VESIKASVIT MÖKKIRANNASSA
Usein koetaan, että veneily ja siihen liittyvät virkistystoiminnat kuten kalastus ja metsästys vaikeutuvat, jos kasvillisuus
on liian tiheää ja järvi matala. Suuret ilmaversoiset vesikasvit saattavat tiheinä kasvustoina peittää näkymän järvelle ja
salmissa ja suojaisten lahtien suilla runsas kasvillisuus voi estää veden vaihtumista. Kasvillisuuden maatumisjätteet
madaltavat vesistöjä ja pahimmillaan ne aiheuttavat happikatoja talvella.
Vesikasvit kuitenkin kuluttavat ja varastoivat vesistöjä rehevöittäviä ravinteita ja rajoittavat näin levien liiallista
kasvua. Vesikasveista järviruoko parantaa usein vähähappisen tai jopa hapettoman sedimentin happiolosuhteita
vapauttamalla laajojen juurtensa kautta sinne happea. Kasvit tarjoavat myös ravintoa, piilo- ja pesäpaikkoja linnuille,
vesikirpuille ja kaloille.
ILMAVERSOISTEN NIITTO

HUOMIOITAVAA

Ilmaversoisia kasveja kuten järviruokoa, järvikaislaa, järvikortetta ja osmankäämiä
1. Maisemalliset arvot:
voidaan niittää useana peräkkäisenä vuotena 3-4 vuoden ajan, n. 1-2 kertaa kesässä,
kasvisaarekkeiden ja avoveden
kun halutaan vähentää ilmaversoisten kasvien kasvua ja taannuttaa kasvustoa.
vuorottelu
Niitettäessä keski-/ loppukesällä, saadaan biomassaa ja ravinteita tehokkaimmin pois. 2. Mosaiikkimainen niitto
Loppukesä on linnuston pesimärauhan takia suositeltavin ajankohta. Niittosyvyys
hyödyttää vesieliöstöä ja on
vesistön kannalta hyödyllisempi
vaikuttaa niiton tehokkuuteen: mitä syvemmältä katkaistaan, sitä paremmin niitto
kuin täydellinen poisto.
tehoaa. Leikkuujäte on aina kerättävä pois vedestä!
UPOSLEHTISTEN POISTO

Uposlehtisten kasvien poistosta on vain
vähän tietoa. Vesirutto, karvalehti ja ärviät
ovat yleisimmin poistettuja ja niidenkin
niittämistä on vältettävä, koska kasvit
lisääntyy tehokkaasti katkenneista verson
kappaleista. Raivausnuottaa on kokeiltu
vesiruttoon, mutta vaikutukset ovat
lyhytaikaisia ja kasveja silppuuntuu.
Pienessä mitassa esim. omasta rannasta voi
kasvia poistaa pohjasta repimällä ja
keräämällä massa huolellisesti pois.
KELLUSLEHTISTEN POISTO

Kelluslehtiset kasvit, kuten ulpukat ja lumpeet valtaavat joskus mökkirannat ja
lahden pohjukat. Niillä on voimakas juurakko ja juurakkoon varastoituu tunsaasti
ravinteita. Kelluslehtisten kasvien poiston teho niittämällä onkin epävarmaa, mutta
sitä voi kokeilla pienellä alalla 2-3 kertaa kasvukaudella. Niitto voi kuitenkin aktivoida
lepotilassa olevat silmut kasvuun, jolloin poistolla ei juuri ole vaikutusta.
Tehokkaampaa kelluslehtisten kasvien osalta onkin poistaa kasvi juurakoineen. Tämä
kuitenkin vapauttaa pohjasedimentin ravinteita veteen ja voi vaikuttaa siten
esimerkiksi levien kasvun lisääntymiseen. Jotkin kelluslehtiset kasvit kuten
uistinvita juurtuvat helposti jokaisesta kasvinosasta uudelleen, jolloin koko kasvin
poistaminen vedestä on tärkeää.
MITEN KÄSITELLÄ KASVIJÄTETTÄ?

Kun kasveja poistetaan, on huolehdittava siitä, että kasvijäte nostetaan rannalle.
Veteen jäädessään se voi alkaa kasvaa kasvinosista uudelleen, levitä laajemmalle
alueelle tai aiheuttaa rantanaapurin kanssa erimielisyyksiä, kun kuollut kasvijäte
ajelehtii muihin rantoihin. Kasvijäte tulee läjittää riittävän etäälle rannasta, etteivät
sateet tai tulvat huuhdo niitä takaisin.
Kasvien poistossa tulee huomioida myös sääolot. Liian kuumalla ilmalla tapahtuva
niitto voi aiheuttaa kuormitusta vesistöön, kun pohjan ravinteet pöllyttyvät levien
käyttöön. Myös liian tuulisella ilmalla niittoa tulee välttää, ettei kasvijäte karkaa
naapureiden rantoihin.

3. Ojien ja jokien suualueille
jätetään kasvillisuutta sitomaan
kiintoainetta ja ravinteita.
4. Seurauksena voi olla (tilapäinen)
veden samentuminen.
5. Vesikasvillisuus sitoo ravinteita
ja jos sitä poistetaan runsaasti,
seurauksena saattaa olla
leväkukintoja.
6. Vieraslajit (esim. lammikki)
tulisi aina poistaa pian
juurineen!
7. Vähäinen niitto (<0,1 ha) ei
vaadi lupaa tai ilmoitusta.
Ilmoitus on tehtävä, kun
niitettävä alue (yhteensä
naapurien kanssa) on yli 0,1 ha
tai niitto toteutetaan
koneellisesti
8. Luvat tarvitaan lisäksi
vesialueen osakaskunnalta,
massojen nosto- ja
läjityspaikkojen omistajilta,
tiealueen hallinnoijalta ja rannan
omistajilta.
9. Niitto- ja ruoppausilmoitus (ELYkeskuksen nettisivuilta)
tehtävä 1 kk ennen niittoa. ELY
arvioi tarvitaanko AVIn lupa.

