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Taustaa
• - Suomen teillä on 95 000 rumpua

• - 1/3 rummuista on vaelluseste kaloille                  

- Yleisin haitta on ylöspäin vaelluksen

estyminen

• - Tavoitteena rumpuesteiden poistaminen,

• eikä enää uusia rumpuesteitä. 

• - nettisivut: 

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/ru

mpuesteet-pois

Esteellinen rumpu.  Kuva Seppo Leinonen

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois


Iijoen valuma-alueella Esteet pois I –hankkeen toimesta inventoidut rummut



Täysin esteellinen rumpu

Kuva: Pentti Olli



Esteellinen rumpu ja rumpuesteet korjattu

Kuvat Antti Karppinen, Metsähallitus, Esteet pois II -hanke.



Rumpuesteet pois -hanke

• Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

• Hankeaika: 1.8.2021–31.3.2023

• Toimialue: Pohjois-Pohjanmaa                                                      

• Toteuttaja ja hallinnoija: Suomen metsäkeskus

• Yhteistyötahoja Metsähallitus, metsätalous ja

Erätalous,  Pro Agria Oulun kalatalouskeskus ym.

• Hankkeessa ei tehdä rumpuinventointia vaan tiedonvälitystä.

• Jatkossa Metsäkeskus edistää vastaavaa rumpuesteiden tiedonvälitystä

myös muissa maakunnissa



Hankkeen tavoitteet

• Metsäteiden suunnittelijat osaavat tehdä rumpuinventoinnin, jossa 
selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve.

• Hanke välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville 
yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden korjaamisesta.

• Tietoisuus lisääntyy myös yksityistiekuntien ja suuren yleisön 
keskuudessa.

• Metsätiepuolen yritysten osaaminen esteettömien ja lainmukaisten 
rumpujen suunnittelussa ja toteuttamisessa paranee.



Hankkeen toimenpiteet

Hanke järjestää:

1. Esittelytilaisuuksia maastossa rumpuinventoinnista ja kunnostuksesta

– metsätoimijoille 5 kpl ja tiehoitokunnille 3 kpl

2. Info-tilaisuuksia 10 kpl tiekunnille ja toimijoille

3. Tiedotteita ja asiantuntijakirjoituksia väh. 15 kpl
– www-sivut, jonne mm. rumpuohjeistuksia,

inventointilomake ja –ohje

4. Webinaarit rumpuinventoinnista 2022

5. Video rumpuinventoinnista v. 2022



Webinaarit ja maastokoulutukset 2022

Webinaarit
• 22.2.2022 metsä- ja peltoteiden tiehoitokunnille/toimitsijamiehille

• 24.2.2022 metsäammattilaisille

Maastokoulutukset rumpuinventoinnista ja esteellisyyden korjauksista

• 14.6. 2022 metsäammattilaisille Pudasjärvi (MH)

• 15.6.2022  tiehoitokunnille/toimitsijamiehille ym. Pudasjärvi

• 23.8.2022 metsäammattilaisille Pudasjärvi

• 24.8.2022  tiehoitokunnille/toimitsijamiehille, Pudasjärvi

• 30.8.2022 ammattilaisille Pudasjärvi

• 8.9.2022 tiehoitokunnille/metsäammattilaisille Pyhäntä

• 6.9.2022  rumpujen kunnostus -retkeily metsäammattilaisille ja tiehoitokunnille, 

Pudasjärvi



Webinaarien diaesitykset ja linkki 
webinaaritallenteeseen ym. löytyy hankesivuilta.

Ilmoittautumiset kesän maastopäiviin alkavat 
huhtikuussa. Ohjelmassa tierumpujen 
vaellusesteinventointi ja kunnostaminen.

Voit ilmoittautua mm.
hankkeen nettisivujen kautta osoitteessa 
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois


Kiitos mielenkiinnosta!


