

matalikkoa tms. putken suulle nousua haittaavaa estettä. Vaikeasti esteellinen 

rumpu voi saada määrityksen kaikkiin kolmeen luokkaan. 

Esteellisyyden syy määritetään osana kunnostamismahdollisuuksien 

selvittämistä. Usein esteellisyyden syitä on useampi kuin yksi, joten kaikki syyt 

merkitään. 

Esteellisyysaste arvioidaan kolmeen eri luokkaan; ei vaellusestettä, osittainen 

vaelluseste, tai 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. Yleensä vaikein luokka on osittainen 

vaelluseste, koska se sisältää niin ajoittaisuudesta (vesipinnan vaihtelut) kuin 

osittaisuudesta (hidasteet, esteet rummussa tai rummun ulkopuolella) johtuvat 

vaeltamisen esteellisyydet. Esteellisyysastetta määritettäessä ovat rummun 

vesisyvyys, pudotuskorkeus ja virtausnopeus keskeisiä arvoja, koska jokainen 

näistä tekijöistä jo yksinään voi johtaa joko osittaiseen tai täydelliseen 

vaellusesteeseen. 

Kunnostamismahdollisuudet on kuvattu neljällä eri vaihtoehdolla. Jos ainoa 

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

rummun uusiminen on paras vaihtoehto, mutta myös muu kunnostaminen voisi 

tulla kysymykseen, merkitään kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot. Vesipinnan 

nosto tarkoittaa kivikynnysten rakentamista rummun alajuoksulle. Kivikynnysten 

avulla nostetaan rummun vesipintaa ja lasketaan virtausnopeutta vaeltamisen 
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mahdollistamiseksi. Kivikynnysten rakentaminen on kuvattu Rummun asentaminen 

vesistöön- ohjeistossa (Metsähallitus, Esteet Pois II -hanke 2020, Antti Karppinen 

ym.). 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. Esteellisen vesistörummun 

kunnostamisopas 2020 (Metsähallitus, Esteet Pois II -hanke, Antti Karppinen) 

sisältää runsaasti kuvitettua tietoa ja kokemuksia rumpujen 

kunnostamisvaihtoehdoista ja - menetelmistä. 

Lisätiedot osioon on hyvä merkitä tarkentavia tietoja alustavasta 

kunnostussuunnitelmasta esim. rummun alapään pudotuksen poistaminen uoman 

pohjaan. Jos kunnostamisvaihtoehtoja on useita, kuvaile lyhyesti kaikki ehdotetut 

vaihtoehdot suositusjärjestyksessä. 

 


