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1 JOHDANTO 

Keltalahti on osa Ruotsalaisen järveä sijaiten itäisessä Asikkalassa. Lahden ranta-
asukkaat ovat huomanneet oman vesialueen rehevöityneen ja ryhtyneet jo muutamia 
vuosia sitten toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Suurimaksi haitaksi he ovat 
kokeneet vesikasvillisuuden runsastumisen. Keltalahden rantoja on niitetty 
rannanomistajien toimesta ja myös yhteisin toimin, joista on vastannut Keltalahden 
kunnostushankkeen talkooyhtymä ja sen toimeenpanoryhmä.1 Vuosina 2014-16 
vesikasvillisuutta niitettiin yhteisvoimin, mutta järviruo’on ja kaislan tilalle on ilmestynyt 
muuta vesikasvillisuutta, kuten ulpukkaa, uistinvita ja viimeiseksi ärviää. Rehevöitymisen 
on osoittautunut enemmän rehevöitymisen oireiden hoitamiseksi kuin pysyvään 
paranemiseen pääsemiseksi. 
 
Keltalahden virkistyskäyttö on runsasta ja rantakiinteistöjä alueella on 51 kpl. Vesialueen 
kunto on tärkeä pitää hyvänä, muuten rehevöityneen lahden virkistyskäyttö kärsii.  
 
Tämän vuoksi Keltalahden talkooyhtymä päätti vuoden 2016 lopussa laatia 
hoitosuunnitelman vesi- ja valuma-alueelle, jolla pyritään puuttumaan syihin, jotka 
vaikuttavat kuormituksen syntymiseen 
 
Viime vuosina ilmastonmuutoskin on alkanut vaikuttaa Suomen mataliin ja tummavetisiin 
järviin. Ilmastonmuutos vaikuttaa Etelä-Suomessa lumipeitteeseen niin, ettei talvella tule 
kunnon lumi- ja jääpeitettä. Lumi tulee nykyään suurelta osin vetenä maahan ja 
ravinnehuuhtoumat lisääntyvät rasittaen järviä melkein ympärivuotisista. Veden lämpötilan 
nousu vaikuttaa myös järvien rehevöitymiseen. Ilmastonmuutos muodostaa uhkatekijän 
vesien laadulle ja sen vuoksi hoitotoimenpiteiden merkitys vain kasvaa. 
 
Keltalahden hoitosuunnitelman laadintaa varten tehtiin sopimus Lahden 
ammattikorkeakoulun kanssa, jonka toisena osapuolena oli Keltalahden 
kunnostushankkeen talkooyhtymän toimeenpanoryhmä. Suunnitelman laati ympäristö- ja 
energiatekniikan opiskelija Marjaana Mattsson opinnäytetyönään yhteistyössä hankkeen 
toimeenpanoryhmän kanssa. Opinnäytetyön ohjasi opettaja Paula Salomäki Lahden 
ammattikorkeakoulusta. Hoitosuunnitelman materiaalin tuottamiseen ovat myös 
osallistuneet sekä Koulutuskeskus Salpauksen ympäristönhoitajaopiskelijat opettajanaan 
Lauri Latva.  
 
Hoitosuunnitelman laadinnan teki mahdolliseksi ELY-keskukselta saatu taloudellinen tuki. 
Työtä on myös tukenut Keltaniemen vesialueen osakaskunta johon noin puolet 
Keltalahden vesialueesta kuuluu. Saadusta tuesta sekä kunnostushankkeen talkooyhtymä 
että suunnitelman laatija esittävät parhaat kiitokset.  
 
Keltalahden vesi- ja valuma-alueen hoitosuunnitelmassa kuvataan Keltalahden valuma-
alueen maa- ja vesialueen nykytila. Työssä on kartoitettu lahden rehevöitymisen syitä ja 
kokeiltu eri menetelmiä vesikasvillisuuden poistamisessa sekä veden laadun 
parantamisessa. Hoitosuunnitelma sisältää asetetut tavoitteet ja toimenpiteet joilla ne 
pyritään saavuttamaan.  
 

                                                        
1 Toimeenpanoryhmän jäsenet ovat Juha Kansonen, Maija Kovanen, Rauno Metsäpelto, Markku 

Setälä ja Markku Simula. 
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2 KELTALAHDEN VESI- JA VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

2.1 Ruotsalaisen järvi 

 
Keltalahti on osa Ruotsalaisen järveä. Järven pinta-ala on noin 74 km2 eli 7400 ha. 
Keltalahden pinta-ala on noin 0,6 % koko järven pinta-alasta. Järvi kuuluu Kymienjoen 
vesistöön. Ruotsalaisen keskisyvyys on 9,87 m ja vesivarojen kokonaistilavuus on 0,73 
km3. Järvi on paikoin jokimainen ja sen rannat ovat jokseenkin kallioisia ja karuja. Vesi 
Ruotsalaisen pohjoispuolella on runsaan virtaaman vuoksi kirkasta ja vähäravinteista. 
Ympäristökeskus on todennut veden käyttökelpoisuusluokituksessa erinomaiseksi.  
 
Ruotsalaisen järven veden pintaa säännöstellään Vuolenkosken voimalaitoksen ja padon 
avulla. Säännöstely takaan, ettei alueelle pääse syntymään tulvia ja veden korkeudessa 
tapahtuva kausivaihtelu ei ole niin suurta kuin esimerkiksi yläpuolisessa Päijänteessä.  

2.2 Keltalahti 

Keltalahti on osa Asikkalan kunnassa sijaitsevaa Ruotsalaista. Keltalahden pinta-ala on 
noin 43 hehtaaria (Kuva 1). Rantaviivaa on noin 5 kilometriä.  
 
Keltalahden valuma-alueen pinta-ala on noin 850 hehtaaria. Lahteen laskee 
Vuorenlamminoja, joka saa alkunsa Vuorenlammista. Vuorenlamminojaan on yhtyy toinen 
merkittävä oja, joka saa alkunsa Karina järvestä. Vuorenlamminoja tuo sen vuoksi arviolta 
70-80% koko valumasta.  
 
 

 
 
KUVA 1. Keltalahden sijainti (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 8/2017 aineistoa)   
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Lisäksi Keltalahteen laskee useita pieniä ojia ja puroja. Noin 200 m pitkä nimeämätön oja 
laskee lahden eteläpuolelta, jota ei ole nimetty.  Ainakin viisi pienehköä ojaa sijaitsee 
valuma-alueen pohjoispuolella, joista pisin on noin 250 m, vaikka onkin pääosin 
umpeenkasvanut. 

2.3 Vesialue 

Keltalahden vedentilan ei voida olettaa olevan samanlaisessa kunnossa kuin 
Ruotsalaisessa. Keltalahti on kuin oma pieni järvi. Lahden suulla on Näsiäissaari 
ja vesikasvillisuutta, joka rajoittaa veden virtausta Keltalahden ja Ruotsalaisen 
Koivuselän välillä (Kuva 2). Saaren molemmin puolin olevissa salmissa on 
tapahtunut voimakasta vesikasvillisuuden lisäystä vuosien kuluessa ja oli jo 
olemassa vaara, että lahti sulkeutuu lähes kokonaan. Vesikasvien niitto vuodesta 
2014 alkaen on kuitenkin muuttanut tilanteen, mutta veden rajoittunut vaihtuvuus 
Keltalahdessa on edelleen huolenaihe.  
 
Kevättalvella 2017 saaren ja mantereen väliset salmet olivat sulana muun osan 
Keltalahdesta ollessa jäässä. Virtausta siis tapahtuu ja vesi vaihtuukin 
Keltalahdessa vesialueella pääosin keväisin. Vesikasvien niitot ovat parantaneet 
veden virtausolosuhteita salmissa ja koko vesialueella.  
 
 

 
Kuva 2. Keltalahden vesialue. (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 8/2017 
aineistoa) 
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Keltalahti on varsin matala lahti, vaikka paikalisia syvänteitäkin löytyy. Kartan 
syvyyskäyrien mukaan Keltalahden syvin kohta (9,2 metriä) sijaitsee jokseenkin keskellä 
lahtea. Vesinäytteiden otossa syvimmän kohdan todettiin kuitenkin olevan 11 m. 
Suurimmaksi osaksi lahti on 1,4 m syvyinen, Syvimmän kohdan tuntumassa 
lounaispuolella on ennen veden säännöstelyä ollut luoto, joka on sittemmin jäänyt veden 
alle. Paikan ympärille on muodostunut kaislasaareke, joka on tärkeä kaloille ja 
vesilinnuille. 
 
Keltalahti jakautuu suunnilleen puoliksi Keltaniemen ja Urajärven vesialueiden 
osakaskuntien kesken. Urajärven osakaskunta on vuokrannut pohjoiset vesialueensa, 
johon Keltalahti kuuluu, Rutalahden kalastusyhdistykselle.  

2.4 Valuma-alue 

Keltalahden valuma-alueen pinta-ala on noin 8,5 km2 eli 850 ha (Kuva 3). Noin 67 ha eli 
7,4% on vesistöjä, joihin kuuluu Karina-järvi sekä useita pieniä ja pienehköjä lampia, 
puroja ja ojia. Tällä hetkellä valuma-alueella ei enää ole varsinaista peltoviljelyä eikä 
karjataloutta. Siitä luovuttiin viime vuosisadan vaihteen tienoilla. 
 
Valuma-alueella asutus on suurimaksi osaksi vapaa-ajan asutusta. Viidellä kiinteistöllä 
asutaan ympärivuotisesti ja niistä vain kaksi sijaitsee rannan välittömässä tuntumassa. 
Noin puoli tusinaa rantakiinteistöä on lisäksi lähes kokovuotisessa käytössä ja määrä on 
ollut kasvussa viime vuosina. Vapaa-ajan asutus on keskittynyt Keltalahden rannalle sekä 
sen välittömään läheisyyteen.  
 
Keltalahden valuma-alueella harjoitetaan metsänhoidollisia toimenpiteistä ja 
puuntuotantoa, joiden intensiteetti vaihtelee.  
 
Alueella on useita pieniä ja pienehköjä lampia, jotka purkavat vetensä ojien kautta 
Keltalahteen. Lampien ja ojien ympärillä on suomaata, joka pidättää hyvin ravinteita 
vedestä. Suot toimivat alueella luontaisina kosteikkoina.  
 
Vuorenlammilta ja Pahalammilta tulevat purot ja ojat yhtyvät toisiinsa noin 300-400m 
Keltalahden länsireunasta valtaojaksi, joka tuo noin 70-80% koko alueen valumasta. 
Pahalammi saa vetensä etelämpänä sijaitsevasta Karina järvestä. 

2.4.1 Maaperä 

Valuma-alueen maaperä (Kuva 4) on suureksi osaksi hiekkamoreenia. Muut alueen 
maalajit ovat soramoreeni, savi ja siltti. Savi ja siltti esiintyvät kerrallisina savi- ja 
silttikerrostumina. Valuma-alueella on myös merkittäviä prekvartäärisen kallioperän 
paljastumia. 
 
Hiekkamoreeni on sopivaa maata metsälle sen ravinteisuutensa ja kosteusolosuhteiden 
ansiosta. Hienoainepitoisuuden vuoksi moreenit ovat heikosti vettä läpäiseviä. Tämän 
vuoksi ravinteet lähtevät helposti liikkeelle maanpinnasta veden mukana kohti vesistöjä 
erityisesti silloin kun suojaava puusto on väliaikaisesti poistettu.  
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Savimaassa vesi nousee hitaasti ja vettä pidättyy runsaasti. Kallio ei taas päästä vettä 
lävitseen, jonka vuoksi vesi virtaa pois kallioalueelta. Maaperän vuoksi valuma-alueella 
sadanta pääsee vain verraten vähän suotautumaan maaperään ja suuri osa kulkeutuu 
pintavaluntana kohti Keltalahtea. 
 

 
 
Kuva 3. Keltalahden valuma-alue (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 8/2017 
aineistoa) 

2.4.2 Suot ja metsät  

Keltalahden valuma-alueella lampien ja ojien ympärillä on suomaata, jotka pidättävät hyvin 
ravinteita vedestä. Keltalahden valuma-alueella on paljon suoalueita ja ne on esitetty 
keltaisina alueina kartassa kuvassa 5. Keltalahden suot ovat räme- ja korpisoita eikä 
varsinaisia avosoita esiinny. Suomaat toimivat luontaisena kosteikkona, jota ei tulisi ojittaa 
ilman tarvittavia vesiensuojelutoimenpiteitä..  
 
Valuma-alueen ojat ovat pitkän ajan kuluessa saaneet kasvipeitettä, joka myös pidättää 
ravinteita ojavedestä. Valuma-alueella on muutama kosteikko, jotka pidättävät suon tavoin 
valuma-alueilta tulevia ravinteita. Näin ollen valuma-alueelta osa tulevista ravinteista 
pidättyy kosteikkoihin, eivätkä pääse rehevöittämään lahtea. Keltalahden kosteikot on 
esitetty kuvassa 5 punaisena alueena.  
 
Laskeutusaltaita ei juuri ole valuma-alueella. Vuonna 2014 perustettiin vesialueen 
pohjoispuolella kiinteistöllä 16-407-1-157 metsitetylle pellolle kahden pienen perättäisen 
kivipadon muodostamaa allasta jotka on kerran kaivurilla tyhjennetty. Suoraan laskuojaan 
rakennenettiin myös mutkia joiden ravinnelaskeumaa on myös tyhjennetty. Osana 
kunnostushanketta syksyllä 2017 rakennettiin toiseen laskuojaan kiinteistöllä 16-407-1-



8 

181 jyrkän rinteen yläpuolelle kaksi laskeutusallasta, joiden vaikuttavuutta seurataan 
tulevaisuudessa (Kuva 6). Altailla on voitu demonstroida maanomistajille menetelmän 
toteutusta. 
 
 

 
Kuva 4. Keltalahden valuma-alueen maaperäkartta (MML, paikkatietoikkunan aineistoa)  
 
Valuma-alueen metsä on suurimaksi osaksi 33–55 -vuotiasta. Luontotyyppejä valuma-
alueella ovat seka-, lehti-, ja havumetsä ja alueelta löytyy myös harvapuustoisia alueita. 
Mäntykankaat keskittyvät kalliomaille ja kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja 
kanervatyypin kangasta. Kuusi- ja lehtipuusekametsät ovat pääosin mustikka- ja 
käenkaalityypin (OMT) sekametsiä.  
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Metsätaloudesta vesistöihin kuormitusta aiheuttavat avohakkuut, lannoitus sekä 
kunnostusojitus, josta ei kuitenkaan tehty maastohavaintoja. Avohakkuualueet aiheuttavat 
pitkäaikaista ravinnekuormaa vesistöille, joka kuitenkin vähenee ajan kuluessa. Valuma-
alueella on ollut muutamia eteläsuomalaisittain suurehkoja ja useita pienehköjä 
avohakkuita. Viimeaikaiset avohakkuualueet on arvioitu satelliittikuvista ja maastokäynnillä 
ja kuva 5 on näiltä osin vain suuntaa antava. Metsätalouteen kuuluvat harvennushakkuut 
eivät sen sijaan merkitsevästi  vaikuta vesitalouteen. 
 
Valuma-alueen metsät ovat suurimaksi osaksi 33–55 –vuotiasta, mutta myös nuoren 
metsän alueet ovat merkittäviä.  
 
Luontotyyppejä valuma-alueella ovat seka-, lehti-, ja havumetsä, alueelta löytyy myös 
harvapuustoisia alueita. Valuma-alueella mäntykankaat keskittyvät kalliomaille ja 
kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja kanervatyypin kangasta.  
 
 

 
KUVA 5. Keltalahden valuma-alueen kosteikot, avohakkuualueet, suoalueet sekä yksi 
laskeutusallas (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 8/2017 aineistoa) 
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KUVA 6. Kaksivaiheinen laskeutusallas kiinteistöllä 16-407-1-181 
 

2.4.3 Maatalous ja muu maankäyttö valuma-alueella 

Valuma-alueella on ollut maataloutta, mutta tällä hetkellä se ei ole merkittävää. Suurin osa 
vähäisistä avoimista alueista ovat niittyjä. Aiempina vuosina maatalous oli kuitenkin 
merkittävää, mutta pääosa pelloista on metsitetty tai metsittynyt luontaisesti.  Alueella on 
tällä hetkellä vadelmanviljelyä. 
 
Alueella ei ole koskaan ollut teollisuutta siirrettävää piensahausta lukuun ottamatta.  
 
Valuma-alueella on suhteellisen kattava tieverkko. Yksityisteiden rungon muodostaa 
Keltaniemen yksityistie jonka yhteenlaskettu pituus on noin 10 km. Tiekuntaan kuuluu noin 
150 osakasta. Sen lisäksi on useita pieniä tiekuntia jotka haarautuvat Keltaniementiestä 
Kelalahdentiestä ja Syrjäläntiestä sekä muutamia merkittäviä metsäautoteitä.  
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3 KELTALAHDEN NYKYTILA JA ONGELMAT 

3.1 Ulkoinen kuormitus 

Keltalahden alueella ei ole nykyisin maataloutta, peltoviljelyä eikä teollisuutta, jotka 
aiheuttaisivat suuria ravinnehuuhtoumia lahteen. Ulkoista kuormitusta tuo Keltalahteen 
mökkiasukkaiden jätevesistä ja harmaista vesistä sekä luonnon huuhtoumana. 
Keltalahdelle tulee vettä suo- ja kallioalueiden läpi, joten on syytä olettaa, että soilta 
tulevat hapot happamoittavat lahtea. 
 
Keltalahden ranta-asukkaiden jätevesien käsittelyä selvitti Koulutuskeskus Salpauksen 
ympäristönhoitajaopiskelijat keväällä 2017. Opiskelijat lähettivät kyselyn noin 50 kiinteistön 
omistajalle ja he saivat 18 vastausta. Vastaukset, joihin seuraava yhteenveto perustuu 
ovat sen vuoksi vain suuntaa antavia. 
 
Rantakiinteistöistä suurin osa on vapaa-ajan asutusta. Vastanneista yksi kiinteistö on 
vakituisessa käytössä, vapaa-ajan käytössä olevia mökkejä on 17 (yhteensä noin 50). 
Keskimäärin yhtä mökkiä käytetään neljänä kuukautena vuodessa. Käyttö painottuu 
heinäkuuhun ja muina kesäkuukausina viikonloppuihin.  
 
Vastanneiden yhteenlaskettu Keltalahden käyttäjämäärä on 38 henkilöä eli 2.2 henkeä 
kiinteistöä kohden. Koko asutus kesällä Keltalahden rantakiinteistöillä on sen vuoksi noin 
110 henkeä. Erillinen sauna on kahdella kolmasosalla vastanneista ja niissä kaikissa on 
kantovesi. Vastanneista vain neljässä saunassa on vesien puhdistusjärjestelmä. Vesi-WC 
on 4 kiinteistössä, huusseja eli kuivakäymälöitä on 4:llä ja kompostoivia kuivakäymälöitä 
on 11. Kuivakäymälöiden etäisyydet Keltalahdesta vaihtelivat 24-150 metrin välillä, yleisin 
etäisyys oli 30 metriä. Alle 20 metrin etäisyyksiä lahdesta ei ollut lainkaan. Asikkalan kunta 
on antanut määräyksen ja kuivakäymälää ei saa rakentaa alle 20 metrin päähän 
rantaviivasta  
 
Vastanneista ranta-asukkaista noin puolet saa talousvetensä kantovetenä. Kuudella on 
rengaskaivo ja neljällä porakaivo talousveden lähteenä. Kaivoista kahdella on kantovesi, 
yhdellä käsipumppu ja seitsemällä sähköpumppu.  
 
Harmaat vedet puhdistetaan vastanneiden kesken kohtuullisen hyvin, yksikään ei laskenut 
niitä suoraan vesistöön. Imeytyskuoppa on kuudella ja kolme imeytti suoraan maahan. 
Vastanneista neljä käsitteli harmaat vedet ennen niiden johtamista imeytykseen. Jos 
kiinteistöllä on kantovesi, harmaat vedet voi johtaa kivipesään tai saunapalloon, mutta 
etäisyys tulisi olla vähintään 10 metriä rantaviivasta. 
 
Vastanneiden oma näkemys oman jätevesijärjestelmän toimivuudesta on yhdeksän 
mielestä hyvä, seitsemän mielestä kohtalainen ja kukaan ei pitänyt omaa järjestelmää 
huonona. Omia havaintoja Keltalahden veden tilasta kahdeksan mainitsi veden tilan 
parantuneen vesikasvillisuuden niittojen ansiosta. 
 
Kyselyyn olisi pitänyt saada enemmän vastauksia, jotta arvio ulkoisesta kuormituksesta 
olisi luotettavampi. Keltalahdella on runsaasti asutusta, joten on selvää, että ulkoista 
kuormitusta tulee lahteen vapaa-ajan asukkaiden tuomana. Kuivakäymälä on hyvin 
hoidettuna suositelluin ratkaisu loma-asunnon käymäläratkaisuksi. Kuivakäymälä tulee 
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sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta, eikä siitä saa valua maaperään tai 
ympäristöön jätettä. Tyhjennyspaikkakin on oltava tarpeeksi kaukana vesistöstä ja jäte olisi 
kompostoitava jonka jälkeen se voidaan käyttää lannoitteena.  

3.2 Vedenkorkeus ja lahden syvyys 

Keltalahden ja Ruotsalaisen vedenkorkeutta muuttaa säännöstely ja veden pinnan 
vaihteluväli kesällä on 20-30 cm. Keväisin veden pintaa lasketaan noin 40 cm, mutta 
jäitten lähdön aikana veden pintaa nostetaan takaisin normaalille tasolle. 
 
Keltalahti on matala (syvyys keskimäärin 1,4 m), suojaisa ja rehevä lahti, jonka 
umpeenkasvu on yleinen ongelma tämän tyyppisille vesialueille, ellei kunnostustoimi 
suoriteta ajoissa.  

3.3 Veden laatuun vaikuttavat tekijät 

Useat tekijät vaikuttavat järvien veden laatuun. Luonnontilaistenkin järvien laadussa voi 
olla suuria eroja. Merkittävimpinä tekijöinä pidetään valuma-alueen kallioperää ja 
maaperän laatua, jotka määrittävät millainen kasvipeite alueella on.  
 
Harjualueella sadevesi suotautuu niukkaravinteisen hiekan läpi päätyen järveen. Näillä 
seuduilla järvet ovat yleensä karuja. Moreenipohjaisella valuma-alueella vesi taas virtaa 
ravinteikkaan ja humuspitoisen maan pinnalla eikä pääse suotautumaan maan läpi. 
Tämän vuoksi ravinteita pääsee kulkeutumaan vesistöihin. Tilanne on tyypillinen 
Keltalahden tapauksessa. 

3.3.1 Ammoniumtyppi 

Ammoniumtyppeä on vesistöissä vähän ja yleensä sen pitoisuus päällysvedessä on <10–
30 µgNH4-N/l. Alusvesissä pitoisuudet ovat hieman korkeampia ja vähähappiset 
olosuhteet voivat nostaa pitoisuusarvon yli 100 µgNH4-N/l, mutta myös jätevesikuormitus 
nostaa arvoa. Turvesoiden valuma-alueella valumavesissä ammoniumtyppeä voi olla 
100–300 µgNH4-N/l. Ammoniumtyppi kuluttaa vedestä happea, mutta pitoisuuden ollessa 
alle 100 µgNH4-N/l, hapen kulutus on vähäistä. Kun jätevesi johdetaan vesistöön, sen 
typpi on pääsääntöisesti ammoniumtyppeä.  Typpi on suhteellisesti vesistöjä tärkein 
kuormittavin yhdiste asutuksen jätevedessä, minkä vuoksi sen vaikutukset näkyvät 
ammoniumtypen pitoisuuden nousuna. 

3.3.2 Fosfaattifosfori 

Fosfaattifosfori on liuennutta epäorgaanista fosforia. Fosfaattiyhdisteistä levät käyttävät 
ravinnokseen, etenkin fosfaattifosforia, jonka pitoisuudet tuotantokaudella eli kesällä ovat 
pieniä, koska se on levätuotannon minimitekijä. Päällysvedessä tuotantokaudella sitä ei 
varsinaisesti ole, koska levät käyttävät sen välittömästi hyödyksi.  
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3.3.3 Nitraatti-nitriittitypen summa 

Kun lasketaan nitraatti- ja nitriittityppiarvot yhteen, saadaan niiden summa. Nitriittiä ei ole 
hyödyllistä analysoida yksinään, koska se ei ole pysyvä yhdiste. Lisäksi sen pitoisuudet 
ovat yleensä pieniä, noin 1–10 µg/l.  
 
Kokonaistypestä suurin osa on talvella nitraattina, ja sen pitoisuus voi olla 500–1000 µg/l. 
Avovesiaikana levät käyttävät nitraattia ravinnokseen, minkä vuoksi loppukesällä sen 
pitoisuus voi olla olemattoman pieni. Alusvesissä nitraattia on aina, mutta hapettomissa 
olosuhteissa se muuttuu ammoniumtypeksi. 
 

3.3.4 Kokonaisfosfori 

Kokonaisfosforipitoisuus kertoo vedessä olevan fosforin kokonaismäärän. Kokonaisfosfori 
on usein biologisen perustuotannon minitekijä. Veden rehevyyden arvioinnissa 
kokonaisfosforipitoisuus on erittäin tärkeä. Sen mittayksikkönä on µg/l eli mikrogrammaa 
litraa kohden. (Oravainen 1999, 17.) Taulukossa 1 on luokittelu järven rehevyydestä 
kokonaisfosforiarvojen perusteella. 
 
Luonnollisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus on alle 10 µg/l ja lievästi rehevien 
vesien 10–20 µg/l. Kun fosforipitoisuus on noin 20 µg/l, levätuotanto lisääntyy selvästi.  
Levätuotannon lisääntyminen aiheuttaa myös alusveden happivajeen kasvua sekä lisää 
veden sameutta.  
 
Fosforipitoisuus on korkeampi veden pohjalla, kun taas pinnalla pitoisuudet ovat 
pienempiä. Tämä johtuu siitä, että sedimentoituva aines vie fosforia alusveteen. Terveessä 
järvessä fosfori pidättäytyy pohjalietteeseen eikä alusveden pitoisuustaso nouse 
voimakkaasti.  
 
Taulukko 1. Veden laatuluokituksen raja-arvot kokonaisfosforissa   
 

Kokonaisfosfori 

Luokitus 
Pitoisuus 
μg/l 

Karu < 15 

Lievästi rehevä 15–25 

Rehevä 25–100 

Erittäin rehevä >100 

 

3.3.5 Kokonaistyppi 

Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden sisältäen typen esiintymismuodot 
(orgaaninen typpi ja epäorgaaninen typpi). Typen pitoisuus ilmoitetaan luonnonvesissä 
µg/l. Luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200–500 µg/l ja humuspitoisissa 
vesissä typpipitoisuus on hieman korkeampi noin 400–800 µg/l. Ruskeissa vesissä typpeä 
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on luonnostaan yli 1000 µg/l. Taulukossa 2 on esitetty järviveden luokitus kokonaistypen 
arvon perusteella. 
 
Vesistöihin typpeä tulee sadevesien, valumavesien ja jätevesien mukana. Lisäksi peltojen 
runsaus valuma-alueella kasvattaa vesistön typpipitoisuutta: runsaasti viljelyillä alueilla 
saattaa vesistöjen tulouomien typpipitoisuus olla jopa yli 5000 µg/l. Tällaiset 
maksimipitoisuudet ajoittuvat kevätylivalumaan tai runsassateisiin kausiin. Talvella 
typpipitoisuus on korkeimmillaan, ja kesällä sen pitoisuus laskee. Loppukesällä järven 
biologinen tuotanto kuluttaa typpeä, minkä vuoksi typpipitoisuudet ovat alimmillaan.  
 
Syvemmällä typpipitoisuudet kasvavat. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniumina. 
Sedimentin hapettomuuden takia ammoniumia vapautuu pohjalietteestä, mikä voidaan 
todeta kokonaistypen pitoisuuden nousuna hapettomissa syvänteissä. Kun typpi esiintyy 
vedessä ammonium-muodossa, typen ei voida olettaa välttämättä tulleen veteen 
jätevesikuormituksesta.  
 
Taulukko 2. Veden laatuluokituksen raja-arvot kokonaistypessä 
  

Kokonaistyppi 

Luokitus Pitoisuus μg/l 

Karu <400 

Lievästi 
rehevä 400–600 

Rehevä 600–1500 

Erittäin 
rehevä >1500 

 

3.3.6 Happipitoisuus 

Happipitoisuus kertoo vesistöstä paljon. Kun happipitoisuus on hyvä, silloin vesistö on 
tyypillisesti hyvässä kunnossa. Vesi saa happensa ilmakehästä liukenemalla, ja kylmään 
veteen liukenee happea enemmän kuin lämpimään veteen. Tämän vuoksi 
happipitoisuuden mittauksen ajankohta on otettava huomioon tuloksia tarkastellessa.  
 
Talvella normaali päällysveden happipitoisuus on 12–13 mg O2/l. Kesällä normaali 
pitoisuus on 8–9 mg O2/l.  
 
Happipitoisuuksia vertailtaessa on tutkittava myös hapen kylläisyysastetta. 
Lämpötilakerrostuneisuus estää alusveden hapen saannin ilmakehästä. Happea kuluu 
alusvedestä koko ajan ja happipitoisuus laskee. Happipitoisuus on alimmillaan 
kerrosteisuusajan lopulla, mikä ajoittuu maaliskuulle sekä elokuulle. Nämä ajat ovat 
parhaita happinäytteenottoon. Mitta-ajankohta vaikuttaa pitoisuuksiin, mikä on otettava 
huomioon kun vertaillaan eri vuosien happituloksia keskenään.  
 
Kun vesistö on hyvässä kunnossa, happipitoisuus on koko vuoden hyvällä tasolla. 
Alusvedessä on happipitoisuus kerrosteisuusaikojen loppuvaiheessa tyypillisesti 4–8 mg/l. 
Järvissä olevat syvänteet saattavat luontaisista tekijöistä johtuen olla vähähappisia, vaikka 
muu järvi olisi hyvässä kunnossa.  
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3.3.7  pH 

Vesieliöt ovat tottuneet elämään pH-alueella 6–8. Suomessa humuskuormituksesta 
johtuen pH on vesissä vähän happaman puolella. Vesistöissä vallitsee puskurisysteemi, 
joka vastustaa pH:n muutoksia. Hiilihapot ja suoloista magnesium ja kalsium ovat tärkeitä 
puskurisysteemin kannalta.  
 
Talvella pH on hieman alhaisempi kuin kesällä. Kesällä pH:ta nostattaa lievästi 
levätuotanto. Vesistön päällysvedessä pH on yleensä korkeampi kuin alusvedessä, koska 
alusveteen vapautuu hajotustoiminnan tuloksena hiilidioksidia ja veden kanssa siitä 
muodostuu hiilihappoa. Hiilihappo puolestaan laskee vesistön pH-arvoa.  
 
Kun pH laskee tason 6,0 alapuolelle, alkaa happamoituminen näkyä eliöstössä; 
ensimmäiseksi katoavat simpukat, kotilot ja ravut. Särki ja lohikalojen lisääntyminen 
häiriintyy, kun pH on arvon 5,5 alapuolella. Kestävämpiä pH-muutosten kannalta ovat 
ahven, ankerias ja puronieriä. Edellä mainitut pH-arvot eivät vielä ole eliöstölle tappavia, 
mutta pitkän ajan kuluessa lajit häviävät.  

3.3.8 Järven lämpötilakerrostuneisuus 

Vesistöjen kerrostuneisuus perustuu siihen, että raskain vesi on pohjalla.  Raskaimmillaan 
vesi on neljäasteisena ja se on vesistön pohjalla eikä liiku. Kun lähestytään jääpeitettä, 
veden lämpötila laskee lähelle nollaa. Talvella jää estää tuulta sekoittamasta vettä.  
Keväällä jäiden lähdettyä päällysvesi ja välivesi alkavat lämmetä. Kun järven kaikki 
kerrokset ovat neliasteisia, alkaa kerrosten sekoittuminen. Silloin saadaan happea myös 
järven alusveteen.  
 
Kesällä vesi taas kerrostuu voimakkaasti, mutta voimakkaat tuulet voivat aiheuttaa 
virtauksia, joiden avulla vesi voi sekoittua myös kesällä. Tosin kesällä kerrostuneisuus voi 
olla nopeaa eikä se murru helposti.  
 
Syksyllä veden lämpötila alkaa laskea lähelle neljää astetta. Tällöin kerrokset ovat taas 
yhtä painavat ja sekoittuminen mahdollistuu. Pohjan veteen saadaan happea keväällä 
sekä syksyllä, kun koko vesimassa on neljä asteista. 

3.3.9 Näkösyvyys 

Vähäravinteisissa vesissä voidaan mitata jopa yli 10 metrin näkösyvyyksiä. Sameissa 
vesissä voi näkösyvyys olla alle metrin. Erinomainen näkösyvyys on yli 2,5 metriä ja hyvän 
luokituksen saa, kun näkösyvyys on 1–2,5 metriä.  
 
Näkösyvyys vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Alhaisimmillaan se on runsaan 
levätuotannon aikana sekä sameiden valumavesien aikana. Näkösyvyys voi muuttua 
rehevöitymisen seurauksena, mutta myöskin valuma-alueen maanmuokkauksen vuoksi. 
Järvenpohjan möyhintä voi myös muuttaa näkösyvyyttä. 
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3.3.10 Sähkönjohtavuus 

Sähkönjohtavuus kertoo veteen liuenneiden suolojen määrää. Korkea arvo kertoo 
suuresta suolapitoisuudesta ja sisävesissä sähkönjohtavuutta lisäävät natrium, kalium, 
kalsium ja magnesium. Järvissä sähkönjohtavuutta lisäävät jätevedet ja peltolannoitus.  
Taulukossa 3 on esitetty luokittelu sähkönjohtavuudesta erilaisissa vesissä. 
 
Taulukko 3. Sähkönjohtavuus vesissä  
 

Sähkönjohtavuus 

Luokitus Pitoisuus mS/m 

alhainen johtokyky < 5 

sisävedet 5–10 

jätevedet 50–100 

 

3.4 Keltalahden vedenlaatu  

Keltalahden vedenlaatua tutkittiin kevättalvella ja syksyllä 2017. Näytteenottopaikat ovat 
merkittynä kuvassa 7. Vesinäytteet otettiin Limnos-merkkisellä vesinäytteen noutimella 
Keltalahden pinnalta 1 metrin syvyydeltä sekä pohjalta 10 metrin syvyydeltä. 
Happinäytteet otettiin lasisiin näytepulloihin, muut näytteet otettiin litran muovipulloihin.   
 
Keltalahdesta oli otettu näytteitä vuosina1987 ja 1989. Näitä tuloksia vertailemalla saatiin 
näyttöä veden laadun kehityksestä. Vuoden 1987 ja 1989 tulokset saatiin Asikkalan 
kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä. 
 

3.4.1 Vanhat tulokset  

Kunnalle lähetetyssä kirjeessä vuodelta 1987 eräs rannanomistaja kertoo huolestuneena 
havaitsemastaan mustasta vedestä. Kun asiaa selvitettiin, laboratorioanalyysissä musta 
väri oli todettu lentotuhkaksi.  
 
Keltalahdesta  otettiin vesinäytteitä myös 9.8. 1989. Niissä on analysoitu seuraavat tekijät: 
happi, happikylläisyys, näkösyvyys, pH, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, klorofyllia sekä 
näkösyvyys (taulukot 4 ja 5). Tuloksista laboratorio oli todennut, että veden 
kokonaisfosforipitoisuus oli kohonnut ja happitalous järkkynyt. Tulokset osoittivat, että 
Keltalahdella oli olemassa edellytykset rehevöitymiseen. 
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KUVA 7. Kevättalven ja syksyn vesianalyysien näytteenottopaikat esitetty punaisella 
kolmiolla (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 8/2017 aineistoa) 
 
Taulukko 4. Keltalahden happipitoisuus v. 1989. 
 

Mittausyvyys    m 1m 5m 8m 10m 12m 

Happi              mg02/l 9,2 9,2 4,1 1,4 0,5 

Happikylläisyys     % 101 102 38 12 4 

 
 
Taulukko 5. Keltalahden mittaustuloksia v. 1989. 
 

Näytesyvyys 0–5m 

pH 6,9 

Kokonaistyppi            µGN/l 470 

Kokonaisfosfori               
µgP/l 25 

Klorofyllia        µg/l 7 

Näkösyvyys       dm 25 

 
Happipitoisuus oli jo vuonna 1989 erittäin alhainen. pH-arvo oli 6,9 eli erinomainen. 
Kokonaistypen pitoisuus oli lievästi rehevän järven lukemissa. Kokonaisfosforin lukema 25 
on jo rehevän järven luokitusarvo. Näkösyvyys oli 2,5 metriä eli hyvä. 
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3.4.2 Talvinäytteet 2017 

Näytteet otettiin kevättalvella 4.4.2017 ja analysoitiin Lammin biologisen aseman 
laboratoriossa. Keltalahdesta otettiin kaksi näytettä 1 metrin syvyydeltä ja 10 metrin 
syvyydeltä. Niistä tutkittiin ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, nitraatti-nitriittitypen summa, 
kokonaistyppi, kokonaisfosfori sekä liuennut happi.  
 
Keltalahteen laskevasta pääasiallisesta tulouomasta Vuorenlamminojasta otettiin myös 
näyte, josta tutkittiin ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, nitraatti-nitriittitypen summa, 
kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Talvinäytteen tulokset on esitetty taulukoissa 6 ja 7. 
Vesianalyysien näytteenottopaikat esitetty kuvassa 7. 
 
Taulukko 6. Keltalahden talvinäytteiden ammonium, fosfaattifosfori ja nitraatti-nitriittityppi 
2017. 
 

4.4.2017 Ammoniumtyppi Fosfaattifosfori Nitraatti-nitriittitypen summa 

Näyte  N /NH4µg/l P/PO4 µg/l N/NO2+NO3 µg/l 

Pinta 1m 5 4 230 

Pohja 10m 16 5 235 

Tulouoma 22 4 330 

 
 
 
Taulukko 7. Keltalahden talvinäytteiden kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja happi 2017. 
 

4.4.2017 Kokonaistyppi Kokonaisfosfori Liuennut happi 

Näyte  tot N µg/l tot P µg/l mg/l 

Pinta 1m 553 11 10,3 

Pohja 10m  620 14 5,0 

Tulouoma 815 15 - 

 
Keltalahden talvinäytteen ammoniumtyppi on varsin maltillinen. Yleensä ammoniumtyppeä 
vesistöissä on vähän päällysvedessä eli <10-30 µg/l. Vähähappiset olosuhteet nostavat 
lukemaa ja jätevesikuormitus nostaa arvoa jopa yli 100 µg/l. Keltalahden pohjalla 
ammoniumtyppeä oli 16 µg/l, mikä kertoo siitä, että pohjalla oli happea talvella.  
 
Fosfaattifosfori on usein vesissä minimitekijä ja lukemat olivat pieniä. Päällysvesissä levät 
käyttävät sen hyödykseen välittömästi. 
 
Nitraatti-nitriittitypen summa talvinäytteessä oli pinnalla 230 µg/l ja pohjalla 235 µg/l. 
Määrät olivat alhaisia. Pitoisuudet ovat talvella yleensäkin alhaisia, koska talvella jätevesiä 
ei Keltalahdella synny niin paljon kuin kesällä.  
 
Kokonaistyppi oli pinnalla 553 µg/l ja pohjalla 620 µg/l. Määrät ovat alhaiset, koska 
tulokset ovat talvinäytteestä. 
 
Kokonaisfosforin määrä pinnalla oli 11 µg/l ja pohjalla 14 µg/l. Karujen järvien pitoisuudet 
kokonaisfosforin osalta ovat alle 10 µg/l ja lievästi rehevä on 10-20 µg/l.   Talvinäytteen 
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tuloksia tosin ei näihin voi verrata, koska talviarvot ovat aina alhaisemmat. Viitearvoihin 
tulee vertailla loppukesän näytteiden tuloksia. 
 
Liuennut happi talvinäytteissä oli pinnalla 10,3 mg/l ja pohjalla 5 mg/l. Happea oli hyvä 
määrä Keltalahden pohjalla talvella 2017. 
 
Keltalahden päätulouoman eli Vuorenlamminojan tulokset ovat kaikki korkeampia kuin 
lahdella. Tämä johtuu siitä, että tulouomat tuovat veden ja ravinteita valuma-alueelta.  
 
Talvinäytteenotossa mitattiin myös pH ja näkösyvyys sekä vedelle tehtiin hajutesti. Vesi ei 
haissut, joten vesi oli hajutestin perusteella hyvälaatuista. Näkösyvyys oli 3-3,5 m ja pH:n 
arvon 6. pH mitattiin paperilla 1 metrin syvyydestä otetusta vedestä. Talvinäytteenoton 
aikana Keltalahden suulla olevan Näsiäissaaren molemmin puolin olevat salmet  olivat 
sulia. Kevättalvella virtaavat paikat ovat sulia, joten on syytä olettaa, että Keltalahdella 
tapahtuu veden vaihtumista Ruotsalaisen Koivuselän veden kanssa.  
 
Talvella mitattiin myös Keltalahden veden kerrostuneisuutta (taulukko 8). 
Kerrostuneisuudessa tihein neli-asteinen vesi on lähimpänä pohjaa.  
 
Taulukossa 8. Keltalahden veden kerrostuneisuus talvella 2017 
 

Metriä vedenpinnasta 
Lämpö 

asteet C 

1 3,7 

2 3,7 

3 3,8 

4 3,8 

5 3,8 

6 3,8 

7 3,8 

8 3,8 

9 3,8 

10 3,8 

 

3.4.3 Syysnäytteet 2017 

Syksyn näytteenotto tapahtui 6.9.2017.2 Näytteet tutkittiin Lammin biologisen aseman 
laboratoriossa. Keltalahdesta otettiin kaksi näytettä 1 metrin ja 10 metrin syvyydestä. 
Niistä tutkittiin ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, nitraatti-nitriittitypen summa, kokonaistyppi, 
kokonaisfosfori, sähkönjohtavuus sekä liuennut happi. Keltalahteen laskevasta 
Vuorenlamminojasta otettiin myös näyte ja näytteestä tutkittiin ammoniumtyppi, 
sähkönjohtavuus, fosfaattifosfori, nitraatti-nitriittitypen summa, kokonaistyppi ja 
kokonaisfosfori. Syksyn näytteiden tulokset on esitetty taulukoissa 9 ja 10. 

                                                        
2 Suunnitelman laatija vastasi näytteenotosta ja häntä avusti ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija Heli 

Ranta-aho. Happinäytteeseen käytettävät liuokset mangaani(II)sulfaattiliuoksen ja alkalisen jodidiliuos 
valmistettiin yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun opettajan Mervi Pulkkisen kanssa. 



20 

 
Taulukko 9. Keltalahden syysnäytteiden tulokset 2017. 
 

6.9.2017 Ammoniumtyppi Fosfaattifosfori Nitraatti-nitriittitypen summa 

Näyte N /NH4µg/l P/PO4 µg/l N/NO2+NO3 µg/l 

Pinta 1m 9 2 94 

Pohja 10m  130 3 242 

Tulouoma 25 3 76 

 
 
Taulukko 10. Keltalahden syysnäytteiden tulokset 2017. 
 

6.9.2017 Kokonaistyppi Kokonaisfosfori Liuennut Sähkönjohtokyky  

Näyte tot N µg/l tot P µg/l Happi mg/l mS/m/25°C 

Pinta 1m 500 11 9,6 5,84 

Pohja 10m 737 21 0,4 6,06 

Tulouoma 709 34   3,84 

 
 
Ammoniumtyppi oli korkea pohjanäytteessä. Ammoniumtypen tilaa nostaa pohjan huono 
happitilanne ja kun ammoniumtyppeä on yli 100 µg/l vedessä, se alkaa kuluttaa happea. 
Ammoniumtypen määrää Keltalahdessa voi lisätä valuma-alueen suot.3 
 
Keltalahden pohjalla oli happea 0,4 mg/l, mikä on lähes hapetonta. Hapeton tila johtuu 
kesäkerrostuneisuuden loppuvaiheesta jolloin hapekasta vettä ei ole päässyt pohjalle. 
Happikatoa siis näyttää esiintyvän syvänteissä kesäkierron lopulla. Ammoniumtyppi 
kuluttaa vedestä happea. 
  
Fosfaattifosforiarvot olivat matalat mikä oli oletettavaa, koska fosfaattifosfori on 
minimitekijät. Nitriitti-nitraattitypen summa oli pohjalla koholla luontaisesti. Nitraatti-
nitriittityppi tulee veteen jätevesistä. Keltalahden syystuloksissa kokonaistypen lukemat 
ovat lievästi rehevän veden lukemissa. 
 
Kokonaisfosfori Keltalahden pinnassa oli syysnäytteessä 11µg/l, joka luokitellaan karun 
järven tulokseksi. Pohjan näytteessä kokonaisfosfori oli 21 µg/l ja se on lievästi rehevän 
järven määrä. Pohjalla fosforin arvo on hieman korkeampi, mikä on hapettomista 
olosuhteista johtuvaa. Hapettomissa olosuhteissa fosforia alkaa vapautua lahden 
pohjasta, johon se on varastoitunut. 
 
Sähkönjohtavuuslukemat Keltalahden näytteissä olivat normaaleja sisävesille. Tästä 
voimme päätellä, ettei Keltalahden jätevesikuormitus ole massiivista. Pesuvedet ovat 
mahdollisesti kuitenkin osasyynä rehevöitymiseen. 
 
Näkösyvyys oli 2,5 metriä, joka luokitellaan hyväksi. 
 

                                                        
3  Ks. luku 3.3.1 
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Paperilla mitattu pH oli 5,5, mikä tosin on epätarkka mittausmenetelmä luonnon vesien 
mittauksessa. Keltalahden veden pH on happaman puolella, mikä voi johtua Keltalahden 
valuma-alueen maaperänlaadusta. Happamuutta lisää lahdessa myös valuma-alueella 
oleva suoalueitten määrä. Soilta kulkeutuu orgaanista happoa veteen, mikä happamoittaa 
lahden vettä. Valuma-alueella on myös prekvartäärisen kallioperän paljastumia, jotka 
kuljettavat happamat sateet kohti lahtea, eikä vesi suotaudu maahan. Keltalahden veden 
matala pH voi johtua myös hajotustoiminnasta järven pohjalla. Hajotustoiminta synnyttää 
hiilihappoa ja se laskee veden pH-arvoa. 

3.4.4 Tulosten yhteenveto 

Keltalahteen ei tule kuormitusta yhdestä selkeästä lähteestä vaan monesta pienestä. 
Voidaan olettaa, että Keltalahden runsas ranta-asutus tuo lahteen ravinteita. Valuma-
alueelta kulkeutuu ravinteita mm. avohakkuiden vuoksi. 
  
Lisäksi on syytä olettaa Keltalahdella tapahtuvan sisäistä kuormitusta, jonka merkitys voi 
olla suuri. Sisäinen kuormitus aiheutuu jo kauan aikaa sitten sedimentoituneista 
ravinteista, jotka ruokkivat Keltalahden rehevöitymistä. Lisäsyynä on usein särkikalojen 
runsaus. 
 
Keltalahden syysnäytteissä pohjalla happea oli hyvin vähän. Hapettomat olot saavat 
aikaan sen, että fosforia alkaa vapautua ja sen vuoksi kokonaisfosfori on korkeampi 
verrattaessa pintanäytteen kokonaisfosforiin.  
 
Vuoden 2017 tuloksista voidaan todeta, että Keltalahden tila on lievästi rehevä. Valuma-
alueen maaperä happamoittaa lahden vettä varsinkin tulouomien kohdalla. Ulpukat ja 
siimapalpakot sijaitsevat runsaimmin juuri tulouomien kohdalla. Tulouomista tulee 
ravinteita veteen, jonka vuoksi vesikasvillisuus viihtyy niiden edessä. Keltalahteen typpeä 
ja fosforia tulee ranta-asukkaiden toiminnasta mm. pesuvesistä.  Kaikki nämä ravinteet 
rehevöittävät lahtea.  
 
Syksyllä 1989 ja 2017 otetut näytteet ovat hyvin saman tapaiset. Näkösyvyys oli sama 2,5 
metriä eli hyvä. Kokonaistyppi ja –fosfori ovat saman suuruisissa lukemissa ja myös 
hapella on samansuuruiset lukemat pinnalla ja pohjalla. Laboratorio analysoi vuoden 1989 
tuloksia ja totesi että Keltalahdella oli edellytykset rehevöitymiselle.  
 
Tulokset voivat olla lahdelle ominaiset, mutta joka tapauksessa vesikasvillisuus on päässyt 
rehevöitymään, kun sitä ei ole aikanaan poistettu. Lahdessa on voinut tapahtua niin 
sanottua luontaista rehevöitymistä, mikä on nopeutunut ihmisen aiheuttaman 
ravinnekuormituksen vuoksi.  
 
Ranta-asukkaista on voinut tuntua lahden rehevöitymisen lisääntyneen, koska ulpukkaa, 
uistinvitaa ja siimapalpakkoa on alkanut kasvaa niitetyn järviruo´on tilalle. Lisäksi uuden 
tulokkaan ärviän leviäminen on vaikuttanut silmämääräisiin havaintoihin.  
 
Syksyllä otettuihin näytteiden tuloksiin vaikutti erittäin paljon viileä kesä. Kylmä ilma ja vesi 
rajoittavat kasvi- ja levätuotantoa ja näin ollen lahti ei ollut rehevyydenosalta tyypillisessä 
tilassa kesällä 2017. 
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3.5 Sisäinen kuormitus 

Sisäinen kuormitus taas tapahtuu, kun hapekkaassa alusvedessä fosfori sitoutuu 
pohjasedimenttiin hapettumalla. Kun happi loppuu alusvedestä, muuttuu vesi 
pelkistäväksi, ja siihen sitoutunutta fosforia alkaa vapautua kasvien käytettäväksi. Tässä 
reaktiossa vapautuu myös rikkiyhdisteitä. Prosessi kiihdyttää itseään, ja kun happikatoja 
rehevöitymisen vuoksi syntyy, tulee rehevöitymisestä vielä vaikeammin hallittava prosessi. 
Sisäinen kuormitus on ravinteiden noidankehä. Sisäinen kuormitus syntyy usein kauan 
jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta. Ajan saatossa pohjasedimenttiin sitoutuneet 
ravinteet lähtevät uudelleen ravintoketjuun.  
 
Sisäisen kuormituksen voidaan siis olettaa olevan merkitsevä tekijä Keltalahden veden 
laadulle ja  siihen kohdistuvat toimenpiteet, mm. hoitokalastus, ovat sen vuoksi tärkeitä.  

3.6 Vesikasvillisuus 

Keltalahden rehevöitymisen vuoksi ongelmaksi on muodostunut lisääntynyt 
vesikasvillisuuden määrä. Rantojen kaislikot ja ruovikot olivat ennen vuotta 2014 levinneet 
keskemmälle lahtea. Vuosittaisista niitoista 2014-2016 huolimatta vesikasvillisuuden 
runsaus haittaa paikoittelen lahden virkistyskäyttöä. Niitolla on saatu hillittyä järviruokoa ja 
-kaislaa, mutta seurauksena ärviän, ulpukan, lumpeen sekä uistinvidan kasvustojen määrä 
on merkittävästi runsastunut. Suurimmaksi ongelmaksi  Keltalahdella onkin nyt koettu  
ulpukan ja ärviän kasvustot. Kuvissa 8, 9 ja 10 on esimerkkejä Keltalahden 
vesikasvillisuudesta. 
 
Keltalahdella eniten niittotarvetta aiheuttaa järvikaisla ja ulpukka. Niittojäte tulee kuljettaa 
pois vedestä ja niin kauas rannasta, ettei niittojäte jää kuormittamaan järveä ja näin onkin 
toimittu. Veteen jätettynä jäte kuluttaa hajotessaan happea vedestä, jolloin Keltalahden 
happipitoisuus järkkyy entisestään. Ilmaversoiset kasvit kuten järviruoko, järvikaisla ja 
järvikorte voidaan poistaa niittämällä. Niitto tulee suorittaa toistuvasti niin läheltä pohjaa 
kuin mahdollista. Ärviälle niitto ei juuri tehoa, koska se luo heti uudet versot niitettyjen 
tilalle. Ulpukan niittäminen vaatisi lyhyin välein tapahtuvaa niittoa kesän aikana. Käsin 
tapahtuva niitto vaatii useaa toistoa. 
 
Keltalahdella tehtiin vesikasvillisuuden kartoitus 17.6.2017, jossa määritettiin lahden 
kasvilajistoa. Inventaariossa pystyttiin selvittämään ilmaversoiset ja kelluslehtiset kasvit 
hyvin, osittain saatiin selville myös lähellä pintaa olevat kasvit kuten uistinvita. Liitteessä 1 
on kartta, jossa on osoitettu eri vesikasvien esiintymisalueet. 
 
Vuodesta 2014 tehdyt niitot ovat hillinneet tehokkaasti vesikasvuston leviämistä. Kesä 
2017 oli viileä, joka myös osaltaan hillitsi vesikasvien kasvua.  
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Kuva 8. Ärviää kuvan alaosassa Keltalahdessa. 

 

 
Kuva 9. Ulpukkaa Keltalahdessa 
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Kuva 10. Siimapalpakkoa Keltalahdessa. 

3.7 Kalasto ja kalastus 

Keltalahden kalastossa tapahtuneita muutoksia pyrittiin selvittämään vesialueen käyttäjille 
suunnatulla kyselyllä touko-kesäkuussa 2017. Kyselylomake (liite 2) lähetettiin kaikille 
valuma-alueen maanomistajille, joilla on kalastusoikeus Keltalahteen. Kysely lähetettiin 
140 henkilölle, joista 20 vastasi (vastausprosentti 14.3%). Kyselyssä selvitettiin, kalastiko 
vastaaja ja jos kalasti niin, missä ja kuinka kauan hän on kalastanut ja miten hän on 
kokenut kalakannan mahdolliset muutokset. Lisäksi kysyttiin myös veden laatuun liittyviä 
havaintoja. Tuloksia tulkitessa on otettava huomioon, että kyselyllä saatiin vain suuntaa 
antavaa tietoa Keltalahden veden tilasta. Vastausten yhteenveto on esitetty liitteessä 2. 
 
Vastanneista 79% kalasti. Heistä noin 53% on kalastanut Keltalahdella yli 20 vuotta ja 20 
% on kalastanut 11-20 vuotta. 67% mielsi olevansa mökkikalastajia eli heidän 
kalastuksensa painottuu avovesikauteen loma-ajalle. Kolmannes piti itseään vapaa-ajan 
kalastajana, joka kalastaa Keltalahdella ympäri vuoden.  
 
Katiskaa käytti 44%, virveliä 69%, verkoilla kalasti 31%, ongella 75% ja pilkillä 38%.  
 
Vastaajien mielipiteet Keltalahden veden laadusta vaihtelivat, vaikka kukaan ei vastannut, 
että vesi olisi huonoa.  23.5% sitä piti tyydyttävänä, hyvänä 53% ja erinomaisena 23.5%. 
Veden laadussa tapahtuneista muutoksista 80% vastasi veden pysyneen ennallaan ja 
13% mielestä se on heikentynyt, mutta vain 7% mielestä se on parantanut. On kuitenkin 
huomattava, että aina ihmiset eivät huomaa hitaasti tapahtuvia muutoksia.  
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Veden laadun haitoista viimeisen viiden vuoden aikana veden sameuden oli huomannut 
50 %, rantojen limoittumisen 44%, särkikalojen runsastumisen 38% ja saaliskalojen laadun 
heikkenemisen 19%. Muista muutoksista, veden hajun valitsi 7% vastaajista, 
vesikasvillisuuden runsastumisen 50%, pyydysten limoittumisen 44%, kivikoiden 
limoittumisen 19%, ja leväkukintohaittojen lisääntymisen 19%.  
 
Kalojen maku ei ollut kenenkään mielestä muuttunut eikä kukaan ollut havainnut 
kalakuolemia.  
 
Kyselyssä sai myös esittää edotuksi mitä Keltalahden kehittämiseksi. Seuraavanlaisia 
ehdotuksia tuli: 
 

 Verkkojen solmuvälirajoituksia voitaisiin lieventää alueella, jonne tuskin eksyy 
montaakaan lohikalaa (esim. Sirkkulahti) 

 Lisää istutuksia kuhaa, siikaa ja muita arvokaloja 

 Kalaistutusten vaikutusten selvittäminen 

 Pyydysten selkeä merkitsemisen ja kalastuslupamerkkien valvonnan lisääminen 
koska usein on varastettu pyydysmerkkejä 

 Troolauksien kieltäminen 

 Petokalojen istutukset 

 Verkkomäärärajoitukset 

 Kuhan rauhoitusajan palautus (kesäkuu) 

 Hoitokalastus 

 Kalastajien tietoisuuden parantaminen hyvistä käytännöistä 

3.8 Linnusto 

Vesialueen linnusto on pääosin heinä- ja sinisorsia. Lisäksi vesialueella esiintyy telkkiä ja 
ajoittain uikkuja. Yksi kyhmyjoutsenpoikue on pesinyt vuoteen 2016 saakka Keltalahden 
keskellä olleessa kaislikossa. Vuonna 2017 Lehdistönpohjassa on pesinyt laulujoutsen. 
 
Valkoposkihanhia on esiintynyt ajoittain Keltalahdella mutta ne eivät ole onneksi jääneet 
pysyviksi. Keltalahti ei ole merkittävä vesilintujen muuton välilaskupaikka. 

3.9 Uhanalaiset lajit 

Keltalahden vesi- ja valuma-alueelta on kerätty tietoja viitasammakkojen, sudenkorentojen 
ja liito-oravien esiintymisestä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavassa. Keltalahden alueella 
on havaittu viitasammakoita ja kosteikoilla oli runsaasti ruskosammakoita sekä 
rupisammakoita. Valuma-alueen kosteikot ovat siis tärkeitä alueita sammakoiden kudulle.  
 
Keltalahden valuma-alueella on tavattu myös liito-oravia vuonna 2014. 
 
Keltalahdella esiintyy erittäin uhanalainen kaitalaakajäkälä. Se on ruusukkeina kasvava 
jäkälä joka viihtyy kalkkikallioilla ja se on tiukasti suojeltava laji. 
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3.10 Uhat ja ongelmat vesialueen käyttäjien kannalta 

Keltalahden rehevöitymisen vuoksi pääongelmaksi koetaan lisääntynyt vesikasvillisuuden 
määrä, koska rantojen kaislikot ja ruovikot ovat leviävät helposti uudestaan keskemmälle 
lahtea. Vesikasvillisuuden runsaus haittaa paikoitellen lahden virkistyskäyttöä. Niitolla on 
saatu hillittyä järviruokoa, mutta järviruokoa vähentämällä on esiin tullut uutena ongelmana 
ulpukan sekä uistinvidan kasvustot. Verraten uutena tulokkaana ärviä on runsastunut 
nopeasti ja se koetaan usein häiritseväksi ongelmaksi. 
 
Keltalahdella yksi rehevöitymisen syy on selvästi sisäinen kuormitus. Sisäinen kuormitus 
tapahtuu, kun hapekkaassa alusvedessä fosfori sitoutuu pohjasedimenttiin hapettumalla. 
Kun happi loppuu alusvedestä, muuttuu vesi pelkistäväksi, ja siihen sitoutunutta fosforia 
alkaa vapautua kasvien käytettäväksi. Tässä reaktiossa vapautuu myös rikkiyhdisteitä. 
Prosessi kiihdyttää itseään, kun rehevöitymisen vuoksi syntyy happikatoa. Tätä vaikeasti 
hallittavaa prosessia voidaan jossain määrin hillitä särkikalojen tehokkaalla 
hoitokalastuksella.    
 
Ilmastonmuutos uhkaa myös matalaa Keltalahtea. Jää- ja lumipeitteen aika lyhenee. Lumi 
tulee vetenä maahan, joka taas tulee pintavaluntana lahteen tuoden ravinteita mukanaan. 
 
Keltalahdella ei ole vielä tehty havaintoja isosorsimosta, joka on kookas, nopeasti leviävä, 
ja hankalasti poistettava tulokaslaji, josta on tullut vitsaus monilla järvillä. Sen esiintymistä 
olisi seurattava huolellisesti ja mahdolliset esiintymät poistettava nopeasti. 
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4 KELTALAHDEN HOITOTOIMENPITEITÄ 

4.1 Tehdyt hoitotoimet 

Keltalahdella tehdyillä niitoilla (2014-16) on saatu hillittyä järviruokoa ja vesi on saatu 
vaihtumaan paremmin. Erityisen tärkeää on ollut Näsiäissaaren molemmin puolin olevien 
salmien pitäminen vapaana kasvustosta edistäen veden vaihtuvuutta vesialueella. 
 
Keltalahden kunnostushanke on myös pyrkinyt lisäämään maanomistajien omaa 
aktiivisuutta vesikasvuston poistossa ja sen suhteen tilanne on osaltaan selvästi 
parantunut.  Kuitenkin on voitu todeta, että lisää tietoa tarvitaan käsin ja veneellä 
tapahtuvista vesikasvustojen poistomenetelmistä.  
 
Keltalahden valuma-alueen läheisyydessä on tehty Vuolenmäellä olevaan 
Vuorenlamminojaan kunnostus vuonna 2015 LAMK:n opiskelijoiden toimesta. 

4.2 Ehdotetut hoitotoimenpiteet 

Keltalahdelle suositeltuja toimenpiteitä ovat: 
 

a) Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 
b) Vesikasvien poiston jatkaminen, laajentaminen myös ulpukkaan ja uistinvitaan 
c) Särkikalojen hoitokalastus 

Nämä hoitotoimenpiteet ovat maltillisia ja niitä on suoritettava samanaikaisesti. Ne eivät 
ole toisilleen ehdollisia eikä niiden välille voida asettaa prioriteettijärjestystä. 
 
Vesikasvillisuuden niitolla on aiemmin saatu Keltalahden rehevöitymistä hillittyä ja veden 
vaihtuvuutta parannettua. Erityisen tärkeää on Näsiässalmien avoinna pitäminen ja 
vaihtuvuutta vähentävien kohteiden niitto.  
 
Ongelmia on kasvien suhteen vieläkin; esimerkiksi järviruo´on niittämisen seurauksena 
yleistyneet ulpukan ja uistinvidan esiintymät. Ulpukan juurien poistaminen koneellisesti 
repimällä on parhaillaan kokeiluvaiheessa osana tämän suunnitelman laadintaa. 
Repiminen tulee suorittaa syksyllä, koska se samentaa vettä merkittävästi. 
 
Hoitotoimenpiteet ovat sen tyyppisiä, että ne voidaan suorittaa suureksi osaksi 
talkootyönä, esimerkiksi käsin niittona ja särkikalojen hoitokalastuksena.  
 
Lisäksi ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tarvitaan jokaisen ranta-asukkaan 
aktiivisutta, jotta jätevesihuolto kehittyisi, eikä ravinnehuuhtoumia pääse kiinteistöiltä 
lahteen.  
 
Valuma-alueella tulisi välttää sellaisia suuria avohakkuualueita, jotka aiheuttavat 
ravinteiden pintavalunnassa suuria piikkejä. Suojavyöhykkeiden jättäminen on sen vuoksi 
tärkeää.  
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4.2.1 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 

Tärkein ulkoisen kuormituksen suojelutoimi olisi rajoittaa Keltalahteen tulevaa 
ravinnekuormitusta, joka on peräisin valuma-alueelta. Jos ulkoista kuormitusta ei saada 
kuriin, muiden kunnostustoimenpiteiden aikaansaamat tulokset ovat vain väliaikaisia.  
 
Ulkoista ravinnekuormitusta Keltalahdelle tuo todennäköisesti eniten vapaa-ajan asukkaat. 
Rantaviivalla tai heti sen tuntumassa on 51 kiinteistöä. Asukkaiden runsas määrä ja 
kiinteistöjen sijoittuminen edesauttavat jätevesien ja muun ravinnekuorman kulkeutumista 
lahteen. Kiinteistöjen jätevesien käsittely olisi ensisijaisen tärkeää saada kuntoon.  
 
Toimenpiteenä suositellaan tiedottamista Keltalahden asukkaille oikeista tavoista käsitellä 
harmaita jätevesiä sekä kuinka hoitaa niittämällä oikein omaa rantaa. 
 
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva asetus tuli voimaan 3.4.2017. Se 
velvoittaa ranta-alueella (100 m keskiveden korkeudesta) jätevesijärjestelmien 
järjestämistä joissa puhdistustehon tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 
mennessä Rakennettaessa uusia rakennuksia tulee jätevesijärjestelmän olla asetuksen 
mukainen.  
 
Kiinteistöllä, jolla on kuivakäymälä ja kantovesi, ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää, ellei 
siitä aiheudu pilaantumisen vaaraa. Tosin kunta voi asettaa tarkemmat 
puhdistusvaatimukset mitä asetus vaatii, jos katsoo sen tarpeelliseksi.  
 
Lisäksi jokaisella rakennetulla kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesien käsittelystä ja 
johtamisesta ympäristöön. Tämä selvitys tulee säilyttää kiinteistössä ja tarvittaessa 
toimittaa kunnan viranomaiselle. 
 
Taulukko 11. Valtioneuvoston asetuksessa määritellyt vaadittava puhdistustasot 
 

  Orgaaninen aine Fosfori Typpi 

Peruspuhdistustaso 80 % 70 % 30 % 

 
 
Keltalahteen tuo myös ravinteita metsätalouden toimenpiteet, erityisesti avohakkuut. 
Metsän aiheuttamaa ravinnekuormitusta voidaan välttää jättämällä riittäviä 
puskurivyöhykkeitä hakkuualueen ja vesistön väliin. Ravinteita pidättää tehokkaasti myös 
suot sekä kosteikot.  
 
Luonnollinen ravinteiden huuhtoutuminen on otettava huomioon. Sitä ei voida kokonaan 
poistaa, mutta sitä voidaan hillitä kosteikkojen ja laskeutusaltaiden avulla. Keltalahdella on 
suo- ja kosteikkoalueita luonnostaan verraten runsaasti. Tässä tilanteessa niitä tulisi vaalia 
ja säilyttää eikä ojittaa.  

4.2.2 Vesikasvillisuuden niitto ja muu poistaminen 

Vesikasvien niiton tuloksena veden virtausolosuhteet paranevat eikä vesi jää seisomaan. 
Vesikasvit ovat toisaalta osa järven ekologiaa, sillä ne ovat tärkeitä vesieliöiden 
elinympäristöä. Vesikasvillisuus parantaa myös veden laatua, mutta rehevöitymisen vuosi 
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vesialueita joudutaan usein niittämään virkistyskäytön vuoksi. Oikein suoritettu niitto 
parantaa myös kalaston ja linnuston elinolosuhteita. 
 
Keltalahdella eniten niittotarvetta aiheuttaa kaisla, järviruoko ja kelluslehtiset kasvit 
(ulpukka, lumme ja uistinvita). 
 
Niitossa olisi hyvä välttää suorien väylien tekoa ja vesikasvillisuuden ulkoreunasta tulisi 
tehdä poimuileva luonnollisen näköinen linja. Kuvat 11, 12 ja 13 havainnollistavat niitto-
ohjeita. Kasvillisuus suojaa rantaa eroosiolta ja estää maalta tulevia ravinnehuuhtoutumien 
pääsyn lahteen varsinkin tulouomien suulla. Vesikasvit ja niiden pinnalla viihtyvät levät 
sitovat ravinteita ja rajoittavat kasiplanktonin kasvua. Niittoa suorittaessa on hyvä myös 
jättää kasvillisuutta rantaan.  
 
Tärkeää vesikasvillisuuden niitossa on oikea-aikaisuus.  Jos niitetään vain kerran, niin 
tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa. Kun niittoja on useampia kertoja 
kesässä ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun 
lopulla ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein. Purojen ja laskuojien suussa kannattaa 
säilyttää aina vesikasvillisuutta. Vesikasvillisuus toimii hyvänä puskurina ja suodattimena 
valuma-alueelta tulevalle ravinnekuormalle.  
 
Keltalahden päälaskuojan suu on kaivurilla avattu leveäksi valtaojaksi noin 300-400 metrin 
matkalta mutta sen yläpuolella on laaja kosteikko joka toimi osaltaan puskurina.  
 
Ulpukan ja lumpeen niitossa kestävin tulos saadaan aikaan, jos niitto aloitetaan, kun 
ensimmäiset pienet lehdet ilmestyvät veden pinnalle. Sitten toimenpide uusitaan aina kun 
uudet pienet lehdet ilmestyvät pinnalle.  
 
Ilmaversoiset kasvit kuten järviruoko, järvikaisla ja järvikorte voidaan hävittää niittämällä. 
Niitto tulee suorittaa niin läheltä pohjaa kuin mahdollista.  
 
Vita on helpointa niittää nuorina kasvustoina koska varsi kovettuu nopeasti ja on 
käsiniitossa sen vuoksi työläs poistaa. 
 
Kelluslehtiset kasvit kuten uistinvita, lumme ja ulpukka voidaan myös niittää. Usein ne 
kasvavat takaisin ravinnepitoisen juurakkonsa vuoksi. Juurakon poisto on tehokkaampi 
keino poistaa kelluslehtisiä kasveja. Menetelmä on niittoa kalliimpi mutta ruoppaukseen 
verrattuna halvempi. Juurakon poisto samentaa tilapäisesti järveä ja tapa voi myös 
hetkellisesti lisätä veden ravinnepitoisuutta, jonka vuosi työ olisi hyvä suorittaa syksyllä. 
Ulpukkaa käsiteltäessä on hyvä muistaa ulpukan olevan myrkyllinen kasvi ja erityisesti sen 
juuristo on myrkyllinen. 
 
Liitteessä 3 on arvioitu eri menetelmien ja työtapojen soveltuvuutta vesikasvustojen 
poistamiseen Keltalahden olosuhteisiin. Taulukossa 12 on esitetty yhteenveto 
suunnittelutyön aikana tehtyjen kokeiden tuloksista.. Testissä kokeiltiin 15 eri välinettä 
(pirunkoura (kaksi mallia), nurmikkoharava, kolmiorauta pohjassa(proto), Tikkasen Pajan 
kaislaleikkuri, kaislaviikate, tavallinen viikate, pitkävartinen pensasleikkuri, T-muotoinen 
kaislarauta, haravakoneen harava, muovitalikko, kalvopumppu, mudankeräyslaatikko, 
moottoriveneellä vedettävä vaijeri ja ulpukan juuren koneellinen repimislaite. 
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Taulukko 12. Yhteenveto vesikasvien poiston työkalujen ja –menetelmien soveltuvuudesta Keltalahdella 
 

Työkalu/menetelmä Kasvusto Syvyys Pohja 

Upos/karike Kellus/pinta Alle 1.5 m Yli 1.5 m Tasainen Kivinen 
Pirunkoura Tehoton 

poistamisessa 
pohjasta 

Vain 
niittojätteen 
keräys 

Soveltuu heikosti 
pohjasta 

Raskas, ei sovellu Soveltuu Soveltuu 

Nurmikkoharava Erinomainen 
ärviälle 

Vain keräys Soveltuu 
pohjasta 

Raskas, soveltuu 
heikosti 

Soveltuu Ei sovellu  

Kolmiorauta pohjassa 
(proto) 

Niitto/repiminen 
pohjasta 

Niitto 
pohjasta (?) 

Heittämällä ja 
veneellä vetäen 

Soveltunee m-
veneellä vetäen 

Soveltuu Rikkoutumisvaara 

Tikkasen leikkuri Niitto Niitto Soveltuu Vain kasvin 
yläosa 

Soveltuu Ei sovellu pohjassa 

Kaislaviikate Niitto Niitto Soveltuu Vain kasvin 
yläosa 

Soveltuu Ei sovellu pohjassa 

Tavallinen viikate Niitto Niitto Soveltuu Vain kasvin 
yläosa 

Soveltuu Ei sovellu pohjassa 

Pitkävartinen 
pensasleikkuri 

Niitto Niitto Soveltuu Vain kasvin 
yläosa veneestä 

Soveltuu Ei sovellu pohjassa 

Kaislarauta (ei kokeiltu) Repiminen Repiminen 
pohjasta 

Soveltuu Soveltunee m-
veneellä vetäen 

Soveltuu Rikkoutumisvaara 

Haravakoneen harava 
(proto) 

Vain keräys, 
hankala 

Vain keräys, 
hankala 

   Ei 

Muovitalikko Vain nosto, ei sovellu     
Kalvopumppu Sopii 

mutapohjassa 
Ei Soveltuu Soveltuu Soveltuu Voi olla hankala 

Mudankeräyslaatikko Sopii jotenkin 
mutapohjassa 

Ei Hankala käyttää Ei sovellu Soveltuu Ei sovellu 

Messumatto Ei kokeiltu vielä Kaikki     
Koneellinen repiminen Upos- ja kelluskasvit Soveltuu Kaipaa 

jatkokehittelyä 
Soveltuu 
erinomaisesti 

Riski katkojen 
muodostumiseen 
työn kuluessa 

Veto vaijerilla Upos- ja kelluskasvit Soveltuu Soveltuu Soveltuu 
erinomaisesti 

Onelmallinen jos 
runsaasti kiviä tms. 
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Uposlehtisten vesikasvien juuriston poistoon parhaat poistovälineet ovat ärviälle 
nurmikkoharava ja muille moottoriveneellä vedettävä kolmiorauta sekä mahdollisesti T-
mallinen kaislarauta. Kelluslehtisten ja uposkasvien pelkkään niittoon sopivat kolmiorauta 
pohjassa, Tikkasen leikkuri, kaislaviikate ja pitkävartinen pensasleikkuri. Kelluslehtisten 
vesikasvien niittoon sopivat välineitä ovat vedettävä kolmiorauta pohjassa, Tikkasen 
leikkuri, kaislarauta, kaislaviikate ja pitkävartinen pensasleikkuri.  
 
Kelluslehtisten vesikasvien juurakon poistoon sopii moottoriveneellä vedettävä vaijeri sekä 
erillinen koneellinen repijälaite jonka pilottikäyttöä kokeiltiin Keltalahdella syksyllä 2017. 
Repijälaite osoittautui tehokkaaksi varsinkin jos se on kiinnitetty alukseen, jossa on 
runsaan pinnalle tulevan ulpukan juurimassan keräykseen ja rannalle nostoon tarkoitettu 
haravalaite. Laitteen tehokuutta voidaan vielä parantaa lisäämällä leveyttä ja pienehköillä 
muutoksilla rakenteessa niin että terälaitteen tukkeutumisen hukka-aikaa voidaan 
ratkaisevasti  vähentää.  
 
Niittojäte tulisi aina poistaa vedestä ja läjittää niin kauas rannasta, ettei se jää 
kuormittamaan järveä. Veteen jätettynä se kuluttaa hajotessaan happea ja aiheuttaa 
Keltalahden happipitoisuuden heikentymisen entisestään.  
 
Uposkasveja kuten ahvenvitaa, karvalehtiä, vesiruttoa ja ärviää ei kannata niittää, sillä ne 
lisääntyvät palasista ja niitto voi kiihdyttää niiden kasvua järvessä. Niiton sijasta näitä 
kasveja voi poistaa rajallisilla aluilla nuottaamalla tai haraamalla pyrkien samalla juuriston 
poistoon. Käsiteltävän alueen suuruus ei voi olla useampia hehtaareita tai sitten 
nuottauksessa on käytettävä koneellista kalustoa.  
 
Ojien suulla ja rannoilla olevaa kaislikkoa ja ruovikkoa on syytä niittää talvella jään päältä, 
jotta saadaan kuollut kasvimassa pois vedestä.  Niittojäte voidaan polttaa jään päällä 
sopivissa olosuhteissa. Erityisesti Vuorenlamminojan tulouoman suulla sijaitsevaa 
kaislikkoa on syytä niittää talvella jään päältä kuolleen kasvimassan poistamiseksi, jotta se 
ei rehevöittäisi lahden vettä hajotessaan. 
 
Vesikasveista järviruo`on ja järvikaislan niitosta voidaan pitää taukoa ja keskittyä ärviän 
ulpukan poistamiseen. Ärviää ei ole syytä niittä, koska se lisääntyy pienistäkin kasvin 
palasista. Sen poistoa voi kokeilla tukahduttamalla. Ulpukan poisto on syytä suorittaa 
juuristoa repimällä, tarvittaessa useana vuotena peräkkäin.  
 
Sisäisen kuormituksen takia Keltalahdesta on poistettava kasvimassaa sekä särkikaloja. 
Työ vaatii pitkäjänteistä ponnistelua monena vuotena peräkkäin. 
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KUVA 11. Niittämätön lähtötilanne.  
 

 
KUVA 12. Niitossa ei saa tehdä suoria linjoja, eikä tulouoman edestä saa poistaa 
kasvustoa. 
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KUVA 13. Niitossa täytyy jättää tulouomien kohdalle kasvillisuutta sekä vesikasvillisuuden 
ulkoreunasta tulisi tehdä poimuileva luonnollisen näköinen linja.  

4.2.3 Hoitokalastus 

 
Keltalahden hoitokalastuksena on tärkeää särkikalojen poistaminen vedestä juuri ennen 
särkikalojen kutuaikaa, joka alkaa touko- ja kesäkuun vaihteessa veden lämpötilan 
noustessa kymmeneen asteeseen. Erityisesti olisi huolehdittava myös pienten särkikalojen 
poistamisesta koko kesäkauden aikana.  
 
Särkikaloja voidaan myös vähentää petokaloja istuttamalla ja istutettavaksi petokalaksi käy 
esimerkiksi kuha ja hauki. Ongelmaksi kalanistutuksessa voi tulla, etteivät petokalat jää 
Keltalahteen vaan siirtyvät Ruotsalaisen järven muihin osiin. Sama asia koskee myös 
särkikalojen hoitokalastusta koska niitä tullee lisää Näsiäissalmien kautta.  
 
Joka tapauksessa Keltalahden kalastajia olisi hyvä neuvoa olla päästämättä pyydystettyjä 
särkikaloja takaisi veteen, vaan ne pannaan kompostiin tai syötetään elämille. 
 
Keltalahdella tulisi suorittaa koekalastus niin että saadaan luotettavaa tietoa lahden 
kalakannasta. Keltalahden valuma-alueen asukkaille tehtiin kalastuskysely (Liite 2), mutta 
se on vain suunta-antava.  

4.2.4 Vedenlaadun seuranta  

Keltalahden vedenlaatua on tarpeen systemaattisesti tarkkailla 1–2 kertaa vuodessa.  
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Varsinaiset mittaukset kannattaa toteuttaa samoihin aikoihin kuin aiemmin otetut näytteet 
eli keväällä maalis-huhtikuun taitteessa ja syksyllä elo-syyskuun taitteessa. Näin 
mittaukset ovat keskenään vertailukelpoisia.  
 
Näkösyvyyden mittaamista kannattaa jatkaa, koska se on hyvä ja yksinkertainen keino 
seurata lahden tilaa pitkällä aikavälillä. Mittaaminen tulisi suorittaa samassa paikassa ja 
samaan aikaan vuodesta. Mittauspaikoista ja tuloksista on pidettävä pitää kirjaa ja 
mittaamisen tulisi suorittaa samat tai muuten koulutetut henkilöt, jotta mittaaminen sujuisi 
aina samalla tavalla. Mahdollisista levähavainnoista kannattaa myös pitää kirjaa.  
 
Vesianalyysejä on hyvä tehdä seurantana monena vuonna, mieluimmin peräkkäin, jotta 
saadaan luotettava kokonaiskuva lahden tilanteesta. Vesinäytteiden ottoon voidaan pyytää 
ympäristöalan opiskelijoita LAMK:sta. Näin kustannukset pysyvät maltillisena. Koska vuosi 
2017 oli poikkeuksellinen, uusintanäytteiden ottaminen syksyllä 2018 on perusteltua, jotta 
saadaan luotettava lähtötilanne seurantaa varten jota tulee suorittaa muutaman vuoden 
välein. 

4.2.5 Vesikasvuston poistomenetelmien kehittäminen  

Kokeilluista poistotekniikoista tulee valita kuhunkin tarkoitukseen ja olosuhteisiin sopivat 
(liite 3). Koeniittoa tulee jatkaa useampi kesä, jotta tulokset voidaan arvioida. Parhaiten 
sopivista työmenetelmistä eri tilanteisiin on levitettävä tietoa rannanomistajien keskuuteen 
niin että työn tuloksellisuus paranee ja rasittavuus vähenee. Paikalla tapahtuva neuvonta 
on usein tarpeen hankkeen toimesta. Koneellista ulpukanjuuren repimistä on syytä jatkaa. 
Kehittämistoimien tuloksista on syytä laatia tiedotteita rantojen omistajien omien toimien 
helpottamiseksi. 

4.2.6 Laskeutusaltaiden perustaminen  

Keltalahden pohjoisrannan tuntumassa on kahteen tulouomaan rakennettu 
laskeutusaltaita (kiinteistönumero: 16-407-1-157 ja 16-407-1-181), jotka on hyvä tyhjentää 
määrävälein kun ne ovat alkaneet täyttyä. Samanlaisten altaiden perustamista olisi 
edistettävä myös muille pienille tulouomille. Jälkimmäinen kaksivaiheinen allas sopii hyvin 
demonstraatiotarkoituksiin ja siten edistäisi samanlaisten toimenpiteiden tekemistä muiden 
pienehköjen laskuojien tulouomien yläpuolelle. 
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5 KELTALAHDEN VESI- JA VALUMA-ALUEEN HOITOSUUNNITELMA 

5.1 Tavoite 

Suunnitelman tavoitteena on parantaa Keltalahden ekologista tilaa vähentämällä ulkoista 
ja sisäistä kuormitusta niin, että veden hyvä laatua parannetaan ja ylläpidetään 
tulevaisuudessa.  
 
Rannan viihtyisyys ja alueen monikäyttö virkistykseen ei saa kärsiä. Keltalahdessa pitää 
pystyä tulevaisuudessa uimaan ja kalastamaan normaalisti. 
 
Keltalahden hoitamattomuus johtaa lahden rehevöitymisen kiihtymiseen. Rehevässä 
järvessä vapaa-ajan toiminta kuten uiminen ja kalastus on epämiellyttävää tai jopa 
mahdotonta.  Järviin kertyy luontaisesti ravinteita ja luontaista rehevöitymistäkin tapahtuu, 
mutta ihmisen toimet nopeuttavat rehevöitymisprosessia. Ilmastonmuutoksen tuomat ilmiöt 
alkavat myös nopeuttaa rehevöitymistä Keltalahden tapaisilla vesialueilla joissa veden 
vaihtuvuus on suhteellisen vähäistä. 
 
Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteitä vesialueella tarvitaan yhteistoimin sekä 
omatoimisesti ranta-asukkaiden keskuudessa. Lisäksi valuma-alueen maanomistajilla on 
tärkeä rooli ulkoisen kuormituksen hallinnassa. Kaikkien osapuolten tietoisuutta 
yhteistoiminnan välttämättömyydestä ja omakohtaisten toimien tarpeellisuudesta on 
lisättävä.  

5.2 Hoitotoimenpiteet 

5.2.1 Vesialueen hoitotoimenpiteet 

Yhteenveto vesialueen hoitotoimenpiteistä on seuraava:  
 

1) Veden vaihtuvuuden ylläpitämiseksi pidetään Näsiäissalmet vapaana kasvustosta 
ja muut veden kiertoon ja laatuun vaikuttavat kasvillisuusalueet niitetään 
periodeittain (1-2 vuoden välein) yhteisvoimin 

2) Ranta-asutuksen edessä oleva kasvillisuutta poistetaan omatoimisesti ottaen 
huomioon ekologiset tekijät ja rannan käytön intimiteetin turvaaminen. Talviniittoa 
on tehokasta tehdä biomassan vähentämiseksi suhteellisen vähäisin ponnistuksin.  

3) Rantakiinteistöillä vähennetään tarvittaessa jätevesien aiheuttamaa ulkoista 
kuormitusta järveen: omien jäte- ja harmaiden vesien puhdistuksen tehon 
parantaminen, joka saattaa tarvita puhdistusmahdollisuuksien selvittämistä ja 
laitteiston kunnostamista  

4) Hoitokalastus rannanomistajien ja muiden kalastajien toimesta, jonka tärkein 
ajankohta on varhain keväällä ennen särkikalojen kutuaikaa (toukokuu-kesäkuun 
alku). Saaliskalat, ml. sintit, on poistettava vedestä.  

5) Koekalastuksen toteutusta on harkittava selkeän kuvan saamiseksi kalakannan 
nykytilasta (mahdollisesti yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa). 
Koekalastuksen perusteella voidaan ratkaista onko mahdollinen yhteisesti 
suoritettava hoitokalastus tarpeen (esim. yhteistyössä ProAgrian kanssa). 
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5.2.2 Valuma-alueen hoitotoimenpiteet 

Valuma-alueen hoitotoimenpiteitä ovat: 
 

1) Suurten avohakkuualueiden toteuttaminen niin, että vesiensuojelunäkökohdista on 
riittävästi huolehdittu, ml. tarpeellisten suojavyöhykkeiden jättäminen 
hakkuualueiden sekä laskuojien, purojen, lampien ja Keltalahden vesialueen väliin 

2) Soiden uudisojitusten välttäminen  
3) Olemassa olevien ojien kunnostustoimien yhteydessä huolehtiminen siitä että 

ravinnehuuhtoutumat minimoidaan esim. laskeutusaltailla 
4) Nykyiset kosteikot, erityisesti Vuorenlamminojan päätulouoman alapäässä pyritään 

säilyttämään nykytilassa 
5) Lampien rannat pyritään säilyttämään nykytilaisina 
6) Pienten tulouomien suulle jätetään ravinnekuormitusta sitovaa vesikasvillisuutta ja 

yläpuolelle rakennetaan periodeittain tyhjennettäviä laskeutusaltaita ja kivipatoja, tai 
käytetään muita sopivia keinoja kuormitusta vähentämään  

7) Vuorenlamminojan päätulouoman veden laatua seurataan periodeittain 
metsätalouden ulkoisen kuormituksen muutosten selvittämiseksi.  

 
Kaikki yllä mainitut toimenpiteet edellyttävät maanomistajien omia päätöksiä. 
Suunnitelman toteutus pyrkii lisäämään heidän tietoisuuttaan hyvistä käytännöistä ja 
metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista vesiensuojeluun. 

5.3 Organisointi 

Keltalahden kunnostushanketta on tähän saakka toteutettu rekisteröitymättömänä 
talkooyhtymänä, jossa on ollut jäseniä noin 40 eli pääosa rantakiinteistöjen omistajista.  
Toiminnasta on huolehtinut erillinen toimeenpanoryhmä ja lisäksi talkooyhtymällä on ollut 
tiliöinnin ja toiminnan tarkastaja. Näin ei voida enää jatkaa, ei vähiten sen vuoksi, että 
valtiovallan tukea ei tulevaisuudessa voi saada ilman muodollista organisoitumista. 
 
Tämän vuoksi osana suunnitelmaa ehdotetaan perustettavaksi erillinen yhdistys, jonka 
alustavaksi nimeksi on suunniteltu Keltaniemen vesiensuojeluyhdistys. Nimivalinta  on 
perusteltua seuraavien seikkojen vuoksi: 
 

• Keltalahti jakautuu kahden yhteisen vesialueen osakaskunnan kesken 
(Keltaniemen ja Urajärven osakaskunnat), joilla molemmilla on käyttöoikeus 
puoleen vesialuetta.  

• Melkein kaikki valuma-alueen maanomistajista kuuluvat Keltaniemen yksityistien 
tiekuntaan ja ovat samalla jommankumman osakaskunnan jäseniä.  

 
Tämän vuoksi on luontevaa että hanketta jatketaan siten, että tulevat hoitotoimet kattavat 
myös muita ”keltaniemeläisten” käyttämiä vesialueita (Sirkkulahti, Hopeaselän eteläosa, 
Koivuselän länsiosa), koska ne ovat osa samaa vesiekosysteemiä. Pääpaino hoitotoimista 
säilynee kuitenkin Keltalahdessa. 
 
Perustettavalle yhdistykselle laaditaan säännöt, se rekisteröidään sekä valitaan toimielimet 
niin, että työtä jatketaan yhdistyslain puitteissa.   
 



37 

Hoitosuunnitelman toteutuksessa ollaan yhteistyössä Asikkalan kunnan, Etelä- ja Keski-
Päijänteen kalastusalueen, Keltaniemen ja Urajärven osakaskuntien, Rutalahden 
kalastusyhdistyksen, ELY-keskuksen, ProAgrian, Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin 
yliopiston Lammin biologisen aseman, Koulutuskeskus Salpauksen (vesinäytteiden otto 
oppilastyönä) ja muiden tahojen kanssa. 

5.4 Tiedotus 

Hoitosuunnitelman laadinnan kuluessa lähetettiin vesi- ja valuma-alueen maanomistajille 
yhteensä kolme tiedotetta, joista yhteen oli liitetty kalastuskysely. Tätä varten luotiin 
osoitetietokanta ja tiedotteiden lähettäminen tehtiin joko postitse tai sähköpostilla. 
Tiedotteet asetettiin lisäksi Keltaniemen kylän ilmoitustaululle Keltaniementien 
alkupäähän.  
 
Lisäksi tiedotusta varten perustettiin kotisivu osoitteeseen www.keltalahti.fi, johon ladattiin 
tiedotteet, raporttiluonnoksia ja muuta aineistoa.   
 
Tiedotus on keskeinen toimintamuoto vesi- ja valuma-alueen hoitosuunnitelman 
toteuttamisessa. Sitä tullaan jatkamaan seuraavasti: 
 

1) Periodisten tiedotteiden lähettäminen suojeluyhdistyksen jäsenille ja alueen muille 
maanomistajille, erityisesti koskien suojeluyhdistyksen toimintaa ja yhteisvoimin 
tehtäviä toimenpiteitä kuten koneellisen vesikasvuston poistaminen tai strategisten 
kohteiden ruoppausten suorittaminen siten kuin tilanne vaatii.  

2) Kotisivun ylläpitäminen ja kehittäminen niin että sieltä helposti löytyy vesien hoitoon 
ja suojeluun liittyvä tarpeellinen informaatio sekä linkit, joiden avulla myös 
syventävää lisätietoa on saatavilla. Kotisivu toimii myös maanomistajille keinona 
lähettää kommentteja ja ehdotuksia koskien suoritettuja ja tulevia toimenpiteitä. 

3) Yksikertaisten oppaiden laatiminen rantojen ja muiden maanomistajien 
toimenpiteiden helpottamiseksi hyödyntäen jo olemassa olevaa dokumentaatiota. 

4) Yhteistoiminta vesialueiden osakaskuntien ja Ruotsalaisen kalastusalueen kanssa 
tietojen vaihdolla ja kokouksiin osallistumisella 

5) Suojeluyhdistyksen vuosikokoukset toimivat myös tärkeänä tiedotuskanavana ja 
niiden yhteydessä voidaan järjestää esittelyä vesikasvien poistotekniikoista ja 
muista tarvittavista toimenpiteistä 

 
Alkuvaiheessa on tarpeen saada mahdolliset kommentit hoitosuunnitelmaluonnokseen 
ennen kuin se viimeistellään niin että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Kun 
suunnitelma on lopullisessa muodossaan, järjestetään kaikille avoin tilaisuus, jossa 
sisältöä selostetaan ja sovitaan tulevasta työohjelmasta. 
 
Hoitosuunnitelman toteutuksen edistyessä voidaan järjestää kysely alueen asukkaille, 
jossa kerätään tietoa ja mielipiteitä hoitotoimenpiteiden onnistumisesta ja puutteista. 
Kyselyn voi järjestää nettisivujen kautta tai sitten sähköpostitse.  Kerätty tieto palvelisi 
tulevien toimenpiteiden suunnittelua ja maanomistajien ja vesialueen käyttäjien 
sitouttamista hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.  

http://www.keltalahti.fi/
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5.5 Hoitotoimenpiteiden kustannukset ja rahoitus 

Vesianalyysien hintaan vaikuttaa moni asia. Hintaa nousee, jos käyttää laboratorion 
kemikaaleja tai tilaa näytteenottajan. Lammin biologisella asemalla tehdyt vesianalyysit 
maksoivat noin 500 euroa. Näytteet otti ulkopuolinen näytteenottaja omilla kemikaaleillaan. 
Vesinäytteistä tutkittiin 6x ammoniumtyppi, 6x fosfaattifosfori, 6x nitraatti-nitriittitypen 
summa, 6x kokonaistyppi, 6x kokonaisfosfori, 4x liuennut happi ja 3x sähkönjohtavuus. 
Näytteenottajaksi voi koittaa saada pätevöityneitä opiskelijoita ja näin kustannukset 
pysyvät alhaisina. 
 
Kunnostushanke on niitättänyt sellaisia vesialueen kohteita, jotka ovat olleet 
vedenvaihtuvuuden tai rehevöitymisen voimistumisen takia strategisesti tärkeitä 
hyödyntäen kaikkia rannanomistajia. Kustannukset ovat olleet 3000-4800 euron luokkaa 
per kerta. Niittokustannuksiin on kuulunut niitto, niittojätteen keräys ja vesikuljetus, nosto 
vedestä sekä kuljetus läjitykseen. Kun kasvuston poistaminen tehdään vuosittain, 
kustannukset pysyvät maltillisina. 
 
Samassa yhteydessä sellaiset rannanomistajat jotka ovat tarvinneet koneellista niittoa, 
ovat voineet omaan lukuunsa niitättää omaa ranta-aluettaan. Kustannukset ovat olleet 
keskimäärin 150-250 euroa riippuen käytetystä työajasta. Tällöin rannanomistajien  ei ole 
tarvinnut maksaa koneiden siirrosta aiheutuvia kustannuksia. 
 
Koneellisen vesikasvuston juurien repimisestä ei ole vielä luotettavaa tietoa olemassa. 
Johtuen työn hitaudesta niittoon verrattuna, voidaan arvioida että kustannukset tulevat 
pinta-alayksikköä kohden olemaan noin puolitoista kertaa korkeammat, mutta arvio 
tarkentuu vasta kun kokemus asiasta karttuu. 
 
Kosteikkojen rakennukseen kuluvat kustannukset vaihtelevat paljon. Pudasjärvellä 
sijaitsevan kahdeksan hehtaarin kokoisen kosteikon toteuttamiselle kustannukset olivat 7 
100 euroa ja työ toteutettiin patoamalla. Pappilanluhdan kosteikko Lieskassa maksoi 30 
000 euroa, mutta kokoa kosteikolla on 10 hehtaaria. Parin hehtaarin kokoinen Härmälän 
kosteikko Sauvossa maksoi 6 100 euroa. Näiden mallikosteikkojen hinnat hehtaarille olivat 
alle 1 000 eurosta 3 000 euroon. Kosteikkojen tekoon voi hakea tukea ulkopuolisilta 
tahoilta mm. paikallisilta ELY-keskuksilta, Leader-hankkeelta tai Suomen 
metsäkeskukselta.  
 
Laskeutusaltaiden rakennuskustannukset vaihtelevat kohteittain. Pienehköjen laskuojien 
tuntumaan rakennetut altaat maksavat kertaluokkaa muutaman sadan euron verran 
riippuen olosuhteista. Jos tyhjentäminen tapahtuu muun maansiirtotyön ohessa lähellä 
kohdetta, kustannukset ovat alle 100 euron luokkaa. 
 
Sunnitelman toteutuksen kustannuksiin on mahdollista hankkia rahoitusta eri lähteistä: 
 

• Päijänne Leader-hanke rahoittaa maaseudun asumisviihtyvyyden, 
vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen liittyviä hankkeita. 
Ohjelmassa on erillinen kalatalousryhmä joka voi tukea koekalastusta ja muita 
kalatalouteen liittyviä hankkeita. 

• ELY-keskus voi tukea useita eri toimenpiteitä suunnitelman toteuttamiseksi 

• Metsäkeskukselta voi hakea tukea metsätalouden vesiensuojeluun 
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• Kosteikkoihin voi hakea osallistumista Suomen Riistakeskukselta, jolloin painotus 
on ns. riistakosteikossa, jotka voivat samalla toimia myös vesiensuojelussa mm. 
kiintoainetta pidättäen 

• Asikkalan kunta on tukenut kahtena vuotena vesikasvuston poistoa Keltalahdella 

• Keltaniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta on tukenut kunnostustoimia 
useana vuonna 

• Rutalahden kalastusyhdistys on antanut yhtenä vuonna avustuksen vesikasvuston 
poistamiseen 

 

Tämän lisäksi tarvitaan myös omarahoitusta, joka suunnitellaan hoidettavaksi 
perustettavan suojeluyhdistyksen jäsenmaksuilla. 

5.6 Lisätutkimustarpeet 

Keltalahden vedenlaatua on syytä selvittää jatkuvasti periodeittain ottamalla näytteitä 
samoista paikoista ja samaan aikaan vuodesta kuin v. 2017.  Perättäisten vesianalyysien 
avulla saadaan pitkän aikavälin tietoa lahden tilasta ja sen muutoksista.  
 
Vesialueen pH:ta olisi hyvä seura ja mitatta vuosittaisien vesianalyysien yhteydessä. pH 
on hyvä mitata laboratoriossa, koska pH-paperi on epätarkka luonnon vesissä. pH oli nyt 
mitattuna happaman puolella, mutta tulos on mitattu pH-paperilla.  
 
Luonnonvarakeskus on kehittänyt menetelmää metsämaiden ravinnekuormien arviointiin,4 
jonka käyttöä voitaisiin testata Keltalahden valuma-alueella. 
 
Tulokset on raportoitava kansantajuisessa muodossa ja saatettava kaikkien osapuolten 
tietoon niin, että korjaaviin toimiin voidaan välittömästi ryhtyä.  
 
Tieto uhanalaisten lajien esiintymisestä vesialueella on puutteellista ja sen vuoksi asiasta 
olisi syytä tehdä selvitys. Erityisesti olisi selvitettävä esiintyykö Keltalahdella 
viitasammakkoa ja missä sen mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat, sillä niiden 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

5.7 Toteutusaikataulu ja seuranta 

Taulukossa 13 on esitetty suunniteltujen toimenpiteidenaikataulu vuosille 2018-2022. 
Taulukossa 14 on toimenpiteiden ajoittuminen kalenterivuoden kuukausien kesken.  
 
Toteutusvastuut on osoitettu seuraavasti: 
 

• Y     – vesiensuojeluyhdistys 

• RO  - rannanomistajat 

• MO  - muut maanomistajat ja tahot 

•  
Kasvillisuuden poistamisen tarve tulee kuitenkin, joka vuosi arvioida erikseen. 
Näkösyvyyttä ja vedenlaatua olisi hyvä selvittää ottamalla näytteitä periodeittain kaksi 
kertaa vuodessa viiden vuoden ajan. 

                                                        
4 EU-Life-ohjelman FRESHABIT hanke. 
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Suunnitelman toteutuksen seuranta tapahtuu perustettavan vesiensuojeluyhdistyksen 
toimesta. Tarkoituksena on dokumentoida jatkuvasti 
 

• Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus (niitto, juuriston repiminen jne.) 

• Vesinäytteiden muutokset tulevina vuosina 

• Vesikasvillisuudessa tapahtuvat muutokset (runsastuminen, vahingollisten 
tulokaslajien esiintyminen) ml. valokuva-arkiston 

 
Seurantatiedon perusteella yhdistys ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. 
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Taulukko 13. Hoitosuunnitelman toteutusaikataulu 2018-2022 
 

Toimenpide Toteuttaja 2018 2019 2020 2021 2022 

VESIALUEEN HOITO       

Salmien ja muiden prioriteettialueiden niitto Y      

Yksityisrantojen edustan niitto RO      

Jätevesijärjestelmien parantaminen (tarvittaessa) RO      

Hoitokalastus RO, MO      

       

VALUMA-ALUEEN HOITO       

Hakkuiden ja ojien kunnostuksen vesiensuojelusta huolehtiminen MO      

Laskeutusaltaiden rakentaminen pienehköille tulouomille RO,MO      

Vuorenlammin tulouoman seuranta Y      

       

TIEDOTUS JA NEUVONTA       

Tiedotteiden laadinta ja postitus Y      

Kotisivun ylläpito Y      

Oppaiden laadinta Y      

Tietojen vaihto muiden yhteistyötahojen kanssa Y      

Suojeluyhdistyksen kokoukset Y      

Neuvonta Y      

       

TUTKIMUS JA SEURANTA       

Vesinäytteidon otto ja analyysi Y      

Koekalastus Y      

Uhanalaisten lajien kartoitus Y      

       

KOORDINOINTI JA RAHOITUS Y      
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Taulukko 14. Toimenpiteiden ajoittuminen kalenterivuodelle 
 

Toimenpide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VESIALUEEN HOITO             

Salmien ja muiden prioriteettialueiden niitto             

Juuriston repiminen             

Yksityisrantojen edustan niitto             

Jätevesijärjestelmien parantaminen 
(tarvittaessa) 

            

Omatoiminen hoitokalastus             

Vesinäytteet             

Näkösyvyys             

Levähavainnot             

             

VALUMA-ALUEEN HOITO             

Laskeutusaltaiden rakentaminen pienehköille 
tulouomille 

            

Vuorenlammin tulouoman seuranta             

             

TIEDOTUS JA NEUVONTA             

Tiedotteiden laadinta ja postitus             

 
Taulukossa ei ole mukana toimenpiteitä  joiden toteutus ei riipu kausivaihtelusta. 
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Liite 1. Kartta vesikasvillisuuden esiintymisestä Keltalahdella 
 

 
 

 
 
Järviruoko ja järvikaisla 
 
 
Ulpukka 
 
 
Uistinvita 
 
 
Siimapalpakko 
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Liite 2. Kalastuskyselyn tulokset 
 
 
Kalasto 
 
Keltalahden kalastoa tutkittiin kalastus-kyselylomakkeella keväällä 2017. Lomake 
lähetettiin kaikille valuma-alueen asukkaille, joilla on kalastusoikeus Keltalahteen. 
Kyselyitä lähetettiin 140 henkilölle, joista 20 vastasi. Kalastuskysely löytyy liitteestä 2. 
Kyselyssä selvitettiin kalastiko vastaaja, jos kalasti niin missä ja kuinka kauan hän on 
kalastanut.  Miten hän on kokenut kalakannan mahdolliset muutokset kalastus aikanaan. 
Kyselyssä kysyttiin myös veden laatuun liittyviä kysymyksiä. On hyvä muistaa, ettei kysely 
anna absoluuttista totuutta lahden kunnosta vaan sillä saadaan suuntaa antava tulos 
Keltalahden veden tilasta. Kysely tukee Keltalahden muita tutkimuksia.  
 
Vastanneista 79% kalasti ja heistä noin 53% on kalastanut keltalahdella yli 20 vuotta ja 20 
% on kalastanut 11-20 vuotta. Kyselyssä kysyttiin myös millaisena kalastajana itseään 
pitää ja 67% mielsi olevansa mökkikalastaja eli kalastus painottuu avovesikauteen loma-
ajalle. Vastanneista 33% piti itseään vapaa-ajan kalastajana, joka kalastaa Keltalahdella 
ympärivuoden. Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin miten vastaaja kalastaa alueella ja 
vastanneista katiskaa käytti 44%, virveliä 69%, verkoilla kalasti 31%, ongella kalasti 75% 
ja 38% pilkki. Vastaajat saivat laittaa kaikki kalastustavat kyselyyn mitä he käyttävät. 
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien mielipidettä keltalahden veden laatuun, kukaan ei 
vastannut, että vesi olisi huonoa, 23.5% piti tyydyttävänä, hyvänä 53% ja erinomaisena 
23,5% eli tässäkin tuli paljon hajontaa ja aina ihmiset eivät huomaa hitaasti tapahtuvia 
muutoksia. Kysymykseen liitettiin lisäkysymys millä selvitettiin onko veden laadussa 
tapahtunut muutoksia ja 80% vastaajista vastasi veden pysyneen ennallaan ja 13% 
mielestä se on heikentynyt ja 7% mielestä se on parantanut. Kyselyssä selvitettiin myös 
ovatko vastaajat kokeneet vedenlaadussa haittoja viimeisen viiden vuoden aikana: Veden 
sameuden oli huomannut 50 % vastanneista, rantojen limoittumisen sanoin 44%, 
särkikalat olivat 38% mielestä lisääntyneet, saaliskalojen laadunheikkenemisen valitsi 19% 
vastanneista, veden haju valitsi 7%, vesikasvillisuuden runsauden valitsi 50% 
vastanneista, Pyydysten limoittuminen haittasi 44%, Kivikot limoittuvat 19%, leväkukinnat 
haittasivat 19% vastanneista. Kyselyssä tutkittiin myös, onko kalojen maku muuttunut tai 
onko kalakuolemia havaittu keltalahdella ja kenenkään mielestä kalan maku ei ollut 
muuttunut eikä kukaan ollut havainnut kalakuolemia.  
 
Kyselyssä sai myös esittää edotuksi mitä Keltalahden kehittämiseksi. Seuraavia 
ehdotuksia tuli: 
 

-Verkkojen solmuvälirajoituksia voitaisiin lieventää alueella, jonne tuskin eksyy 
montaakaan lohikalaa (esim. Sirkkulahti) 
- Lisää istutuksia kuhaa, siikaa ja muita arvokaloja 
- Pyydysten selkeä merkitsemisen ja kalastuslupamerkkien valvonnan lisääminen 
koska usein on varastettu pyydysmerkkejä. 
- Troolaus kieltäminen 
- Petokalojen istutukset  
- Verkkomäärärajoitukset 
- Kuhan rauhoitusajan palautus (kesäkuu) 
- Hoitokalastus 
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- Kalaistutusten vaikutusten selvittäminen 
- Kalastajien tietoisuuden parantaminen hyvistä käytännöistä 

 
 
1.Kalastatteko: 

 
 
2.Millä vesialueella kalastatte: 

 
 

 

Kysymys	1	:Kalastatteko?

Kalastaa Ei	kalasta

Keltalahdella	
kalastavat
79	%

Eivät	kalasta	
keltalahdella

21	%

Keltalahti

Keltalahdella	kalastavat Eivät	kalasta	keltalahdella

Koivuselällä	
kalastavat
43	%

Eivät	kalasta	
Koivuselällä

57	%

Koivuselkä

Koivuselällä	kalastavat Eivät	kalasta	Koivuselällä
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Kysymys 3: Olen kalastanut vesialueella? 

 
 
4.Minkälaiseksi kalastajaksi arvioisitte itsenne? 

Sirkkulahdella	
kalastavat
36	%

Eivät	kalasta	
Sirkkulahdella

64	%

Sirkkulahti

Sirkkulahdella	kalastavat Eivät	kalasta	Sirkkulahdella

alle	5	vuotta
13	%

5-10	vuotta
13	%

11-20	vuotta
20	%

yli	20	vuotta
54	%

OLEN	KALASTANUT	VESIALUEELLA?
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5.Miten kalastatte vesialueella? 

 

 

Vapaa-ajankalastaja
33	%

mökkikalastaja
67	%

"ammattikalastaja"
0	%

Minkälaiseksi	kalastajaksi	arviotte	itsenne?

Vapaa-ajankalastaja mökkikalastaja "ammattikalastaja"

Katiska
44	%Ei	kalasta	

katiskalla
56	%

Katiskalla	kalastus

Katiska Ei	kalasta	katiskalla

Virveli
69	%

Ei	kalasta	
virvelillä
31	%

Virvelillä	kalastajat

Virveli Ei	kalasta	virvelillä
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6.Millaisena pidätte Keltalahden veden laatua? 

Verkot
31	%

Ei	kalasta	
verkoilla
69	%

Verkoilla	kalastus

Verkot Ei	kalasta	verkoilla

Onkiminen
75	%

Ei	kalasta	
onkimalla
25	%

Kalastaminen	onkimalla

Onkiminen Ei	kalasta	onkimalla

Pilkkiminen
37	%

Ei	kalasta	
pilkkimällä

63	%

Kalastamiinen	pilkkimällä

Pilkkiminen Ei	kalasta	pilkkimällä
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jatkoa  

 
 
7.Onko seuraavissa kalalajien kannoissa tapahtunut muutoksia viimeisen5 ja viimeisen 10 
vuoden aikana? 

Erinomainen
23	%

Hyvä
53	%

Tyydyttävä
24	%

Huono
0	%

6.	Millaisena	pidätte	Keltalahden	veden	laatua?

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Huono

Pysynyt	ennallaan
81	%

Heikentynyt
13	%

Parantunut
6	%

6.	Onko	veden	laatu	mielestänne?

Pysynyt	ennallaan Heikentynyt Parantunut
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7.	HAUKI	5v	ja	10v
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LAHNA	5v	ja	10v
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MADE	5v	ja	10v

10v 5v
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MUIKKU	5v	ja	10v

10v 5v
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Siika	5v	ja	10v

10v 5v

0

1
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TAIMEN/LOHI	5v	ja	10v

10v 5v	

0
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SÄRKI	5v	ja	10v
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8.Minkälaista saalista keskimäärin saitte kesällä 2016 pyyntiinne nähden? 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

MUUT	SÄRKIKALAT	5v	ja	10v

10v 5v

0

2

4

6

8

10
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14

Vähän Sopivasti Yli	oman	tarpeen

AHVEN
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Kyselyssä sai myös  kertoa jos jotain kalaa tulee yli oman tarpeen ja vastauksissa tuli 
esille suutari ja säynävä. 
 
9.Mitä teette kaloille joita ei syödä? 
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Vähän Sopivasti	 Yli	oman	tarpeen

HAUKI

0

1
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7

Vähän	 Sopivasti Yli	oman	tarpeen

SÄRKI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Heitän	takaisin	järveen	 Panen	kompostiin Syötän	eläimille
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10. Mitä haittoja olette havainnoineet viimeisen viiden vuoden aikana? 

 
 
11. Kalojen maku 

 
 
12. Kalakuolemat 

 
  

0
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Kysymys	10
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16

Kyllä Ei

Onko	kaljoen	maku	muuttunut?

0
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16

Kyllä Ei

Oletko	havainnut	kalakuolemia?
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Liite 3. Vesikasvien poistotekniikoiden arviointi-raportti  
 
 
Erillinen raportti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


