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IIanke
Ruutinlammen hoito ja kunnostus

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on ollut vesikasvien vuosittain toistuva suunnitelmallinen poisto.

Samalla pyntty viihentiimiiiin vesiruton ja kelluslehtisten kasvien måiitråiä, sekä ehkåiise-

måiiin lammella kevättalvella usein esiinfi?iä hapettomuutta.
pitkåiaikaisen vuosittain toistuvan suururitelman tavoitteena on edunsaajien ja koko

kyläyhteisön virkistyskäyttö mahdollisuuksien lisiiäminen jiirvellä.

Havaintoja
vuonna 2017 nitto tapahtui huomattavasti aiemmin, jolloin kasvit ehtivät kehittyä niiton

jiilkeen uudelleen taSrieen kasvuun. Syksyinen kasvien poisto jäi olosuhteiden vuoksi

iekemättä. osittain tiita 3oht "n 
kevåiällä 2018 maalis -, huhtikuussa oli hapettomuutta,

joka neikyi kalakuoleminä. faUt ajelehtivat jåiiden låihdettyä lammen pohjoispiiiihiin.

Ruutinlampi rehevåinä ravinnerikkaana jiirvenä on erittiiin ongelmallinen mataluutensa

puolesta, klskisyvyyden ollessa vair_ 1,2 m. Suurimmassa osassa ranta-alueita on puusto

iii* tinåzia, jolloin-tuulet eivät piiiise vaikuttamaan matalien rantavesien vaihtuvuuteen,

Kelluslehtiset, kuten uistinvita ja ahvenvita ovat levinneet voimakkaasti jiirven liinsi

puolella sekä koko eteläpåiässä. Veden pinta on ollut syksyyn asti poikkeuksellisen

alhaalla.

Ulpukkaesiintymiä on koko jåirven alueella

samoin kuin vesirutto4 joka kuitenkin on

pysytellyt påiäosin kiinnittyneenä pohjaan.

Falpakkoa on alkanut esiintyä jåirven itiipuo-

lella rannan liiheisyydessä. Kesåin 2018

kasvien voimakkaaseen kaasvuun ja leviiimi-

seen vaikutti osaltaan kuiva ja poikkeuksel-

lisen liimmin kesä. Esim. veden liimpötila
29.07.2018 oli pinnasta mitattuna 27,8 Co

ja metrin sy.ryydessä 25,4 Co.



214

Veden laatu aistinvaraisesti arvioiden on ollut hyvä ja niikösyvyys käytinnössä pohjaan

asti. Levä kasvustoja ei ole ollut.

Toimenpiteet
Kasvien poisto aloitettiin pienimuotoisena jo heinZikuun puolenvälin tienoilla liihinnä

kiinteisttijen käytössä olevilta laituri ja rarfia-alueilta. Varsinainen kasvien niitto alkoi

elokuun toisella viikolla veneen sivussa toimivalla laitteella. Tulos oli huono, niiuoa
jatkettiin myöhemmin 3 m leveiillä ja pys§rteräIlä varustetulla hydraulisella niittolaitteella,
joka oli asennettu Terhi merkkisen pienveneen keulaan. Niiton haittana oli vesiruton,

uistin- ja ahvenvidan sotkeutuminen per?imoottoriin. Etenkin ulpukkasaarekkeiden niitossa

oli hyv?inä apuna GBS paikannin, joka merkitsi näytölle niitetyn alueen. Näin

useammankertai selta p2ällekk?iisaj olta vtilt'yttiin.

Niite§rt kasvit työnnettiin 4 m
leveällä ponttoonilauttaan kiinni-
tetyllä haravalaitteella keskem-
mätle jåirveä, josta ne kulkeutui-
vat etelä -, lounastuulen avulla
lammen pohj oispiiiihåin ylösnos-

tettaviksi.
Lammen pohjoispiiässä kasvit koottiin ponttooni haravalaitteella ja traktorin peråiiin

tehdyllä 12 m pitkässä rungossa olevalla haravalla rariaarr,

kourakuorm aajalla perävaunuun vietiiviiksi pellolle.

josta se kuormattiin

Kasvimassaa kertyi yhteensä 13 kuormaa ä 4,3 m'krm, yhteensä 55,9 m', joka vastaa

painoltaan suurinpiirtein samaa n. 60 tn. Kasvimassa levitettiin pellolle mullattavaksi

maahan.

Kunnostus toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on ollut käyttiiä mahdollisimman paljon

olemassa olevaa kalustoa, joista merkittiivintä on maatalouskaluston hyvåiksikäyttö låihinnä

kasvimassan poiskuljetuksessa. Osa kalustosta on rakennettu juuri Ruutinlammen

kunnostus toimenpitåitä varten. Esim. ponttooniin asennettu haravalaite ja traktorin

periissä oleva harava Ym.

Kasvien ylösotossa ja poiskuljetuk-
sessa ranta-alue joutuu kovalle koe-

tukselle raskaiden koneiden ja kuor-
mien alla, jota ylös nostettavasta

massasta valuva vesi edelleen
pehmittiiii. Ylösottopaikan kunno s-

tus onkin melkein jokavuotinen

toimenpide j iirven kunnostuksen
jälkeen.

osuus oli merkittiivä etenkin
koko lammen pituudelta kuin

Työ kokonaisuudessaan tehtiin laskutustyönä, talkootyin
kasvilauttojen ohjailu (työnfiiminen) tuulen kuljetettavaksi

myös rantoj en siivous j åilkityönä.
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Loppuaniointi
Ruutinlammen vuosittainen hoito- ja kunnostus kesiin osalta onnistui ajankohtaan nfiden
hyvin. Kasvimassaa poistettiin enemmåin kuin vuosittainen teoreettinen ravinnevalumien
määrävaluma-alueelta on. Valuma-alueen viljelykset ovat olleet nurmena tai kasvipeittei-
sinä koko alueella.
Mikäli kasvien poisto tehtiiisiin kaksi kertaa, heinäkuussa poistettaisiin osalta jiirueä siten
ettei haitallista levåikasvustoa piiäsisi synt]rmåiiin. Toinen kerta laajemmin syyskuussa

ennen kuin ravinteet ehtivät siirtyä juuriin. Nåiin saataisiin aikaan jåirven ravinnetaseen
pieneneminen.
Rantojen umpeenkasvuun tulisi kiinnittiiii entistii enemmiin huomiota.

Jåirvi kunnostuksen j iilkeen.

Niittolaite varustettuna GBS paikantimella.
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Upos- ia kc[uslehtisten kasvien poisto v.2018

Laituxi

Tuulen suunta

Niittämätön alue

Vesikasvien ylösotto

Ulpukka

Vesirutto

Uistinvita
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