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1 JOHDANTO 
 

Tämä työ on osa Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry:n Uudenkaupungin Haavaisten 

lahtien kunnostushanketta, jonka päätavoitteena on veden laadun parantaminen. Tässä 

työssä on selvitetty alueen vesi- ja rantakasvillisuus päävyöhykelinjamenetelmällä se-

kä arvioitu niittotarve. Haavaisten vesialue sijaitsee Selkämeren eteläpäässä Uuden-

kaupungin Lokalahden edustalla. Vesialue ympäröi Haavaisten saarta ja rajoittuu län-

nessä Pörkinrauman kapeikkoon ja pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen. Alue on 

noin kymmenen neliökilometrin suuruinen (Yhteistyösopimus 2007, Haavaisten lahti-

en kunnostus-hanke). Työ on tehty Lounais-Suomen kalastusalueen toimeksiannosta 

ja työstä valmistuu opinnäytetyö Turun Ammattikorkeakoulun kala- ja ympäristöta-

louden koulutusohjelmassa vuoden 2007 lopulla. 

 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

2.1 Päävyöhykelinjamenetelmä 

Päävyöhykelinjamenetelmä on kehitetty järvien ekologisen tilan arviointiin ja seuran-

taan ja sitä on ehdotettu menetelmäksi vesikasvillisuusseurannoissa. Päävyöhykelinjan 

avulla saadaan suhteellisen tarkkaa tietoa vesikasvilajistosta, runsaussuhteista sekä 

vyöhykkeisyydestä. Menetelmää on tutkittu ja kehitetty Life Vuoksi – projektissa.  

 

Päävyöhykelinja on viisi metriä leveä rantaviivaa vasten kohtisuorassa oleva linja. 

Linja alkaa rantaviivasta tai rantakasvillisuuden alkuvaiheilta ja jatkuu vesikasvilli-

suuden ulkorajaan asti. Mikäli vesikasvillisuus jatkuu vastarannalle asti, linja loppuu 

rantojen puoleenväliin. Linja jakautuu osa-alueisiin eli päävyöhykkeisiin kasvillisuu-

den elomuotoryhmien perusteella esim. ilmaversoiset, kelluslehtiset ja uposlehtiset 

(Leka ym. 2003. 23). 

 

Linjan osa-alueet on käyty läpi kahlaamalla tai veneellä syvyydestä riippuen. Osa-

alueilta tutkittiin elomuototyypin lisäksi kasvilajit, niiden yleisyydet ja peittävyys. 
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Yleisyys ja peittävyys on arvioitu prosentteina 0.5, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 jne. Osin 

uposlehtisten lajistoa ja esiintyvyyttä on tarkasteltu pohjaa haraamalla, mm. huonon 

näkyvyyden vuoksi, tällöin niiden esiintyminen on arvioitu kolmiportaisella luokka-

asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaasti. Lisäksi tutkittiin pohjan laatu ja syvyys. 

Uposkasvien ja pohjan laadun tutkimiseen käytettiin tarvittaessa vesikiikaria. Syvästä 

vedestä kasveja nostettiin pohjasta haravalla lajin määritystä varten. Linjoja on 25 (ku-

va 1), tämän on katsottu riittävän keskikokoisten vesialueiden (5-40 km2) kartoituk-

seen. Linjojen ja osa-alueiden pituudet mitattiin maastossa 50 metrin mitalla. Yli 100 

metriä pitkät alueet mitattiin peruskartalta. Linjojen sijoittelussa on pyritty saamaan 

mahdollisimman kattava kuva alueen kasvillisuudesta. Linjat on tehty 2.7.-12.7.2007 

välisenä aikana. 

 

 

 
Kuva 1. Päävyöhykelinjojen aloituspisteiden sijainnit. 

 



 6

2.2 Niittotarpeen arviointi 

Alueella paikoin runsaasti esiintyvän järviruo’on kasvupaikat on arvioitu käymällä 

alue kokonaisuudessa läpi veneellä sekä osittain rantoja pitkin kävellen. Niittosuunni-

telmaa laadittaessa on huomioitu vedenlaatuun vaikuttavat tekijät kuten veden virtaus 

ja ruovikon ravinteita pitävä sekä eroosiota vähentävä vaikutus. Ruovikon kartoitus on 

tehty elokuun aikana. 

2.3 Kasvilajit 

Tässä kartoituksessa on määritetty vedestä ja rantavyöhykkeeltä tavatut putkilokasvit 

ja makrolevät. Lajien nimeäminen on perustunut putkilokasvien osilta Retkeilykasvi-

oon (Hämet-ahti ym. 1998) ja makrolevien osilta Aaltojen alla Itämeren vedenalaisen 

luonnon oppaaseen (Leinikki, Bacer, Oulasvirta, Leinikki, Ruuskanen 2004). Kasvila-

jit on määritetty lajitasolle, paisi maltsat (Atriplex sp.) ja hierakat (Rumex sp.). 

 

 

3 KASVILLISUUSKARTOITUS 
 

3.1 Linjakohtaiset tulokset 

3.1.1 Linja 1 

 

Linja 1 on tehty 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734416: 1523458 ja kompas-

sisuunta 350°. Linja sijaitsee pääkarille kulkevan tien päässä venerannassa. Alue on 

vahvasti muokattua ja kasvillisuutta on melko vähän (taulukko 1.) Linjan pituus on 6 

metriä ja päättymissyvyys 1,1 metriä.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 3 metriä ja päättymissyvyys 0,7 

metriä. Pohja on kallio, savi ja muta/lieju. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 3 met-

riä ja päättymissyvyys on 1,1 metriä, pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 



 7

 

 

Taulukko 1. Linjan 1 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Rantakukka, (Lythrum salicaria) 0,5 0,5  
Merinäkinruoho, (Najas marina)  20 5
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 5 5  
Sinikaisla, (Schoenoplectus  
tabernaemontani) 

10 5   

Luhtarölli, (Agrostis canina) 30 20  
Järviruoko, (Phragmites australis) 50 90  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  0,5 0,5
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  50 20
 

 

3.1.2 Linja 2 

 

Linja 2 on tehty 3.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733808: 1523771 ja kompas-

sisuunta 120°. Linjan kasvillisuus on runsasta, Järviruokoa, punanäkinpartaista ja nä-

kinruohoa on runsaasti (Tauluko 2.). Linjan pituus on 210 metriä ja päättymissyvyys 

1,5 metriä. 

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 30 metriä ja päättymissyvyys 0,7 

metriä. Pohja on savea. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 190 metriä ja päättymis-

syvyys on 1,5 metriä, pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 

 

 

Taulukko 2. Linjan 2 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 0,5 0,5  
Merinäkinruoho, (Najas marina)  40 70
Ahomatara, (Galium boreale) 5 20  
Järviruoko, (Phragmites australis) 100 100  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata)  0,5 0,5
Punanäkinparta, (Chara tomentosa) 5 5 40 80
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Mukulanäkinparta, (Chara aspera) 0,5 0,5 70 40
 

 

3.1.3 Linja 3 

 

Linja 3 tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733324: 1524063 ja kompas-

sisuunta on 170. Linjan pituus on 55 metriä ja päättymissyvyys on 1,3metriä. Linjan 

kasvillisuus on esitelty taulukossa 3.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 28 metriä ja päättymissyvyys 0,5 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 27 metriä ja päättymissyvyys 1,3 metriä. 

Linjan pohjan laatu on muta/lieju.    

 

 

Taulukko 3. Linjan 3 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Merinäkinruoho, (Najas marina)  10 80
Rantamatara, (Galium palustre) 3 1  
Sinikaisla, (Schoenoplectus 
 tabernaemontani) 

1 1   

Järviruoko, (Phragmites australis) 100 100  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  10 80
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  80 70
 

 

3.1.4 Linja 4 

 

Linja 4 tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6732768: 1524523 ja kompas-

sisuunta on 90°. Linjan pituus on 39 metriä ja päättymissyvyys on 1,4 metriä. Linjan 

kasvillisuus on esitelty taulukossa 4.  
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Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 19 metriä ja päättymissyvyys 0,4 

metriä, pohjan laatu on kallio. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 20 metriä ja päät-

tymissyvyys 1,4 metriä, pohjan laatu on kivi ja sora. 

 

 

Taulukko 4. Linjan 4 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Rantamatara, (Galium palustre) 1 1  
Meriratamo, (Plantago maritima) 1 1  
Meriasteri, (Aster tripolium) 1 1  
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 1
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 3 10  
Sinikaisla, (Schoenoplectus  
tabernaemontani) 

1 1 1 1 

Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 5 7 1 1
Luhtarölli, (Agrostis canina) 1 1  
Järviruoko, (Phragmites australis) 80 100  
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  5 10
 

 

3.1.5 Linja 5 

 

Linja 4 tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6732752: 1524703 ja kompas-

sisuunta on 330°. Linjan pituus on 10 metriä ja päättymissyvyys on 2,9 metriä. Linjan 

kasvillisuus on esitelty taulukossa 5.  

 

Päävyöhykkeitä tällä linjalla on vain yksi, jonka elomuoto on uposlehtiset. Pohjan laa-

tu on linjan alussa kallio ja kivi, linjan loppuvaiheilla myös mutaa.  

 

 

Taulukko 5. Linjan 5 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  2 0,5
Merinäkinruoho, (Najas marina)  1 0,5
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Viherahdinparta, (Cladophora glomerata)  50 70
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  50 80
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  1 0,5
 

 

3.1.6 Linja 6 

 

Linja tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6732688: 6732688 ja kompassisuunta 

on 330°. Linjan pituus on 39 metriä ja päättymissyvyys on 1,2 metriä. Linjan kasvilli-

suus on esitelty taulukossa 6.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 29 metriä ja päättymissyvyys 1 

metri. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 10 metriä ja päättymissyvyys 1,2 metriä. 

Linjan pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 6. Linjan 6 kasvillisuus 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Maltsat, (Atriplex sp.) 1 1  
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 1 1  
Rantamatara, (Galium palustre) 1 1  
Punakoiso, (Solanum dulcamara) 1 1  
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 1
Merinäkinruoho, (Najas marina)  20 20
Järviruoko, (Phragmites australis) 100 100  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata)  1 1
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  30 20
 

 

3.1.7 Linja 7 

 

Linja 7 tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733508:1525203 ja kompas-

sisuunta on 50°. Linjan pituus on 150 metriä ja päättymissyvyys on 0,95 metriä. Lin-

jan kasvillisuus on esitelty taulukossa 7.   
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Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 20 metriä ja päättymissyvyys 0,8 

metriä. Pohjan laatu on kallio ja savi. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 130 metriä 

ja päättymissyvyys 0,95 metriä. Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamal-

la, joten tämän päävyöhykkeen kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: 

niukasti, kohtalaisesti ja runsaasti. Pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 7. Linjan 7 kasvillisuus 
lajit rantakasvit ja 

ilmaversoiset ilmaver-
uposlehtiset 

 yl. peit. niukasti/kohtalai-
sesti/runsaasti 

Rantamatara, (Galium palustre) 30 15
Merinäkinruoho, (Najas marina) kohtalaisesti
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 1 0,5
Sinikaisla, (Schoenoplectus taberne-
montani) 

1 1  

Juolavehnä, (Elymus repens) 1 0,5
Järviruoko, (Phragmites australis) 70 90
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.8 Linja 8 

 

Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6732944:1525939 ja kompassisuunta 

on 50°. Linjan pituus on 65 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri. Linjan kasvillisuus 

on esitelty taulukossa 8.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 49 metriä ja päättymissyvyys 0,8 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 16 metriä ja päättymissyvyys 1 metri. 

Linjan pohjan laatu on savi. 
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Taulukko 8. Linjan 8 kasvillisuus 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 5 10  
Suoputki, (Peucedanum palustre) 3 1  
Rantamatara, (Galium palustre) 3 3  
Meriratamo, (Plantago maritima) 1 0,5  
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 0,5
Merinäkinruoho, (Najas marina)  5 1
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 1 0,5  
Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 5 3  
Järviruoko, (Phragmites australis) 80 90  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa) 3 3 30 70
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  60 70
 

 

3.1.9 Linja 9 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733688:1525603 ja kompassisuunta 

on 210°. Linjan pituus on 160 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 40 metriä ja päättymissyvyys 0,8 

metriä. Pohjan laatu on kallio ja savi. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 120 metriä 

ja päättymissyvyys 1 metri. Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, 

joten tämän päävyöhykkeen kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niu-

kasti, kohtalaisesti ja runsaasti. (Taulukko 9.). Pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 9. Linjan 9 kasvillisuus 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti
Maltsat, (Atriplex sp.) 1 0,5
Suoputki, (Peucedanum palustre) 1 0,5
Rantamatara, (Galium palustre) 5 1
Merinäkinruoho, (Najas marina) niukasti
Järviruoko, (Phragmites australis) 80 80
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Punanäkinparta, (Chara tomentosa) niukasti
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.10 Linja 10 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734168:1524895 ja kompassisuunta 

on 240°. Linjan pituus on 210 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 21 metriä ja päättymissyvyys 0,7 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 189 metriä ja päättymissyvyys 1 metri. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (Taulukko 10.). Koko linjan pohjan laatu on lieju/muta ja savi. 

 

 

Taulukko 10. Linjan 10 kasvillisuus 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti 
Maltsat, (Atriplex sp.) 1 0,5
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 3 0,5
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris) 1 0,5
Rantakukka, (Lythrum salicaria) 1 0,5
Rantamatara, (Galium palustre) 3 1
Järviruoko, (Phragmites australis) 90 80
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.11 Linja 11 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734448:1525351 ja kompassisuunta 

on 220°. Linjan pituus on 150 metriä ja päättymissyvyys on 1,1 metriä.  

 



 14

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 21 metriä ja päättymissyvyys 1 

metri. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 129 metriä ja päättymissyvyys 1,1 metriä. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (Taulukko 11.). Koko linjan pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 11. Linjan 11 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti 
Käärmeenkieli, (Ophioglossum 
 vulgatum) 

1 1  

Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 3 0,5
Merirannikki, (Glaux maritima) 5 2
Ketohanhikki, (Potentilla anserina) 5 10
Meriratamo, (Plantago maritima) 1 0,5
Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 3 1
Järviruoko, (Phragmites australis) 90 90
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.12 Linja 12 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734900:1524859 ja kompassisuunta 

on 240°. Linjan pituus on 98 metriä ja päättymissyvyys on 0,7 metriä.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 79 metriä ja päättymissyvyys 0,4 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 20 metriä ja päättymissyvyys 0,7 metriä. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (Taulukko 12.). Koko linjan pohjan laatu on hiekka. 
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Taulukko 12. Linjan 12 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti
Maltsat, (Atriplex sp.) 1 0,5
Hierakat, (Rumex sp.) 1 1
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 1 0,5
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris) 1 0,5
Merirannikki, (Glaux maritima) 1 1
Suoputki, (Peucedanum palustre) 1 0,5
Rantamatara, (Galium palustre) 1 0,5
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 1 0,5
Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 10 5
Järviruoko, (Phragmites australis) 70 70
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.13 Linja 13 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6735072:1524163 ja kompassisuunta 

on 190°. Linjan pituus on 44 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 24 metriä ja päättymissyvyys 0,8 

metriä. Vyöhykkeen pohjanlaatu on savi. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 20 met-

riä ja päättymissyvyys 1 metri. Vyöhykkeen pohjanlaatu on kivi, hiekka ja muta. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (Taulukko 13.).  

 

 
Taulukko 13. Linjan 13 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti 
Maltsat, (Atriplex sp.) 1 0,5
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 1 0,5
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris) 1 0,5
Ketohanhikki, (Potentilla anserina) 1 0,5
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Rantamatara, (Galium palustre) 10 5
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus) 1 0,5
Merinäkinruoho, (Najas marina) kohtalaisesti
Sinikaisla, (Schoenoplectus 
 tabernaemontani) 

3 1  

Järviruoko, (Phragmites australis) 80 80 niukasti
Viherahdinparta, (Cladophora 
 glomerata) 

  niukasti 

Punanäkinparta, (Chara tomentosa) runsaasti
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.14 Linja 14 

 
 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6735188: 1523330 ja kompassisuunta 

on 110°. Linjan pituus on 160 metriä ja päättymissyvyys on 0,7 metriä. Linja sijaitsee 

Vohlon tiepenkereen vieressä. Kasvillisuus jatkuu Vohlon rannalta Pitkäluodon ran-

nalle asti, linja päättyy näiden puoleenväliin. Vesi oli muita alueita huomattavasti sa-

meampaa. Linjan kasvillisuus on esitelty taulukossa 14. 

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 37 metriä ja päättymissyvyys 0,7 

metriä. Ilmaversoisten vyöhykkeen pohjan laatu on kallio ja savi. Uposlehtisten vyö-

hykkeen pituus on 123 metriä ja päättymissyvyys 0,7 metriä. Vyöhykkeen pohjan laa-

tu on savi. 

 

 

Taulukko 14. Linjan 14 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoi-

set 
uposlehtiset

 yl. peit. yl. peitt.
Karvalehti, (Ceratophyllum demersum)  1 0,5
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 0,5
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 1 0,5  
Sinikaisla, (Schoenoplectus tabernaemon-
tani) 

3 1   

Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 1 0,5  
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Luhtarölli, (Agrostis canina) 1 0,5  
Järviruoko, (Phragmites australis) 80 80  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) 40 80  
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  95 100
 

 

3.1.15 Linja 15 

 
Linja tehtiin 11.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734644:1522554 ja kompassisuunta 

on 150°. Linjan pituus on 200 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri. Linjan kasvilli-

suus on esitelty taulukossa 15.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 66 metriä ja päättymissyvyys 0,7 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 134 metriä ja päättymissyvyys 1 metri. 

Kasvillisuus jatkuu vastarannalle Haavaisten saareen asti, joten linja päättyy rantojen 

puoleenväliin. Linjan pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 15. Linjan 15 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 1 0,5  
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris) 1 0,5  
Kurjenjalka, (Potentilla palustris) 1 0,5  
Ketohanhikki, (Potentilla anserina) 1 0,5  
Suoputki, (Peucedanum palustre) 1 0,5  
Rantamatara, (Galium palustre) 1 0,5  
Merinäkinruoho, (Najas marina)  10 7
Suolavihvilä, (Juncus gerardii) 1 0,5  
Järviruoko, (Phragmites australis) 90 90  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) 1 0,5  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  80 50
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) 1 0,5 80 50
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3.1.16 Linja 16 

 
Linja tehtiin 10.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734468:1522006 ja kompassisuunta 

on 240°. Linjan pituus on 60 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri. Linjan kasvillisuus 

on esitelty taulukossa 16.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 30 metriä ja päättymissyvyys 1,2 

metriä. Ranta on kalliota ja pohjan laatu savi. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 30 

metriä ja päättymissyvyys 1 metri. Pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 16. Linjan 16 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Punakoiso, (Solanum dulcamara) 1 1  
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 0,5
Merinäkinruoho, (Najas marina)  5 3
Järviruoko, (Phragmites australis) 90 90  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) 3 1  
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  5 3
 

 

3.1.17 Linja 17 

Linja tehtiin 10.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734644:1521246 ja kompassisuunta 

on 190°. Linjan pituus on 120 metriä ja päättymissyvyys on 0,9 metriä. Linjan kasvil-

lisuus on esitelty taulukossa 17.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 36 metriä ja päättymissyvyys 1,1 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 84 metriä ja päättymissyvyys 0,9 metriä. 

Linjan pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 17. Linjan17 kasvillisuus. 
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lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 1 0,5  
Ketohanhikki, (Potentilla anserina) 1 0,5  
Rantamatara, (Galium palustre) 1 0,5  
Niittynurmikka, (Poa pratensis) 0,5 0,5  
Luhtarölli, (Agrostis canina) 1 0,5  
Järviruoko, (Phragmites australis) 95 90  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) 1 3 5 2
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  80 50
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  20 20
 

 

3.1.18 Linja 18 

 
Linja tehtiin 10.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734328:1520614 ja kompassisuunta 

on 70°. Linjan pituus on 90 metriä, ja päättymissyvyys on 1,5 metriä.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 35 metriä ja päättymissyvyys 1 

metri. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 55 metriä ja päättymissyvyys 1,5 metriä. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (taulukko 18). Kasvillisuus jatkuu vastarannalle asti, linja päättyy rantojen puo-

leenväliin. Linjan pohjan laatu on savi. 

 

 

Taulukko 18. Linjan 18 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaver-

soiset
uposlehtiset 

 yl. peit. niukasti/kohtalai-
sesti/runsaasti 

Rantamatara, (Galium palustre) 3 3
Ahvenvita,  (Potamogeton perfoliatus) niukasti
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus) niukasti
Sinikaisla, (Schoenoplectus taberna-
emontani) 

1 0,5  

Meriluikka, (Eleocharis uniglumis) 1 0,5
Juolavehnä, (Elymus repens) 1 0,5
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Järviruoko, (Phragmites australis) 90 90
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.19 Linja 19 

 
Linja tehtiin 10.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734036:1521142 ja kompassisuunta 

on 30°. Linjan pituus on 120 metriä, ja päättymissyvyys on 1,3 metriä.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 37 metriä ja päättymissyvyys 1 

metri. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 83 metriä ja päättymissyvyys 1,3 metriä. 

Uposlehtiset kartoitettiin pääasiassa pohjaa haraamalla, joten tämän päävyöhykkeen 

kasvit on arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaas-

ti. (taulukko 19). Kasvillisuus jatkuu vastarannalle asti, linja päättyy rantojen puo-

leenväliin. Linjan pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 

 

 

Taulukko 19. Linjan 19 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoi-

set
uposlehtiset 

 yl. peit. niukasti/kohtalai-
sesti/runsaasti

Karvalehti, (Ceratophyllum demer- niukasti
suo-orvokki, (Viola palustris) 1 0,5
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 5 15
Kurjenjalka, (Potentilla palustris) 1 0,5
Suoputki, (Peucedanum palustre) 1 0,5
Rantamatara, (Galium palustre) 3 15
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus) niukasti
Niittynurmikka, (Poa pratensis) 1 0,5
Järviruoko, (Phragmites australis) 90 80 niukasti
Viherahdinparta, (Cladophora glome-
rata) 

1 1  

Punanäkinparta, (Chara tomentosa) kohtalaisesti
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3.1.20 Linja 20 

 
Linja 20 tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733828:1522046 ja kompas-

sisuunta on 320. Linjan pituus on 50 metriä ja päättymissyvyys 1 metri. 

 

Linja sijaitsee Pelluodon eteläpuolella ajotien päässä. Linjan kohdalla on loma-

asutusta ja rantaa on niitetty ja mahdollisesti ruopattu. Linjalta havaittu kasvillisuus on 

arvioitu kolmiportaisella luokka-asteikolla: niukasti, kohtalaisesti ja runsaasti. Linjalla 

on yksi päävyöhyke jonka pääelomuoto on uposlehtiset, kasvillisuus linjalla on niuk-

kaa (taulukko 20). Linjaa ympäröivällä alueella kasvaa runsaasti järviruokoa.   

 

 

Taulukko 20. Linjan 20 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. niukasti/kohtalai- 

sesti/runsaasti
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus) niukasti
Merinäkinruoho, (Najas marina) niukasti
Järviruoko, (Phragmites australis) niukasti
Punanäkinparta, (Chara tomentosa) niukasti
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) kohtalaisesti
 

 

3.1.21 Linja 21 

 
Linja tehtiin 10.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6734392:1522466 ja kompassisuunta 

on 40°. Linjan pituus on 98 metriä ja päättymissyvyys on 0,9 metriä. Kasvillisuus jat-

kuu vastarannalle asti, linja päättyy rantojen puoleenväliin. Linjan kasvillisuus on esi-

telty taulukossa 21.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 8 metriä ja päättymissyvyys 0,6 

metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 90 metriä ja päättymissyvyys 0,9 metriä. 

Linjan pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 
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Taulukko 21. Linjan 21 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria) 3 3  
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris) 3 3  
Rantamatara, (Galium palustre) 5 30  
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)  1 0,5
Merinäkinruoho, (Najas marina)  40 30
Järviruoko, (Phragmites australis) 80 80  
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata) 1 1  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  40 30
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  20 30
 

 

3.1.22 Linja 22 

 
Linja tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733484: 1523210 ja kompassisuunta 

on 110°. Linja sijaitsee Nautholminaukolla ja sen länsipuolella on erittäin laaja ruo-

vikko. Linjan pituus on 40 metriä ja päättymissyvyys on 0,8 metriä. Linjan lopussa 

pohjaa on mahdollisesti ruopattu.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on 20 metriä ja päättymissyvyys 0,5 

metriä. Vyöhykkeen pohjan laatu on savi, pohjaa peittää tiheä sinikaislan juurakko. 

Vyöhykkeen valtalajina on sinikaisla (taulukko 22), mutta linjan ulkopuolella järvi-

ruo’on osuus on huomattavasti suurempi ja sinikaislaa esiintyy vain vähän. Uposleh-

tisten vyöhykkeen pituus on 20 metriä ja päättymissyvyys 0,8 metriä. Vyöhykkeen 

pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 

 

 
Taulukko 22. Linjan 22 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoi-

set 
uposlehtiset

 yl. peit. yl. peitt.
Leveäosmankäämi, (Typha latifolia) 5 5  
Sinikaisla, (Schoenoplectus tabernaemon-
tani) 

70 80   
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Järviruoko, (Phragmites australis) 10 80  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  90 80
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  5 1
 

 

3.1.23 Linja 23 

 
Linja tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6732972:1523566 ja kompassisuunta 

on 330°. Linjan pituus on noin 300 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri. Linjan pi-

tuus on arvioitu peruskartalta. Linja sijaitsee Nautholminaukon eteläpäässä laajassa 

ruovikossa. Linjan kohdille laskee oja läheiseltä peltoalueelta. Kasvillisuus jatkuu läpi 

koko Nautholminaukon, uposkasvillisuutta tarkasteltiin 30 metriä ruovikon reunasta 

lähtien. Linjan kasvillisuus on esitelty taulukossa 23.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on noin 270 metriä ja päättymissyvyys 

0,6 metriä. Uposlehtisten vyöhykkeen pituus on 30 metriä ja päättymissyvyys 1 metri. 

Linjan pohjan laatu on muta/lieju ja savi. 

 

 

Taulukko 23. Linjan 23 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Merinäkinruoho, (Najas marina)  80 30
Järviruoko, (Phragmites australis) 100 100  
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)  80 30
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)  80 50
 

 

3.1.24 Linja 24 

 
Linja tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733272:1523998 ja kompassisuunta 

on 260°. Linjan pituus on noin 200 metriä ja päättymissyvyys on 1 metri. Linjan pi-

tuus on arvioitu peruskartalta. Linja sijaitsee Tuppiluodon ja Haavaisten saaren väli-
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sestä sillasta länteen laajassa ruovikossa. Kasvillisuus jatkuu vastarannalle asti, linja 

päättyy rantojen puoleenväliin.  

 

Linjalla kasvaa sekä ilmaversoisia, että uposlehtisiä koko matkalla, näin ollen pää-

vyöhykkeitä on vain yksi (taulukko 24). Linjan keskellä kulkee veneilyä varten niitet-

ty, noin 2 metriä leveä väylä, jolla ei kasva juurikaan ilmaversoisia, linjan reunoilla 

ilmaversoisia esiintyy runsaasti. Linjan pohjan laatu on savi. 

 

 
Taulukko 24. Linjan 24 kasvillisuus. 
lajit 
 yl. peit.
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus) 5 1
Merinäkinruoho, (Najas marina) 20 10
Leveäosmankäämi, (Typha latifolia) 10 20
Sinikaisla, (Schoenoplectus tabernaemontani) 10 20
Järviruoko, (Phragmites australis) 50 80
Punanäkinparta, (Chara tomentosa) 50 30
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) 20 30
 

 

3.1.25 Linja 25 

 
Linja tehtiin 12.7.2007. Linjan koordinaatit ovat 6733876:1523158 ja kompassisuunta 

on 230°. Linjan pituus on 40 metriä ja päättymissyvyys on 1,4 metriä. Kasvillisuus 

jatkuu vastarannalle asti, linja päättyy rantojen puoleenväliin.  

 

Päävyöhykkeitä on kaksi, joista ensimmäisen elomuoto on ilmaversoiset ja toisen 

uposlehtiset. Ilmaversoisten vyöhykkeen pituus on noin 27 metriä ja päättymissyvyys 

0,65 metriä. Linjan alkupiste sijaitsee mökkirannassa. Ranta on hoidettua nurmikkoa 

ennen ruovikon alkua. Pihan kasveja ei ole huomioitu kartoituksessa. Uposlehtisten 

vyöhykkeen pituus on 13 metriä ja päättymissyvyys 1,4 metriä. Pohjaa on ruopattu 

joten uposlehtisiä esiintyy vain vähän (taulukko 25). Kasvillisuus jatkuu vastarannalle 

asti, linja loppuu rantojen puoleenväliin. Linjan pohjan laatu on muta/lieju ja savi.  

 



 25

 

Taulukko 25. Linjan 25 kasvillisuus. 
lajit rantakasvit ja ilmaversoiset uposlehtiset
 yl. peit. yl. peitt.
Merinäkinruoho, (Najas marina) 3 5
Järviruoko, (Phragmites australis) 100 100  
Mukulanäkinparta, (Chara aspera) 3 5

 

3.2 Yhteenveto 

Päävyöhykelinjoilta havaittiin kasveja kaikkiaan 31 eri lajia, joista 28 on putkilokas-

veja ja kolme on leviä (taulukot 26 ja 27). Alueen hallitsevin ilmaversoinen on järvi-

ruoko (Phragmites australis) ja uposkasveista hallitsevimpia ovat näkinpartaiset; pu-

nanäkinparta (Chara tomentosa) sekä mukulanäkinparta (Chara aspera). Havaitut 

kasvilajit ovat tyypillisiä merenrantakasveja. Kartoituksessa ei havaittu harvinaisia 

kasvilajeja. Haavaisten lahtien kaakkoisrannan Salmenperän niityllä on tavattu vuonna 

2002 huomionarvoisista lajeista jäkkiä (Nardus stricta), hinaa (Danthonia decumbens) 

ja isorantasappea (Centaurium littorale)(Uudenkaupungin arvokkaat perinnemaise-

mat. 2004. 32). Edellä mainittuja kasveja ei kartoituksessa havaittu, tosin yhtään pää-

vyöhykelinjaa ei juuri tällä alueella tehty. Kartoituksen maastokäynneillä havaitsi hy-

vin haavaisten saaren länsi- ja itäpuolen erot. Länsipuolella kasvillisuus oli selvästi 

yksipuolisempaa ja rannat ruovikon valtaamia, kun taas itäpuolella oli havaittavissa 

avoimempaa niittymaista kasvustoa sekä merenrantaniittyjen kasveja, tosin ruovikoi-

tuminen on selkeää myös itäpuolella. 

 

Kartoituksessa havaittiin, että Haavaisten saaren länsipuolella sijaitsevat lahdet ovat 

ruovikon sekä näkinpartaisten valtaamia. Lahdet ovat osittain kasvaneet umpeen ruo-

vikosta. Alueilla joilla ei kasva ruovikkoa, ovat näkinpartaiset vallanneet pohjan niin, 

että elokuussa näkinpartaiskasvusto ylsi pintaan asti. Ainoastaan alueilla jotka on ruo-

pattu veneliikennettä varten, ei esiintynyt sankkoja kasvustoja. Haavaisten saaren län-

sipuolisten lahtien veden virtauksen voi sanoa estyneen tiheän kasvillisuuden takia, ja 

tämä vaikuttanee ainakin jonkin verran veden laatuun lahdissa. Haavaisten saaren itä-

puolen lahdissa ei umpeenkasvua esiinny aivan yhtä paljon, kuin länsipuolella. Osit-
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tain parempi tilanne itäpuolella johtunee veden syvyydestä, joka yltää paikoin jopa 

kolmeen metriin, länsipuolella sen jäädessä yleensä alle metrin.   

 

 

Taulukko 26. Kartoitusessa havaitut putkilokasvit. 
Käärmeenkieli, (Ophioglossum vulgatum)
Karvalehti, (Ceratophyllum demersum)
Maltsat, (Atriplex sp.) 
Hierakat, (Rumex sp.) 
suo-orvokki, (Viola palustris)
Mesiangervo, (Filipendula ulmaria)
Ranta-alpi, (Lysimachia vulgaris)
Merirannikki, (Glaux maritima)
Kurjenjalka,  (Potentilla palustris)
Ketohanhikki, (Potentilla anserina)
Rantakukka, (Lythrum salicaria)
Suoputki, (Peucedanum palustre)
Ahomatara, (Galium boreale)
Rantamatara, (Galium palustre)
Punakoiso, (Solanum dulcamara)
Meriratamo, (Plantago maritima)
Meriasteri, (Aster tripolium)
Ahvenvita,  (Potamogeton perfoliatus)
Hapsivita, (Potamogeton pectinatus)
Merinäkinruoho, (Najas marina) 
Leveäosmankäämi, (Typha latifolia)
Suolavihvilä, (Juncus gerardii)
Sinikaisla, (Schoenoplectus tabernaemontani)
Meriluikka, (Eleocharis uniglumis)
Niittynurmikka, (Poa pratensis)
Juolavehnä, (Elymus repens)
Luhtarölli, (Agrostis canina)
Järviruoko, (Phragmites australis)
 

 

Taulukko 27. Kartoituksessa havaitut levät. 
Viherahdinparta, (Cladophora glomerata)
Punanäkinparta, (Chara tomentosa)
Mukulanäkinparta, (Chara aspera)
  

 
4 NIITTOSUUNNITELMA 
 



 27

4.1 Vesikasvillisuuden ja sen niiton vaikutukset veden laatuun 

Ruovikon ja sen niiton kokonaisvaikutukset vedenlaatuun eivät aina ole ennustettavis-

sa, sillä vaikutukset ovat usein epäsuoria (Huhta 2007, 35). Vesimakrofyytit vähentä-

vät veden liikkeen vaikutuksia pohjasedimentissä (Vermaat et al. 1990, Huhta 2007, 

31 mukaan) ja on yleisesti tiedossa, että ne vähentävät levien kasvupotentiaalia (Phil-

lips 2006, Huhta 2007, 31 mukaan). Järviruo’on kaltaiset vesimakrofyytit poistavat 

ravinteita vedestä mm. pidättämällä fosforia sedimenttiin. Hapen johtuminen juurista 

sedimenttiin johtaa raudan hapettumiseen, joka taas johtaa fosforin pidättymiseen. 

(Moss et all. 1986, Huhta 2007, 31 mukaan.) Ravinnekuormituksen ollessa korkea, 

vesimakrofyytit voivat kontrolloida kasviplanktonin biomassaa (Vakkilainen 2005, 

Huhta 2007, 31 mukaan). Vesimakrofyytit voivat vähentää ravinteiden määrää myös 

epäsuorasti mm. petokalojen parantuneilla elinmahdollisuuksilla (Jeppesen & Sam-

malkorpi 2002, Huhta 2007, 32 mukaan), pienten äyriäisten  kasviplanktonin laidun-

nuksella (Vakkilainen 2005, Huhta 2007, 32 mukaan), sekä varjostuksella, joka vai-

kuttaa kasviplanktonin kasvuun ja biomassaan  (Jeppesen & Sammalkorpi 2002, Huh-

ta 2007, 32 mukaan). Toisaalta vesimakrofyytit voivat myös lisätä fosforin määrää 

vedessä, johtuen orgaanisen aineksen lisääntymisestä (Moss et all. 1986, Huhta 2007 

32 mukaan).  

 

Niitossa vain pieni osa ravinteista poistuu biomassan mukana, koska biomassa on ra-

vinneköyhää; 0,16-2,2% kasvimassasta (Asaeda 2002, Huhta 2007, 32 mukaan). Ai-

kaisin kesällä suoritettu niitto aiheuttaa ravinnevuotoa ruovikon juuristosta, jota kutsu-

taan ravinnepumppuilmiöksi. Myöhemmin kasvukaudella ravinnevuotoa ei enää ta-

pahdu (Uhlenius 1996, Huhta 2007, 32 mukaan, Kojo 2006). Niiton vaikutukset veden 

laatuun riippuvat myös niittoalueen koosta, ruovikon pinta-alasta ja sen sijainnista 

(Lindholm 1989, Huhta 2007, 32 mukaan). Mosaiikki- ja kanavaniitto ovat yleensä 

hyödyllisiä vedenlaadun kannalta, eivätkä ne todennäköisesti lisää ravinteiden vapau-

tumista sedimentistä, mutta kokonaisen ruovikon poistossa kehotetaan varovaisuuteen. 

Ruovikon laaja niitto lisää kasviplanktonin, kuten sinilevän kasvua avoimien vesialu-

eiden ja vähentyneen kilpailun takia. (Huhta 2007, 35.) 
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Järviruoko ottaa ravinteita juurakkonsa ritsomin avulla (Graneli 1992, Huhta 2007, 31 

mukaan). Ritsomiin varastoituneet ravinteet ovat tärkeitä järviruo’olle kasvukauden 

alussa ja näin kasvi varmistaa selviytymisensä. Ravinnepitoisuus juurakossa on alhai-

sin 7-10 vko:a kevätkasvun alun jälkeen, Suomessa tämä on heinä- ja elokuun vaih-

teessa, ja niitto on tällöin tehokkainta, eikä ravinteiden vuotoa juuristosta tapahdu. 

(Veisner & Graneli 1986, Asaeda 2002, Huhta 2007 32 mukaan.) Elokuun lopulla nii-

tolla ei enää ole vaikutusta tulevan ajan kasvuun, koska juuristoon on jo varastoitunut 

tarpeeksi ravinteita (Veisner & Graneli 1986, Huhta 2007, 32 mukaan). Ruovikon hei-

kentyminen niittämällä kestää 3-5 v, riippuen mm. sedimentin laadusta ja ruovikko 

voi palautua sinnikkäistä poistoyrityksistä huolimatta. Jos niiton tarkoituksena on py-

säyttää kasvu kokonaan, niitto tulisi tehdä vedenpinnan alapuolelta. On suositeltavaa, 

ettei ruovikkoa poisteta peltojen edestä, kosteikoilta, jokisuilta ja ojien varsilta. 

Ruo’on poisto näiltä alueilta vaikuttaa negatiivisesti vesiekosysteemeihin ja saattaa 

lisätä ravinteiden määrää vedessä. (Huhta 2007,35.) 

 4.2 Tämänhetkisiä suosituksia ruovikon poistoon 

Ruovikon leikkuu tulisi tehdä niin läheltä pohjaa kuin mahdollista. Suurien alojen niit-

toa ei suositella ja niitossa tulisi jättää ruovikkoa rantavyöhykkeelle ja ojien suihin 

vähentämään eroosiota ja ravinnevalumia. (Huhta 2007, 35.) 

 

Niitto on tehokkainta kun ensimmäisenä kesänä ruovikko niitetään kahdesti, ennen 

kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavaksi 3-4 viikkoa tämän jälkeen. Toisena kesänä 

niitetään kerran, heinäkuun puolenvälin ja elokuun puolenvälin välillä. Niitto myö-

hemmin on hyödytöntä seuraavaa kasvukautta ajatellen. Kolmantena kesänä niitto 

suoritetaan kuten toisena kesänä, jos on tarvis. (Huhta 2007, 35.) 

 

4.3 Lupa-asiat 

Ruovikon niitosta tulee aina ilmoittaa vesialueen omistajalle, ja jos vesialue on yhteis-

omistuksessa, tulee hankkia osakaskunnan suostumus yhteisaluelain mukaisesti. Nii-

tettäessä ruovikkoa suuremmassa mittakaavassa on siihen aina pyydettävä maa- tai 



 29

vesialueen omistajan tai omistajien lupa. Niiton aloittamisesta on ilmoitettava vesialu-

een omistajalle tai yhteisalueen osakaskunnalle sekä alueelliselle ympäristökeskuksel-

le tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen töihin ryh-

tymistä, jos niitto ei ole merkitykseltään vähäinen. Niitto tulkitaan vähäistä suurem-

maksi, kun se tapahtuu yli yhden hehtaarin alueella. (SYKE 2004, 2–4, Silen 2007, 39 

mukaan.) Koska tämän niittosuunnitelman mukaan ruovikon niittoa tulisi tehdä yli 

hehtaarin alueelta, tulee ilmoitus asiasta tehdä. 

 

4.3.1 Lupa-asiat Natura 2000 alueella 

 

Jos niitettävä ruovikko sijaitsee valtion alueella, esimerkiksi valtiolle lunastetulla Na-

tura- tai luonnonsuojelualueella, maa- tai vesialueen omistajan lupa haetaan metsähal-

litukselta. Kun suunnitellaan niittoa Natura 2000 -alueelle, on tehtävä arvio siitä, ettei 

niitto vaikuta alueen suojeluperusteisiin. Natura-alueilla on usein aluekohtainen hoito- 

ja käyttösuunnitelma, josta voi ilmetä onko vesikasvillisuuden niitto kyseisellä Natu-

ra-alueella sallittu. Jos niittäminen on sallittu, riittää ilmoitus alueelliselle ympäristö-

keskukselle, muussa tapauksessa on tehtävä esiarvio. Jos alueellinen ympäristökeskus 

esiarvion teon jälkeen toteaa, ettei niitto aiheuta haittaa alueella oleville lajeille tai 

luontotyypeille, voi niiton aloittaa. Joskus esiarvion teko ei riitä, jolloin on tehtävä 

varsinainen lakisääteinen Natura-arvio. (Silen 2007, 37-48.) Jos Haavaisten lahtien 

itäpuolen Ruskiavuorenaukon Natura-alueella aiotaan toteuttaa niittoa, tulee toimenpi-

teestä tehdä esiarvio. Esiarvion voi lähettää Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 

luonnonsuojeluosastolle. Jos kyseessä on rauhoitusalue, on selvitettävä alueen rauhoi-

tusmääräykset, jotka ovat saatavilla ympäristökeskuksessa ja haettava tarvittaessa 

poikkeusluvat. (Ikonen, sähköpostiviesti 25.9.2007.) 

 

4.4 Haavaisten lahtien niittosuunnitelma 

Niittosuunnitelma on tehty Haavaisten saaren länsipuolen lahtiin, jotka eivät ole Natu-

ra-aluetta. Niittoa voisi olla tarpeen harkita, ainakin paikoin, myös itäpuolen Natura-
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alueella, tämä vaatii kuitenkin edellä mainitun esiarvion. Niittosuunnitelma on tehty 

ajatellen vedenlaatua. 

 

Veden virtausta tulisi parantaa paikoin Haavaisten saaren länsipuolella niittämällä ve-

sikasveja. Kuvassa 2 on merkitty alueet joita niittämällä voidaan edistää veden vir-

tausta. Pörkinraumassa ja Pelluodonaukkossa vesikasvien poisto olisi ehdottoman tar-

peellista veden virtauksen kannalta. Pörkinrauman kapea kanava on ainoa yhteys me-

reen tiepekereen aukon lisäksi. Pelluodonaukko on lähes umpeenkasvanut järviruoko- 

ja näkinpartaiskasvuston vuoksi. Veden kulku Nautholminaukon itäosasta Ruskiavuo-

renaukkoon tapahtuu kapean uoman kautta Tupiluodon ja Haavaisten sillan välissä. 

Tämän uoman suurentamista veden virtaamisen parantamiseksi on suunniteltu. Vesi-

kasvien poisto voisi jo tämänhetkisessäkin tilanteessa auttaa jonkin verran veden vir-

taamista uomassa, kuitenkin vesikasveja tulisi poistaa uoman Nautholminaukon puo-

lelta viimeistään, jos uomaa laajennetaan. Edellä mainituilla alueilla on todennäköi-

sesti vesikasveja poistettu aikaisemminkin veneliikenteen mahdollistamiseksi.  Alu-

eella on pidetty väyliä avoinna veneilyä varten myös mm. Haavaisten saaren pohjois- 

ja länsipuolella, näiden väylien pitäminen avoinna on tarpeen myös tulevaisuudessa 

veden virtauksen kannalta.  

 

Järviruo’on lisäksi veden virtausta estää myös usein pintaan asti yltävä uposlehtisten 

kasvillisuus. Tämän kasvillisuus koostuu lähinnä punanäkinparrasta, mukulanäkinpar-

rasta ja näkinruohosta (Najas marina). Uposlehtisten poisto on hankalampaa kuin il-

maversoisten ja siitä on myös vähemmän kokemusta. Kokeiluja on tehty mm. samma-

leen poistamiseksi köysiverkolla, panssariverkkokorilla ja haravoimalla. Kokemukset 

ovat osoittaneet työn vaativaksi ja tulokset ovat olleet melko vähäisiä. (Nybom 1988, 

9-8.) Kuitenkin veden virtauksen parantamiseksi myös uposlehtisten poistaminen olisi 

tärkeää. Kaivulla ja ruoppauksella on saatu erilaisten kasvien poistossa hyviä tuloksia 

(Nybom 1988, 10), mutta nämä tekniikat voivat vaatia erilaiset lupa- ja ilmoitusme-

nettelyt. 
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Kuva 2. Haavaisten lahtien niittosuunnitelma 

 

Veden virtauksen parantamisen lisäksi on myös tärkeää säilyttää ruovikkoa tietyillä 

alueilla ravinteiden pidättämiseksi (kuva2). Haavaistenlahden valuma-

aluekartoituksessa Antti Kaseva toteaa, että nykyinen vesikasvillisuus tulisi säilyttää 

Hakulajärven laskuojan ja Nautholminaukon länsilaidalle laskevien ojien ojasuissa, 

Myllyojan ojasuun edustalla, Karkunojan ojasuussa ja sen edustalla sekä Vuortton 

ojauoman ja Iltalanojan edustalla. Kaseva pitää teoksessa tärkeänä säilyttää Nauthol-

minaukon länsilaidalla olevan suuren ruovikkoalueen. Myös Nautholminaukon etelä-

osan ruovikosta olisi hyvä säilyttää n. 4-6 metriä leveä kaistale (Kaseva, 14.9.2007), 

nykyisten veneväylien säilyttämiselle ei ole estettä (Kaseva 2007, 27). Lisäksi vesi-

kasvien poistoa aivan rantaan asti millään alueella ei suositella, vaan rantaan tulisi jät-

tää muutaman metrin levyinen kasvillisuusvyöhyke. 
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4.4.1 Umpeenkasvu Ruskiavuorenaukon Natura-2000 alueella  

 
Ruskiavuorenaukko kuuluu Natura 2000 –verkoston linnuston erityissuojelualueisiin. 

Tässä työssä ei ole tehty varsinaista niittosuunnitelmaa Ruskiavuorenaukolle, mutta 

ruovikkoalueet kartoitettiin koko alueelta. Umpeenkasvu ei ole Ruskiavuorenaukolla 

yhtä huomattavaa kuin Haavaistensaaren länsipuolella, mutta ruovikoituminen on silti 

ilmeistä myös täällä. Alueen rantoja peittää melko yhtenäinen ruovikko. Ruovikkoa on 

erityisen paljon Karhunkarin eteläpuolen Karhunriuttojen ja Tuomikarin ympäristössä, 

sekä lahden eteläosassa. Alueella on myös havaittu leväkasvustoja. 

 

Ruskiavuorenaukko on linnustollisesti arvokasta aluetta. Koko Lautveden ja Ruskia-

vuorenaukon Natura-alueella pesii viisi uhanalaista lintulajia, näistä lajeista alue on 

merkittävä erityisesti vaarantuneeksi luokitellun lapasotkan ja naurulokin esiintymis-

alueena. Lapasotkan osalta kolmen parin kanta Ruskiavuorenaukolla on nykyään ai-

noa tunnettu keskittymä Varsinais-Suomessa. (Alho, Lax & Lehtomaa 2002, 18.) Lii-

allinen umpeenkasvu on haitallista myös merenrantaniityille ja linnustolle, usein näi-

den hoitotoimenpiteiksi esitetään laidunnusta. (Uudenkaupungin arvokkaat perinne-

maisemat 2004, 32; Alho, Lax & Lehtomaa 2002, 21.) 

 

Ruskiavuoren kasvillisuuden kehitystä ja umpeenkasvua kannattaa tulevaisuudessa 

seurata. Jos Natura-alueelta aiotaan poistaa vesikasvillisuutta, tulee se tehdä linnustoa 

ja merenrantaniittyjä ajatellen. Hyvin hoidettu vesikasvillisuuden poisto voi hyödyttää 

sekä asukkaita että luontoa.  
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