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Taustaa

• Ensimmäiset niitot ja vuosikymmeniä sitten, 
ja eräillä kohteilla v. 2013

• Talkooyhtymän perustaminen ja toiminnan
laajentaminen koko Keltalahden alueelle 2015

• Niitot 2014-16, rannanomistajien omat
toimenpiteet

• Vesiensuojelusuunnitelman laadinta 2017



Suunnitelman laadinta

• Vesi- ja valuma-alueen rajaus

• Veden laadun selvittäminen

• Kalastuskysely

• Vesialueen kriittiset kohteet ja ongelmat

• Valuma-alueen nykytilan selvittäminen

• Vesikasvuston poistossa käytettävät tekniikat

• Ulkopuolinen asiantuntija, Lamk-yhteistyö



Vesi- ja valuma-alueen rajaus

• Kylän vesialueet jakautuvat Keltaniemen ja Urajärvenosakaskuntien kesken
(Keltalahti puoliksi); Urajärvi vuokrannut kalastusoikeudet Rutalahden
kalastusyhdistykselle



Veden laatu Keltalahdessa

• 1987/89: fosforin määrä kohonnut, happitalous
järkkynyt, edellytykset rehevöitymiseen

• 2017 (viileä kesä): talvi- ja syysnäytteet: tilanne
lievästi rehevä

• Kauan jatkunut ulkoinen kuormitus, typpeä ja
fosforia ranta-asutuksesta, happamoituminen, 
happikato pohjalla

• Sisäinen kuormitus, happen puute vapauttaa
fosforia; tarve hoitokalastukseen

• Rantojen rehevöityminen



Vesikasvillisuus

• Järviruoko ja järvikaisla, uistinvita, ulpukka, siimapalpakko, ärviä, 
enimmäisiä havaintoja sinilevästä, turpeenmuodostus

• Kasvuston dynamiikka: ruoko➔ulpukka/vita/ärviä



Kalastuskyselyn tulokset

• 79% vastanneista kalasti (2/3 mökkiläisiä)

• Veden laatu: hyvä/tyydyttävä, 13% totesi hekentyneen, 

sameutta, limoittumista, särkikalojen runsastuminen ja

saaliskalojsen laadun heikkeneminen

• Toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi

(verkkojen solmuvälirajoitukset, kalanistutukset ja

vaikutusten selvittäminen, pyydysmerkintä ja valvonta, 

hoitokalastus, kalastajien tietoisuuden parantaminen)



Vesialueen kriittiset kohteet

• Riskitekijät: veden vaihtuvuus Näsiäissalmissa, kasvillisuuden
leviäminen veden kiertoa estämään,  sinilevän runsastuminen, 
turpeen muodostus veteen, ulkoisen kuormituksen kasvu ja piikit



Vesikasvuston poistotekniikat

• Järviru’on ja kaislan niitto käsin/veneellä (eri
ratkaisuja)

• Niittojätteen nosto käsin (pirunkouramallit)

• Ärviä: haravalla juurineen ja ylösnosto

• Koneniitto ja ulpukan repiminen juurineen



Valuma-alueen tilanne

• Vuorenlamminojan tärkeys tulouomana, kosteikko; lampien rannat; pienet
tulouomat

• Avohakkuuhuuhtoutumat piikkeinä kuormituksessa



Laskeutusaltaiden rakentaminen

• Kahteen tulouomaan on rakennettu laskeutusaltaita ja toimintaa on syytä
jatkaa



Suunnitelman tavoite

Tavoitteena on parantaa Keltalahden ekologista 
tilaa vähentämällä ulkoista ja sisäistä kuormitusta
niin, että veden hyvä laatua parannetaan ja 
ylläpidetään tulevaisuudessa

➢ Hoitamattomuus johtaa lahden rehevöitymisen kiihtymiseen 
(luonnollinen rehevöityminen, ihmisen toiminta, ilmaston muutos)

➢ Toimenpiteitä vesialueella tarvitaan yhteistoimin sekä 
omatoimisesti

➢ Kaikkien osapuolten tietoisuus yhteistoiminnan 
välttämättömyydestä ja omien toimien tarpeellisuudesta . 



Hoitotoimenpiteet

Vesialue
• Kriittisten kohteiden niitto yhteisvoimin
• Omatoiminen rantojen hoito
• Jätevesiratkaisujen toimivuuden seuranta
• Hoitokalastus/koekalastus

Valuma-alue
• Avohakkuiden suojavyöhykkeet
• Ravinnehuuhtoutumat ojien kunnostuksessa
• Kosteikot (Vuorenlamminoja)
• Laskeutusaltaa, kasvillisuus tulouomien suulla
• Veden laadun seuranta



Organisointi ja muut toimenpiteet

• Organisointi: vesiensuojeluyhdistys, 
osakaskunnat, Rutalahden kalastusyhdistys, muut
yhteistyötahot

• Tiedotus: kotisivu, tiedotteet, ilmoitustaulu, linkit, 
lehdet ja sosiaalinen media, oppaat, kokoukset ja
osallistuminen muiden kokouksiin

• Tutkimus: vesinäytteet periodeittain, muu
seuranta (rannanomistajat), kyselyt



Toimenpiteet 2018-20

• Toimenpidekartoitus Hopeaselän ja Koivuselän osalta, 
suunnitelma kattamaan koko kylän aluetta

• Kriittisten kohteiden niitto 2019-20 (2018?)

• Omatoiminen rantojen hoito

• Laskeutusaltaiden rakentaminen tulouomiin

• Laboratoriokokeet (sateisen kesän jälkeen, 2018/19 ?)

• Tiedotus

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (osakaskunnat, 
Rutalahden kalastusyhdistys, kunta, ELY, Päijänne-
Leader, ProAgria, Lamk)



Varainhankinta

• Omarahoitus

• ELY (hankerahoitus)

• Asikkalan kunta

• Päijänne-Leader (EU) (hankerahoitus)

• Muut tahot



Kustannusarvio ja rahoitus 2018-19


