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VAELLUSESTEETTÖMIIN TIERUMPUIHIN   



§ eläkeläinen, Jyväskylä

§ kalabiologina K-Suomen vesipiirissä
->ELY-keskuksessa 1978 – 2016

§ herätys rumpuongelmiin vuosituhannen 
vaihteessa NorWat- ja TASO-projektien 
myötä. Inventoi yli 3 000 tierumpua 
Utsjoelta Hankoon.

§ kirjoitti edellisten pohjalta  ylitysrakenteita 
käsittelevän valtakunnallisen 
pilottitutkimuksen:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120869/Rumpu-
rakenteiden_ymparistoongelmat.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Anssi  
Eloranta



Metsähallitus

Hydrologian toimiston kuva-arkisto

Uittoväylistä (40 000 km) -> Metsäteihin (125 000 km)

MUUTOS PUUNKORJUUN 
YMPÄRISTÖSSÄ



2000-lukuMaamittaushallitus; 1960

SILTA PUTKISILTA RUMPU KAHLAAMO

YLI  2 m

SeppVei



METSÄTIEN  YLITYSRAKENTEEN 
PERUSKRITEERIT

• hyvä kantavuus
• hyvä vedenjohtavuus

• ekologiset kriteerit  vasta 2010-luvulla



• joka 3. vesistörumpu täydellinen  este

• joka 2. vesistörumpu  ajoittainen este

• tuhansien kilometrien tuotantosupistus

• monimuotoisuuden kaventuminen

VAELLUSESTE PAHIN 
EKOLOGINEN ONGELMA



missä järjestyksessä ja 
miten ongelmavyyhti 
tulisi korjata?

P. Orell

M. Havumäki



LAITON  TILANNE  YLEINEN

JOKI PURO OJANORO

A= > 100 km2 A= > 10 km2 A= < 10 km2

Jatkuvasti vettä,
kalankulku merkittävässä 

määrin mahdollista

Ihmisen 
kaivama 
uoma

VESISTÖ ->  VESILAIN MÄÄRÄYKSET (VL 3:2§), VESIENHOITOLAKI



MIKÄ RUMPUESTEEN SYNNYTTÄÄ?

- väärä  ylityspaikka (suvanto ><koski)
- ongelmat ylitysrakenteessa
- väärä asennustapa
- huono kunnossapito



ESIMERKKEJÄ 
YLITYSTILANTEEN 
PARANTAMISEKSI



SILTA - AINA KUN MAHDOLLISTA 

- uomaleveys, eroosio, kuivapolku;
kaarirumpu lähes yhtä hyvä

K.Karjalainen

G.Woods



• karhea, mattapintainen materiaali
• ei saa kaventaa uoman poikkileikkausta
• ovaalirummut huonoja vähävetisillä valuma-alueilla
• korkeintaan kaksi rumpua, joista toisessa aina vesi

RUMMUN OMINAISUUDET



RUMPURAKENTEEN 
PERUSTAMISESTA 

• hankkeen ratkaisevin vaihe 

• ympäristöasiantuntijan käyttö, koneura-
koitsijan valvonta  ja lopputarkastuksen 
oikea ajankohta

• sertifioidut urakoitsijat ja asennekasvatus 
(Koneyrittäjien Liitto)

• urakkasopimuksiin 10 % varaus 
loppukorjauksiin



UMPIRUMMUN ASENNUS (I)

• noin 40 cm syvät lähestymisaltaat
• vesisyvyys > 20 cm vaellusaikaan
• upotetaan pohjaan 30 cm:n syvyyteen
• pohja täytetään luonnonmateriaalilla
• asennuskaltevuus < 0,5 %

G.Woods



UMPIRUMMUN ASENNUS (II)

• maks virtausnopeus 0,8 m/s rakenteen sisällä 
• alapään makspudotus 0 -> 10 cm
• rumpuun tulee päästä uimalla, ei hyppäämällä

D.Block M. HAVUMÄKI



UMPIRUMMUN ASENNUS (III)

• lähestymisalueet nousukelpoisiksi 
• lasku-uoman loppu pintavalutuksena ja 

eroosiovahvistuksena vesistöön
• vesistöjen ylityspaikkoja EI laskeutusaltaiksi,

vaan laskeutus tehdään sivu- ja laskuojissa



YLITYSALUEEN HOITO

• kuivapolut
• piennarpuhdistuksen ulkoistaminen 
• roskat ja karike pouhdistettava uomasta
• vanhat rummut pois ylitysalueelta



NYT WIN-WIN –MAHDOLLISUUS!!!!

• juridiset velvoitteet - kansainväliset ja kansalliset
• tieverkoston tila vaatii saneerauksia 
• hydrologiset ennusteet – sadantaa 20 % lisää, pienet 

tulvavarat, tulvadirektiivi 
• rummun uusimisjärjestykseen vaikuttaa monia tekijöitä

Tillamook County



Kiitos!

W. Rice


