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Asia : Han keselostus maksatushakem ukseen "Ru utin lammen ku n nostus"

Hanke
Hankkeen tavoitteena säilyttää ja edistää järven tilan säilymistä lähtötilannetta paremmas-

sa kunnossa. Tehdyllä työllä on lisätty virkistyskäyttömahdollisuuksia edistämällä järven

vesiensuojelua, maiseman hoitoa sekä yhteisrannan kunnostamisella mahdollistettu ky-

läyhteisön asukkaiden mahdollisuus päästä järvelle.

Yhteisranta '

Yhteisrannan "Liinanlikopaikka" kunnostus on jatkoa aikaisempien vuosien kunnostamisel-

le, tavoitteena vi rkistysmahdoll isuu ksien lisääminen.

Alue on jyrkän rinteen alla, joka rajoittaa koneilla työskentelyä alueella. Kunnostuksen ta-

voitteena oli alueen siistinä pitäminen ja järven sorastaminen uimarannan osalta,

suunnitelman kokonaiskustannuksen ollessa n. 1450 €.

Lauhan talven ansiosta uimarannan kunnostus heikon jäätilanteen vuoksijäi tekemättä.

Pakkasten tultua tavoitteena olijäädyttää alue vahvemmaksi, jolloin se olisi mahdollistanut

soran ajamisen jäälle. Talvella 2015 jäädytysyritys ja lumen auraus jäältä eivät tuottaneet
tulosta, tältä osin hanke kariutui. Ainoastaan rannan siistimistä kesien 2014 )a2015 aikana
pysffttiin tekemään. Yhteisrannan kustannukset jäivät 460 euroon talkootyön osalta.

Kasvillisuuden poisto
Keväällä 2014järvellä esiintyi runsaasti mougeatia-yhtymälevää sitoutuneena lammen

kasveihin. Levän poisto osoittautui erittäin vaikeaksi. Pahin tilanne oli lammen eteläpääs-

sä. Tavanomaista vesikasvien niittoa ei kesän aikana pystytty tekemään lainkaan. Mou-
geatia-levääia vesiruttoa poistettiin haravointi- kuormaus menetelmällä, joka osoittautui

hitaaksija hankalaksi mutta kuitenkin ainoaksi mihin yhdistys taloudellisesti pystyi. Vesiru-
ton esiintyminen oli vähäisempää verrattuna aikaisempien vuosien määrään. Mougeatia-
yhtymälevä hidasti selvästi vesiruton kasvua.



Kasvimassaa poistettiin yhteensä n.48 tn, joka kompostoitiin. Poistoa tehtiin kesän aikana

useita kertoja toukokuun lopulta elokuulle. Yhteensä työtä tehtiin n.164 henkilötyötuntia,

lautat olleet käytössä n. '100 tuntia.

Levän ja vesiruton poistoja tehtiin 4 m leveällä haravalaitteella varustetulla lautalla ja

kuormaa kantavalla lautalla, jolla massa kuljetettiin rantaan ja edelleen lautalta poi§kuor-

maus ja poisajo traktorilla yhteensä n. 36 käyttötuntia. Massan kuljetus kompostiin tehtiin

kuormaimella ja perävaunulla varustetuilla kahdella maataloustraktorilla.

Keväällä 2015 näkyijo selkeästijärven paraneminen. Edelliskesänä korjaamatta jäänyt

mougeatia-levä oli painunut pohjaan ja painanut vesiruttoon sitoutuneena se myös poh-

jaan. Järvi oli avoin ja näkösyvyys hyvä. Jokavuotista alkukesän kasvien poistoa ei tehty.

Kelluslehtiset kasvit ulpukka ja uistinvita kasvoivat tavanomaisilla paikoilla, mutta vesirutto

pysytteli vedenpinnan alapuolella.

Heinäkuun lopulla poistettiin kyseisiä kasveja järven eteläpäästä ja länsipuolelta keräävällä

\r' niittolaitteella. Siipirattailla etenevä niittokone kuormasi niitetyn massan kuljetuslautalle,

jolla niittomassa kuljetettiin rantaan edelleen kuormattavaksija pois vietäväksi. Massaa

ker§i n.24 tn.

Hankkeen loppuarvio

Kahden vuoden työnä hanke olisi ollut hyvä kokonaisuus järven ja yhteisrannan kunnos-

tamiseksi. Leuto talvi esti yhteisrannan osalta kunnostustoimet. Vastaavastijärvi pysyi hy-

vin hapellisena ja kalakanta säilyi hyvin talven yli. Kasviiiisuuden poisto onnistui tyydyttä-

västivuonna2014ja hyvin 2015. Vaikka kasveja poistettiin jo heinäkuun lopulla melko

runsaasti, silti ei esiintynyt haitallista leväkasvua. Järven virkistyskäyttö oliedellisvuotista

runsaampaa ja talkooväkeä oli tarvittaessa riittävästi saatavilla.

Hankkeen valvojana on toiminut ympäristöasiantuntija Marika Arrajoki-Alanen.
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