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Ihmisten ja raaka-aineiden liikkuvuuden turvaaminen on ollut ja tulee olemaan keskeinen osa toimivaa
yhteiskuntaa. Teiden rakentamisen yhteydessä ympäristön ja samalla vesistöjen monimuotoisuus on
heikentynyt vuosikymmenien aikana, sillä vesistönylitysten rakentamisessa on syntynyt vesieliöstölle
runsaasti vaellusesteitä. Kun ylävirtaan pyrkivä vesieläin ei pääse esteen yläpuolisille lisääntymis- ja
poikastuotantoalueilleen, seurauksena voi olla vuosituhansien jatkumoyhteyden katkeaminen, lajin
häviäminen ja lajistollisen monimuotoisuuden köyhtyminen.

Suurimpana syynä ongelmien syntymiseen on ollut osaamisen ja tiedon puute, jonka johdosta
ongelma on tunnistettu verrattain myöhään. Myös lait ja asetukset pienten vesistöjen, tiehankkeiden
rahoituksen ja vaikutusten arvioinnin osalta ovat päivittyneet, mutta osaamista ja toimintamalleja ongelmien
korjaamiseksi ja tiehankkeiden laadun parantamiseksi ei ole riittävästi. Ongelmat ovat siten yhteiskunnallisia,
mutta vesien kannalta erityisesti ekologisia ja vesiensuojelullisia sekä virkistyskäyttöön vaikuttavia.

Metsäalan ja tierakentajien osaamisen kartuttaminen ja jalostaminen on erityisen tärkeää, jotta
monimuotoisuus vesissä turvataan samalla kun logistiikka toimii, uusia vaellusesteitä ei enää syntyisi ja jo
olemassa olevia voidaan korjata. Oppaan tarve on erityisen ajankohtainen, sillä metsähakkuisiin on tulossa
merkittävä kasvu, jos osa metsäteollisuusinventoinneista toteutuu. Lisääntynen puuntarpeen tyydyttäminen
mahdollistuu vain toimivia metsäteitä pitkin ja perusparannushankkeiden määrä kasvaa. Jotta tulevat
metsäteiden perusparannukset sekä uusien teiden rakentamiskohteet voidaan toteuttaa sujuvasti ja
laadukkaasti vesistöylitysten osalta, on rumpujen oltava esteettömiä vesieliöiden kulkemiselle. Valvonta- ja
rahoitusviranomaiset kuten ELY-keskukset vaativat tierakentamista, metsäteiden perusparannuksia ja
hankkeiden arviointia sekä luvitusta koskevissa lausunnoissaan, että rummut eivät aiheuta kulkuesteitä
vesieliöille.

Esteellisyyden turvaaminen on vielä uusi asia metsätiehankkeita suunnitteleville ja toteuttaville
toimihenkilöille, urakoitsijoille ja tiekunnille. Tarve kehittämiseen on erityisesti vesistörumpujen
vesieliöstölle aiheuttamien ongelmien ehkäisemisessä ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämisessä
samalla, kun huolehditaan teiden kunnosta ja raaka-aineiden kuten puun saatavuudesta. Jotta tavoite
saavutettaisiin, osaamista vesiluontoystävällisten ja lain vaatimien ylitysratkaisujen toteuttamisesta tulee
parantaa. Opas pyrkii lisäämään toimijoiden kunnostamisvalmiutta esteellisten vesistörumpujen osalta.

Tämä opas toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen rahoittamassa Esteet Pois II
–projektissa. Oppaan laatimisessa hyödynnettiin aikaisemmista hankkeista ja kunnostuksista sekä
selvityksistä kertynyttä tietoa ja materiaalia. Opas keskittyy kuvaamaan esteellisten vesistörumpujen
kunnostamiskäytäntöjä sekä kehittämään metsäalan, tierakentajien ja virtavesikunnostajien osaamista.
Oppaan tarkoitus on edistää kentän sekä virtavesikunnostajien tiedontarvetta vesistörumpujen aiheuttaman
esteellisyyden tunnistamisessa, lisätä osaamista kunnostustoimenpiteiden toteuttamisesta sekä
havainnollistaa esimerkein erilaisten kunnostustöiden kustannustietoja. Tietoja voidaan hyödyntää
tulevaisuuden kunnostustöiden suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Oppaan tavoitteena on
vesistörummuista aiheutuneiden liikkumisesteiden vähentäminen ja ongelman tiedostaminen. Esteetön
jokijatkumo turvaa lajien säilymisen ja monimuotoisuuden sekä parantaa kalakantojen ja muiden
vesieliöiden tilaa.

Oulussa

Antti Karppinen

ESIPUHE



• Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian (YM & MMM 27/2015) tavoitteena on jäljellä olevien luonnontilaisten
pienvesien säilymisen turvaaminen ja heikentyneiden pienvesien kunnostaminen. Strategiassa pienvesiä ovat purot,
norot, lammet, lähteiköt sekä fladat ja kluuvit.

• Kalastuslain (379/2015) tarkoituksena on turvata kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen
elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu.

• Rinteen (Marinin) hallitusohjelmassa (2019) on vahva linjaus kalojen luontaisten elinkiertojen palauttamiseen ja
vaellusesteiden poistamiseen.

• Useimpien alueiden vesienhoitosuunnitelmien sekä niiden toimenpideohjelmien tavoitteena kalojen luontaisen
elinkierron mahdollisuuksien lisääminen ja liikkumisesteiden vähentäminen.

Yksityistieasetusten (1069/2018) 3 §:n mukaan tienpidon valtionavustuksissa on erityisesti huomioitava vesistöylitysten
esteettömyys, jos niillä turvataan vaelluskalojen kulku.

Toimenpiteiden Kemera –tukikelpoisuus (voit saada tukea esteen poistolle myös muista rahoituslähteistä).

• Vesistöylitysrakenteiden kunnostaminen sen alapuolista uomaa kynnystämällä ja sisään asennettavat vesieliöiden kulkua
edistävät rakenteet ovat Kemera-tukikelpoisia toimenpiteitä ja voidaan sisällyttää tien perusparannushankkeeseen.

• Toimenpiteen toteuttamiseen saa antaa myös esimerkiksi ELY:n osittain rahoittaman hankkeen asiantuntija-avustusta,
joka lasketaan viranomaisneuvonnaksi.

• Jos Kemeralla rahoitettavan metsätien perusparannukseen sisältyy sillan (ylitysrakenteen halkaisija ≥ 2 m) korjaamista,
suunnittelutyötä ja tarvikekustannuksia, voidaan myönnettävän tuen määrää korottaa 10 % ja työ sisällyttää
tiehankkeeseen.

• Mikäli silta korjataan/tehdään korvaava silta kokonaan tai osittain muulla julkisella rahoituksella, silta ja tie ovat erillisiä
hankkeita, jolloin tien perusparannuksessa on katkos sillan kohdalla.

• Sama työ tai toimenpide ei voi saada kahta julkista rahoitusta.

Virtavesien esteettömyys kuuluu kaikille vesieliölle sekä vesienhoidon vaatimuksiin.
Esteetön jokijatkumo turvaa lajien säilymisen ja monimuotoisuuden sekä parantaa
kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa. Valvonta- ja rahoitusviranomaiset vaativat
tierakentamista, metsäteiden perusparannuksia ja hankkeiden arviointia sekä
luvitusta koskevissa lausunnoissaan, että rummut eivät aiheuta kulkuesteitä
vesieliöille.

Syy:

• EU:n vesipuitedirektiivin (60/2000) ja vesienhoitolain (1299/2004) tavoitteena on
turvata vesien hyvä ekologinen tila. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa esteettömiä
vesistöjä joissa on elämää ja joiden vedenlaatu on hyvä. Vesistö ei voi saavuttaa
tilatavoitettaan, jos vaellusyhteys vesistöön on estynyt. EU:n jäsenmaiden tulisi
noudattaa vesipuitedirektiiviä sellaisenaan ja panna se täytäntöön
täysimääräisenä.

• Vesilain (587/2011) mukaan esteellinen vesistöylitysrakenne on luvanvarainen,
eikä se saa aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista (VL

3:2:2), eikä vahinkoa kalastukselle tai kalakannoille (VL 3:2:6), eikä tai vaarantaa
purouoman (VL 3:2:8) tai Lapin ulkopuolella noron luonnontilaa (VL 2:11).
Esteellinen rumpu on siis lainvastainen. Jos vesistörumpu rakennetaan
virheellisesti, asiaan voidaan jälkikäteen puuttua vesilain mukaisella
hallintopakkomenettelyllä.

• Kansallinen kalatiestrategia (MMM 3/2012) tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden
vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen, vaelluskalojen ja kalan
kulun turvaamiseen sekä kulkumahdollisuuksien edistämiseen. Tavoitteena
luontaisen lisääntymiskierron ylläpitäminen ja palauttaminen. Toimenpiteinä
mainittu mm. pienten nousuesteiden purkaminen ja lisääntymisalueiden
kunnostaminen.

• Vesien kunnostusstrategia (YM & MMM 9/2013) vaatii kunnostustoimia, joilla
vesistöissä saavutetaan hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä tuetaan luonnon
monimuotoisuutta.

LAKI- JA STRATEGIAVAATIMUKSET 
ESTEETTÖMYYDEN TURVAAMISEN TAUSTALLA

ESTEETTÖMYYTTÄ 
VAATIVAT:

• EU vesipuitedirektiivi
• Vesienhoitolaki
• Vesilaki
• Kalastuslaki
• Kansallinen 

kalatiestrategia
• Vesien 

kunnostusstrategia
• Pienvesien suojelu- ja 

kunnostusstrategia
• Hallitusohjelma
• Vesienhoitosuunnitelmat 

ja niiden 
toimenpideohjelmat

Vesistöylityksen aiheuttaman esteen poisto tai 
sen ennaltaehkäiseminen on 

tierakentamisessa lakisääteistä. Muiden 
kunnostustoimien toteuttaminen, kuten 

lisääntymisalueiden parantaminen esteen 
poiston yhteydessä on toivottavaa muttei 

välttämätöntä.



Tieverkosto on Suomessa tiheä, joten vesistöjä ylittäviä
tiealueita on täällä runsaasti. Tienalitukset ovatkin kalojen
ja muiden virtavesieliöiden vähän tunnettuja
vaellusesteitä. Suomessa on selvitysten mukaan arviolta
90 000 – 95 000 vesistörumpua, joista jopa kolmasosan
arvioidaan olevan kokoaikaisia ja joka toisen ainakin
ajoittaisia/osittaisia liikkumisesteitä kaloille ja muille
vesieliöille sekä maaeläimille. Vesistörummut ovatkin
merkittävä ympäristöongelma. Suurin osa esteistä on
tierumpuja, jotka on asennettu liian korkealle tai
alapuolinen purouoma on syöpynyt. Tällöin voi
muodostua putous joka estää vesieliöiden nousun.
Rummun alapään putouksen ohella, esteellisyyttä
aiheuttavat myös valuma-alueeseensa nähden liian pieni
rumpuputki, voimakas virtausnopeus rummun sisällä,
rumpurakenteen pohjan sileys, veden mataluus,
lähestymisalueen tukkoisuus sekä rakenteen suulla olevat
kivi-, jäte- ja karikepadot.

ESTEELLISEN VESISTÖRUMMUN ONGELMAT

RUMPUJEN ESTEELLISYYTTÄ 
AIHEUTTAVAT USEIMMITEN
• Rummun alapuolinen putous 

vesipintaan (jo 10 cm pudotus estää 
useimpien kalalajien nousun)

• Rummun alapuolinen putous uoman 
pohjaan (yli 2 cm pudotus estää mm. 
simpukoiden liikkumisen)

• Veden vähyys rummun sisällä (alle 20 
cm)

• Liian suuri virtausnopeus rakenteen 
sisällä (yli 40 cm/s). Jo yli 20 cm/s voi 
estää pohjaeläinten kulkemisen.

• Putken suuaukon ja lähestymisalueen 
tukkoisuus ja mataluus

• Rakenteen painuminen ja rikkoutuminen
• Rumpuputken pituus ja liian pieni 

aukkomitoitus

Metsähallitus, Esteet Pois II -hanke

Esteellisten vesistörumpujen 
aiheuttamat ympäristöongelmat

Esteetön virtavesijatkumo ja liikkumismahdollisuus tulee
turvata kaikille vesieliöille. Simpukka ei selviä
muutamankaan sentin rumpupudotuksesta, kun taas
vaelluskala saattaa runsaalla vedellä selvittää tiensä
putkeen. Tämä ei vielä riitä esteen ohitukseen, sillä
virrannopeus putkessa voi ylittää nousijan uimakyvyn ja
huuhtoa kalan takaisin. Esimerkiksi luonnonvaraisten
vaelluskalakantojen elvyttämisen perusedellytys on, että
kalan kaikki elinkierron vaiheet voivat toteutua, mikä
puolestaan edellyttää toimivia vaellusyhteyksiä
lisääntymis-, syönnös- ja talvehtimisalueiden välillä.
Alueet voivat sijaita kaukana toisistaan ja vaellusyhteys
olla useamman esteellisen vesistörummun katkaisema.

Kuva: Metsähallitus kuvapankki

Esteellisestä vesistörummusta aiheutuvat ongelmat

Kuva: Jari Kostet



TIERUMMUN ESTEELLISYYDEN TUNNISTAMINENEsteellisen vesistörummun tunnistaminen

Täydelliset vaellusesteet

Lähestymisalueen mataluus,
eteisaltaan puuttuminen,
veden vähyys rummussa,
pudotus uoman pohjaan ja
pudotus vesipintaan estävät
liikkumisen ylä- ja alavirtaan.

Veden vähyys ja rummun liian
voimakas virtausnopeus,
pudotus uoman pohjaan,
eteisaltaan ahtaus ja
rumpuputken pituus estävät
eliöiden nousun.

Rumpu liian jyrkässä osassa uomaa, liian jyrkkä
asennuskaltevuus, kova virtausnopeus, este suuaukolla ja
virranpyörteet rummussa sekä rummun alapään pudotus
(ei näy kuvassa) estävät vesieliöiden nousun.

Pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, kova virtausnopeus
ja veden vähyys rummussa sekä rumpurakenteen pohjan
paljaus aiheuttavat yhdessä täydellisen vaellusesteen
ylävirtaan.

Rumpuputki syöpynyt, jolloin vesi
rakenteen ulkopuolella, pudotus
vesipintaan ja uoman pohjaan,
veden vähyys rummussa ja este
suuaukolla estävät liikkumisen
ylä- ja alavirtaan.

Pudotus vesipintaan ja uoman
pohjaan, kova virtausnopeus,
veden vähyys rummussa,
paljas pohja ja eteisaltaan
mataluus estävät vaelluksen
ylävirtaan.

Veden vähyys rummussa ja
eteisaltaassa, alapään pudotus
vesipintaan ja uoman pohjaan,
rummun kova virtausnopeus
sekä suuaukon välppäkivi
estävät eliöiden nousun.

Veden vähyys rummussa
pudotus uoman pohjaan, kova
virtausnopeus, rummun paljas
pohja ja rummun yläpuolella
uomassa oleva jyrkkä putous
estävät liikkumisen ylävirtaan.

Rumpuputken suu sedimentin ja karikkeen tukkima sekä
veden vähyys rummussa estävät vesieliöiden liikkumisen
sekä ylä- että alavirtaan.



Esteellisen vesistörummun tunnistaminen

Ajoittaiset ja osittaiset vaellusesteet

Kiviröykkiö rummun suuaukolla estää alivirtaama-aikaisen vaelluksen molempiin suuntiin.
Ylivirtaamalla vesieliöiden nousu mahdollistuu, kun vesi ei enää vain suotaudu kiviröykkiön läpi.
Vesimäärän kasvaessa kiviröykkiö jää veden alle, jolloin vesieliöiden aukeaa uitava väylä. Rumpuja
inventoitaessa tulisikin osata arvioida rummun ja sen lähestymisalueen esteellisyys eri
vedenpinnankorkeuksina. Ajoittainen este.

Rummut asennettu liian ylös, jolloin vettä on rummussa
liian vähän ja rummun alapäästä syntyy uoman pohjaan
pudotus. Tämä on este kalanpoikasten sekä
selkärangattomien, kuten juotikkaiden, katkojen,
kotiloiden ja simpukoiden nousulle. Osittainen este.

Alapuolinen putous (> 2 - 10 cm), kohtalaisen
kova virtausnopeus (50 - 75 cm/s) ja veden
vähyys (< 20 cm) rummussa sekä rummun pituus
(> 8 m) mahdollistavat vain joidenkin kalalajien
tai kokoluokkien nousun. Pohjaeläinten kulku ei
ole mahdollista. Osittainen este.

Ajoittaiset esteet estävät lajien kulun rakenteen läpi ali- tai ylivesiaikaan, kun taas osittaiset esteet estävät tiettyjen lajien tai 
kokoluokkien liikkumisen. 

Kohtalaisen kova virtausnopeus ja
veden pyörteisyys rummussa sekä
rummun alapään pudotus uoman
pohjaan mahdollistavat vain
suurempien ja voimakkaasti uivien
kalojen nousun. Osittainen este.

Voimakas virtausnopeus ja veden vähyys
rummussa sekä lähestymisalueen
pyörteisyys ja eteisaltaan puuttuminen
mahdollistavat vain tiettyjen kalalajien ja
kokoluokkien nousun. Osittainen este.

Pudotus, kohtalainen
virtausnopeus ja veden
vähyys rummussa
mahdollistavat vain
suurempien kalalajien
nousun. Osittainen este.

Veden vähyys (alle 20 cm) ja
alapään pudotus uoman
pohjaan mahdollistaa kalojen
nousun vain alivirtaama-
aikaan. Ajoittainen este.

Rumpuputki koholla yläpäästä, 
joka aiheuttaa veden vähyyttä 
ja pyörteisyyttä yläpäässä sekä 
kiihdyttää virtausnopeutta 
rummun sisällä. 
Ajoittainen/osittainen este.

Kuva: MH/Esteet Pois!

Kuva: MH/Esteet Pois!

Kuva: Olli Kangas

Kuva: MH/Esteet Pois!



Tierummun esteellisyyttä inventoitaessa, tarkastele:

• Rummun halkaisija
• Rumpurakenteen kunto ja materiaali
• Vesisyvyys rummun yläpäässä
• Rummun alapään pudotus vesipintaan
• Tarkastele myös rummun lähestymisaluetta
• Veden virtausnopeus rummussa (jos käytössäsi ei ole virrannopeusmittaria, saat mitattua virran voimakkuuden 

pudottamalla kelluvaa puumateriaalia rummun yläpäästä ja ottamalla aikaa kauanko materiaalilla menee ylitysrakenteen läpi 
virtaamiseen. Jaa ylitysrakenteen metrimääräinen pituus saadulla sekuntimäärällä niin saat lukeman virrannopeudesta m/s)

• Rumpurakenteiden lukumäärä
• Rummun pituus
• Vesisyvyys rummun alapäässä
• Rummun alapään pudotus uoman pohjaan

halkaisija

vesisyvyys alapäässä

alapään pudotus vesipintaan 

alapään pudotus uoman pohjaan 

rumpurakenteen 
kunto ja materiaali

eteisallas ja lähestymisalue



Lomake: Metsähallitus, Esteet Pois! –hanke / Eero Moilanen & Pirkko-Liisa Luhta

Ylitysrakenteiden kartoituslomake

Kartoittajat

Pvm

Vesialueen nimi

Kohteen nro

Kunta

Valuma-alueen nro

Jatkumotyyppi (1-3) 
(1

Tien omistaja

X koord. (ETRS-TM35FIN)

Y koord. (ETRS-TM35FIN)

Vedenkorkeus (1-3) (2

Uomaleveys (1-5) 
(3

Rummun rakennetyyppi (1-5) 
(4 

Rumpujen lukumäärä

Muoto (1-4) 
(5

Materiaali (1-4) 
(6

Pituus (cm)

Halkaisija (cm)

Vesisyvyys rummussa yläpuolella (cm)

Vesisyvyys rummussa alapuolella (cm)

Alapään pudotus rummun pohjasta vesipintaan (cm)

Alapään pudotus rummun pohjasta uoman pohjaan (cm)

Virtausnopeus sekuntia tai arvio (1-4) (7

Rumpurakenteen kunto (1-3) (8

Esteellisyys, • kyllä/ei/ajoittainen/osittainen

Esteellisyyden sijainti (1-3) (9 

Esteellisyysaste (4-6) (9

Esteellisyyden lisätiedot 
(10

Valokuvat, yläp/alap, kpl, klo

Lisätiedot, esim. kalasto ym. luontoarvot

Kunnostusmahdollisuudet

Arvioitu materiaalimäärä

Kohteen soveltuvuus tehtäväksi kone-/miestyönä

1)    1=Altaaton jatkumo, 2=Pienvesijatkumo, 3=Reittivesijatkumo
2)    

1=Alivesi, 2=Keskivesi, 3=Ylivesi
3)    1 = >20 m, 2= 20-10 m, 3= 10-3 m, 4= 3-1 m, 5= < 1 m
4)    

1=Silta, 2=Putkisilta, 3=Rumpu, 4=Pengertie, 5=Kahlaamo
5)    1=Pyöreä, 2=Suorakaide, 3=Kaari, 4=Muu, mikä?
6)    

1=Betoni, 2= Muovi, 3= Metalli, 4=Muu, mikä?
7)   1=Ei virtausta, 2=Heikko virtaus, 3= Kohtalainen virtaus, 4= Voimakas virtaus
8)    

1=Hyvä, 2=Keskinkertainen, 3=Huono, miksi?
9)    1=Este rakenteen sisällä, 2=Ulkopuolella, 3=Lähestymisalueella,

     4=Hidaste, 5=Vuodenaikainen este, 6=Täydellinen este
10)  1= Painuma; 2= Rakenteen rikkoutuminen; 3= Vesi rakenteen ulkopuolelle; 4= Kasvillisuus vedessä;

     5= Kasvillisuus rannalla, päädyissä; 6= Este eteisaltaassa (kivi, puu); 7= Liian pieni ja kapea putki;

     8= Putki on sedimentin tukkima; 9= Välppä, puupato tms. este; 10= Majavapato;

    11=Karike- tai kivipato tai matalikko lähestymisalueella; 12= Muu, mikä?



Esteellisen rummun kunnostaminen
Esteellisen rummun voi kunnostaa rummun
alapuoliseen uomaan tehtävillä kivi- ja puukynnyksillä.
Kynnysten tarkoituksena on nostaa rummun
vesipintaa ja mahdollistaa vesieliöiden kulkemisen
rummun läpi. Rummun vedenpinta tulee olla
alivirtaamallakin vähintään 20 cm ja virtausnopeuden
alle 0,5 m/s. Tämä on useissa tapauksissa riittävä
vesieliöiden esteettömälle kululle. Kiveämisellä
poistetaan myös rummun alapuolinen putous uoman
pohjaan ja/tai vesipintaan.

Kynnyksissä käytettävän kivimateriaalin tulee koostua
mahdollisimman monirakeisesta sora- ja
kiviaineksesta, jotta rakenteista tulee tiiviitä.
Kutusora ei sovellu tiivisteaineeksi, murske toimii
tähän tarkoitukseen paremmin. Suodatinkangas
helpottaa vedenpitävyyden saavuttamista. Kynnysten
ytimet tulee tehdä isommista kivistä tai puusuisteista
kestävyyden varmistamiseksi. Vedenpinnan
nostamistarve määrittelee kynnysten lukumäärän,
sillä selvän nousuväylän omaavien kynnysten
putouskorkeuden tulee olla alle 20 cm/kynnys.

Kiviaineksen määrään vaikuttavat kunnostettavan
kohteen uoman syvyys, leveys ja jyrkkyys, rummun
alapuolinen pudotus, virtausnopeus, veden
nostamistarve ja ympäröivä maasto rummun
alapuolella. Virtausnopeutta voidaan hidastaa
nostamalla rummun vesipintaa sekä kiveämällä
rumpua sisältä. Jokaisen kohteen materiaalimenekki
arvioidaan paikan päällä. Kiviainesmäärää pienentää,
jos tekee puusuisteisia ytimiä kynnyksiin. Suisteet
vaativat aina myös kiviainesta, jotta ne pysyvät
paikallaan eivätkä vuoda. Kivikynnysten onkin
havaittu kestävän veden ja jään aiheuttamaa painetta
liian vähän kiviainesta sisältäviä puusuisteita
paremmin.

Puusuisteinen kynnys

Kivikynnykset

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.
Virtausnopeutta voi hidastaa myös kiveämällä rakennetta sisältä tai asentamalla
virtausta hidastavia lamelleita rakenteeseen. Kivet ja lamellit luovat hitaamman
virtauksen alueita sekä vähentävät rakenteen pohjan sileyttä, jolloin useimpien eliöiden
nousu helpottuu. Myös rummun lähestymisalueiden kunnostukset ja suualueiden
raivaukset voivat parantavat vesieliöiden nousumahdollisuuksia.

Joissain tapauksissa järkevin vaihtoehto on kuitenkin rummun vaihtaminen suurempaan
tai kokonaan uuteen ylitysrakenteeseen. Avopohjainen, puron luonnonmukaisen pohjan
salliva siltarakenne on paras ratkaisu vesieliöiden hyvinvoinnin kannalta, mutta usein
sen kustannukset ovat moninkertaiset rumpurakenteisiin verrattuna. Tärkeimmät
tekijät umpipohjaisten rumpuputkien asennuksessa ovat upotus uoman pohjan
alapuolelle, riittävä aukkomitoitus valuma-alueeseensa ja ylityspaikkaan nähden sekä
alle 0,5 % asennuskaltevuus.

YLITYSRAKENTEIDEN 
KUNNOSTAMISTAVAT

• Vesipinnan nosto
• Rummun 

virtausnopeuden 
hidastaminen

• Rummun sisäpuolen 
kiveäminen

• Lähestymisalueen 
kunnostus

• Suualueen raivaus
• Ylitysrakenteen vaihto

Lähtötilanne Puusuisteinen kynnys

Tiivistys suodatinkankaalla Kiviaineksen lisäys ja rummun kiveäminen

Alapuoliseen uomaan tulee tehdä lisää kynnyksiä, jotta putouskorkeus ei jää 
liian suureksi ja vesieliöillä on selvä nousuväylä vesistöylitysrakenteen läpi. 
Jyrkillä purojaksoilla kynnystäminen on haastavaa.

Vaelluseste poistettiin kaivinkoneella tehdyillä seitsemällä kivikynnyksellä ja 
kiveämällä rumpua sisältä. Esteen poiston ohella kynnysten niskoille lisättiin 
kutusoraa ja koneen tieltä poistettua puuainesta. Kutusoran ja puuaineksen 
lisääminen on esteen poiston ohella erittäin tärkeää ja kustannustehokasta. 
Konevoiman potentiaali kannattaakin hyödyntää mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Kiviainesta käytettiin yhteensä 35 tonnia (n. 21 kuutiota) ja konetyöaika oli 11 
tuntia. Kunnostuksen kokonaiskustannukset olivat 1140 €.

Lähtötilanne: Vaellusyhteys estynyt Lopputulos: Vaellusyhteys ja kutupaikkoja

RUMMUN KUNNOSTAMINENEsteellisen vesistörummun kunnostaminen



KUNNOSTUSVAIHEET TARKEMMIN
KYNNYKSET JA KIVIAINEKSEN 
LISÄYS

1. HANKI SORA- JA KIVIAINES

2. KYNNYSTEN RUNKO SUURISTA KIVISTÄ 
TAI PUUSUISTEESTA

3. RAKENTEEN TIIVISTÄMINEN PIENILLÄ 
KIVILLÄ JA SORALLA,  
SUODATINKANKAALLA TAI KUNTALLA

4. KYNNYSTEN LUKUMÄÄRÄ 
VEDENNOSTAMISTARPEEN MUKAAN 
(KORKEINTAAN 20 CM/KYNNYS)

5. TEE YLIN KYNNYS RIITTÄVÄN KAUAKSI 
RUMMUN SUULTA, JOTTA ELIÖLLÄ ON 
ETEISSALLAS JA VIRTAUSNOPEUS 
HIDASTUU

6. JOS KOHTEELLA VAELLUSKALOJA, 
LISÄÄ KUTUSORAA 
MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN 
OLOSUHTEILTAAN POTENTIAALISIIN 
PAIKKOIHIN. LISÄÄ MYÖS PUUTA, 
SILLÄ VIRTAVESISSÄ ON USEIN 
HUUTAVA PULA PUUAINEKSESTA. 

7. JÄLKIEN MAISEMOINTI

Kynnysten teossa käytetään mahdollisimman monirakeista
kiviainesta. Kynnysten runkona käytetään suuria tukikiviä ja
tiivisteenä pientä kiveä ja soraa (ei kutusoraa). Herkästi syöpyvässä
maaperässä vesi alkaa helposti virrata kynnyksen alta tai ohi, joten
tiivistäminen voi olla tarpeen myös kuntalla tai suodatinkankaalla.
Puusuisteisia kynnyksiä tehtäessä rakenne kaivetaan kiinteään
pohjaan asti ja tiivistetään suodatinkankaalla tai muulla vastaavalla.
Myös puusuisteen sivut upotetaan ohivirtauksen estämiseksi
riittävän pitkälle rantapenkkoihin. Käytä suisteissa vähintään 6”
nauloja. Painokivikerroksella varmistetaan kynnyksen painuminen
pohjaa ja tiivistysrakenteita vasten (lisätiedot: Purokunnostusopas
2008).

Kynnysten rakentaminen käsin on työlästä ja aikaa vievää, joten
kaivinkoneen käyttö on suositeltavaa aina kun se on mahdollista.
Kaivinkone on kustannustehokas myös muissa suuritöisissä
uomakunnostuksissa. Pienitöisiä kohteita kannattaa kuitenkin
toteuttaa myös lihasvoimin. Muualta tuotu kiviaines kannattaa
toimittaa mahdollisimman lähelle kunnostuskohdetta, jotta
kaivinkoneella ei kulu aikaa materiaalin kuljettamiseen ja
kustannukset pysyvät edullisina. Esteet Pois II –hankkeen
kunnostuksissa kiviainesta kului keskimäärin 35 tonnia (n. 21 m³).

Kynnykset

Kynnysten yläpuolelle syntyy usein
virtaussyvänteitä, joiden tuottama suurempi
vesisyvyys on esimerkiksi taimenelle
välttämätöntä varsinkin kesän ja talven
alivirtaamakausina. Virtasyvänteet tarjoavat
taimenille myös niiden tarvitsemaa näkösuojaa.
Kynnysten niskat tarjoavat myös potentiaalisia
lisääntymispaikkoja, mikäli niihin lisätään
kutusoraa luonnonsoraikkojen puutteen vuoksi.

Kuva: MH/Esteet Pois! Kuva: MH/Esteet Pois!

Kuva: Jari Kostet



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.

Soraistus

kynnys

kynnys

kynnys

kynnys

kynnys

eteisallas

Ennen Jälkeen

Konetyö

Rummun 
sisäpuolen 
kiveäminen

Suunnittelu

Luvat

Materiaalin 
kuljetus tai 
tilaaminen

Kuva: Jani Suua

KUNNOSTUSVAIHEET TARKEMMIN

kynnys

kynnys



KUNNOSTUSVAIHEET TARKEMMIN
Lisääntymisalueiden lisääminen esteen poiston yhteydessä

Jos kunnostuksen ensisijainen tavoite on poistaa este, silloin kannattaa
keskittyä siihen. Kutuelinympäristöjä voidaan kuitenkin tehdä
kustannustehokkaasti esteen poiston yhteydessä sopiviksi katsottuihin
paikkoihin kalojen luontaisen lisääntymisen edesauttamiseksi. Lisättävä
kutusora tulee sijoittaa esimerkiksi kynnysten niska-alueille, rantojen
tuntumaan, lohkareiden ympärille pieniksi laikuiksi tai rummun ylä- tai
alapään lähettyville. Kutusoraikot eivät saa sijaita liian hitaassa tai
kovassa virrassa. Kutualueille on hyvä sijoittaa muutamia isoja kiviä,
joiden antaman näkösuojan ansiosta alueelle muodostuu useampia
kutureviirejä. Hidastekivet suojaavat myös jääkannen painumiselta.

Kutusoraikko suositellaan rakennettavan mahdollisuuksien mukaan
ylävirran puolelta syvemmäksi, jotta hapekas vesi virtaa ja suotautuu
kaltevan soraikon sisään tuoden mätimunille happea. Soraikko ei saa
kuitenkaan olla liian kalteva eikä raekoko liian tasakokoista, sillä
tasarakeinen soraikko on herkkä liikkumaan pois kutuun soveltuvilta
alueilta. Kutualueita rakennettaessa on huomioitava, että sora ei pysy
tasaleveissä ja jyrkissä koskissa.

Kutusoraikkojen yhteyteen on hyvä lisätä myös suojaisuutta lisääviä
elementtejä, kuten isoja kiviä, puuainesta, veden yläpuolisen kasvuston
varjostusta ja soraikko voidaan sijoittaa myös syvemmän vesialueen tai
korkean rantapenkan lähettyville. Purot ovat elintärkeitä vaelluskalojen
kutuelinympäristöjä ja tarjoavat kuorituville poikasille oivia
poikaselinympäristöjä.

KUTUELINYMPÄRISTÖT

• SORAIKON PAKSUUS 20 – 50 CM
• SORAN RAEKOKO KOHDEKALAN JA 

KOHTEEN MUKAAN
• SIJOITUS NISKA-ALUEILLE, RANTOJEN JA 

LOHKAREIDEN YMPÄRILLE

Taimenelle
• PUROISSA REAKOON Ø KESKIARVO 16 – 32 

MM
• SUUREMMISSA UOMISSA REAKOON Ø 

KESKIARVO 20 – 60 MM

Harjukselle
• REAKOON Ø KESKIARVO 8 – 30 MM

Virtausolosuhteet
• TAIMENELLE 10 – 50 CM/S
• HARJUKSELLE 40 – 70 CM/S

Vesisyvyys
• TAIMEN 20 – 50 CM
• HARJUS 40 – 110 CM/S

HUOM! Tierakentamisessa usein käytetty murske tai 
muu teräväreunainen materiaali ei sovellu virtavesiin.  
Soveltumaton sora- ja kiviaines voi jopa vahingoittaa 
kaloja, kun ne yrittävät kutea ja kaivaa kutupesiä liian 
tiiviiseen ja terävään materiaaliin. Käytä kutupaikkoja 

tehdessäsi pyöreää luonnonsoraa.

Kuva: Esko Laitinen



KUNNOSTUSVAIHEET TARKEMMIN
Puuaineksen lisääminen kunnostustöiden yhteydessä

Mikäli kunnostustöiden yhteydessä joudutaan poistamaan yksittäisiä puunrunkoja
kaivinkoneen tieltä, hyödynnä poistettu puuaines sijoittamalla se uomaan. Puuaineksen
lisääminen uomaan on erityisen tärkeää. Puuaines monipuolistaa pohjaa ja
virtaamavaihteluita, pidättää muun muassa selkärangattomien ja hajottajien
energianlähteenään käyttämää lehtikariketta, luo kasvualustaa ja kiinnittymispintoja virran
mukana kulkeutuville kasveille kuten sammalille. Sammalkasvustot sekä puuaines luovat
hyviä piilopaikkoja ja mikrohabitaatteja kaloille ja selkärangattomille. Kalojen
suojapaikkojen lisäksi rungot luovat uomaan varjostusta ja näkösuojaa, joilla on merkittäviä
biologisia vaikutuksia. Varjostuksen ansiosta myös vesi viilenee.

Rummun kiveäminen ja virtausta hidastavat rakenteet

Esteellisten ja 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, jotta vesieliöillä on paremmat mahdollisuudet ylitysrakenteen läpi liikkumiseen ja esteetön
jatkumo jatkuisi läpi ylitysrakenteen. Rummun pohjan kiveämisen ja soran lisäämisen ansiosta myös pohjaeläimillä,
kuten katkoilla, kotiloilla, simpukoilla, juotikkailla sekä muilla ryömivillä vesiselkärangattomilla on paremmat
mahdollisuudet rummun läpi liikkumiseen. Isommat kivet antavat eliöille suojaa, hidastavat rummun liiallista
virtausnopeutta ja luovat hitaamman virran alueita sekä nostavat rummun vesitilavuutta ja vesipintaa. Asettele
isompia kiviä myös rummun yläpuolelle hidastamaan virrannopeutta ennen ylitysrakennetta.

Kivien paikallaanpysyvyys paljaalla rummulla voi liian kaltevaan kulmaan asennetuilla ja virtausolosuhteiltaan
voimakkailla rummuilla olla heikkoa ja niiden on havaittu huuhtoutuvan tulva-aikaan rummun eteisaltaaseen.
Kiveämisissä tuleekin käyttää riittävän suuria kiviä. Myös monirakeista, pienempää raekokoa sisältävää kivi- ja
soramateriaalia kannattaa levittää rummun pohjalle koko sen pituudelta. Kunnostuksen yhteydessä tehdyt
pohjakynnykset voivat mahdollistaa pohjamateriaalin kertymisen rummun pohjalle. Kiviainesta voidaan lisätä
rumpuun kantamisen ohella myös lapiolla, erilaisilla muoviastioilla sekä rummun läpi vedettävillä ”kelkoilla”.
Kiviaineksen levitys lihasvoimin on kevyintä ylävirran puolelta.

Rumpuun voidaan sijoittaa myös vallikiviä, joiden ankkuroiminen onnistuu sinkkivaijerilla. Lisäksi rumpuihin on
asennettu virtausta hidastavia telineitä, jotka pitävät myös kiviainesta paremmin paikallaan. Esimerkiksi 8 metrin
rumpuun asennettava teline jaettiin kahteen 4 metrin osaan, jotta telineen kuljettaminen sekä asentaminen olisi
helpompaa. Osat yhdistetään rummussa pulttien ja muttereiden avulla. Prototyypin hinta oli 1470 € (ks. oikea reuna ja
keskiala). Telinekustannukset pienenevät mitä rutiininomaisemmaksi ja yleisemmäksi niiden käyttö muuttuu.
Rakenteiden tukkeutumista tulee kuitenkin seurata säännöllisesti. Lamellit eivät saa olla liian tiheässä eikä niiden
korkeus saa olla yli 10 – 15 % rummun halkaisijasta, jotta rummun purkautumiskyky ei heikkene liikaa (lisätietoa:
Eloranta & Eloranta 2016). Aukkomitoituksen riittävyys tulee tarkistaa ennen telineen asentamista.



Konekalusto

Vesistörumpujen aiheuttamien liikkumisesteiden poisto onnistuu kätevästi ja kustannustehokkaasti eri kokoisilla
kaivinkoneilla tieltä tai tien läheisyydestä kurottamalla. Keskimäärin esteen poistoon ja sen yhteydessä tehtävien
lisääntymisalueiden parantamiseen kului konetyönä Esteet Pois II –hankkeessa 1068 € (vaihteluväli 294 – 2230 €).
Konetyöaika oli keskimäärin 6 tuntia (vaihteluväli 1 – 16 h). Mikäli vesipintaa nostavia kynnyksiä joudutaan tekemään
hieman kauemmas tiealueesta, koneelle voidaan joutua tekemään kulku-ura. Kulkuväylä kannattaa suunnitella
mahdollisimman kaukaa puron rantaviivasta ja välttää rantapuuston poistamista 15 metriä lähempää uomaa.
Kasvillisuus tulisi pyrkiä säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Käytä kunnostuksissa välppäkauhoja, jos
käytettävä materiaali sisältää paljon kiintoainesta. Rummun pohjan kattamiseen tai sisäpuolen kiveämiseen voidaan
käyttää myös rännikauhoja.

Järeällä ja ulottuvalla liukupuomilla sekä suurella kahmaisukouralla varustettu kuorma-auto (vas. ala) on myös
osoittautunut kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi vesistörumpujen aiheuttamien kulkuesteiden korjaamisessa ja
purojen sorastamisessa. Kalustoa ei kuitenkaan ole kovinkaan yleisesti saatavilla. Kaluston etuna on, että
kunnostukseen käytettävän sora- ja kiviaineksen kuljettaminen hoituu sorapaikalta samalla, kun kohteen kunnostus
aloitetaan. Yhdellä autokuormallisella voidaan kuljettaa noin 20 tonnia (10-14 kuutiota) sora- ja kiviainesta ja yhteen
kauhalliseen mahtuu noin pari tonnia (1-1,4 m³) materiaalia. Kynnysrakenteiden tiivistäminen sekä kunnostettavan
kohteen ympärillä olevien lohkareiden hyödyntäminen voi kuitenkin olla tällä kalustolla haastavaa.

Muita hyödyllisiä välineitä:

• Rautalapiot, -kanki, leka ja kuokka
• Kirves, käsisaha ja vesuri
• Moottorisaha ja tarvikkeet
• Vasara ja nauloja (suisteisiin vähintään 6”)
• Vetotalja
• Kivikourat tai –harat suurten kivien siirtämiseen
• Sangot tai muut astiat kiviaineksen kuljettamiseen
• Suodatinkangasta/hamppu/juuttisäkkejä
• Kahluuhousut tai –saappaat
• Ensiapupakkaus
• Mittaustikku ja mittanauha
• Kamera
• Pressu tai kota sateen suojaksi ja tavaroiden peitoksi

Kunnostuksissa käytettävä konekalusto ja työvälineet

Kuva: Esko Laitinen Kuva: Mikko Halvari

Kuva: Mikko Halvari



Vesistöylitysrakenteiden säännölliset tarkastukset 

Säännölliset ylitysrakenteen maastotarkastukset ovat tärkeitä, jotta mahdolliset rakenteen suualueiden tukkeumat
havaitaan ajoissa ja voidaan poistaa sekä rakenteen kunto ei pääse tieturvallisuuden tai toimivuuden kannalta
huonoon kuntoon. Tukkeumat voivat aiheuttaa täydellisen liikkumisesteen sekä ylä- että alavirtaan, kun vesi kulkeutuu
rumpurakenteeseen vain suotautumalla tukosrakenteen läpi. Usein tukosten poistaminen käy helposti, mutta joskus ne
saattavat olla lujia, esimerkiksi jos kyseessä on majavan rakentama pato. Tienvarsiraivauksissa ei tulisi jättää katkottuja
puita ja pensaita ylityspaikkojen läheisyyteen.

Vesistörumpujen säännölliset kuntotarkkailut

Säännöllisissä rumpurakenteiden kuntotarkkailussa
veden kulkeutuminen ylitysrakenteen ulkopuolella
havaitaan ajoissa, jolloin rakenteet eivät ajaudu
vesieliöiden kannalta liian huonoon kuntoon.
Ympäri Suomea on liikaa rumpurakenteita, joissa
vesi valuu heti rummun yläpään harittavien
renkaiden välistä tai ennen rumpua virtaamaan
rakenteen ulkopuolelle. Tämän johdosta vesieliöillä
ei ole mahdollisuuksia rakenteen läpi kulkemiseen.
Tällaisissa tapauksissa rumpu tulee vaihtaa.

Kuva: Arvo Olli



ESTEELLISEN RUMMUN KUNNOSTAMINEN
ESTEEN POISTON VAIHEET

1. INVENTOI RUMPU JA TOTEA 
MAHDOLLINEN ESTEELLISYYS

2. ARVIOI KUNNOSTAMISMENETELMÄT

3. JOS ESTE VOIDAAN POISTAA 
KYNNYSTÄMÄLLÄ, ARVIOI TARVITTAVA 
KIVIAINESMÄÄRÄ, MISTÄ KIVIAINES 
HANKITAAN VAI TILATAANKO MUUALTA. 
MIKÄLI KUNNOSTAMINEN HOIDETAAN 
KONETYÖNÄ, SUUNNITTELE MAHDOLLISET 
KONEEN KULKUVÄYLÄT, JOS KAIKKIA 
TOIMENPITEITÄ EI VOIDA TOTEUTTAA 
TIELTÄ KÄSIN KUROTTAMALLA. JOS 
RUMPU JOUDUTAAN VAIHTAMAAN 
KOKONAAN UUTEEN, SELVITÄ UUDEN 
VESISTÖYLITYSRAKENTEEN OIKEAT 
ASENTAMISPERIAATTEET JA 
AUKKOMITOITUS.

4. SELVITÄ TIEN- SEKÄ MAA- JA VESIALUEEN 
OMISTAJAT, KOHTEEN LUONTOARVOT JA 
HANKI TARVITTAVAT LUVAT. 
LUONTOARVOJA VOIT SELVITTÄÄ 
PAIKALLISILTA, METSÄHALLITUKSELTA 
SEKÄ ALUEELLISELTA ELY-KESKUKSELTA. 
ELY TOIVOO HANKESUUNNITELMAT 
KOMMENTEILLE TAI LAUSUTTAVAKSI 
HYVISSÄ AJOIN, MIELELLÄÄN 2 KK ENNEN 
TOTEUTTAMISTA. SELVITÄ MYÖS 
RIITTÄÄKÖ KUNNOSTETTAVAN RUMMUN 
AUKKOMITOITUS PURKAUTUMISKYKYÄ 
HEIKENTÄVÄÄ KYNNYSTÄMISTÄ. 

5. SELVITÄ RAHOITUSLÄHTEET

6. SELVITÄ MAHDOLLINEN KONEURAKOITSIJA 
JA KONEKALUSTO TAI KOKOA 
TALKOOPORUKKA.

7. TOTEUTA KUNNOSTAMISTOIMENPITEET JA 
SEURAA RAKENTEIDEN TOIMIVUUTTA. 
KERÄÄ KUSTANNUSTIEDOT. AJOITA 
KUNNOSTUSTOIMET ALIVESIAIKAAN, 
MIELELLÄÄN KESÄ-ELOKUUHUN. 
HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ 
TYÖTURVALLISUUDESTA.

Pienimuotoinen puro- ja jokiympäristöjen 
ennallistaminen ei yleensä edellytä vesilain mukaista 

lupakäsittelyä, joten toteuttaminen voidaan suunnitella 
tehtäväksi nopealla aikataululla. Ole kuitenkin 

yhteydessä ja varmista kunnostustoimenpiteiden 
luvantarve sekä kohteen luontoarvot alueelliselta ELY-

keskukselta hyvissä ajoin ennen toteuttamista.

Kuva: MH/Esteet Pois!

Kuva: MH/ Esteet Pois!

Kuva: MH/Esteet Pois!



ESTEELLISEN RUMMUN KUNNOSTAMINEN

Vesistöylityksen alapuoliseen uomaan tehdyt 4 kivikynnystä nostivat rumpujen vesipintaa, alensivat ylitysrakenteen
liiallista virtausnopeutta sekä poistivat rumpujen alapään pudotuksen vesipintaan ja uoman pohjaan. Rummun
sisäpuolen kiveäminen hidasti ylitysrakenteen voimakasta virtausnopeutta luoden samalla hitaamman virtauksen
alueita vesieliöiden liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi. Kynnysten niskalle sekä rummun yläpuolelle levitettiin
lisäksi kutusoraa ja poikaskiviä, joka mahdollistaa vaelluskalojen paremmat lisääntymismahdollisuudet alueella.
Rummun alapuolen ensimmäiset kynnykset olisivat voineet olla hieman kauempana, sillä vesieliöillä on hyvä olla kaksi
kertaa uoman leveyden kokoinen eteisallas, joka hidastaa virtausnopeutta ja mahdollistaa kiihdytysuinnin rummun
läpi. Rummut ovat uomaansa nähden myös melko pieniä, joten niiden vaihtokin olisi ollut suositeltavaa.

Kone poisti tieltään 2 puuta ja lopulta koneura maisemoitiin kuntalla sekä rantavyöhykkeelle levitetyllä kiviaineksella,
joka toimii samalla eroosiosuojana. Kynnysten ytimet rakennettiin karkeammasta kiviaineksesta ja tiivistettiin
monirakeisella kiviaineksella. Näin kynnysrakenteet saadaan riittävän tiiviiksi ja kestäviksi. Kunnostukseen käytettiin 70
tonnia (n. 42 m³) sora- ja kiviainesta. Konetyöajan ollessa 6 tuntia, kunnostuksen kokonaiskustannukset olivat 2230 €.
Suurin osa kustannuksista kertyi tilatusta kivi/soramateriaalista. Vaellusyhteyttä esteen yläpuolella avautui 5300 metriä
sekä 326 hehtaarin järvi ja sen yläpuoliset virtavedet ja järvet.

Vaihe 2: Ensimmäinen kivikynnys

Lähtötilanne: vaellusyhteys estynyt sekä poikastuotanto- ja kutualueiden puute Vaihe 1: Koneen kulku-uran valmistelu 

Vaihe 3: Lisäkynnykset ja kivirykelmät Vaihe 4: Koneuran maisemointi

Vaihe 7: Rummun kiveäminen sisältäVaihe 6: Viimeistely ja kutusoran lisäysVaihe 5: Ylempien kynnysten teko

Lopputulos: Vaellusyhteys palautettu puron ylempiin osiin ja yläpuolisiin järviin sekä tehty kutu- ja poikastuotantoalueita 

Esteellisen vesistörummun kunnostaminen



Vaellusyhteyden palauttaminen lihasvoimin alapuolista uomaa kynnystämällä

Esteellisen vesistörummun kunnostaminen

Lähtötilanne: 
Esteellinen rumpu

Vaihe 1: 
Puusuisteen teko

Vaihe 2: 
Rakojen tiivistäminen

Vaihe 3: 
Tiivistäminen suodatinkankaalla

Vaihe 4: 
Lisäkynnysten teko ja kiviaineksen lisäys

Vaihe 5: 
Rummun ja uoman kiveäminen sekä viimeistely

Lopputulos: 
Vaellusyhteyden palautuminen

Rummun alapuolelle tehtiin kaksi puusuistetta, jotka tiivistettiin isommilla ja pienemmillä kivillä, kivennäismaalla,
kuntalla ja suodatinkankaalla. Ankkuroi puusuisteet puupalkkien ja vähintään 6 tuuman nauloilla paikoilleen.
Suisteiden kestävyydessä voi olla ongelmia, joten älä aliarvioi veden sekä jään voimaa. Käytä suisteita tehtäessä
riittävästi kiviä pitämään rakenteet paikallaan ja toimivina. Puusuisteiden alapuolelle tehtiin vielä kivikynnys. Kohteelle
tuotiin yhteensä noin 5 tonnia (3 m³) isompia kiviä, kutusoraa ja poikaskiviä. Rummun sisään vietiin myös isompia kiviä
ja soraa, jotta ylitysrakenteen virtaus sekä pohjan rakenne saadaan muistuttamaan mahdollisimman paljon luonnon
puroja. Rummun sisäpuolen kiveämisellä pyritään nostamaan myös rummun vesipintaa, sillä rumpu voi olla koholla
yläpäästä ja näin ollen sen vesipinta liian alhainen ja virtaus pyörteinen. Henkilötyötunteja kului 15,5 h ja
kunnostuksen kokonaiskustanukset olivat 435 €. Täydellinen este muuttui ajoittaiseksi.

Kahden rummun tapauksessa vesipintaa
voidaan myös nostaa asentamalla toiseen
rumpuun alivirtaamasulku. Tämä nostaa
päärummun vesipintaa ja mahdollistaa
vesieliöiden liikkumisen myös alivirtaama-
aikaan.

Tyhjä rumpu toimii väliaikaisesti
kuivapolkuna maaeläimille. Virtaaman
lisääntyessä kuivarumpu myös vesittyy ja
toimii ylivuotoputkena (lisätietoja: Esteet
Pois! –hankemateriaali).

Rummun vesipintaa voi myös nostaa alivirtaamasululla

Kuva: Olli Kangas



ESTEELLISEN RUMMUN KUNNOSTAMINEN

Rumpuputkien aiheuttama pudotus uoman pohjaan ja vesipintaan, kova virtausnopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat esteen, joka kunnostettiin 21 henkilön talkoovoimin tekemällä puusuiste, kivikynnyksiä sekä kiveämällä ja 
lisäämällä puuainesta rumpujen alapuoliseen perattuun uomaan. Putkirumpujen sisälle vietiin myös kiviä ja soraa. Kynnysten 
niskoille lisättiin myös kutusoraa. Kohteella työskenneltiin 5 h, jonka aikana este poistettiin ja palautettiin uoma lähemmäksi 
luonnontilaa. Talkookustannukset olivat 940 €. Kiviä- ja soramateriaalia käytettiin 11 tonnia (7 m³) sekä niiden lisäksi 2 puunrunkoa.

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virtausnopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen liikkumisesteen, joka kunnostettiin kaivinkoneella rummun alapuoliseen uomaan tehdyillä kynnyksillä 
(4 kpl) sekä puuaineksella (3 puunrunkoa) ja kiveämällä rumpua sisältä. Heti rummun alapuolisen kynnyksen ydin tiivistettiin 
suodatinkankaalla. Konetyöaika oli 2 h, kiviainesta kului 40 tonnia (24 m³) ja kunnostuksen kokonaiskustannukset olivat 730 €.

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virtausnopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen liikkumisesteen, joka kunnostettiin osittaiseksi esteeksi miestyönä tehdyllä puusuisteella, 
alivirtaamasululla sekä kiviaineksella (4 peräkärryä kiviä, 2 kärryä soraa, suodatinkangas ja 5 tukkia). Työhön kului 9 htp = 1800 €. 
Osittainen este kunnostettiin esteettömäksi kaivinkoneella, puusuisteen ja rummun alapuolelle tehdyillä koskimaisilla kynnyksillä 
sekä kiveämällä rumpua sisältä. Kiviainesta käytettiin 40 tonnia (24 m³) ja konetyöajan ollessa 3,5 h, työn kokonaiskustannukset
olivat 400 €. Esteen poiston kokonaiskustannukset miestyö ja konetyö yhdistettynä olivat 2200 €. Ylin kynnys tulisi olla kauempana 
rummusta.

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virtausnopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen liikkumisesteen, joka kunnostettiin esteettömäksi kaivinkoneella tehdyillä koskimaisilla kynnyksillä ja 
kiveämällä rumpuja sisältä. Kohteelle lisättiin myös kutusoraa. Konetyöaika 11,5 h, kiviaines 45 tn (27 m³), kokonaiskustannukset 
1500 €. Heti rummun alapuolella oleva kynnys voisi olla hieman kauempana, jolloin rummun eteisallas kasvaa ja virtausnopeus 
pienenee.

Esimerkkejä vesistörummun kunnostamisesta

Kuva: MH/Esteet Pois!



ESTEELLISEN RUMMUN KUNNOSTAMINEN

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, asennuslankut, voimakas virtausnopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä 
sekä paljas pohja aiheuttivat täydellisen liikkumisesteen, joka 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 €. 

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virrannopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen liikkumisesteen, joka kunnostettiin esteettömäksi kaivinkoneella tehdyllä selkeän nousuväylän ja 
syvempiä monttuja omaavilla koskimaisilla kynnyksillä sekä kiveämällä rumpua sisältä ja rummun yläpuolista uomaa. Kohteelle 
lisättiin myös kutusoraa. Konetyöaika 10 h, kiviaines 73 tn (44 m³), kokonaiskustannukset 1700 €. 

Rummun alapään pudotus uoman pohjaan, voimakas virrannopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas pohja aiheuttivat 
ajoittaisen liikkumisesteen, joka kunnostettiin hetkellisesti esteettömäksi miestyönä tehdyillä puusuisteilla (3 kpl) sekä kiviaineksella 
(4 peräkärryä kiviä, 1 kärry soraa, 5 tukkia ja suodatinkangasta 7 m2), johon kului 3 htp = 600 €. Rakenteet kuitenkin pettivät ja 
vuotivat läpi. Ongelma korjattiin kaivinkoneella tehdyillä koskimaisilla kynnyksillä sekä kiveämällä rumpua sisältä ja rummun
yläpuolista uomaa. Kohteelle lisättiin myös kutusoraa. Konetyöaika 4 h, kiviaines 40 tn (24 m³) , kustannukset 1400 €. 

Veden vähyys rummussa sekä lähestymisalueen ja eteisaltaan mataluus, rummun alapään pudotus uoman pohjaan sekä paljas pohja 
aiheuttivat ajoittaisen liikkumisesteen alivirtaama-aikana, joka kunnostettiin esteettömäksi kaivinkoneella tehdyillä kivikynnyksillä (4 
kpl) sekä kiveämällä rumpua sisältä. Kahden ensimmäisen kynnyksen ydin tiivistettiin suodatinkankaalla (8 m2). Kohteelle lisättiin 
myös kutusoraa. Konetyöaika 2 h, kiviaines 45 tn (27 m³), kokonaiskustannukset 550 €. 

Esimerkkejä vesistörummun kunnostamisesta



ESTEELLISEN RUMMUN VAIHTAMINEN

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virrannopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen esteen, joka poistettiin vaihtamalla 2 x 1600 mm ja 1 x 500 mm betonirummut teräksiseen 11 m x 
2000 mm putkisiltaan. Kustannukset olivat yhteensä 10 000 €. Putkisilta asennettiin riittävän syvälle uoman pohjan alapuolelle 
sekä lähes vaakatasoon, jolloin sen pohja täyttyi luonnollisella pohjan materiaalilla. Lähtökohtaisesti yksi iso rumpu on parempi 
kuin monta pientä. 

Valuma-alueeseensa nähden liian pienet teräksiset putkirummut Ø 1000 mm ja Ø 800 mm, joiden voimakas virrannopeus, 
alapään pudotus uoman pohjaan sekä paljas pohja aiheuttivat esteen, joka poistettiin vaihtamalla rummut 9 metriseen 
liimapalkkisiltaan. Kustannukset olivat yhteensä 19 000 €. Silta on kaarirumpujen ohella luontoystävällisin vesistöylitysrakenne, 
joka mahdollistaa kaikkien vesieliöiden vaellusyhteyden ohella myös maaeläinten kulkemisen tien alitse. Tämä vähentää myös 
puronvarsia kulkevien maaeläinten, kuten saukkojen liikennekuolemia vilkkaasti liikennöidyillä tiealueilla. 

Rummun alapään pudotus vesipintaan ja uoman pohjaan, voimakas virrannopeus ja veden vähyys rakenteen sisällä sekä paljas 
pohja aiheuttivat täydellisen esteen, joka poistettiin vaihtamalla 2 x 1600 mm ja 1 x 600 mm betonirummut teräksiseen 10 m x 
2200 mm putkisiltaan, jonka kustannukset olivat yhteensä 10 000 €. Putkisilta asennettiin riittävän syvälle uoman pohjan 
alapuolelle sekä lähes vaakatasoon, jolloin sen pohja täyttyi luonnollisella pohjan materiaalilla. Säästetty betonirumpu (kuvan 
oikea laita) voi toimia myös kuivapolkuna maaeläimille.

Kuva: Arvo OlliKuva: Arvo Olli

Kuva: Arvo OlliKuva: Arvo OlliKuva: Arvo Olli

Kuva: Arvo OlliKuva: Arvo Olli

Esimerkkejä esteellisen vesistörummun vaihtamisesta



Esteellisen vesistörummun kunnostamistiedot 
Esteet Pois II -hankkeessa

Konekunnostusten kustannukset olivat keskimäärin 1068 €.
Konetyöaika oli keskimäärin 6 tuntia.
Kiviainesta käytettiin keskimäärin 35 tonnia (21 kuutiota).

Mustalla fontilla merkatut kunnostukset tehtiin Esteet Pois! –hankkeessa, joita korjailtiin ja paranneltiin konetyönä 
Esteet Pois II -hankkeessa.

Vesialueen nimi

Vesipinta 

rummun 

alapäässä

Pudotus 

vesipintaan Virtausnopeus Esteellisyys

Konetyö

aika h

Konekust

annus 

(sis ALV)

Kiviaines 

MH 

sorapaikk

a (tn)

Kutusora/

poikaskivi 

(tn) (sis. 

ALV)

Kiviaines 

yhteensä 

(tn)

Kiviaines 

yhteensä 

(m3)

Kivikust

annus

Työnjohto/

henkilötyö Kustannukset Työmenetelmät

86,8 € / h 3 € / tn 22,94 € / tn 25 € / h

ennen Mätäsoja 21 0 75 cm/s Osittainen 5 3 1 800 € Miestyö (9 htp)

jälkeen 33 0 56 cm/s Ei 3,5 304 € 0 0 40 24 0 € 100 € 400 € Konetyö

ennen Raappananoja1 9 3 91 cm/s Täydellinen

jälkeen 21 0 22 cm/s Ei 5 350 € 40 20 60 36 560 € 175 € 1 090 € Konetyö

ennen Raappananoja2 8 20 69 cm/s Täydellinen

jälkeen 26 0 34 cm/s Ei 15,5 1 283 € 0 0 64 38 0 € 375 € 1 660 € Konetyö

ennen Karhuoja 7 0 106 cm/s Ajoittainen 4,5 2,7 600 € 600 € Miestyö (3 htp)

jälkeen 32 0 15 cm/s Ei 4 380 € 0 40 40 24 918 € 100 € 1 400 € Konetyö

ennen Kylmäluomanoja 18 6 140 cm/s Täydellinen

jälkeen 27 0 74 cm/s Ei 6 512 € 0 70 70 42 1 568 € 150 € 2 230 € Konetyö

ennen Lasasenoja 33 0 73 cm/s Ajoittainen

jälkeen 31 0 23 cm/s Ei 5 435 € 0 40 40 24 975 € 125 € 1 540 € Konetyö

ennen Pikkuoja 4 5 94 cm/s Täydellinen

jälkeen 14 0 17 cm/s Ajoittainen 1 128 € 0 10 10 6 236 € 75 € 440 € Konetyö

ennen Ruuhenoja 18 0 27 cm/s Ajoittainen

jälkeen 21 0 24,6 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 0 1 0,6 0 € 50 € 50 € Miestyö (1,5 h)

ennen Vittuoja 15 3 80 cm/s Täydellinen

jälkeen 32 0 26 cm/s Ei 0 0 € 0 3 11 6,6 105 € 200 € 940 € Miestyö (talkoot)

ennen Lohioja 6 21 36 cm/s Täydellinen

jälkeen 29 0 25 cm/s Ei 11 853 € 0 7 27 16 161 € 175 € 1 140 € Konetyö (+ teline)

ennen Iso-Partasenoja 15 14 167 cm/s Täydellinen

jälkeen 36 0 29 cm/s Ei 11,5 904 € 25 14 45 27 321 € 200 € 1 500 € Konetyö

ennen Hämeenoja 13 0 55 cm/s Ajoittainen

jälkeen 30 0 16 cm/s Ei 2 308 € 0 0 6 3,6 0 € 50 € 360 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja1 49 0 210 cm/s Osittainen

jälkeen 38 0 31 cm/s Ei 6 503 € 30 10 40 24 320 € 75 € 900 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja2 30 0 31 cm/s Ajoittainen

jälkeen 37 0 27 cm/s Ei 2 180 € 30 10 45 27 320 € 50 € 550 € Konetyö

ennen Pikku-Partasenoja3 18 13 55 cm/s Täydellinen

jälkeen 36 0 35 cm/s Ei 10 830 € 53 20 73 44 620 € 250 € 1 700 € Konetyö

ennen Mämmioja 21 0 115 cm/s Ajoittainen

jälkeen 31 0 55 cm/s Ei 3 293 € 20 10 32 19 290 € 75 € 660 € Konetyö

ennen Teerioja 12 0 36 cm/s Ajoittainen 3 1,8 800 € Miestyö (4 htp)

jälkeen 35 0 22 cm/s Ei 3 293 € 20 7 27 16 0 € 75 € 510 € Konetyö

ennen Lianoja 16 5 119 cm/s Täydellinen

jälkeen 41 0 61 cm/s Ei 10 963 € 60 20 86 52 660 € 250 € 1 670 € Konetyö

ennen Syväoja 0 2 0 cm/s Ajoittainen 2 1,2 1 200 € Miestyö (6 htp)

jälkeen 46 0 54 cm/s Ei 9 713 € 60 3 63 38 236 € 225 € 1 175 € Konetyö

ennen Porrasoja 10 6 59 cm/s Täydellinen

jälkeen 32 0 34 cm/s Ei 14 1 463 € 0 61 61 37 451 € 200 € 2 115 € Konetyö

ennen Ulkupuro 14 13 93 cm/s Täydellinen

jälkeen 61 0 24 cm/s Ei 2 186 € 0 0 40 24 491 € 50 € 730 € Konetyö

ennen Nimetön Vaarainlammista 8 0 3 cm/s Ajoittainen

jälkeen 37 0 2 cm/s Ei 1 112 € 0 0 12 7 147 € 25 € 294 € Konetyö

ennen Itkunoja 5 5 88 cm/s Täydellinen

jälkeen 24 0 45 cm/s Ajoittainen 0 0 € 0 2 4 2,4 47 € 389 € 435 € Miestyö 2 htp

ennen Kivekäspuro 20 0 13 cm/s Täydellinen

jälkeen 20 0 19 cm/s Ajoittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 0 € 15 € 15 € Miestyö (0,5 h)

ennen Nimetön Ahvenjärvestä 10 10 95 cm/s Täydellinen

jälkeen silta (22) 0 63 cm/s Ei 8,0 600 € 0 0 3 1,8 0 € 0 € 1 600 € Rummunvaihto

ennen Lomaojan sivuhaara 9 0 40 cm/s Ajoittainen

jälkeen 18 0 21 cm/s Ei 3,0 210 € 40 4 44 26 304 € 50 € 354 € Konetyö

ennen Sotioja 18 5 200 cm/s Täydellinen

jälkeen 19 0 48 cm/s Osittainen 0,0 0 € 0 0 0 0 0 € 100 € 1 570 € Virtausteline

ENNEN KUNNOSTUSTA JA KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN,  2019



Lue lisää vaellusesteiden poistamisesta
https://www.eraluvat.fi/erapalvelut/hankkeet/esteet-pois

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN 
RUMPURAKENTEEN OMINAISUUKSIA

• Rumpuputken alapää ei pudota
• Vesisyvyys säilyy riittävänä koko vuoden
• Putki ei ole liian pitkä
• Rumpu ei kiihdytä tai hidasta uoman 

luonnollista virtausnopeutta liikaa
• Asennuskaltevuus on riittävän loiva
• Rummun lähestymisalue on luonnollinen, 

selvän nousuväylän omaava ja putkeen 
ohjaava

• Putken pohjalla on luonnonmukaista 
pohjamateriaalia ja rumpu on upotettu 
riittävän syvälle pohjan alapuolelle

• Monirumpuratkaisun sijasta käytetään 
korkeintaan kahta kookasta putkea

• Rummun läpi on rakennettu ns. kuivapolku
• Riittävän syvä eteisallas

Millainen on luontoystävällinen rumpurakenne?

Kuvat: Jari Kostet
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