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1  JOHDANTO 

Kutajärven alue (tunnus FI0306006) on kuudesta erillisestä lintuvesikohteesta 
koostuva Natura 2000 -alue, joka on suojeltu sekä linnuston että arvokkaan kas-
villisuuden säilyttämiseksi. Natura-alueeseen kuuluu rannoiltaan umpeenkasva-
nut Kutajärvi sekä viisi valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjemassa (Komitean-
mietintö 1981) mukana ollutta Vesijärven lahtea: Laasonpohja, Kirkonselkä, Lah-
denpohja, Teräväiset ja Kailanpohja. Kohteet sijaitsevat hajallaan Vesijärven länsi-
rannalla viiden kilometrin säteellä Hollolan kirkonkylästä (kuva 1). Kailanpohja on 
valtaosin Asikkalan puolella, muut kohteet Hollolassa. Natura-alueen pinta-ala on 
1051 hehtaaria, ja se kattaa vajaan kymmenesosan koko Vesijärvestä. Koko Na-
tura-alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueina. 

Kutajärven Natura-alueen kasvillisuus on monipuolista. Alueelta on tavattu useita 
uhanalaisia vesikasveja, joiden kasvupaikkoja tunnetaan Suomesta niukasti. Alu-
een kasvillisuuden ja luontotyyppien on todettu muuttuneen nopeasti. Osa harvi-
naisista kasvilajeista on kärsinyt muutoksista, ja linnustokin on heikentynyt vesi- 
ja ranta-alueiden umpeenkasvun ja muiden haitallisten muutosten vuoksi. 

Kutajärven Natura-alueelle on valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma kymme-
nen vuotta sitten (Lammi 2009). Sitä varten laadittiin kaikilta kuudelta Natura-alu-
een kohteelta kasvillisuuskartta. Suunnitelma on tarkoitus päivittää vuoden 2020 
aikana. Suunnitelman päivityksestä vastaa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Suunni-
telman valmistelu edellyttää ajan tasalla olevia tietoja alueen kasvillisuudesta, 
luontotyypeistä ja niiden mahdollisista uhkatekijöistä.  

Säätiö tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä alkukesällä 2019 selvityksen, jonka 
tavoitteeksi asetettiin kasvillisuuden nykytilan ja viimeaikaisten muutosten kar-
toittaminen Kutajärven Natura-alueen kohteilta. Lisäksi toivottiin arvioita kasvilli-
suuden ja luontotyyppien hoitotarpeesta. Työn valmisteli biologi FM Esa Lammi. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Vesijärven kasvillisuuden erityisarvo selvisi 1800-luvulla, kun Vääksyssä kesiä viet-
tänyt Johan Petter Norrlin kokosi aineistoa Hollolan pitäjänkasviota (Norrlin 1870) 
varten. Nykyisellä Kutajärven Natura-alueelta tehtiin ensimmäinen yksityiskohtai-
nen vesikasvillisuusselvitys Kirkonselällä vuosina 1965–67 (Sirén 1969). Kirkonse-
län kasvillisuusselvitys toistettiin vuosina 1984–1986 (Lammi & Lammi 1988). 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa Natura-alueen kohteilta laadittiin Uudenmaan 
vesi- ja ympäristöpiirin teettäminä kasvillisuuskartat ja vesikasvilajiluettelot (Ve-
netvaara & Lammi 1993a, b, c ja Venetvaara ym. 1993).  

Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten kaikilla kohteilla tehtiin 
koko alueen kattava kasvillisuuskartoitus. Kohdealueina olivat elokuussa 2007 Ku-
tajärvi sekä Kirkonselkä ja elokuussa 2008 Laasonpohja, Lahdenpohja, Teräväiset 
ja Kailanpohja. Kosteikkojen kasvillisuus muodostuu muutaman valtalajin luon-
nehtimista kasvustoista, jotka usein ovat niin laajoja, että ne voidaan rajata ilma-
kuvien avulla. Työssä kartoitettiin ilmavalokuvista erottuvat kasvustot sekä Na-
tura-luontotyyppien esiintyminen kullakin Natura-kohteelta.  



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

3 
 
 
 
 

 
Kuva 1. Selvityksen kohdealueet. Vihreällä viivalla Natura-alueen rajat. 

 
Vuonna 2019 tehty kartoitus pyrittiin toteuttamaan vertailukelpoisella tavalla. 
Kaikilta kohteilta oli käytettävissä tarkat ortoilmakuvat, joista erottuvat kasvusto-
kuviot ja niiden rajaukset tarkistettiin maastossa heinä–elokuussa 2019. Kasvilli-
suuskuvioista kirjattiin muistiin tyyppiä luonnehtivat kasvilajit ja mahdolliset eri-
tyispiirteet. Kartoituksen kannalta hankalimmilta kohteilta (kasvustot laajoja ja 
mosaiikkimaisia) käytettiin Lentokuva Vallaksen 20.7.2019 ottamia ilmakuvia (pik-
selikoko 10 cm) ja muilta kohteilta Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta saatuja 
ilmakuvia (kuvausvuosi 2018). Kasvillisuuskartat laadittiin maastomuistiinpanojen 
perusteella MapInfo-paikkatieto-ohjelmalla.  

Selvityksen yhteydessä tarkistettiin joitakin huomionarvoisten kasvilajien kasvu-
paikkoja ja arvioitiin kasvillisuuden hoitotarvetta. Aikaa vieviä uhanalaisten lajien 
kasvupaikkatarkistuksia ei tehty. Kartoituspäivät maastossa olivat seuraavat: 

Kutajärvi 11.8.2019 
Laasonpohja 26.7.2019 
Kirkonselkä 14.8.2019 
Lahdenpohja ja Teräväiset 25.7.2019 
Kailanpohja 6.8.2019. 
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3  KASVILLISUUSTYYPIT 

Ranta- ja vesikasvillisuuden kartoitus perustui valtalajien avulla erotettuihin kuvi-
oihin. Kuviot on jaettavissa ranta-alueen ja vesialueen kasvillisuustyyppeihin. 
Ranta-alueiden kasvillisuus koostuu erilaisista luhdista. Luhdat ovat soistuneita 
(maatuneita) ranta-alueita, joihin järvivesi ei pysyvästi nouse. Luhta-alueiden kas-
villisuus tyypiteltiin Eurolan ym. (1994) ohjeiden mukaan, kuitenkin siten, että 
ruokoluhdat erotettiin avoluhdista omaksi päätyypikseen (lintuvesien ruokoluh-
dat ovat linnuston elinympäristönä täysin erilaisia kuin muut avoluhdat).  Kartoissa 
käytettyjä tyyppejä ja niiden alatyyppejä ovat: 

- suurruohokasvillisuus 
- puustoiset luhdat (alatyyppeinä hieskoivuluhdat ja tervaleppäluhdat, pajukko-

luhdat) 
- avoluhdat (eli sara- ja ruoholuhdat sekä korteluhdat; kartoituksessa erotellut 

alatyypit kastikkaluhta, sara-kurjenjalkaluhta, korteluhta) 
- ruokoluhdat (järviruokoluhta, osmankäämiluhta valtalajin mukaan, isosorsimo 

ja piurukasvustot, joista valtaosa kasvaa vesirajassa luhtien ulkoreunassa). 

Vesialueen kasvillisuustyypit voidaan jakaa ilmaversoisiin, kelluslehtisiin ja upos-
kasviyhdyskuntiin, mutta näiden erilaiset sekamuodot ovat yleisiä. Kartoissa on 
käytetty vallitsevan eli runsaimman kasvilajin mukaisia tyyppejä. Ilmaversoiskas-
vustot: 
- järviruovikko (vedessä kasvava järviruovikko) 
- kortteikko (vedestä kasvava) 
- kaislikko (vedessä kasvava) 
- osmankäämikkö (vedessä kasvava leveä- tai kapeaosmankäämikasvusto). 

Kelluslehtikasvustojen alatyypit: 
- ulpukkakasvusto (mukana usein pohjanlummetta ja uistinvitaa) 
- ulpukan ja palpakoiden sekakasvusto 
- uistinvitakasvusto 
- vesitatarkasvusto. 

Uposkasvillisuudesta erotettiin ilmakuvista näkyvät kuviot. Nämä ovat Kutajärven 
Natura-alueella useimmiten avovesialueiden välkevita- tai järvisätkinkasvustoja. 
Matalilta, rannanläheisiltä alueilta oli erotettavissa myös muiden lajien uposkas-
vustoja, mutta niitä ei tarkemmin tyypitelty. Uposkasvillisuutta on usein runsaasti 
myös kelluslehtisten ja ilmaversoisten seassa. 

4  NATURA-LUONTOTYYPIT 

Suomessa esiintyy 69 EU:n luontodirektiivin liitteessä I mainittua luontotyyppiä 
(Airaksinen ja Karttunen 2001). Näistä 14 on priorisoituja eli ensisijaisesti suojel-
tavia. Priorisoidut luontotyypit ovat vaarassa hävitä EU:n alueelta, ellei niiden suo-
jeluun kiinnitetä erityistä huomiota.  

Kutajärven alueen Natura 2000 -alueella esiintyy Natura-tietolomakkeen (Hä-
meen ELY-keskus 2018) mukaan kolmea luontodirektiivin luontotyyppiä, jotka 
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ovat luontaisesti runsasravinteiset järvet (tunnus 3150), kosteat suurruohoniityt 
(6430) sekä vaihettumissuot ja rantasuot (7140). Natura-alueen rantametsissä on 
lisäksi pieniä metsäluhdat-luontotyyppiin (9080) kuuluvia tervaleppävaltaisia ku-
vioita, mutta niitä ei Natura-tietolomakkeella mainita. Metsäluhdat on priorisoitu 
luontotyyppi. 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet on laaja-alainen luontotyyppi, johon kuuluu 
luonnostaan runsasravinteisia järviä ja lampia, joiden vesikasvilajisto on monipuo-
linen ja käsittää kasvupaikan ravinteisuuden suhteen vaateliaita lajeja. Luonto-
tyyppi käsittää valtaosan Kutajärven alueen Natura-kohteista. Sen pinta-ala on Na-
tura-tietolomakkeen mukaan 708 hehtaaria. Luontotyypin edustavuus on arvioitu 
hyväksi. 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet -luontotyyppi on herkkä veden samentumi-
selle, ravinnekuormitukselle ja vedenpinnankorkeuden pysyville muutoksille, 
jotka kaikki voivat heikentää luontotyypin tilaa. Myös laajamittaiset kasvillisuuden 
poistot ja veden rehevöityminen ja samentuminen heikentävät luontotyyppiä. 

Kosteisiin suurruohoniittyihin kuuluu mesiangervon ja muiden kookkaiden ruoho-
jen luonnehtimia niittyjä, joita on Kutajärven Natura-alueella ainoastaan kiven-
näismaan ja luhtien vaihettumisvyöhykkeessä, usein kapeina, nauhamaisina kuvi-
oina. Luontotyypin pinta-ala on pienentynyt puuston ja pensaikon levittäytyessä 
luhtien suuntaan. Osa suurruohoniityistä on ruovikoitunut. Luontotyypin edusta-
vuus Natura-alueella on arvioitu kohtalaiseksi. Kosteiden suurruohoniittyjen 
pinta-ala on Natura-tietolomakkeen mukaan 1,25 hehtaaria. 

Vaihettumissuot ja rantasuot -luontotyyppiin kuuluu monenlaisia tulvivien ranta-
alueiden kasviyhdyskuntia, mm. luhtanevoja ja pensaikkoluhtia, joihin voi liittyä 
myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia (Airaksinen & Karttunen 2001).  

Kutajärven alueella vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan lukea luhtakastikkavaltai-
set luhdat, sara- ja ruoholuhdat, pajukkoluhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat 
kaikki turvetta muodostavat järviruovikot, kortteikot ja leveäosmankäämiköt. Vai-
hettumissuot ja rantasuot kattavat kaikki Natura-kohteiden maatuneet rannat. 
Luontotyypin edustavuus on arvoitu kohtalaiseksi. Sen pinta-ala on Natura-alu-
eella 125 hehtaaria. Vaihettumissoiden ja rantasoiden tila on heikentynyt viime 
vuosikymmeninä ojitusten, rantarakentamisen sekä paikoittaisen kuivumisen seu-
rauksena. 

Metsäluhdat. Natura-alueen rantametsien reunoissa on paikoin pieniä metsäluh-
dat-luontotyyppiin kuuluvia alueita. Metsäluhdat ovat pysyvästi veden vaikutuk-
sen alaisia lehtipuumetsiä, jotka tulvivat melko säännöllisesti. Niihin purkautuu 
usein myös pohjavesiä. Metsäluhdille on ominaista soille tyypillisten märkien pai-
nanteiden ja kuivempien pintojen vuorottelu. Metsäluhtia on Kutajärvellä, Laa-
sonpohjassa ja Kirkonselällä. Teräväisten Natura-alue rajautuu kahdessa kohdassa 
metsäluhtiin. 

Metsäluhdat on priorisoitu eli luontodirektiivin liitteessä I mainittu ensisijaisesti 
suojeltava luontotyyppi. Priorisoiduilla luontotyypeillä ovat pääsääntöisesti sallit-
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tuja luontotyyppiä parantavat toimenpiteet, mutta eivät muunlaiset toimenpi-
teet. Kutajärven Natura-alueella luontotyypin tila on heikentynyt puuston hakkui-
den vuoksi.  

5  KASVILLISUUS KOHTEITTAIN 

Seuraavassa käsitellään Natura-alueen kasvillisuutta ja sen viimeaikaisia muutok-
sia kohteittain. Tarkkuus on yleispiirteinen ja kuvaa kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä 
ja huomattavampia muutoksia. Tarkempaa tietoa kohteiden kasvilajistosta on Ku-
tajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman (Lammi 2009) liiteraporteissa. 

5.1  Kutajärvi 
Kutajärvi kuuluu rehevään ja kasvillisuudeltaan monipuoliseen osmankäämi–rata-
mosarpio-järvityyppiin. Kasvillisuus keskittyy rannoille, jotka ovat miltei kaikkialla 
muutaman kymmenen–parin sadan metrin levyisten luhtien kattamat. Luhdat 
puuttuvat vain järven itä- ja länsirannan niemien kohdalta (kuva 2). Luhtia reunus-
tavat avoveden puolella osmankäämi- ja järviruokokasvustot ja ulompana kellus-
lehtisten kasvustot. Avovesialueen reunan kelluslehtikasvustot ovat yleensä 50–
100 metrin levyisiä. Niiden valtalaji on isoulpukka.  

Rannan puolella luhta muuttuu melko jyrkkärajaisesti kosteaksi rantalehdoksi, 
joka erottaa järven ympäristön alavista pelloista. Eteläpäässä luhtaa reunustavat 
hakkuuaukea ja sekapuustoinen räme. 

Kutajärven avovesialue on yhtenäinen. Vettä on kesällä keskimäärin metri ja sy-
vimmissäkin kohdissa vain 130–140 cm. Vesi on hyvin sameaa (näkösyvyys elo-
kuussa 2019 n. 30 cm) ja pohja pehmeää liejua. Kasvit puuttuvat avovesialueelta 
lähes kokonaan. Kasviton avovesialue oli 103 hehtaarin laajuinen kesällä 2019. 

Kutajärveltä erotettiin valtalajien ja kasvillisuuden rakenteen perusteella yhdek-
sän kasvillisuustyyppiä ja useita niiden alatyyppejä. Laajimman alueen muodosta-
vat paju- ja hieskoivuvaltaiset puustoiset luhdat (34 hehtaaria) ja avovesialuetta 
kiertävä kelluslehtikasvillisuus (23 hehtaaria). Ruoko-, korte- ja osmankäämivaltai-
sia luhtia on 16 hehtaaria ja sara- ja luhtakastikkavaltaisia avoluhtia 14 hehtaaria. 
Luhdat kattavat kaikkiaan noin 65 hehtaaria eli kolmanneksen järven koko pinta-
alasta. Laajimmat luhdat ovat järven länsipäässä (Tiiliruukinlahti), itäpäässä ja 
pohjoispäässä. Luhtia reunustavat ilmaversoiskasvustot ovat pääosin leveä- ja ka-
peaosmankäämikasvustoja sekä kortteikkoja.  

Vedessä kasvavia järviruovikoita Kutajärvellä on luhtien kasvustoja niukemmin. 
Kaislikoita on vain muutama pieni kuvio. Kortekasvustot keskittyvät järven etelä-
päähän ja länsirannalle. Avoveden reunan kelluslehtikasvustoissa on lähinnä ul-
pukkaa, mutta matalilla alueilla niissä on paikoin runsaasti myös rantapalpakkoa 
ja ratamosarpiota. Ulpukkavaltaiset kasvustot kattoivat kesällä 2019 yhteensä 23 
hehtaarin alan. 
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Kuva 2. Kutajärven vesikasvillisuus 2019. 
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Taulukko 1. Kutajärven laajimmalle levinneiden kasvillisuustyyppien pinta-alan muutokset vuo-
sina 1989–2019. Pinta-alat hehtaareina. Uposkasvillisuuden kattamaa alaa ei ole määritetty, 
mutta se oli vuonna 2007 huomattavasti aiempaa pienempi. Kesällä 2019 uposkasvillisuutta oli 
enää muun kasvillisuuden seassa ruovikoissa ja avovesialueen reunoissa. 

 

 

Kutajärven runsaimpia uposkasveja ovat ahvenvita ja tylppälehtivita sekä pääosin 
pohjanmyötäisesti kasvavat karvalehti ja vesirutto. Suurikokoiset, Vesijärvellä laa-
joja kasvustoja muodostavat vidat (välkevita ja pitkälehtivita) sekä järvisätkin 
puuttuvat Kutajärveltä. Pintaan asti ulottuvaa uposkasvillisuutta kasvoi kesällä 
2019 laikuittain vain kelluslehtisten seassa ja kortteikkojen ja ruovikoiden aukko-
paikoissa. 

5.1.1 Kasvillisuuden muutokset 
Kutajärven kasvillisuutta on selvitetty neljään otteeseen vuodesta 1989 alkaen. 
Kasvillisuus on muuttunut nopeasti. Selkeimmät muutokset ovat sara–kurjenjal-
kavaltaisten avoluhtien väheneminen ja korvautuminen kastikkavaltaisilla luhdilla 
ja myöhemmin puustoisilla luhdilla. Puustoiset luhdat ovat laajentuneet etenkin 
järven länsipäässä sekä pohjois- ja itärannalla, jossa laajimmat avoluhdat ovat si-
jainneet. Avoluhdat ovat pienentyneet myös rantametsän puolelta pensaiden le-
vitessä luhdan kuivaan reunaan. Lisäksi ruokoluhtien ja osmankäämiluhtien laaje-
neminen on supistanut hieman avoluhtien pinta-alaa.  

Avoluhtien pinta-ala on pienentynyt karkeasti ottaen kolmannekseen vuoden 
1989 jälkeen. Puustoisten luhtien pinta-ala on samaan aikaan kolminkertaistunut 
(taulukko 1). 1970-luvulla puustoa kasvoi vain järven itäpään luhtanevalla. Luhtien 
puustoutuminen johtuu niiden kuivumisesta ja karjan rantalaidunnuksen päätty-
misestä 1980-luvulla. 

Toinen merkittävä muutos on uposkasvillisuuden häviäminen järven avovesialu-
eelta. Uposkasvillisuutta oli 1980-luvulla runsaasti mm. Tiiliruukinpohjassa, järven 
pohjoispäässä sekä eteläpäässä. Laajoja, loppukesällä pintaan asti ulottuvia kas-
vustoja muodostivat ahvenvita ja tankeakarvalehti. Kanadanvesirutto peitti monin 
paikoin järven pohjaa. Kesällä 1989 uposkasvillisuutta oli kaikkialla järven keski-
osissakin (Venetvaara & Lammi 1993a). Vuonna 1997 uposkasvillisuuden arvioitiin 
kattaneen puolet järven silloisesta 120 hehtaaria avovesialasta. Pintaan asti tule-
via ahvenvitakasvustoja oli järven keskiosissa asti (Lammi ym. 1997). 

 
1989 1997 2007 2019 Muutos 

Avoluhdat (sara-, kastikkaluhta) 35 32 22 14 - 

Puustoiset luhdat 13 15 25 35 + 

Osmankäämikasvustot ja -luhdat 9 10 12 11 + 

Ruovikot ja ruokoluhdat 14 15 12 14  0 

Kortteikot ja korteluhdat 13 13 8,7 5,6 - 

Kelluslehtiset 11 11 18 23 + 

Kasviton vesialue ? ? 99 104 - 

Luhdat ja vesikasvillisuus yhteensä 95 96 97,7 101,6 + 
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Kuva 3. Kutajärven Savistenpään veneranta elokuussa 1985 ja elokuussa 2019. Samalta paikalta otettu kuva-
pari kertoo paljon järven muuttumisesta. 

 

Vuonna 2007 uposkasvillisuuden todettiin taantuneet jyrkästi. Laajat alueet jär-
ven länsi- ja pohjoispäässä näyttivät muuttuneen kokonaan tai lähes kasvittomiksi. 
Myös pintaan tulevat uposkasvustot (lähinnä ahvenvita ja siimapalpakko) olivat 
vähentyneet. Pintaan nousevia kasvustoja tavattiin vuonna 1997 melko kaukana 
rannoilta, mutta kesällä 2007 enää rantojen tuntumassa. Alhainen näkösyvyys (60 
cm) esti elokuussa 2007 pohjakasvillisuuden tarkemman tutkimisen.  

Elokuussa 2019 ulpukkavyöhykkeen ulkopuolisella avovesialueella ei enää todettu 
kasveja lukuun ottamatta järven pohjoisosassa olevaa osmankäämisaareketta. 
Heikko näkösyvyys (n. 30 cm) esti pohjakasvillisuuden tarkastelun, mutta kasveja 
ei tarttunut kasviharaankaan. Kasvillisuuden häviäminen avovesialueelta lienee 
seurausta veden voimakkaasta samentumisesta, joka estää uposkasvien tarvitse-
man valonsaannin. Samenemisen syitä ei ole selvitetty. 

Muita Kutajärven kasvillisuudessa näkyviä muutoksia ovat järvikortteikon vähene-
minen (taulukko 1) sekä ulpukkakasvustojen laajeneminen avoveden suuntaan. 
Nopea umpeenkasvu ei uhkaa järveä. Rantaluhdat ovat levittäytyneet avoveden 
suuntaan mainittavasti vain Tiiliruukinpohjassa, jossa umpeenkasvua on aiheutta-
nut matalia vesiä tehokkaasti valtaava kapeaosmankäämi. Uusia kasvisaarekkeita 
ei ole muodostunut avovesialueelle. Kasvillisuuden kattama pinta-ala on kasvanut 
vuoden 2007 jälkeen noin neljä hehtaaria (taulukko 1). Muutos johtuu rantaluh-
tien ja ulpukkavaltaisten kelluslehtikasvustojen vähittäisestä levittäytymisestä. 

5.1.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Kutajärvi on pohjavesivaikutteinen osman-
käämi–ratamosarpio-tyypin järvi. Järvi saa pohjavettä neljää puroa pitkin Tiiris-
maalta Salpausselän pohjavesialueelta. Kutajärven kasvilajistossa on todettu 
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useita luontaisesti runsasravinteisille järville tyypillisiä lajeja. Esiintymien nykytilaa 
ei tiedetä, mutta monet lajeista ovat taantuneet veden samennuttua. Luontotyy-
pin luonnontila on samalla heikentynyt. Luontotyypin edustavuus on nykyisin 
heikko tai enintään kohtalainen. Luontotyyppi kattaa väljästi tulkiten järven koko 
vesi- ja luhta-alueen (liite 1).  

Vaihettumissuot ja rantasuot. Kutajärvellä vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan lu-
kea avoluhdat, puustoiset luhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat turvetta muo-
dostavat ruovikot ja osmankäämiköt. Luontotyypin pinta-ala on kasvillisuuskartoi-
tuksen perusteella 64 hehtaaria. Vuonna 2007 pinta-alaksi saatiin 62 hehtaaria. 
Muutos lienee todellinen ja johtuu luhtien vähittäisestä levittäytymisestä avove-
den suuntaan. Luontotyypin edustavuus on kohtalainen. 

Kosteat suurruohoniityt. Kutajärven rantojen kosteat, korkeakasvuiset niityt ja kui-
vimmat luhtien reuna-alueet kuuluvat kosteat suurruohoniityt -luontotyyppiin. 
Järviruo’osta vapaita, luontodirektiivin luontotyypin kriteerit täyttäviä suur-
ruohoniittyjä on kapeana kaistana rantametsien reunoissa sekä hieman laajem-
pina kuvioina järven pohjoispäässä. Luontotyypin pinta-ala on 0,7 hehtaaria. 
Pinta-ala on hieman pienentynyt vuoden 2007 (0,8 ha) jälkeen. Edustavia suur-
ruohoniittyjä ei ole Kutajärvellä. 

Metsäluhdat. Kutajärven etelärannalla on pieni kuvio metsäluhdaksi tulkittavaa 
hieskoivua ja tervaleppää kasvavaa tulvametsää (liite 1). Kenttäkerroksessa on 
mm. rentukkaa, järvikortetta, raatetta ja keltakurjenmiekkaa. Suurin osa kuviosta 
hakattiin kevättalvella 2017 (kuva 4). Vain pieni osa metsäluhdasta säästyi voimak-
kaalta puuston harvennukselta. Metsäluhdat on ensisijaisesti suojeltava luonto-
tyyppi, jonka säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luontotyypin tila Ku-
tajärvellä on hakkuun seurauksena merkittävästi heikentynyt. 

 
Kuva 4. Kutajärven hakattua metsäluhtaa huhtikuussa 2017. Hakattu rantametsä on luonnonsuo-
jelualueella. 
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5.1.3  Suositukset 
Kutajärven keväinen ja kesäinen vedenpinta on laskenut pysyvästi ja kevättulvat 
ovat 2000-luvun puolella jääneet heikoiksi. Pinnannosto on todennäköisesti ainoa 
toimenpide, jolla järven tilaa voidaan pysyvästi kohentaa. Pinnannostosta on 
saatu myönteisiä kokemuksia Pukkilan Kanteleenjärveltä, jossa 2000-luvun alussa 
toteutettu pinnannosto (kesävedenpinta +40 cm) on pysäyttänyt avovesialueen 
umpeenkasvun ja luhtien puustoutumisen. Kutajärven pinta olisi helposti nostet-
tavissa rakentamalla pohjapato laskuojan suulle.  

Pinnannosto tuottaa parhaan tuloksen, jos siihen yhdistetään puustoutuneiden 
luhta-alueiden raivaamista. Kanteleenjärveltä saatujen kokemusten perusteella 
koivut sietävät huonosti pinnannousua, mutta pajut eivät kärsi siitä. Raivattujen 
luhtien puusto on palautunut Kutajärvellä varsin nopeasti, joten laajat raivaukset 
eivät tuota pysyviä tuloksia ilman pinnanostoa. 

Myös laidunnus sopisi avoluhtien palauttamiseen. Linnustonsuojelun kannalta pa-
ras laidunalueen paikka olisi Tiiliruukinlahdella, jota käytettiin laidunalueena 
1980-luvun alkuvuosiin asti. 

Kutajärven avovesialue rajoittuu lähes joka paikassa terävärajaisesti luhdan reu-
naan. Luhdat ovat kesäisin kuivia ja reunassa on monin paikoin matala palle, jossa 
kasvaa pensaita ja puun taimia. Rantaluhdilla pesiville vesilinnuille on niukasti so-
pivia pesimäpaikkoja. Palteiden puusto heikentää myös avoluhtien maisemaa. 
Puuston tai rantapalteiden poistaminen sopisi sekä linnuston- että avomaiseman 
hoitotoimeksi. Puustoinen reunapalle on selvin järven pohjoispäässä. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tulisi liittää myös veden samentumisen syiden sel-
vittäminen. 

5.2  Laasonpohja 
Laasonpohja on avara vesialue, josta suurin osa on kasvitonta selkävettä. Vettä on 
Natura-alueen itärajan kohdalla enimmillään 11 metriä, mutta enin osa pohju-
kasta on alle kolme metriä syvää. Natura-alueessa on mukana Pikkusaari-niminen 
saari ja lahden perukassa rantakoivikkoa ja tervalepikkoa. Muu alue on ruovikoi-
tunutta luhtaa ja vesialuetta. 

Laasonpohja on luokiteltavissa kasvillisuutensa perusteella rehevään osman-
käämi–ratamosarpio-järvityyppiin. Lahden rannat ovat pitkälle umpeenkasva-
neet. Niitä reunustaa leveä luhtavyöhyke, jonka ulkopuolella on lähes koko lahden 
ympäri vaihtelevan levyisenä kasvustona kiertävä ruovikko (kuva 5). Lahden pohja 
on pääosin savea, mutta rantojen läheisiä alueita peittää paksu liejukerros. Laa-
sonpohjan ympäristö on metsää. Pohjoisrannalla on lyhyt pelto-osuus ja peru-
kassa muutama rantarakennus, joiden kohdalta metsä puuttuu. Rantametsät tul-
vivat keväisin ja niistä osa on pysyvästi märkiä metsäluhtia. 
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 Kuva 5. Laasonpohjan vesikasvillisuus 2019. 
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Pohjoisrannalla Natura-rajan kohdalla sijaitseva niemi on Pikkusaaren lisäksi Laa-
sonpohjan ainoa luontaisesti niukkakasvinen ranta-alue. Molempien rantavyö-
hyke on kivikkoista sorapohjaa. Muu pohjoisranta on ruovikkoista luhtaa, jonka 
leveys on 30–50 m. Luhdan ulkopuolella on ruovikkoa ja ulpukkakasvustoa. Pin-
nanpäällinen kasvillisuus ulottuu 100–150 metrin päähän rannasta. 

Laasonpohjan luoteisperukan kasvillisuus on aukkoista. Alueella on kolme ranta-
rakennusta, joiden kohdalta rantaa on ruopattu ja suurin osa kasvillisuudesta pois-
tettu. Rannan lähellä on ulpukkakasvustoa ja ulompana harvaa ruovikkoa. Pinnan-
päällinen kasvillisuus ulottuu enimmillään 200 metrin päähän rannasta. 

Lahden länsiperukka on sekametsää ja metsittynyttä luhtaa. Luhdan ulkoreunassa 
on vallimainen, jäiden puskema palle, johon on kasvanut kymmenmetristä terva-
lepikkoa. Palle muodostaa uuden rantaviivan, jonka taakse metsittynyt luhta jää. 
Palle rajautuu avoveden puolella kapeaan kelluslehtisten vyöhykkeeseen, jonka 
ulkopuolella on ruovikkoa ja ulpukkakasvustoa. 

Laasonpohjan lounaisrannalla on loma-asunto ja kolme asuinrakennusta. Rantaa 
on pihamaiden kohdalta ruopattu, ja ulompana sijaitsevan ruovikon läpi on nii-
tetty veneväyliä. Rakennuspaikkojen välisillä rannoilla on kapealti ruoko- tai os-
mankäämiluhtaa. Niiden ulkopuolella on vaihtelevan levyinen kelluslehtisten vyö-
hyke, joka rajautuu ulompana kasvavaan ruovikkoon. Järviruovikko ulottuu enim-
millään 200 metrin päähän rannasta. 

Eteläisimmän pihamaan kohdalla on pieni niemi. Sen itäpuolelta alkaa luonnonti-
laisena säilynyt alue, joka kattaa lahden koko etelärannan. Alueen länsiosassa on 
20–30 metrin levyinen rantaluhta. Sen ulkopuolella on matala vesialue, jonka kas-
villisuudessa vallitsevat kelluslehtiset ja rantapalpakko. Uloinna on aukoista ruo-
vikkoa, joka ulottuu runsaan 150 metrin päähän rannasta. 

Etelärannan itäosassa on lähes sadan metrin levyinen ruokoluhta, jossa on vanhan 
kasvillisuuden jäänteenä muutamia avovesilampareita ja pieniä kortekuvioita. 
Luhta päättyy jyrkästi avoveteen. Luhdan ulkopuolella on kapea, aukkoinen kel-
luslehtivyöhyke. Sen ulkopuolella on matalaa ruovikkoa.  

Laasonpohjan Natura-rajauksen pinta-ala on 129 hehtaaria. Siitä 42 hehtaaria eli 
kolmannes oli elokuussa 2019 pintaan ulottuvan kasvillisuuden kattamaa. Lisäksi 
ulompana vesialueella on uposkasvillisuutta, jonka esiintymiä ei kartoitettu.  

Alueelta erotettiin valtalajien ja kasvillisuuden rakenteen perusteella kymmenen 
kasvillisuustyyppiä ja useita niiden alatyyppejä. Laajimman alueen kattavat ve-
destä kasvavat järviruovikot, joiden pinta-ala on runsaat 18 hehtaaria. Ruovikot 
reunustavat keskimäärin 50 metrin levyisenä kasvustona lähes koko avovesialu-
etta ja puuttuvat ainoastaan lyhyeltä matkalta pohjoisrannalta sekä rantaraken-
nusten edustoilta. Perukan ruovikot ovat harvoja, etelä- ja pohjoisrannan kasvus-
tot ovat tiheämpiä, joskin aukkoisia. Ruovikoiden aukkopaikoissa kasvavaa run-
saasti uposlehtisiä (etenkin tankeakarvalehteä ja välkevitaa) ja kelluslehtisiä (ul-
pukka, uistinvita). Muiden ilmaversoiskasvustojen pinta-ala on vähäinen: järvi-
kaisla, järvikorte ja leveäosmankäämi muodostavat vain pieniä, enintään muuta-
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man aarin laajuisia kasvustoja. Kapeaosmankäämiä on pieni kasvusto eteläran-
nalla ja järvikortetta on matalilla vesialueilla harvakseltaan muun kasvillisuuden 
seurassa. 

Järviruovikon jälkeen runsain kasvillisuustyyppi on kelluslehtikasvillisuus, jonka 
pinta-ala on 8,6 hehtaaria. Kelluslehtiset reunustavat Laasonpohjan rantaa lähes 
yhtenäisenä vyönä, joka sijaitsee luhdan ja kelluslehtivyöhykettä suojaavan ruovi-
kon välissä. Alueen vesisyvyys vaihtelee yleensä 50–100 senttimetrin välillä.  Suu-
rin osa (7,4 ha) kelluslehtikasvustoista on ulpukkaa. Ruovikoiden ulkopuolelle ul-
pukkakasvustot ovat lähes yksilajisia, mutta ruovikoiden suojaamilla paikoilla ul-
pukan seassa on yleisesti mm. pohjanlummetta ja uistinvitaa sekä uposkasveja. 
Matalilla vesialueilla on myös ulpukan ja rantapalpakon sekakasvustoja (1,1 ha), 
joissa muutakin kasvillisuutta on usein runsaasti. Uistinvita muodostaa Laason-
pohjassa vain pieniä kasvustoja (yhteisala 0,1 ha), mutta lajia on yleisesti muun 
kasvillisuuden seassa. 

Laasonpohjan rantaluhdilla vuorottelevat puustoiset sekä järviruo’on ja leveäos-
mankäämin vallitsemat kasvustot. Matalakasvisempia avoluhtia on melko vähän. 
Ruokoluhtia on 6,5 hehtaaria. Ruokoluhdat jakautuvat järviruoko- ja osmankäämi-
valtaisiin kuvioihin. Lahden pohjoisrannalla vallitsevat osmankäämiluhdat ja ete-
lärannalla järviruokoluhdat. Laajin järviruokoluhtakuvio on etelärannalla, joka on 
lähes kilometrin matkan maatuneen ruovikon kattama. Järviruokoluhtien pinta-
ala on 5,6 hehtaaria ja leveäosmankäämiluhtien 0,9 hehtaaria. Niukempana (0,5 
ha) tavataan korteluhtia, joista osa on jäänteitä luhtien umpeenkasvaneista lam-
pareista. Ruokoluhtien reunoissa on monin paikoin isosorsimo- tai piurukasvus-
toja. Niiden yhteispinta-ala on sama kuin korteluhtien. 

Puustoiset luhdat keskittyvät lahden perukkaan, jossa on lähes kahden hehtaarin 
laajuinen ”metsittynyt” luhta. Pajukkoista luhtaa on laajalti myös pohjoisrannalla. 
Puustoisten luhtien pinta-ala on 4,2 hehtaaria. 

Uposkasvillisuus on runsainta matalissa ruovikoiden suojaamissa aukkopaikoissa, 
mutta myös avovesialueen reunassa on tiheitä uposkasvilaikkuja. Kasvillisuuskart-
taan on rajattu ilmakuvista erottuvat uposkasvillisuuskuviot, joiden pinta-ala oli 
2,5 hehtaaria. Runsaimmat uposkasvit ovat matalilla alueilla tankeakarvalehti ja 
avoveden reunaosissa välkevita. Pohjanmyötäinen uposkasvillisuus jatkuu todelli-
suudessa kauas ruovikoista, mutta ei erotu ilmakuvista. Vuosina 1989 ja 1994 in-
ventoitujen kasvilinjojen (Venetvaara & Lammi 1993 ja julkaisematon) perusteella 
uposkasvillisuutta esiintyi harvakseltaan aina kolmen metrin syvyyteen asti. 

Karuille vesistöille tyypillinen pohjaversoiskasvillisuus (Vesijärvellä etenkin lahnan-
ruohot, raani ja nuottaruoho) puuttuu Laasonpohjasta.  

5.2.1 Kasvillisuuden muutokset 
Laasonpohjan kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuonna 1989 (Venetvaara & 
Lammi 1993a) ja Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä 
vuonna 2008. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on säilynyt samankaltaisena 1980-lu-
vun lopulta. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pohjoisrannalla ja lahden 
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perukassa sekä rakennettujen rantatonttien edustalla, joista kasvillisuutta on 
poistettu.  

Pohjoisrannan osmankäämiluhdan edustalla oli kesällä 1989 laaja alue tiheää kort-
teikkoa. Vuonna 2008 kortteikosta on jäljellä vain kapeahko kortteen ja ulpukan 
sekakasvusto. Elokuussa 2019 alueella kasvoi lähes pelkästään ulpukkaa, eikä kor-
tetta tavattu enää ollenkaan. Kortteikko jatkui aikoinaan pohjoisrannan luhdalle, 
joka oli suurimmaksi osaksi korteluhtaa. Sen tilalla on nykyisin osmankäämiluhtaa 
ja pensaikoista luhtaa.  

Natura-rajauksessa mukana olevaa perukan luhtaa käytettiin 1980-luvulle asti lai-
dunalueena. Koko alue oli vielä 1980-luvun lopussa matalakasvuista avoluhtaa. 
Pensaikkoa oli vain metsän reunassa ja alueen läpi laskevan ojan varressa. Luhdan 
ulkoreuna oli enimmäkseen osmankäämiluhtaa, eikä reunassa ollut puustoa. Sit-
temmin koko luhta on pensoittunut ja metsittynyt. Ulkoreunan palteelle on kas-
vanut kymmenmetrisiä tervaleppiä (kuva 6). Palteen takana vielä vuonna 2008 ol-
leet avoluhtakuviot ovat lähes hävinneet. 

Laasonpohjan eteläranta on säilynyt melko vähäisin muutoksin, mutta ruokoluh-
dat ovat sielläkin muuttuneet kuivemmiksi ja niiden rantametsän puoleisiin reu-
noihin on kasvanut terveleppiä ja pajukkoa. Etelärannan ulpukkakasvustot ovat 
yksipuolistuneet, sillä niissä on aiempaa vähemmän muuta kasvillisuutta.  

Kasvillisuuskartoitusten perusteella avoluhtien ala vähentynyt Laasonpohjassa 
alle puoleen vuoden 2008 jälkeen. Puustoisten luhtien ala on samaan aikaan kas-
vanut tuntuvasti (taulukko 2). Ruokoluhtien pinta-ala ei ole muuttunut. Ilmaver-
soiskasvillisuudessa muutokset ovat jääneet vähäisiksi lukuun ottamatta järvikor-
tetta, jonka lähes kaikki kasvustot ovat hävinneet vuoden 2008 jälkeen; muun kas-
villisuuden seassa kortetta sentään vielä on.  

 
Taulukko 2. Laasonpohjan kasvustotyyppien pinta-alat hehtaareina vuosina 2008 ja 2019. Ruo-
koluhdissa ovat mukana järviruoko- ja osmankäämiluhdat sekä isosorsimokasvustot. 

 2008 2019 Muutos 
Avoluhdat 2,5 1,2 - 

Puustoiset luhdat 2,7 4,2 + 

Ruokoluhdat 7,6 7 - 

Vedessä kasvavat järviruovikot 17,1 18,4 + 

Kaislikot 0,1 0,15 + 

Kortteikot 0,4 0,1 - 

Kelluslehtikasvustot 8,6 8,6 0 

Luhdat, ilmaversoiset ja kelluslehtiset yhteensä 39 39,6   
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Kuva 6. Perukan luhdan reunaan kasautuneella palteella kasvaa korkeaa tervalepikkoa. 1980- 
luvulla paikalla oli osmankäämiä kasvava puuton palle ja sen takana avoluhtaa. 

Järviruovikoiden ala näyttää hieman kasvaneen (17  18 ha), mutta kokonaan uu-
sia alueita ruovikko ei ole vallannut. Järvikaisla on hieman runsastunut vuoden 
2008 jälkeen. Kasvustot ovat edelleen pieniä, enimmäkseen muutaman tai enin-
tään kymmenien neliömetrien laikkuja, mutta niitä on aiempaa enemmän. Järvi-
kaisla on viime aikoina runsastunut kaikilla muillakin Natura-alueen kohteilla. 

5.2.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Laasonpohjan kasvilajistossa on paljon luon-
taisesti runsasravinteisille järville tyypillisiä lajeja, mm. isokokoisia vitoja. Kasvilli-
suus on muutoinkin monipuolista ja runsasta. Ruovikot ja kelluslehtikasvustot reu-
nustavat lähes koko selkävesialuetta. Luontaisesti runsasravinteiset järvet -luon-
totyypin (liite 2) pinta-alaksi on arvioitu uposkasvien esiintymisalueen perusteella 
103 hehtaaria (rajaus 3 metrin syvyyskäyrän mukaan). Luontotyypin edustavuus 
on vuonna 2019 tehdyn kasvillisuuskartoituksen perusteella hyvä, eikä siinä ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Vaihettumissuot ja rantasuot. Luontotyyppiin kuuluu monenlaisia tulvivien ranta-
alueiden kasviyhdyskuntia. Laasonpohjassa vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan lu-
kea avoluhdat, puustoiset luhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat kaikki turvetta 
muodostavat ruovikot ja osmankäämiköt. Vaihettumissuot ja rantasuot kattavat 
vaihtelevan levyisenä vyöhykkeenä lahden kaikki rannat rakennusten edustoja lu-
kuun ottamatta. Vaihettumissoiden ja rantasoiden pinta-ala on 12,2 hehtaaria. 
Vuoden 2008 kartoituksessa pinta-alaksi saatiin 11,8 hehtaaria. Pinta-alan kasvu 
ei välttämättä kuvasta todellisuutta, sillä vaihettumissoiden ja rantasoiden rajaa-
minen on kasvillisuuden vaihettumisvyöhykkeissä usein tulkinnanvaraista. Luon-
totyypin edustavuus on Laasonpohjassa hyvä. 

Metsäluhdat. Metsäluhdiksi tulkittavia tervalepikoita on länsirannan luhdalla ja 
Laasonpohjan etelärannalla. Molemmilla paikoilla puusto on pysyvästi vetisellä 
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alueella ja kenttäkerrosta luonnehtii monipuolinen luhtalajisto sekä märkien rim-
pipintojen ja kuivempien, tervaleppiä kasvavien välipintojen vuorottelu. Osa väli-
pinnoista on jään puristamia palteita. Puusto on melko nuorta. Luontotyypin edus-
tavuutta voidaan pitää merkittävänä ja luonnontilaa hyvänä. Luontotyypin pinta-
alaksi arvioitiin vuonna 2008 n. 0,9 hehtaaria. Metsäluhtia eri tarkastettu heinä-
kuussa 2019 tehdyn vesikasvikartoituksen yhteydessä. Natura-alueen ulkopuo-
lella metsäluhtaa sekä tulvametsää, jossa on metsäluhdan piirteitä, on usean sa-
dan metrin matkalla etelärannalla. 

5.2.3  Suositukset 
Kasvillisuuden hoitotarve on Laasonpohjassa vähäinen. Kysymykseen tulee lä-
hinnä puustoisten palteiden poistaminen luhtien reunoista. Niistä on saatu hyviä 
kokemuksia Laasonpohjan etelärannalta, josta poistettiin vuonna 2009 pajukkoa 
ja koivuja kasvava palle. Muut toimenpiteet olisi hyvä suunnitella linnuston eh-
doilla. Sopivia toimenpiteitä olisivat entisten avovesialueiden avaaminen etelä-
rannan ja perukan luhdalle sekä pensaiden poistaminen etelärannan ruokoluh-
dalta. 

5.3  Kirkonselkä 
Kirkonselkä on kasvillisuudeltaan vaihtelevin Natura-alueen kohteista. Alueella on 
karuja, niukkakasvisia rantoja ja reheviä, rannoilta laajalti maatuneita pohjukoita. 
Kirkonselkä on matala ja loivarantainen. Rantoja kiertää vaihtelevan levyinen jär-
viruovikko, joka puuttuu luonnostaan vain Kotomäen niemen jyrkimmiltä ran-
noilta. Suurin osa ruovikon aukoista on rakennetuilla rannoilla, joista ruovikko on 
poistettu niittämällä tai ruoppaamalla. Aukkopaikkoja on runsaasti, sillä rannoilla 
on paljon loma-asuntoja ja pysyvää asutusta. Ruovikkoa reunustaa useimmissa 
pailissa ulpukkavyöhyke, jonka ulkopuolella on suurten vitojen (välke-, tylppälehti- 
ja ahvenvita) ja järvisätkimen muodostamia kasvustoja. 

Suojaisimpien lahtien kasvillisuus on monimuotoista ja kasvillisuuden vyöhykkei-
syys on selvää. Kivennäismaarajan lähellä on puustoisia luhtia ja pieniä avoluhtia. 
Niiden ulkopuolella on järviruoko- tai leveäosmankäämiluhtia, jotka rajautuvat 
ulompana oleviin ruoko- ja kelluslehtikasvustoihin. Uposkasvillisuus ulottuu pai-
koitellen usean sadan metrin päähän rannasta.  

Kasvillisuus on säilynyt parhaiten Pyhäniemenlahdella Kirkonselän kaakkois-
osassa. Kirkonkylän ympäristössä huomattava osa rannoista on ruopattuja ja kas-
vustot on niitetty aukkoisiksi ja suojattomiksi. Heikoin tilanne on Kirkonlahdella ja 
länsirannan Seppälänpohjassa, joiden alkuperäisestä kasvillisuudesta suuri osa on 
hävitetty. 

Kirkonselän Natura-alueen pinta-ala on 406 hehtaaria. Pintaan asti ulottuvan kas-
villisuuden kattamaa aluetta oli 89 hehtaaria kesällä 2019 (kuva 7). Kasvillisuutta 
on laajemmallakin alueella, sillä pohjan lähellä oleva uposkasvillisuus ei erotu il-
makuvista.  
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 Kuva 7. Kirkonselän vesikasvillisuus 2019. 
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Kirkonselän luhtien pinta-ala on 19 hehtaaria. Laajimmat luhdat sijaitsevat Kirkon-
lahden kaakkoisrannalla ja Pyhäniemenlahden etelärannalla. Nuorempia ja ohut-
turpeisempia ruokoluhtia on Seppälänpohjassa sekä kapeana vyöhykkeenä Kir-
konselän itärannalla.  

Lähes 60 % luhtien pinta-alasta on järviruokoluhtia (10,3 ha) ja vajaa kymme-
nesosa (1,4 ha) leveäosmankäämin vallitsemia luhtia, joissa muutakin kasvilli-
suutta, mm. saroja ja kurjenjalkaa, on yleensä melko runsaasti. Puustoiset luhdat 
keskittyvät Pyhäniemenlahden perukkaan, jossa on yhtenäinen noin kolmen heh-
taarin laajuinen hieskoivuluhta. Sen puusto on enimmillään kymmenmetristä. 
Hieskoivikon alla kasvaa harvakseltaan pajuja. Puusto on aukkoista, ja aukkopai-
koissa esiintyy kastikkaluhdille ja luhtanevoille tyypillistä lajistoa. Myös pajukkoi-
set luhdat luetaan puustoluhtiin. Pajukkoluhtia on laajimpien luhtien rantametsän 
puoleisissa reunoissa ja siellä täällä muuallakin maatuneilla rannoilla. Pajukkoluh-
dat ovat syntyneet avoluhtien pensoituttua. Niiden aluskasvillisuudessa on tyypil-
lisiä avoluhtien lajeja, kuten pullosaraa, kurjenjalkaa ja luhtakastikkaa. Kirkonselän 
hieskoivuluhtien pinta-ala on 3,1 ja pajukkoluhtien 2 hehtaaria. 

Avoluhtia Kirkonselällä on niukasti. Niiden määrä on vähentynyt sitä mukaan kuin 
luhtien puustoutuminen ja ruovikoituminen on edennyt. Avoluhtia on pieninä ku-
vioina eri puolilla maatuneilla rannoilla. Sara- ja ruoholuhtia on 0,95 hehtaaria ja 
kastikkavaltaisia luhtia saman verran. 

Vedestä kasvava järviruovikko on alueen laajimmalle levinnyt kasvillisuustyyppi. 
Ruovikoiden pinta-ala on 33 hehtaaria. Pääosa ruovikoista on melko matalia (noin 
1,5 m vedenpinnasta mitattuna), mutta enimmillään ruovikon korkeus on ylittää 
2,5 metriä. Pyhäniemenlahdella on laajalti myös harvaversoista ruovikkoa, joka 
muodostaa mosaiikkimaisen sekakasvuston uposlehtisten (etenkin tankeakarva-
lehti) ja kelluslehtisten (isoulpukka, uistinvita, rantapalpakko) kanssa. Ruovikot 
muodostavat sekakasvustoja lisäksi järvikaislan kanssa. Laajimmat sekakasvustot 
ovat Seppälänpohjassa, Kirkonlahdella ja Pyhäniemenlahden itärannalla.  

Järviruo’on jälkeen runsain ilmaversoinen on järvikaisla, jota kasvaa eri puolilla 
aluetta yleensä vajaan metrin syvyisessä vedessä. Kaislikoiden pinta-ala on 3,1 
hehtaaria. Kortekasvustoja alueella on 0,8 hehtaaria. Kortteikkoja on kapeina 
esiintyminä lähinnä Pyhäniemenlahdella ja Kirkonselän itärannalla.  

Kelluslehtikasvustojen pinta-ala on 12,1 hehtaaria. Kelluslehtiset reunustavat 
useimpia Kirkonselän ruokokasvustoja vaihtelevan levyisenä vyöhykkeenä ja niitä 
on myös ruovikoiden aukkopaikoissa. Kelluslehtisten valtalaji on isoulpukka, 
mutta myös vesitatar ja uistinvita muodostavat laajoja kasvustoja. Pohjanlumme 
on niukka. Kelluslehtisten sekakasvustoissa on yleensä ulpukkaa, rantapalpakkoa 
ja uistinvitaa. Uposkasvillisuus on usein runsasta. Lajistoon kuuluvat mm. tankea-
karvalehti, kanadanvesirutto, isovesiherne, ahvenvita ja tylppälehtivita. Muuta 
kasvillisuutta on kelluslehtisten seassa sitä enemmän mitä suojaisampi ja mata-
lampi kasvupaikka on. Ulpukkakasvustojen pinta-ala on 7 ja isoulpukan ja ranta-
palpakon luonnehtiman sekakasvuston 4,2 hehtaaria. ”Puhtaita” uistinvitakasvus-
toja Kirkonselän alueella 0,8 ja vesitatarkasvustoja 0,4 hehtaaria. 
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Kirkonselän uposkasvillisuus on runsasta. Näkyvin laji on välkevita, jonka laajat 
kasvustot ulottuvat keskikesästä alkaen pinnalle asti. Ilmakuvista erottuvia välke-
vitakasvustoja oli kesällä 2019 kaikkiaan 16 hehtaaria. Laajimmat esiintymät olivat 
Kirkonlahdella ja Seppälänpohjassa. Muun uposkasvillisuuden kattamia alueita il-
makuvista erottui 4,9 hehtaaria. Lajisto on monipuolinen: mm. vitoja, järvisätkintä 
ja matalilla alueilla ruskoärviää. Hyvinä kukintavuosina järvisätkin peittää lähes ko-
konaan Pyhäniemenlahden perukan vesialueen. Kesällä 2019 sätkinkasvustot kuk-
kivat huonosti, eivätkä kasvaneet pintaan asti. 

Karuille vesille ominaista pohjaversoiskasvillisuutta Kirkonselällä on huomatta-
vasti muita Natura-kohteita enemmän. Pohjaversoiskasvillisuus ei erottunut ilma-
kuvista, eikä sitä pyritty kartoittamaan. Pohjaversoiset keskittyvät matalille, niuk-
kakasvisille vesialueille. Laajimmat esiintymät on todettu Kirkonkylän rannoilla. 

5.3.1 Kasvillisuuden muutokset 
Kirkonselän kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuonna 1991 (Venetvaara ym. 
1993) ja Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä vuonna 
2007. Suurimmat muutokset ovat olleet avoluhtien pinta-alan nopea pienenemi-
nen, ruokoluhtien pinta-alan kasvaminen (taulukko 3) sekä ihmisen aiheuttamat 
haitalliset muutokset, jotka näkyvät selvimmin Seppälänpohjassa ja Kirkonlahden 
rakennetuilla rannoilla. 

Vuoden 2007 jälkeen avoluhtien pinta-ala on pienentynyt lähes puoleen. Muutos 
on näkyvin Pyhäniemenlahdella, jonka entisistä avoluhdista enää pieni osa on jäl-
jellä. Avoluhtien pinta-alaa on pienentänyt puuston, lähinnä hieskoivun levittäyty-
minen luhdille. Puuston runsastuminen kertoo luhdan kuivumisesta. Kuivuminen 
on Pyhäniemenlahdella ainakin osaksi luhdan hitaan, kasviaineksen kasautumi-
sesta johtuvan paksuuskasvun aiheuttamaa luontaista sukkessiota. Luhtien huo-
mattavaa puustoutumista on tapahtunut samaan aikaan myös Vesijärven muissa 
osissa, joten mahdollinen kevättulvien aleneminen tai pysyvä kesävedenpinnan 
aleneminen ovat voineet jouduttaa muutosta. Ruokoluhtien ala ei ole vuoden 
2007 jälkeen enää muuttunut, mikä viittaa siihen, että ruovikkoisten rantojen um-
peenkasvu on pysähtynyt tai muuttunut hitaaksi.  

Muut viimeaikaiset kasvillisuuden muutokset näkyvät lähinnä yleisimpien kasvila-
jien runsauden muutoksina. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys ja kasvualueet ovat py-
syneet samankaltaisina. Järviruovikoiden pinta-ala pienentyi 1990-luvun alun ja 
vuoden 2007 välillä noin viisi hehtaaria (taulukko 3). Noin kolme hehtaaria ruovik-
koa muuttui ruokoluhdaksi ja kaksi hehtaaria hävisi niittämisen seurauksena. Vuo-
den 2007 jälkeen ruovikot ovat hieman laajentuneet ja vallanneet alaa kellusleh-
tikasvustoilta. Selvimmin tämä näkyy Pyhäniemenlahdella, jossa harvaversoinen 
ruovikko on levittäytynyt ulommaksi kelluslehtisten vyöhykkeelle. Rantarakennus-
ten tuntumassa ruovikoiden pinta-ala on edelleen pienentynyt, sillä kasvillisuuden 
niittäminen niillä on jatkunut. 
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Taulukko 3. Kirkonselän kasvillisuustyyppien pinta-alat hehtaareina eri kartoitusvuosina. Kellus-
lehtisten kasvualueessa v. 1991 on mukana myös järviruo’on ja kelluslehtisten sekakasvustot, 
jotka myöhemmin on tulkittu järviruokokasvustoiksi. 

  
1991 2007 2019 Muutos 

Avoluhdat 4,5–5 3,1 1,9 - 
Puustoiset luhdat 1 3,6 5,1 + 
Ruokoluhdat 9 12 12 + 
Järviruokokasvustot 33 28 30 0 
Kelluslehtikasvustot 12 18 12 + / - 

 

Muista ilmaversoiskasvustoista kortteikot ovat vähentyneet nopeasti: vuonna 
2007 kortteikkojen alaksi saatiin 3,7 hehtaaria, vuonna 2019 niitä oli enää 0,8 heh-
taaria. Suurin osa kortteikoista on rantaluhtien ja ruovikoiden välisillä alueilla. Kor-
tekasvustojen nopea väheneminen näkyy kaikilla Natura-alueen kohteilla. Ilmiön 
syytä ei tiedetä. Kaislikoiden pinta-ala on kasvanut vuoden 2007 jälkeen lähes kak-
sinkertaiseksi. Kaislikot ovat levittäytyneet ja tihentyneet kaikkialla Kirkonselän 
alueella. Kokonaan uusia kasvupaikkoja laji ei ole vallannut. Järvikaisla on viime 
vuosina runsastunut kaikilla muillakin Natura-alueen kohteilla. 

Ulpukkakasvustot levittäytyivät nopeasti vuosien 1991 ja 2007 välillä, kun lajille 
sopivia kasvupaikkoja syntyi ruopatuille ja niitetyille rannoille. Kokonaan uusia ul-
pukkakasvustoja ilmaantui myös ruovikoiden avoveden puoleisiin reunoihin. Vuo-
den 2007 jälkeen kasvustot näyttävät taantuneen. Osa ulpukkakasvustoista on 
ruovikoitunut tai muuttunut kaislikoiksi ja osa on hävitetty niittämällä. Ruovikoi-
den ulkopuolella olevat kasvustot ovat monin paikoin kaventuneet ja osa niistä on 
hävinnyt kokonaan. Muiden kelluslehtikasvustojen (uistinvita, vesitatar) esiinty-
miskuva ei ole merkittävästi muuttunut. 

Syvässä vedessä viihtyvä välkevita muodostaa Kirkonselällä laajoja kasvustoja, 
jotka kukkiessaan kasvavat pintaan asti, mutta ovat muulloin hankalasti huomat-
tavissa. Kasvustot ovat hyvin pitkäikäisiä, sillä laajimmat niistä ovat sijainneet sa-
moilla paikoilla kaikkina kartoitusvuosina. Kesällä 2007 välkevitaa kasvoi myös Kir-
konselän keskellä, jossa vettä on noin kolme metriä. Laji tavattiin samalta paikalta 
jo 1960-luvun puolivälissä (Sirén 1969). Elokuussa 2019 kasvustoja ei näkynyt. Tie-
dossa ei ole, jättivätkö kasvustot kukkimatta vai ovatko ne hävinneet esimerkiksi 
veden samentumisen vuoksi. 

5.3.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Kirkonselän kasvillisuus vaihtelee järviruoko- 
(Phragmites-tyyppi) ja vitajärvien (Potamogeton-tyyppi) kasvillisuudesta suojais-
ten perukoiden osmankäämi–sarpio-tyyppiin (Typha–Alisma-tyyppi). Kirkonselälle 
tulee lähdevettä Kiikunojaa pitkin Kiikunlähteestä. Alueen kasvilajisto on erittäin 
monipuolinen, uposkasvilajisto on poikkeuksellisen runsas ja ravinteisuutta kuvas-
tavien lajien määrä on korkea (Lammi 2008). Kirkonselältä on tavattu lähes kaikki 
Airaksisen ja Karttusen (2001) luettelemat, luontaisesti runsasravinteiset jär-
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vet -luontotyypin kasvilajit. Kirkonselkä on täyttää hyvin luontaisesti runsasravin-
teiset järvet -luontotyypin ominaisuudet. Luontotyypin edustavuus on hyvä, 
mutta luonnontila on heikentynyt rantojen rakentamisen, kasvillisuuden niittojen 
ja veden samentumisen vuoksi.  
Luontaisesti runsasravinteiset järvet -luontotyyppiin voidaan lukea mukaan koko 
Kirkonselän vesialue (liite 3). Luontotyypin ala on 406 hehtaaria. Kirkonselkä on 
Kutajärven Natura-alueen monipuolisin ja edustavin luontaisesti runsasravinteiset 
järvet -luontotyypin kohde. 

Vaihettumissuot ja rantasuot. Kirkonselällä vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan lu-
kea avoluhdat, puustoiset luhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat turvetta muo-
dostavat ruovikot ja osmankäämiköt. Laajimmat vaihettumissuot ja rantasuot si-
jaitsevat Kirkonlahden kaakkoisrannalla ja Pyhäniemenlahdella, mutta pienempiä 
kuvioita on myös muilla rannoilla. 

Luontotyypin pinta-ala on 19 hehtaaria. Luontotyypin edustavuus on hyvä, mutta 
luonnontila on heikentynyt rantarakentamisen (etenkin Kirkonlahti), paikoittaisen 
kuivumisen ja vanhojen ojitusten seurauksena. Vuoden 2007 jälkeen luontotyypin 
ala (tuolloin 20,1 ha) on pienentynyt Kirkonlahdella tehtyjen ruoppaus- ja rannan-
täyttötöiden vuoksi. 

Kosteat suurruohoniityt. Kirkonselällä on niukasti kosteat suurruohoniityt -luonto-
tyyppiin kuuluvaa kasvillisuutta. Järviruo’osta vapaita, luontodirektiivin luontotyy-
pin kriteerit täyttäviä suurruohoniittyjä on Pyhäniemenlahden perukassa kaksi ku-
viota, joista toinen sijaitsee hieman Natura-rajauksen ulkopuolella. Natura-alu-
eella kosteaa suurruohoniittyä on 0,2 hehtaaria. Luontotyypin edustavuutta on 
pidettävä vähäisen pinta-alan ja melko tavanomaisen kasvilajiston perusteella 
heikkona. Mainitsemisen arvoisista kasvilajeista alueella kasvaa vilukko, jota ei ole 
tavattu Kutajärven Natura-alueen muista osista. 

Metsäluhta. Tervaleppävaltaista metsäluhtaa on Pyhäniemenlahden lounaiskul-
massa rantametsän reunoissa. Osa metsäluhdasta ulottuu Natura-alueen puo-
lelle, jossa sitä on noin 0,5 hehtaaria. Aluetta ei tarkistettu Kirkonselän vesikasvil-
lisuuskartoituksessa. Alue on kuvattu Pyhäniemen kartanon kanavahankkeen Na-
tura-arvioinnissa (Lammi & Vauhkonen 2016). Luontotyypin edustavuus on pie-
nestä pinta-alasta huolimatta hyvä. 

5.3.3  Suositukset 
Kirkonselän luonnonolot ovat muuttuneet nopeasti viime vuosikymmeninä. Avoi-
met rantaluhdat ovat puustoutuneet ja ruovikoituneet, harvinaisten kasvilajien 
kasvupaikoista suurin osa on kasvanut umpeen tai ruopattu tai kasvupaikat ovat 
muuttuneet suojattomiksi, kun ympäristön ruovikoita on harkitsemattomasti nii-
tetty. Luonnonolojen heikentyminen on jatkunut viime vuosiin asti – tuoreimmat 
ruoppaukset on tehty Kirkonlahdella viime talvena (kuva 8). Niittoja on jatkettu 
lisäksi Kirkonselän itärannalla, jossa niittojätettäkin on kasattu ruovikoihin maatu-
viksi ja myöhemmin pensoittuviksi kasoiksi. Myös vedenlaadun huonontuminen 
(samentuminen) on heikentänyt alueen kasvillisuutta. 
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Kuva 8. Kirkonlahden pohjukkaa kesällä 2007 ja 2019. Huomattava osa alueen kasvillisuudesta on hävitetty ja 
rantaluhtia on ruopattu ja niille on läjitetty ruoppausmassoja. Vesialue on luonnonsuojelualuetta, mutta se ei 
ole näkynyt toimenpiteissä. Alueelta on aiemmin tavattu mm. hentonäkinruohoa sekä täplä- ja lummelampi-
korentoja, joita Natura-alueella tulisi erityisesti suojella. 
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Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tarpeen käsitellä kasvillisuuden hoitokeinoja ja 
ohjata alueella tehtäviä niittoja ja rantojen kunnostustöitä. Uhanalaisten ja harvi-
naisten kasvien kasvupaikat on syytä inventoida ja laatia niille hoitosuunnitelma. 
Avoluhtien kunnostus (ainakin puustoutuvan reunapalteen poisto) olisi tarpeel-
lista Pyhäniemenlahdella ja pensaiden poisto Kirkonlahden kaakkoisrannan luh-
dalla. Talviaikainen ruovikon niitto voisi sopia hoitokeinoksi Pyhäniemenlahdella. 

5.4  LAHDENPOHJA 

Lahdenpohja on Vesijärven Laitialanselän läntinen perukka. Lahdenpohja on 
avara, saareton vesialue, jonka rannat ovat laajalti umpeenkasvaneet ja ruovikoi-
tuneet. Lahdenpohjan länsirantaa reunustavat pellot, muualla ranta on metsäistä. 
Länsirannalla on asuin- ja lomarakennuksia, pohjoisranta on säilynyt rakentamat-
tomana. 

Lahdenpohjan kasvillisuusvyöhykkeet ovat leveitä (kuva 9). Pintaan ulottuva kas-
villisuus yltää lähes kaikkialla 200 metrin päähän rannasta. Pohjoisranta poikkeaa 
kasvillisuudeltaan alueen muista osista. Rantametsä on vankkaa kuusikkoa ja ran-
nan läheinen vesialue on maatunut noin sadan metrin levyiseksi luhdaksi. Luhta 
päättyy jyrkästi avoveteen, jonka ulkopuolella on vaihtelevan levyinen vyöhyke 
aukkoista ruovikkoa. Kelluslehtinen kasvillisuus on runsasta ruovikon aukkopai-
koissa ja ruovikon ulkoreunassa. Uloinna on lähes yhtenäinen, välkevidan muo-
dostama kasvusto.  

Länsirannan kasvillisuus on vaihtelevaa. Rantaa reunustaa kapea, katkonainen 
luhta, jonka valtakasveja ovat leveäosmankäämi ja isosorsimo. Ulompana on ruo-
vikkosaarekkeita, kelluslehtikasvustoja ja avovesilaikkuja ja niiden lomassa pieniä 
korte- ja kaislakasvustoja. Lähes koko kasvillisuuden kattama alue on matalaa, 
enimmäkseen alle metrin syvistä; pohja syvenee vasta ulkoreunassa olevan ulpuk-
kakasvuston kohdalla. Luonnostaan vaihtelevaa kasvillisuutta ovat muuttaneet ra-
kennusten edustalla ja muuallakin tehdyt ruoppaukset ja niitot, joilla on pyritty 
parantamaan alueen käyttöä mutta myös linnuston elinmahdollisuuksia. 

Lahden eteläranta on metsäinen. Länsiosan kasvillisuus on samankaltaista ruovi-
kon, kaislikon ja kelluslehtisen mosaiikkia kuin länsirannalla, mutta itäosassa on 
tiheää, rantaan asti ulottuvaa ruovikkoa. Ruovikko on enimmillään 60 metrin le-
vyinen. 

Lahdenpohjan Natura-alueen pinta-ala on 115 hehtaaria, josta suunnilleen puolet 
on kasvitonta avovesialuetta. Alueelta erotettiin yhdeksän kasvillisuustyyppiä, 
joista kolme (avoluhdat, puustoiset luhdat, ruokoluhdat) on luhtia ja neljä ilma-
versoistyyppejä (järviruovikot, -kaislikot, -kortteikot, leveäosmankäämikasvustot). 
Lisäksi erotettiin uposkasvillisuus ja kelluslehtikasvillisuus vallitsevan kasvilajin 
mukaisesti. 
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Kuva 9. Lahdenpohjan vesikasvillisuus 2019. 
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Lahdenpohjan luhdat ovat enimmäkseen korkeakasvuisia ruokoluhtia, joiden val-
takasvina on järviruoko, leveäosmankäämi ja lahden perukassa myös isosorsimo. 
Luhtien pinta-ala on 16 hehtaaria, ja ne kattavat kolmanneksen pintaan asti ulot-
tuvan kasvillisuuden kokonaisalasta. Suurin osa luhdista on järviruokokasvustoa, 
joka tulvii keväisin, mutta on kesällä lähes kuivillaan. Koko pohjoisranta on järvi-
ruokoluhtaa. Sen vesirajan puoleinen reuna on miltei koko matkalla jyrkkä. Reu-
naan on kasautunut jäiden ja aallokon tuomaa kasviainesta korkeaksi palteeksi, 
johon on sittemmin kasvanut nuoria puita, lähinnä hieskoivuja ja tervaleppiä. Ruo-
koluhtaa on pieninä kuvioina myös länsirannalla ja hieman laajempina kuvioina 
lounaisrannalla.  

Järviruokoluhtia on Lahdenpohjassa kaikkiaan 9,7 hehtaaria. Seuraavaksi yleisin 
ruokoluhtatyyppi on osmankäämiluhta, jota on kaikkiaan 1,7 hehtaaria eri puolilla 
aluetta. Suurimmat kuviot ovat pohjoisrannalla ja länsirannalla, jonka laajin luhta-
kuvio on suureksi osaksi osmankäämivaltaista. Isosorsimon vallitsemia luhtia on 
länsirannalla yhteensä 0,8 hehtaaria; kaikki kasvustot sijoittuvat maatuneiden alu-
eiden avovedenpuoleisiin reunoihin, joissa sorsimo on lähes tukahduttanut muun 
kasvillisuuden. Pohjoisrannalla sorsimoa on vain uimarannan tuntumassa Natura-
rajauksen ulkopuolella. Korteluhtia Lahdenpohjassa on niukasti, vain muutama 
pieni kuvio. Avoluhtia (kastikka- ja saraluhdat) on melko vähän (1,7 ha), laajimmat 
pohjoisrannalla.  

Lahdenpohjan luhdat ovat säilyneet miltei puuttomina rannanpuoleisia reunoja ja 
vesirajan puoleisia reunapalteita lukuun ottamatta. Puustoa on levinnyt laajem-
min luhdalle vain pohjoisrannan itäpäässä. Puustoisten luhtia pinta-ala on 1,2 heh-
taaria. 

Vedestä kasvavia järviruovikoita on Lahdenpohjassa yhteensä 16,3 hehtaaria eli 
hieman enemmän kuin ruokoluhtaa. Ruovikoista 9,7 hehtaaria on tiheitä kasvus-
toja ja loput harvaversoisia, jäidenlähtöä huonosti kestäviä ja muuta kasvillisuutta 
heikosti suojaavia kasvustoja. Tiheät ruovikot kasvavat pohjoisrannalla. Länsiran-
nan ruovikot ovat enimmäkseen harvoja ja muodostavat hankalasti rajattavia se-
kakasvustoja ulpukan, uistinvidan ja muiden kelluslehtisten kanssa. 

Kortekasvustoja on länsirannalla sekä ruovikoiden suojaamilla paikoilla pohjois-
rannalla yhteensä 0,9 hehtaaria. Kortteen ja ulpukan sekakasvustoja on länsiran-
nalla 1,3 hehtaaria. Muut ilmaversoiset kuin järviruoko ja järvikorte eivät muo-
dosta laajoja, vedessä kasvavia esiintymiä. Järvikaislalaikkuja on eri puolilla aluetta 
ja leveäosmankäämiä siellä täällä länsirannan matalilla vesialueilla. Muita eri puo-
lilla kasvavia ilmaversoisia ovat mm. pystykeiholehti, ojapalpakko (ent. haarapal-
pakko) ja ratamosarpio, mutta niiden kasvustot ovat enimmillään muutaman ne-
liön laajuisia. 

Kelluslehtikasvustoja on ruovikoiden aukkopaikoissa ja avoveden reunaosissa lä-
hes koko alueella. Valtalaji on Natura-alueen muiden kohteiden tapaan isoul-
pukka. Avoveden reunassa kasvustot ovat melko ”puhtaita” ulpukkakasvustoja. 
Ruovikoiden suojaamilla paikoilla ja matalilla vesialueilla vallitsevat ulpukan, ran-
tapalpakon ja uistinvidan sekakasvustot. Kelluslehtikasvustoissa on yleisesti upos-
kasvillisuutta ja matalan veden kasvupaikoilla harvakseltaan kortetta tai yksittäisiä 
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järviruo’on versoja. Ulpukkakasvustojen pinta-ala 8,5 hehtaaria. Laajimmat uistin-
vitaesiintymät ovat länsirannalla. Kasvustojen yhteispinta-ala on 0,6 hehtaaria. 
Vesitatarta Lahdenpohjassa on vähän, eikä laji muodosta laajoja kasvustoja. 

Ilmakuvasta erottuva uposkasvillisuus on lähes pelkästään välkevitaa, jota kasvaa 
myös kaukana avovesialueella. Pintaan ulottuvien välkevitakasvustojen pinta-ala 
oli kesällä 2009 yhteensä 5,8 hehtaaria.  

 
Kuva 10. Lahdenpohjan länsirannan kasvillisuus on vaihtelevaa ja hankalasti kartalla esitettävää. 
Etualalla järvikortetta, ulpukkaa ja rantapalpakkoa, taaempana järvikaislaa ja järviruokoa. 

5.4.1  Kasvillisuuden muutokset 
Lahdenpohjan kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuonna 1990 (Venetvaara & 
Lammi 1993b) ja Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä 
vuonna 2008. Kasvillisuus on muuttunut selvitysvuosien välillä yllättävän vähän. 
Kasvillisuuden vyöhykkeisyys ja kartoista erottuvat kasvillisuuskuviot ovat pysy-
neet samankaltaisina, eivätkä kasvustot ole levittäytyneet uusille alueille. Selvim-
mät muutokset ovat tapahtuneet länsirannalla, jossa on tehty niittoja ja ruop-
pauksia. Käsitellyiltä alueilta on poistettu lähinnä kortteikkoa ja harvaversoista 
ruovikkoa. Tilalle on tullut ulpukkaa ja kelluslehtisten ja ilmaversoisten sekakas-
vustoja.  

Pohjoisrannalla näkyvin muutos on ollut avoluhtien pieneneminen järviruo’on ja 
pensaiden levittäytyessä niille. Avoluhtien pinta-alaksi saatiin kesän 2008 kartoi-
tuksessa 2,4 hehtaaria ja vuonna 2019 1,7 hehtaaria. Myös osmankäämiluhtien 
ala on pienentynyt pohjoisrannalla. Niihin on levinnyt rannan puolelta pensaita ja 
avoveden suunnasta järviruokoa. Muutos johtunee ranta-alueiden vähittäisestä 
kuivumisesta maatuvan kasviaineksen kasauduttua niille vuodesta toiseen. Os-
mankäämiluhtien pinta-ala Lahdenpohjassa oli vuonna 2008 2,2 hehtaaria, 
vuonna 2019 1,7 hehtaaria. 

 



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

28 
 
 
 
 

Taulukko 4. Lahdenpohjan kasvustotyyppien pinta-alat hehtaareina vuosina 2007 ja 2019. Ruo-
koluhdissa ovat mukana järviruoko- ja osmankäämiluhdat sekä isosorsimokasvustot. Kelluslehti-
sissä on mukana niukasti kortetta tai ruokoa kasvavat sekakasvustot. 

 2007 2019 Muutos 
Avoluhdat 2,4 1,7 - 

Puustoiset luhdat 0,25 1,2 + 

Ruokoluhdat 12,4 12,2 0 

Vedessä kasvavat järviruovikot 17,5 16,3 - 

Kaislikot 0,4 0,8 + 

Kortteikot 1,3 0,9 - 

Kelluslehtikasvustot 10,3 10,7 0 

Luhdat, ilmaversoiset ja kelluslehtiset yhteensä 45 44   

Ruovikoiden ja kelluslehtisten kasvualue on pysynyt vuoden 2008 jälkeen suunnil-
leen ennallaan. Pinta-alojen vertailua (taulukko 4) hankaloittavat alueella yleiset 
sekakasvustot, joiden tyypittely ja rajaaminen kartoille on tulkinnanvaraista. Val-
litsevien kasvilajien runsaussuhteetkin voivat vaihdella kesästä toiseen. Laajoja 
muutoksia kasvillisuuskuvioissa ei kartoitusvuosien välillä näytä tapahtuneen. 

Niukempina esiintyvistä kasvillisuustyypeistä kortteikot ovat vähentyneet ja 
isosorsimokasvustot laajentuneet nopeasti. Kortekasvustojen ala on supistunut 
huomattavasti vuoden 2008 jälkeen (taulukko 4). Isosorsimokasvustojen pinta-ala 
on noussut 0,1 hehtaarista 0,8 hehtaariin. Kaikki sorsimokasvustot ovat länsiran-
nalla. Vuonna 2008 kasvustoja oli kolme ja niistä kaksi oli pieniä. Kesällä 2019 laji 
tavattiin neljältä alueelta, joista kahdessa oli useita erillisiä kasvustoja. Laji leviää 
luhtien reunapalteille (kuva 11) ilmeisesti vedessä kelluvien siementensä avulla. 
Järvikortteikot ovat heikentyneet ja isosorsimo yleistynyt eri puolilla Vesijärveä 
viime vuosikymmenien aikana.  

 
Kuva 11. Tiheää isosorsimokasvustoa luhdan reunassa Lahdenpohjan länsirannalla. Etualalla ve-
dessä ulpukkaa ja ojapalpakkoa. Sorsimokasvusto on vallannut luhdan vuoden 2008 jälkeen. Ke-
sällä 2008 samassa paikassa kasvoi leveäosmankäämiä. 
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5.4.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Lahdenpohja on tyypiteltävissä kasvillisuu-
tensa perusteella osmankäämi–ratamosarpio-järvityyppiin. Alueella kasvaa useita 
luontaisesti runsasravinteisille järville tyypillisiä lajeja, mm. isokokoisia vitoja. Suo-
jaisilla kasvupaikoilla rantaluhtien ja ulompana sijaitsevien ruovikoiden välissä on 
monipuolinen uposkasvusto. Luontotyypin edustavuus on hyvä, vaikkakin luon-
nontilaisuus on heikentynyt vesialueelle kaivettujen kulkuväylien ja rantatonttien 
edustan ruoppausten vuoksi.  

Luontotyyppi kattaa rantojen luhdat, ruoko- ja kelluslehtisten vyöhykkeen sekä 
sen vesialueen, jossa on uposkasvillisuutta (liite 4). Luontotyypin pinta-alaksi on 
uposkasvillisuuden esiintymisrajan mukaan arvioitu 66 hehtaaria. Kesän 2019 kar-
toituksessa kasvillisuutta havaittiin 49 hehtaarin alueella, mutta kartoitus ei käsit-
tänyt syvän veden uposkasveja pintaan tulleita vitaesiintymä lukuun ottamatta. 
Luontotyypin pinta-ala ei todennäköisesti ole merkittävästi muuttunut. 

Vaihettumissuot ja rantasuot koostuvat Lahdenpohjassa lähinnä ruoko- ja osman-
käämiluhdista. Pohjoisrannan yhtenäisen vaihettumis- ja rantasuon pituus on 1,3 
km. Perukassa vaihettumis- ja rantasoita on yhdeksänä erillisenä kuviona. Niistä 
osa jäänteitä laajemmista rantasoistumista, jotka ovat pilkkoutuneet 1900-luvun 
jälkipuolella tehtyjen ruoppausten ja veneväylien kaivujen seurauksena. Pohjois-
rannan vaihettumissuo ja rantasuo on edustava ja sen luonnontilaisuus hyvä. Huo-
mattavin vuoden 2008 jälkeen tapahtunut muutos on isosorsimon nopea levittäy-
tyminen perukan rantasoille. Luontotyypin pinta-ala on 15,1 hehtaaria. 

5.4.3  Suositukset 
Lahdenpohjan länsirantaa on kunnostettu erillisen suunnitelman mukaisesti. Na-
tura-alueelle laadittavaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan on hyvä liittää arvio toi-
menpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä. Uusia toimenpiteitä ei tule ennen sitä 
toteuttaa. 

Alueen pohjoisrannalle on aiemmassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetty toi-
menpiteiksi luhdan reunapalteiden poistamista sekä puuston ja vanhan kaivupal-
teen poistamista ruokoluhdan läpi kaivetun veneojan varrelta. Toimenpiteitä ei 
ole toteutettu, mutta ne ovat edelleen ajankohtaisia.  

Puuston ja pensaiden poistaminen pohjoisrannan avoluhdilta ylläpitäisi luonto-
tyyppiä, joka ovat vaarassa hävitä alueelta. 

Isosorsimo on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Länsirannan luhdalle muodostu-
neiden kasvustojen hävittäminen voi osoittautua hankalaksi, mutta kasvustojen 
hävittämiseen sopivia keinoja tulisi selvittää. 

5.5  Teräväiset 
Teräväisten alue sijaitsee Laitialan niemen itäpäässä. Alueeseen kuuluu Kylmä-
pohjan poukama ja sen pohjoispuolella oleva laaja, ruovikkoinen vesialue. Pouka-
mien välissä on Kivistönkärki-niminen niemi. Natura-alueen raja noudattaa ranta-
viivaa ja kattaa koko ruovikkoisen alueen sen itäisintä päätä lukuun ottamatta. 
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Kasvillisuuskartoitukseen otettiin mukaan koko ruovikkoalue. Alueella on kaksi 
saarta, jotka eivät ole mukana Natura-rajauksessa.  

Teräväisten luonnonolot ovat säilyneet parhaiten kaikista Natura-alueen koh-
teista. Alueella on kaksi veneväyliksi tehtyä kaivantoa, jotka ovat jo lähes umpeu-
tuneita. Kasvillisuutta on ajoittain niitetty Kylmäpohjassa olevien kahden loma-
asunnon edustalta ja Teräväisten saaren läheltä. Muualla kasvillisuus on saanut 
kehittyä luonnontilassaan. Teräväisten rannat ovat metsää. 

Teräväisten vesialue on matala ja kasvillisuusvyöhykkeet ovat leveitä ja hyvin ke-
hittyneitä (kuva 12). Kylmäpohjassa luhtaa reunustaa muutaman kymmenen met-
rin levyinen vesialue, jossa on runsaasti uposkasvillisuutta ja kelluslehtisiä sekä 
harvakseltaan järvikortetta. Ulompana on ruovikkoa, joka päättyy noin 200 metrin 
päässä rannasta.  

Kivistönkärjen pohjoispuolisen alueen rannat ovat maatuneet luhdiksi. Keski-
osassa on laajahko kuvio kastikkavaltaista avoluhtaa, muut rannan läheiset alueet 
ovat tiheää ruokoluhtaa, jossa järviruovikon korkeus yltää yleisesti 2,5 metriin. 
Luhtavyöhyke on enimmillään lähes 200 metrin levyinen. Luhta rajautuu laajaan, 
pienipiirteisesti vaihtelevaan ruovikkoon, jossa on sokkelomaisia avovesilampa-
reita ja pieniä kortekasvustoja. Ulompana on kelluslehtisten vyöhyke, jossa on 
myös pieniä korte- ja kaislalaikkuja sekä järviruokotuppaita. Veden syvyys on koko 
alueella 50–80 cm. Pohja on kova ja ohuen liejukerroksen peittämä.  

Teräväisten saarten itäpuolella ja koko alueen itäreunassa on laaja järviruokokas-
vusto, joka suojaa sisäosien kasvillisuutta aallokolta. Ruovikot ulottuvat enimmil-
lään 500 metrin päähän mannerrannasta ja päättyvät jyrkästi noin 160 cm:n sy-
vyydessä. Ulompana vesialueella on uposkasvillisuutta, mutta se ei kesällä 2019 
ulottunut pintaan asti; hyvinä järvisätkimen kukintavuosina Teräväisten ruovikko-
alueen itäpuolen matalikolla on ollut 15 hehtaarin laajuinen kukkiva sätkinkas-
vusto. Järvisätkimen seurassa runsaana kasvavan poimuvidan esiintymisalue on 
yhtä laaja. 

Teräväisten Natura-alueen pinta-ala on 60 hehtaaria, josta noin 52 hehtaaria on 
pintaan ulottuvan kasvillisuuden kattamaa. Natura-rajauksen itäpuolella pintaan 
ulottuvaa kasvillisuutta on kymmenen hehtaaria lisää. Alueelta erotettiin 11 kas-
villisuustyyppiä, joista kolme (avoluhdat, puustoiset luhdat, ruokoluhdat) on luhtia 
ja kuusi ilmaversoisia (järviruovikot, -kaislikot, -kortteikot sekä leveäosmankäämi- 
ja ojapalpakko- ja isosorsimokasvustot). Lisäksi erotettiin uposkasvillisuus ja kel-
luslehtikasvillisuus vallitsevan kasvilajin mukaisesti. 

Alueen luhdat ovat pääosin korkeakasvuisia ruokoluhtia, joiden valtakasvina on 
järviruoko. Luhtien pinta-ala on 13 hehtaaria. Niistä 8,6 hehtaaria (65 %) on järvi-
ruokoluhtia ja 0,9 hehtaaria osmankäämiluhtia. Lähes kaikki rannat kattava ruo-
koluhta katkeaa Kivistönkärjen pohjoispuolella, jossa on alueen ainoa laajahko 
avoluhta. Pääosin kastikkaluhtaa olevien avoluhtien pinta-ala on yhteensä 1,8 
hehtaaria. Pajukkoista luhtaa on kapeana kaitaleena rantametsien reunojen tun-
tumassa. Hieskoivuluhtaa on Kivistönkärjen pohjoispuolella ja pienemmän saaren 
pohjoisrannalla. Puustoisia luhtia on saman verran kuin avoluhtia, 1,8 hehtaaria. 
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 Kuva 12. Teräväisten vesikasvillisuus 2019. 
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Laajimman alueen Teräväisten kasvillisuudesta kattavat vedestä kasvavat järviruo-
vikot, joita on kaikkiaan 29 hehtaaria; Kivistönkärjen pohjoispuolinen ruovikkoalue 
on Vesijärven laajin. Ruovikko on paikoin aukkoista, mutta kasvusto on vankkaa. 
Harvaversoista ruovikkoa alueella on ainoastaan neljä hehtaaria. Pohjoisosan ruo-
vikko sulkee sisäänsä laajan, kasvistoltaan monipuolisen ”avovesilahdekkeen”. 

Järviruo’on jälkeen runsain ilmaversoinen on järvikorte, joka muodostaa eri puo-
lilla aluetta pieniä, mutta melko tiheitä kasvustoja. Suurin osa kortteikoista on har-
vaversoisia ja niissä on runsaasti muutakin kasvillisuutta, etenkin isoulpukkaa, uis-
tinvitaa ja uposkasveja. Kortteikkoja on ainoastaan ruovikoiden suojaamilla avo-
vesialueilla. Kortteikkojen pinta-ala on 1,8 hehtaaria. Harvan kortteikon ja ulpukan 
sekakasvustoja on 1,9 hehtaaria. Kaislikot keskittyvät alueen itäpäähän ruovikon 
suojaamalle alueelle. Erikokoisia kaislakasvustoja on useita kymmeniä. Niiden yh-
teisala on 0,5 hehtaaria. Kylmäpohjan puolella on vain kolme pientä kaislalaikkua.  

Alueen muita kasvustoja muodostavia ilmaversoisia ovat leveäosmankäämi, oja-
palpakko ja isosorsimo. Oja- eli haarapalpakkoa on neljänneshehtaarin laajuinen 
esiintymä Kylmäpohjassa. Myös leveäosmankäämiä ja isosorsimoa kasvaa Kylmä-
pohjan vesialueella, mutta esiintymät ovat pieniä (osmankäämiä on runsaammin 
luhdilla). Isosorsimoa on lisäksi pieni uudiskasvusto Papinniemen kärjessä Terä-
väisten ruovikkoalueen itäpäässä.  

Lähes kaikki alueen kelluslehtikasvustot ovat ruovikoiden suojaamilla paikoilla ma-
talassa, alle metrin syvyisessä vedessä. Valtalaji on isoulpukka, jonka laajimmat 
esiintymät ovat Teräväisten saaren pohjoispuolella ja ruovikkoalueen itäpäässä. 
Ulpukkaa on samoilla alueilla myös sekakasvustona rantapalpakon ja muiden kel-
luslehtisten kanssa. Ulpukkakasvustojen pinta-ala on 3,9 hehtaaria ja sekakasvus-
tojen 1,1 hehtaaria. Ulpukkaa kasvaa yleisesti myös ruovikoissa. Uistinvita on alu-
eella yleinen ulpukan seuralainen, mutta se ei muodosta Teräväisissä laajoja, omia 
kasvustojaan. Ainoat vesitattaren kasvustot ovat Kylmäpohjan eteläpäässä. Muu-
alla laji esiintyy niukkana muun kasvillisuuden seassa. 

Ilmakuvasta erottuva uposkasvillisuus on enimmäkseen matalien alueiden pohja-
kasvillisuutta. Lajistossa on mm. tankeakarvalehteä, kanadanvesiruttoa, järvisät-
kintä sekä välke-, tylppälehti- ja ahvenvitaa. Papinniemen kärjen eteläpuolella on 
laaja kasvusto Etelä-Suomen sisämaassa harvinaista kalvasärviää (kuva 13). Ruo-
vikoiden ulkopuolelta rajatut kasvustot ovat välkevitaa. Ilmakuvista erottuvaa 
uposkasvillisuutta on 3,2 hehtaarin alueella. 

5.5.1  Kasvillisuuden muutokset 
Teräväisten kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuonna 1990 (Venetvaara & 
Lammi 1993b) ja Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä 
vuonna 2008. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on säilynyt 1990-luvun alun jälkeen 
samankaltaisena. Rantojen umpeenkasvu ei näytä karttavertailun perusteella 
edenneen ja myös ulkoreunan ruovikot ovat säilyneet ennallaan, joskin kasvustot 
ovat levinneet sekä rannan että avoveden suuntaan.  

 



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

33 
 
 
 
 

 
Kuva 13. Ruovikon suojaamaan avovesialueen kasvillisuus on runsasta. Vedenpinnalle kukintonsa 
kurkottavaa kalvasärviää kasvaa laajalla alueella. 

Selvimmät muutokset ovat järviruokokasvustojen tihentyminen Teräväisten saar-
ten pohjoispuolella ja avoluhtien kasvillisuuden muuttuminen. Papinniemen ete-
lärantaa reunusti 1990 samanlainen ruokoluhta kuin nykyisin, mutta saarten ja 
rantaluhdan välinen alue oli suureksi osaksi kortteikkoa. Järviruokokasvustoja oli 
ainoastaan alueen länsipäässä pienemmän saaren pohjoispuolella. Muualla ruo-
koa oli pieninä tuppaina kortteikon seassa. Vuoteen 2008 tultaessa huomattava 
osa kortteikosta oli muuttunut järvikortteen ja saarekkeisen järviruo’on sekakas-
vustoksi. Ruovikon ala saaren pohjoispuolella oli suunnilleen kaksinkertaistunut. 
Ruokokasvustot ovat sittemmin edelleen tihentyneet. Koko alue on nykyisin järvi-
ruovikkoa, jossa on sokkeloisia avovesilampareita ja pieniä kortelaikkuja. Myös 
Kylmäpohjan ruovikot ovat tihentyneet ja leventyneet. Vedestä kasvavan järviruo-
vikon pinta-ala Teräväisten alueella oli vuonna 2008 noin 24 hehtaaria, mutta ke-
sällä 2019 jo 29 hehtaaria.  

Kortteikot ovat taantuneet, kuten muillakin Natura-alueen kohteilla (taulukko 5). 
Kortteen tilalle on tullut järviruokoa tai ulpukkaa ja muita kelluslehtisiä. Kortteik-
kojen pinta-alaksi saatiin vuoden 2008 kartoituksessa 5,1 hehtaaria. Kesällä 2019 
niitä oli enää 3,7 hehtaaria. 1990-luvun alussa vaihtelevan tiheät kortekasvustot 
kattoivat lähes koko saarten pohjois- ja koillispuolisen avovesilahdekkeen. Kort-
teikon pinta-ala oli vähintään 8 hehtaaria. Järvikaislikkoa alueella oli vuonna 2008 
niukasti Papinsaaren kärjen eteläpuolella. Nykyisin samalla alueella on kymmeniä 
erikokoisia kaislakasvustoja. 

Luhtien muuttuminen näkyy pensoittumisena ja avoluhtien pienentymisenä. Poh-
joisrannan laajin avoluhta tyypiteltiin 1990-luvun alussa korteluhdaksi. Nykyisin 
pääosa alueesta on kuivempaa kastikkaluhtaa ja pajukkoluhtaa. Kuivimmat luhdat 
ovat alkaneet puustoutua. Avoluhtien pinta-ala on pienentynyt kolmanneksen 
vuoden 20089 jälkeen. Puustoisten luhtien ala on samaan aikaan kasvanut lähes 



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

34 
 
 
 
 

kaksinkertaiseksi (taulukko 5). Pienemmän saaren pohjoisrannalla oleva tervale-
pikko on kasvanut vuoden 1990 jälkeen. 

Teräväisten kasvillisuuden muutokset on tulkittavissa lähinnä luontaiseksi kasvilli-
suuden sukkessioksi, jota veden ravinteisuus on jouduttanut. 

 
Taulukko 5. Teräväisten kasvustotyyppien pinta-alat hehtaareina vuosina 2008 ja 2019. Ruoko-
luhdissa ovat mukana järviruoko- ja osmankäämiluhdat sekä isosorsimokasvustot. Kelluslehti-
sissä on mukana niukasti kortetta tai ruokoa kasvavat sekakasvustot. 

 2008 2019 Muutos 
Avoluhdat 2,4 1,8 - 

Puustoiset luhdat 1,1 1,8 + 

Ruokoluhdat 9,4 10,5 + 

Vedessä kasvavat järviruovikot 24 29 + 

Kaislikot <0,1 0,5 + 

Kortteikot 5,1 3,7 - 

Kelluslehtikasvustot 8,3 5 - 

Luhdat, ilmaversoiset ja kelluslehtiset yhteensä 50 52   

5.5.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Miltei koko Natura-alueeseen kuuluva kohde 
on luhta- tai vesikasvillisuuden kattama. Suojaisilla kasvupaikoilla on monipuoli-
nen ja paikoin lähes koko vesikerroksen täyttämä uposkasvusto. Suurikokoisista 
vidoista välkevita on runsas. Luontotyypin edustavuus hyvä ja luonnontilaisuus 
erinomainen. Luontotyypin pinta-ala on 60 hehtaaria, josta noin kymmenen heh-
taaria sijoittuu Natura-alueen ulkopuolelle Teräväisten itäisimpään osaan (liite 5). 
Luontotyypin edustavuus ja luonnontila eivät ole muuttuneet vuoden 2008 jäl-
keen. 

Vaihettumissuot ja rantasuot. Teräväisten vaihettumis- ja rantasoiksi on luetta-
vissa avoluhdat, puustoiset luhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat turvetta 
muodostavat ruovikot ja osmankäämiköt. Vaihettumissoita ja rantasoita on nel-
jänä erillisenä kuviona, joiden pinta-ala on yhteensä 14,1 hehtaaria. Luontotyypin 
edustavuus on hyvä ja luonnontila erinomainen. Avoluhtien pinta-ala vuoden 
2008 jälkeen hieman pienentynyt ja puustoisten luhtien ala vastaavasti kasvanut. 
Kasvillisuuskarttojen mukaan luhtien pinta-ala on hieman kasvanut 2008 jälkeen 
(13 14 ha). Tämä saattaa olla ilmakuva-aineiston tuottama harha, sillä luhdan ja 
vedestä kasvavan ruovikon rajaaminen toisistaan eroon on paikoin hankalaa. 

5.5.3  Suositukset 
Teräväiset on hyvin säilynyt ja luonnonoloiltaan erittäin edustava kohde. Alueen 
hoitotarve on vähäinen. Hoitoa tarvitsevia kohteita ovat vain avoluhdat, joiden 
arvoa uhkaa vähittäinen pensoittuminen ja puustoutuminen. Pohjoisrannan avo-
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luhta on laajimpia matalakasvuisia luhtia koko Kutajärven Natura-alueella. Luh-
dalla kasvavat puut ja pensaat tulisi poistaa. Käsiteltävän alueen pinta-ala on run-
saat 1,5 hehtaaria. Luhdalla kasvaneen puuston poistamista tulisi harkita myös 
pienemmän saaren pohjoispuolelta. 

Teräväisten Natura-alue on rajattu rantoja pitkin ja myös luonnonsuojelualueen 
rajaus noudattaa rantaviivaa. Pohjoisrannan lehdosta osa on myös rauhoitettu 
luonnonsuojelualueeksi. Huomattavia suojeluarvoja on myös Kivistönkärjen nie-
mellä (tuoretta lehtoa, metsäluhtaa) sekä Papinniemen peltoalueen ja rannan vä-
lisellä metsiköllä (kosteaa lehtoa, metsäluhtaa). Alueet tulisi liittää mukaan luon-
nonsuojelualueeseen.  

Teräväisten ruovikkoalueen itäisin pää ei kuulu Natura-alueeseen. Alue tulisi liit-
tää mukaan luonnonsuojelualueeseen tai muilla tavoin varmistaa sen säilyminen 
luonnontilaisena. 

5.6  Kailanpohja 
Kailanpohja on Laitialan niemen pohjoispuolella sijaitseva avara lahti, jonka itä-
ranta on laajalti ruovikoitunut. Kasvillisuutta on niukimmin luoteisrannalla, mutta 
sielläkin kasvillisuuden kattama alue on leveä. Lahden etelärantana on 1970-lu-
vulla rakennettu patovalli, jonka avulla lahden perukka on kuivattu ja raivattu pel-
loksi. Kailanpohjan Natura-alueen pinta-ala on 116 hehtaaria. Siitä kolme hehtaa-
ria on metsää ja loput kosteikko- ja vesialuetta.  

Kailanpohja on loivarantainen ja kasvillisuusvyöhykkeet ovat leveät (kuva 14). Lah-
den itärannalla sijaitsevan Vohlan saaren ja mantereen välinen salmi on umpeen-
kasvanut ja muuttunut puustoiseksi luhdaksi. Leveä, ruovikkoinen luhta kattaa itä-
rannan muitakin osia. Länsirannalla luhtaa on kapeammin. Rantaluhtia reunustaa 
avoveden puolella aukkoinen ruovikko, joka on enimmillään 200–300 metrin le-
vyinen. Ruovikoiden aukkopaikoissa on monipuolinen vesikasvillisuus. Lajistossa 
on mm. järvikortetta, ulpukkaa, uistinvitaa, tankeakarvalehteä, kiehkuraärviää, 
palpakoita, vesiherneitä ja vesikuusta. Aukkopaikkojen vesisyvyys on yleensä 75 
cm:n luokkaa. Kesällä 2019 vedenpinta oli niin alhaalla, että läheskään kaikkialle 
ei päässyt soutuveneellä veneen ottaessa pohjaan kiinni. Pohja on kovaa, mutta 
liejukerroksen peittämää. 

Kailanpohjan peltoon rajautuvaa luoteisrantaa käytettiin laitumena 2000-luvun al-
kuun asti. Vesialueen kasvillisuus on aukkoista ja niukempaa kuin muilla rannoilla. 
Kortteikkoa on laajalti, mutta se on varsin harvaa. Ruovikkoa on niukasti ja vain 
runsaan metrin syvyisessä vedessä, johon laidunnus ei ole ulottunut. 

Kailanpohjan avovesialueella pintaan ulottuvaa kasvillisuutta on nähtävissä lä-
hinnä ruovikoiden tuntumassa. Uposkasvillisuutta on kuitenkin kauempanakin 
ruovikoista: hyvinä kukintavuosina järvisätkin täyttää puolet avovesialueesta. Laji 
puuttuu vain avovesialueen pohjoispuoliskosta, jossa veden syvyys estää sen kas-
vamisen. Vuonna 1991 suurikokoisia vitoja ja järvisätkintä tavattiin noin 200 cm ja 
pohjakasvillisuutta (lähinnä karvalehteä) 280 cm syvyyteen asti (kirjoittajan omat 
tiedot). Uposkasvillisuutta ei sittemmin ole tutkittu samalla tarkkuudella. 
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Kuva 14. Teräväisten vesikasvillisuus 2019. Natura-alueen raja on merkitty katkoviivalla. Vohlan saari ei kuulu 
Natura-alueeseen. 

 



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

37 
 
 
 
 

 
Kuva 15. Kailanpohjan järviruovikot ovat laajoja. Kuva Vohlan lounaisrannalta, jossa kasvusto on 
melko harvaa ja matalaa. 

Alueelta erotettiin yhdeksän kasvillisuustyyppiä, joista kolme (avoluhdat, puustoi-
set luhdat, ruokoluhdat) on luhtia ja neljä ilmaversoisia (järviruovikot, -kaisli-
kot, -kortteikot, leveäosmankäämikasvustot). Lisäksi erotettiin uposkasvillisuus ja 
kelluslehtikasvillisuus vallitsevan kasvilajin mukaisesti. 

Ilmakuvista erottuvaa vesi- ja rantakasvillisuutta on Natura-alueella 57 hehtaaria. 
Erilaisia luhtia on 13,2 hehtaaria eli lähes neljäsosa näkyvästä kasvillisuudesta. 
Laajimmat luhdat ovat Vohlan ja mantereen välissä ja Karvaluodon saaren etelä-
puolella. Länsirannalla ja luoteisrannalla luhtaa on muutaman kymmenen metrin 
leveydeltä. 

Vohlan eteläpuolinen luhta on tiheän, enimmillään kymmenmetrisen hieskoivikon 
ja tervalepikon valtaama. Laajoja hieskoivuluhtia ei ole muulla, mutta pajukkoisia 
luhtia on yleisesti eri puolilla rantametsien reunoissa. Puustoisten luhtien pinta-
ala on yhteensä 4,2 hehtaaria.  

Suurin osa alueen luhdista on ruokoluhtia, joiden valtalajina on useimmiten järvi-
ruoko, paikoin myös leveäosmankäämi, järvikorte, isosorsimo tai sorsimoa muis-
tuttava piuru. Järviruokoluhtia on 6,8 hehtaaria. Laajimmat kuviot ovat Vohlan 
rannalla, Karvaluodon eteläpuolella ja pohjukan länsirannalla. Muita ruokoluhtia 
on pieninä kuvioina siellä täällä. Luoteisrannan entinen laidun erottuu muista luh-
dista, sillä sen kasvillisuus on pienipiirteisesti vaihtelevaa: 400 metrin pituisella 
ranta-alueella tavataan kaikki alueen luhtatyypit. Luhdan kuivilla laiteilla on ka-
pealti suurruohoniittyäkin.  

Vesialueen ilmaversoiskasvillisuus on Kailanpohjan itä- ja eteläosassa miltei pel-
kästään järviruokoa. Luoteisrannan entisellä laidunalueella on laajalti kortteikkoa, 
mutta kasvusto on harvaa. Ruovikoiden pinta-ala on kaikkiaan 28 hehtaaria. Järvi-
ruokokasvustot ovat vaihtelevia: parhaimmillaan korsien korkeus on noin 2,5 met-
riä, mutta varsinkin kasvustojen reunaosat ovat harvaversoisia ja korsien korkeus 
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jää niissä puoleentoista metriin vedenpinnasta mitattuna. Muuta kasvillisuutta 
ruovikoissa on sitä enemmän, mitä aukkoisempia ne ovat. Matalilla vesialueilla 
järviruo’on seurassa on muitakin ilmaversoisia, useimmiten järvikortetta, ojapal-
pakkoa tai leveäosmankäämiä. Avoveden puoleisissa reunoissa tavallisimmat seu-
ralaislajit ovat isoulpukka ja välkevita. Kortteikkoja Kailanpohjassa on 3 hehtaaria, 
mutta tiheitä kortekasvustoja tästä on vain kymmenesosa. Leveäosmankäämiä 
kasvaa matalassa vedessä siellä täällä, mutta vain pieniä esiintyminä. Kasvualue 
on 0,2 hehtaaria. Järvikaislaa alueella on vähän: muutama pieni esiintymä lahden 
perukassa. 

Kelluslehtikasvillisuus on runsasta ruovikoiden suojaamilla paikoilla sekä lahden 
luoteisrannalla. Valtalajina on isoulpukka, joka kattaa laajoja alueita lahden peru-
kassa ja menestyy hyvin myös ruovikoiden aukkopaikoissa. Ulpukkavaltaisia kas-
vustoja on kaikkiaan 6,2 hehtaaria. Niissä kasvaa harvakseltaan myös pohjanlum-
metta, uistinvitaa ja rantapalpakkoa, matalilla paikoilla usein myös järvikortetta. 
Suojaisilla kasvupaikoilla isoulpukan seurassa on runsaasti rantapalpakkoa ja toi-
sinaan myös pikku- tai ojapalpakkoa. Ulpukan ja palpakoiden sekakasvustoja on 
alueella 1,4 hehtaaria. Muut kelluslehtisten kasvustot keskittyvät entiselle lai-
dunalueelle lahden luoteisrannalle. Sen eteläosassa on laaja rantapalpakon val-
taama alue. Pohjoisempana on isoja vesitatarkasvustoja. Palpakkokasvustojen 
pinta-ala on 1,3 hehtaaria ja vesitattaren kasvualue 0,8 hehtaaria. 

Ilmakuvista erottuva uposkasvillisuus on vaihtelevaa. Eteläpään laaja kasvusto on 
lähinnä järvisätkintä, luoteisrannan matalilla alueilla menestyy ruskoärviä. Kau-
kana avovedessä on lähinnä kookkaita vitoja (välkevita ja pitkälehtivita). Uposkas-
villisuutta näkyi kesällä 2019 kaikkiaan 8 hehtaarin alueella.  

Karuille vesistöille tyypillistä pohjaversoiskasvillisuutta on hiekkapohjalla Vohlan 
saaren luoteisrannalla sekä patovallin itäpään niemen länsirannalla. Näiden paik-
kojen tyypillisiä lajeja ovat hapsiluikka, ruskoärviä ja heinävita. Vohlan rannassa 
kasvaa myös runsaasti raania, nuottaruohoa ja rantaleinikkiä. Luoteisrannalla on 
runsaan ruskoärviän lisäksi ainakin heinävitaa ja hapsiluikkaa. 

5.6.1  Kasvillisuuden muutokset 
Kailanpohjan kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuonna 1991 (Venetvaara & 
Lammi 1993c) sekä Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä 
vuonna 2008. Kartoilla näkyvät kasvillisuuskuviot ovat seurantavuosien aikana 
muuttuneet melko vähän, mutta sekä ruoko- että ulpukkakasvustot ovat paikoin 
laajentuneet avoveden suuntaan. Muutos on selvin lahden perukassa. Kailanpohja 
on säästynyt lähes kokonaan rantarakentamiselta, joten rantoja ei ole ruopattu 
eikä kasvillisuutta ole poistettu vesialueen käytön takia. 

Suurin muutos on tapahtunut Vohlan saaren ja mantereen välissä, joka vielä ke-
sällä 1991 oli avointa kastikkaluhtaa. Alueella oli jonkin verran matalia kiiltopajuja, 
mutta korkeampi puusto puuttui. Vuonna 2008 paikalla kasvoi 3–4 metrin mit-
taista aukkoista lehtipuustoa, lähinnä hieskoivua ja tervaleppää. Nykyisin puusto 
on enimmillään kymmenmetristä ja varsin tiheää. Aluskasvillisuudessa on edel-
leen luhtalajistoa. Metsittyneen luhdan pinta-ala on runsaat kolme hehtaaria. 
Avoluhtaa on alueelle enää 0,3 hehtaarin kuvio. 
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Taulukko 6. Kailanpohjan kasvustotyyppien pinta-alat hehtaareina vuosina 2008 ja 2019. Ruoko-
luhdissa ovat mukana järviruoko- ja osmankäämiluhdat sekä isosorsimokasvustot. Kelluslehti-
sissä on mukana niukasti kortetta tai ruokoa kasvavat sekakasvustot. 

 2008 2019 Muutos 
Avoluhdat 3,1 1,4 - 

Puustoiset luhdat 2 4,2 + 

Ruokoluhdat 8,2 7,8 0 

Vedessä kasvavat järviruovikot 26 28 + 

Kaislikot <0,1 <0,1 (+) 

Kortteikot 5,3 3 - 

Kelluslehtikasvustot 6,3 9,8 + 

Luhdat, ilmaversoiset ja kelluslehtiset yhteensä 51 54   

 

Vohlan länsirannan luhdat olivat 1991 osaksi sara- ja kastikkaluhtia. Kesällä 2008 
niiden tilalla oli järviruokoluhtaa. Nykyisin avoluhtaa on jäljellä enää yksi pieni ku-
vio.  

Vohlan ja Karvaluodon välisen ruovikkoalueen kasvillisuus on vuosien myötä run-
sastunut ja ruovikon avovesialueet ja kortekasvustot ovat samalla pienentyneet. 
Samantyyppinen kehitys on nähtävissä myös Karvaluodon eteläpuolella, mutta 
siellä kasvustojen tihentyminen ei ole ollut yhtä nopeaa. Patovallin länsipäässä 
oleva ruovikkoalue on säilynyt vähäisin muutoksin. Patovallin itäpäässä oleva laaja 
ruovikko on tihentynyt, mutta se on edelleenkin melko harvaa. 

Kailanpohjan luoteisrannalla kasvillisuuskuviot ovat pysyneet samankaltaisena 
1990-luvun alusta alkaen, mutta lajien runsaussuhteet ovat muuttuneet. Ranta-
luhta on ruovikoitumassa ja ensi kertaa alueella vuonna 2008 todettu isosorsimo 
on valtaamassa alaa. Luhdan ulko-osiin on kasvanut puita, pensaita ja avomaise-
maa sulkevaa ruovikkoa. Kortteikkoalue on kaventunut eteläpäästään ja sen tilalle 
on tullut rantapalpakkoa ja muita kelluslehtiä, joita paikalla on kasvanut ennenkin. 
Ruskoärviä on vallannut tehokkaasti matalan veden kasvupaikkoja, jotka aiemmin 
olivat lähes kasvittomia. Etäällä rannasta kasvavat ruokokuviot ovat pysyneet 
suunnilleen ennallaan. 

Järviruo’on menestyminen näkyy myös pinta-alojen vertailussa (taulukko 6). Ruo-
vikoita oli kesällä 2008 kaikkiaan 26 hehtaaria. Nykyinen pinta-ala on 28 hehtaaria. 
Kortteikkojen ala on pienentynyt vuoden 2008 jälkeen. Kelluslehtisistä ulpukan 
kasvualue on laajentunut etenkin lahden perukassa, jossa kasvusto on työntynyt 
avoveden suuntaan. Kesällä 2008 ulpukkavaltaisten kasvustojen ala oli 5,1 heh-
taaria, kun se kesällä 2019 oli 7,6 hehtaaria.  

Kailanpohjan kasvillisuuden muutokset on tulkittavissa lähinnä luontaiseksi kasvil-
lisuuden sukkessioksi, jota veden ravinteisuus ja pelloilta tuleva valuma ovat voi-
neet vauhdittaa. Luoteisrannalla laidunkäytön loppuminen näkyy selvinä kasvilli-
suuden muutoksina, mm. avoluhtien pienemisenä ja kelluslehtikasvillisuuden run-
sastumisena. 



Kutajärven Natura-alueen vesikasvillisuus 2019  

40 
 
 
 
 

5.6.2  Luontodirektiivin luontotyypit 
Luontaisesti runsasravinteiset järvet. Kailanpohjan kasvilajistossa on runsaasti 
luontaisesti runsasravinteisille järville tyypillisiä lajeja, mm. suuria vitoja ja paljon 
järvisätkintä. Suojaisilla kasvupaikoilla on monipuolinen ja paikoin lähes koko ve-
sikerroksen täyttämä uposkasvusto. Luontotyypin edustavuus on hyvä ja luonnon-
tilaisuutta voidaan pitää hyvänä tai erinomaisena. Luontotyyppi kattaa Kailanpoh-
jan koko vesi- ja luhta-alueen. Luontotyyppikarttaan (liite 6) luontaisesti runsasra-
vinteiset järvet -luontotyyppi on rajattu ulompien pinnan lähelle nousevien upos-
kasvustojen mukaan. Luontotyypin pinta-ala on 100 hehtaaria. Kesällä 2019 teh-
dyn kasvillisuuskartoituksen perusteella luontotyyppi on säilynyt hyvin. 

Vaihettumissuot ja rantasuot. Vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan Kailanpohjassa 
lukea avoluhdat, puustoiset luhdat sekä ruokoluhdat, joihin kuuluvat turvetta 
muodostavat ruovikot ja osmankäämiköt. Luontotyypin edustavuus ja luonnonti-
laisuus ovat hyviä, eikä pinta-ala mainittavasti muuttunut. Vuonna 2008 luonto-
tyypistä 1,7 hehtaaria oli laidunalueena. Laidunnus on sittemmin päättynyt. Lai-
dunalueen kasvillisuus on muuttunut, mutta alue täyttää edelleen hyvin luonto-
tyypin kriteerit. 

Kosteat suurruohoniityt. Kailanpohjan rantojen kosteat, korkeakasvuiset niityt ja 
luhtien kuivimmat, avoimina säilyneet reuna-alueet kuuluvat kosteat suur-
ruohoniityt -luontotyyppiin. Järviruo’osta ja osmankäämistä vapaita, luontodirek-
tiivin luontotyypin kriteerit täyttäviä suurruohoniittyjä on kapeana kaistana länsi-
rannan laidunalueen reunassa. Luontotyypin pinta-ala oli vuonna 2008 0,25 heh-
taaria. Suurruohoniittyjen esiintymistä ei tarkoin kartoitettu kesän 2019 vesikas-
viselvityksen yhteydessä. Suurruohoniittyjen todettiin kuitenkin pienentyneen. 

5.6.3  Suositukset 
Kailanpohja on suurelta osin luonnontilainen alue, jonka kasvillisuuden hoitotarve 
on vähäinen. Luoteisrannan luhdan säilyttäminen avoimena pensaikkoa ja ruovik-
koa poistamalla on suotavaa. Alue sopisi myös laitumeksi (karjaa laidunnetaan lä-
heisillä rantapelloilla, mutta ei enää luhdalla). Laidunnus tulee paikalla pesivän 
kurkiparin vuoksi aloittaa aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.  

Ajoittainen niittäminen todennäköisesti hidastaisi Karvaluodon ja Vohlan saaren 
välisen ruovikkoalueen umpeutumista. Alueen linnusto (runsaasti ruovikoissa pe-
siviä vesilintuja) tulee ottaa niittoja suunniteltaessa huomioon esimerkiksi niittä-
mällä alueen eri osia vuorovuosina. Niitetyn aineksen kuljettaminen paikalta pois 
on työlästä. Alue sopii parhaiten talvella tehtäviin niittoihin edellyttäen, että jää 
on tarpeeksi kantavaa. 
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Liite 1. Luontodirektiivin luontotyypit Kutajärvellä. 

  



 
 

 

 

 
Liite 2. Luontodirektiivin luontotyypit Laasonpohjassa. Katkoviivalla Natura-alueen raja. 

  



 
 

 

Liite 3. Luontodirektiivin luontotyypit Kirkonselän alueella. Natura-alueen pohjoisraja on merkitty katkoviivalla. 

 



 
 

 

 
Kuva 4. Luontodirektiivin luontotyypit Lahdenpohjassa. Katkoviivalla Natura-alueen raja. 

 
 
 



 
 

 

 

 
Kuva 5. Luontodirektiivin luontotyypit Teräväisissä. Katkoviivalla Natura-alueen raja. 

 
 
 



 
 

 

 

 
Kuva 6. Luontodirektiivin luontotyypit Kailanpohjassa. Katkoviivalla Natura-alueen pohjoisraja. 
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