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Vuosikokous 29.6.2019

Tilanne vesi- ja valuma-alueella
sekä toimenpiteet



Suojelu- ja hoitosuunnitelman tavoite

Tavoitteena on parantaa Keltaniemen kylän 
vesialueen 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, ilmastonmuutos)

➢ Toimenpiteitä vesialueella tarvitaan yhteistoimin sekä 
omatoimisesti

➢ Kaikkien osapuolten tietoisuus yhteistoiminnan 
välttämättömyydestä ja omien toimien tarpeellisuudesta   



Keltaniemen vesi- ja valuma-alue

Ruotsalainen on vedenlaadultaan erinomainen, kokonaisfosforin perusteella karua.







Kuormitus

1. Ulkoinen kuormitus tulee maankäytöstä ja 
ranta-asutuksesta

2. Sisäinen kuormitus tulee pohjasta
vapautuvasta fosforista

• Kuormituslähteiden osuutta ei tunneta

• Kuormitus suurinta Keltalahdessa ja 
Sirkkulahdessa



Kuormituslähtee



Vesialueen tila

• V. 2018 vesikasvusto runsastunut; aiemmin niitetyt ruokokasvustot
muuttuneet osin ulpukan/uistinvidan valtaaamiksi ml. Keltalahden suulla

• Koivuselän ja Hopeaselän puolella ei havaittu niittoa kaipaavia alueita
veden hyvän vaihtuvuuden vuoksi, muutamia paikallisia ruokoesiintymiä

• Kaksi sinileväkukintaa, erityisen voimakas esiintymä syyskuussa
Sirkkulahdessa

• Keltalahdessa ikäväksi koettu ongelma monilla rannoilla ruskoärviän 
runsastuminen, lisääntyy kasvin palasista

• Mommisten saarten välinen alue umpeenkasvamassa

• Jos v. 2019 kesä on lämmin ja kuiva, vesialueen heikentyminen lisääntyy, 
sinileväriski kasvaa



Vesikasvillisuus

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

• Kasvuston dynamiikka: ruoko/kaisla➔ulpukka/vita/ärviä/siimapalpakko

• Ilmasto: sinilevä



Veden laatuanalyysit 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, hapen puute vapauttaa fosforia; 
tarve hoitokalastukseen

• V. 2018 ei voitu tehdä

analyyseja



Kalasto ravinnekierrossa

Kalasta 10 kg särkikalaa per 1 kg petokalaa
Särkikala ulostaa päivässä 25 % painostaan, verrattavissa ihmisen ulosteeseen



Kalasto ja sisäisen kuormitus

• Kalakannan määrästä ja muutoksista ei ole selvää kuvaa

• Koivuselkä ja Hopeaselkä karuhkoa osaa Ruotsalaisesta, 
voimakas muikku- ja muu arvokalakanta, ravintokilpailu

• Keltalahti rehevä ja matalahko, ravintoketju aikaansaa
sisäistä kuormitusta

• Säännöstely haittaa hauen ja siian lisääntymistä, saaliit
heikkoja ja kala kasvaa hitaasti



Särkikalojen hoitokalastus tärkeää rehevöityneiden 
järvien hoidossa

• Ravinnekuormituksen seurauksena järvessä voi olla satoja 
kiloja särkikaloja hehtaarilla ja vähän petokaloja, runsaasti 
ravinteita sedimentissä ja vähän uposkasveja. 

• Särkikalaston vaikutukset kasvattavat sisäisen kuormituksen 
todennäköisyyttä matalissa järvissä ja suurten järvien 
matalilla alueilla levien parhaalla kasvukaudella.

• Kun särkikalojen määrä riittävästi laskee, leväkukintojen 
todennäköisyys vähenee, koska ravinteiden saatavuus 
vähenee, leviä syövän eläinplanktonin merkitys kasvaa ja 
uposkasvillisuuden leviäminen suosii petokaloja sekä leviä 
syöviä vesikirppuja.



Omatoiminen hoitokalastus

Keltaniemen alueella olevia särkikaloja, joita ei pidä pyydettäessä palauttaa veteen, 
koska ne pohjaa möyriessään vapauttavat fosforia pohjasta lisäten siten järven sisäistä 
kuormitusta:

• Lahna
• Salakka
• Särki
• Suutari
• Ruutana ja hopearuutana
• Pasuri
• Säyne

Kalojen kuvat ja tiedot löytyvät mm. seuraavalta sivulta: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/?pg=2&c=Cyprinidae
Kalavarojen käyttö ja hoito. LUKE. 2018. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-694-0

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/?pg=2&c=Cyprinidae


Valuma-alueen tila

• Ulkoinen kuormitus vakaa, ei maankäytön
muutoksia

• Ei uudisojituksia, eikä tiedossa
kunnostusojituksia

• Laajemmat avohakkuut lähellä rantoja
aikaansaavat paikallisia piikkejä
kuormituksessa



Keltaniemen valuma-alue

Vuorenlamminojan tärkeys tulouomana, kosteikko; lampien rannat; pienet tulouomat



Vesikasvuston poistotekniikkojen testaus

• Järviru’on ja kaislan niitto käsin/veneellä (eri
työvälineratkaisuja – innovatiivisia työkaluja)

• Niittojätteen nosto (käsin
pirunkouramallit/tukkinosturilla)

• Ärviä: haravalla juurineen ja ylösnosto

• Koneniitto ja ulpukan repiminen juurineen

• Erillinen laaja raportti menetelmien
soveltuvuudesta eri olosuhteissa (kivisyys, 
syvyys, kasvillisuustyyppi)



Laskeutusaltaat ja kosteikot

• Kahteen tulouomaan on rakennettu laskeutusaltaita ja toimintaa on syytä
jatkaa

• V. 2018-19 seuranta ja kolmen altaan

tyhjennys

• Tarve testata uusia menetelmiä mikro-

tasoisten altainen tehokkuuden

parantamiseen

• Kosteikkojen alustava kartoitus, niiden

toimivuus ja tuleva hoito

Likosuo
Vuorenlamminojan tulouoma



Tiedotus ja verkottuminen

Tiedotteet (s-posti, ilmoitustaulu, postitus)

Kotisivu (uudistettava)

Lehtiartikkelit
(Päijät-Häme/Seutuneloset)

Verkottuminen
(osakaskunnat, Hiidenveden ja Renkajärven suojeluyhdistykset, Lamk, 
Koulutuskeskus Salpaus, Lammin biologinen asema, ProAgria, 
Metsäkeskus, Päijät-Hämeen MHY, työkalujen valmistaja Seppo Honka, 
urakoitsija Rantapalvelu, jne.)



Toimenpiteet 2018-20

• Toimenpidekartoitus Hopeaselän ja Koivuselän osalta, 
(alustavasti tehty)

• Valuma-alueen tilanne

• Kriittisten kohteiden niitto 2019-20 (2018 tullaan
suorittamaan yhteisellä vesialueella)

• Omatoiminen rantojen hoito, avustaminen

• Laskeutusaltaiden rakentaminen tulouomiin

• Laboratoriokokeet (sateisen kesän jälkeen, ei ole varoja)

• Tiedotus (3+1 tiedotetta lähetetty)

• Kotisivun päivitys



Uusia ideoita

• Kylän yhteisrannan kunnostaminen Talasniemessä
virkistysalueeksi (mahd. laavu)

• Riistakosteikon perustaminen esim. Likosuolle (yhteismaiden
osakaskunnan omistuksessa)

• Jätekuljetusten rationalisoinnin edistäminen

• Vesikasvien poistossa käytettävien kalliiden työvälineitten
yhteishankinta

• Koe- ja hoitokalastus

• (Jätevesijärjestelmien parantamisen suunnitelun tukeminen)



Rannanhoidon menetelmien kehittäminen



Kiitos tarkkaavaisuudesta


