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TIEDOT 2/2020  
 
VESIKASVIEN POISTO   
 
Vesikasvusto oli runsastunut poikkeuksellisen lämpimän alkukesän takia. Tämän 
vuoksi suoritetaan koneellinen niitto ensi kuun vaihteessa. Kohteena on veden 
kierron edistämisen kannalta tärkeät Näsiäissalmet, joiden niitto tapahtuu 
yhdistyksen kustannuksella. Samassa yhteydessä maanomistajat voivat niitättää 
omaan lukuunsa rantansa edessä olevaa vesikasvustoa. Sitä varten asianosaisten 
tulisi olla etukäteen yhteydessä urakoitsija Rantapalvelu Oy:hyn (Jari Vuorela, 
rantapalvelu@gmail.com, 040-531 0963). Niittojäte voidaan kuljettaa, nostaa ja 
läjittää yhdistyksen kustannuksella.  Kun tieto niiton ajankohdasta saadaan, siitä 
tiedotetaan erikseen. 
 
Niittoa varten on saatu avustus Asikkalan kunnalta, jonka edellytyksenä on 
omarahoitus ja itse suoritettu talkootyö vesienhoidossa. Tätä varten kaikkia, 
jotka tekevät omassa rannassaan kunnostustyötä, pyydetään pitämään 
talkootyöpäiväkirjaa, josta käy ilmi tehty pvm, tuntimäärä, tekijä sekä työlaji. 
Tiedot kerätään kesän lopussa ja ne voi lähettää yhdistyksen 
varapuheenjohtajalle (markku.simula@ardot.fi), joka laatii yhdistelmän sekä 
laskelman talkootyön arvosta osana omarahoitusta. 
 
SINILEVÄN ESIINTYMINEN 
 
Keltalahden lounaisrannalla on tehty ensimmäiset sinilevähavainnot. Testaus 
tapahtuu vesilasiin otetulla näytteellä. Kun se on seissyt jonkin aikaa, pinnalle 
noussut sinivihreä kerros osoittaa, onko näytteessä sinilevää vai ei. Tehdyistä 
havainnoista pyydetään ilmoittamaan yhdistyksen puheenjohtajalle 
(markseta1@gmail.com), joka lähettää kootut tiedot ELY-keskukselle ja 
Asikkalan kunnan ympäristösihteerille.  
 
ÄRVIÄN POISTAMINEN  
 
Lämmin alkukesä on aikaistanut ja edistänyt ruskoärviän esiintymistä. 
Poistamista on kokeiltu muutamien yhdistyksen jäsenten toimesta eri 
ratkaisuilla (niitto kahdella veneellä pohjassa vedettävällä teräslangalla tai 
vastaavalla sekä niitto sähkömoottorilla vedettävällä kaksipuolisella viikatteella 
kivettömillä kohteilla sekä eri käsityökaluilla kivisillä kohteilla). Lisäksi on 
kehitetty sähkömoottorilla varustetun soutuveneen keulaan asennettava leveä 
pitkäpiikkinen akselin varassa oleva haravalaite, jonka avulla ärviäjäte voidaan 
helposti koota ja nostaa rantaan. Näistä kokeista laaditaan erillinen raportti 
jäsenten käyttöön. 
 
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU JA VUOSIKOKOUS 
 
Heitä, jotka eivät ole vielä maksaneet yhdistyksen jäsenmaksua 35 euroa, 
pyydetään ystävällisesti se suorittamaan tilille FI62 1544 3000 0733 90 . 
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Viestikenttään on hyvä laittaa maanomistajan nimi mikäli se on eri kuin 
maksajan. Omarahoitus on välttämätöntä yhdistyksen toiminnan jatkumiselle 
sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään seuraavan kerran kesällä 2021. 
 
Palaute ja ehdotukset yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi pyydetään 
lähettämään yhdistyksen puheenjohtajalle Markku Setälälle, mieluimmin 
sähköpostilla (markseta1@gmail.com) tai kirjeitse Keltaniemen 
vesiensuojeluyhdistys, c/o Setälä, Kellosaarentie 7 A 8 , 00180 Helsinki. Myös 
muut yhdistyksen hallituksen jäsenet ottavat vastaan palautetta  ja ehdotuksia. 
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