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1. Johdanto 

Talviniittoja on toistaiseksi tehty suomalaisilla järvillä verrattain vähän, joten niiden vaikutuksista ei ole paljoa 

seurantatietoa. Tietoa järviruo’osta sekä kesä- ja talviniitoista on koottu monipuolisesti ympäristöhallinnon 

ruokosivustolle: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruoko. Vesikasvillisuudella on selviä hyötyjä veden laadulle, 

sillä en sitovat ravinteita ja pohjasedimenttiä, torjuvat aallokkoeroosiota tai toimivat biofiltterinä ojien suulla. 

Liian tiheinä kasvavista ruovikoista on kuitenkin myös haittaa. Tiheät ruovikot alkavat muodostaa 

ruokoturvetta, kun ylivuotinen ruoko jää lahoamaan paikalleen. Tällaiset alueet maatuvat hiljalleen 

rantaviivan paetessa kauemmas vesialueelle. Maatuneiden alueiden kuivuessa ne alkavat kasvaa puita ja 

pensaita. Tällöin myös pedot pääsevät helpommin lintujen pesille. Ruovikot ovat monen lajin elinympäristö. 

Avoimen elinympäristön, kuten rantaniittyjen, lintulajit kärsivät rantojen umpeutuessa. Sen sijaan 

ruovikkolajit hyötyvät. Muutamat lajit, kuten kaulushaikara, tarvitsevat laajoja yhtenäisiä ja sankkoja 

ruovikoita. Monet ruovikossa elävät lajit elävät monimuotoisilla reunavyöhykkeillä. Monipuolisessa 

vesikasvillisuuden ja avovesialueiden muodostamassa mosaiikissa lajisto onkin usein monimuotoisempi, kuin 

yhtenäisissä ruovikoissa. Kuivat, paksulla ruokoturpeella kauempana vesirajasta kasvavat harvemmat 

ruovikot eivät ole enää tärkeitä lajistollisesti. Tiheä ruovikko vähentää veden virtausta ja avovesialaa ja tukkii 

myös kalojen kutupaikat. Mätänevä ruoko tuottaa metaania, joka on kasvihuonekaasu, kuluttaa rantaveden 

happea ja aiheuttaa hajuhaittoja. Tiheät ruovikot haittaavat myös rantojen virkistyskäyttöä ja umpeuttavat 

näkymiä. Keväällä jään katkomat ja rantaan ajautuneet ruokolautat teettävät töitä mökkikiinteistöillä.  

Talviniitolla tarkoitetaan kuivan, ylivuotisen ruovikon niittoa talvella jään päältä vesialueella tai lumen päältä 

routaantuneella maalla. Talvella ravinteet ovat pääosin juurakossa, joten talviniiton vaikutus seuraavan 

vuoden kasvuun ei ole niin taannuttava kuin kesäniitolla. Ruovikon kasvu voi jopa parantua, kun vanhan 

ruo’on poistuessa elintila ja valaistusolot paranevat. Tällöin ruovikon elinvoima ja ravinteiden sitomiskyky 

paranevat. Vanhan ruokoaineksen poisto vähentää ruokoturpeen muodostumista, joten talviniitolla 

torjutaan umpeenkasvua ja rantaviivan siirtymistä kauemmas vesialueelle. Vanhan massan poisto parantaa 

veden virtausta, ja samalla vähennetään metaanipäästöjä ja hajuhaittoja. Talvella voidaan myös niittää 

alueita, joihin ei kesällä pääse. Talviniitto voi toimia pohjana kesäniitoille, sillä kesäniitto on helpompi 

toteuttaa, kun vanha ruoko on poistettu. Väyliä niittämällä voidaan monipuolistaa ruovikon rakennetta ja 

lisätä tärkeitä reunavyöhykkeitä. Talvella leikkuu on kesäniittoa hellävaraisempi, sillä se ei sekoita pohja-

sedimenttiä tai häiritse vedenalaista eliöstöä. Myöskään juurakkoa ei jää lahoamaan ilman kasvustoa, joten 

säännöllisellä talviniitolla voidaan ruokoa torjua hellävaraisemmin hiljalleen sedimenttiä köyhdyttäen. 

Talviniitto toimii myös rantaniittyjen kunnostamisessa, etenkin jos alueelle saadaan karja laiduntamaan 

seuraavaksi kesäksi. Rantaniittyjen avaaminen auttaa rantalintuja. Sen sijaan ruovikkolintujen asettumista 

pesäpaikoilleen keväällä talviniitto voi haitata, jos vanhan ruo’on antamaa suojaa ei enää ole. 

Talviniitot aloitettiin Lahden Vesijärvellä laajemmassa mitassa vuonna 2016 (kuva 1). Päijät-Hämeen 

Vesijärvisäätiön koordinoimissa talviniitoissa tavoitteena on ollut niittää vuosittain vajaa 20 ha. 

Hehtaarimäärä jakaantuu lähes 20 eri kohteeseen eri puolilla järveä, joten yksittäisen kohteen niittoalat ovat 

tyypillisesti pieniä. Eri kohteissa talviniitoilla on tavoiteltu hieman eri asioita. Talviniittoa on käytetty uusilla 

niittokohteilla helpottamaan seuraavan kesän niittoa vähentämällä vanhojen, pakoilleen kuivuneiden 

korsien määrää. Lahtialueilla talviniiton tavoitteena on usein ollut umpeenkasvun hidastaminen, veden 

vaihtuvuuden parantaminen ja hajuhaittojen torjuminen vähentämällä paikalleen mätänevän ruo’on määrää 

ja ruokoturpeen muodostumista. Ruovikoissa, joita ei haluta taannuttaa linnustollisten arvojen takia, on 

käytetty ns. rotaationiittoa. Niissä ruovikko on niitetty kerran, ja sen jälkeen on pidetty useamman vuoden 

tauko. Vaihtoehtoisesti ruovikkoa on leikattu ennen taukoa kaistaleittain vuorovuosina, jättäen aina myös 

niittämätöntä aluetta. Kesäniittoja on käytetty kohteissa, jotka ovat selvemmin virkistyskäytön kannalta auki 

pidettäviä, kuten vene- ja uimarannat, tai veden virtauksen kannalta tärkeitä avattavia, kuten salmipaikat.   

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ruoko
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Kuva 1. Kuvia Vesijärven talviniitoista, jotka toteutti Hot Mill Oy. Yläkulmassa lähikuva amfiajoneuvosta rakennetusta 

niittokoneesta. Seuraavissa kuvissa niitetyn massan kuljetusta läjityspaikoille mönkijän perään kiinnitetyn pressun 

avulla. Talkoot ovat tässä vaiheessa hyvä apu. Keskellä oikealla niittomassaa lähdössä kauemmas hyötykäyttöön. 

Alarivissä talviniittoa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Vasemmalla lumen alla oleva sohjokerros haittaa niittoa. Oikealla 

ihanteelliset olosuhteet: lunta on vähän ja alla kova jää. 

 

Tämä raportti kokoaa Vesijärvellä vuosina 2016-2019 tehtyjen ruovikkokartoitusten tulokset. Kartoitusten 

tarkoituksena on ollut seurata etenkin talviniittojen vaikutusta ruovikoiden tiheyteen, sekä korsien pituuteen 

ja paksuuteen. Talviniiton vaikutuksia on Vesijärvellä seurattu useammassa eri hankkeessa. Talvella 2016 ja 

2017 seurantoja tehtiin osana Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta Vesienhoitosuunnitelmien 

tavoitteiden tukeminen Säkylän Pyhäjärvellä ja Lahden Vesijärvellä – paikallista verkosto-osaamista 

yhteiseksi hyväksi. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitukset tehtiin osana kansainvälistä Leader-yhteistyöhanketta 

HolaLake, eli Holistic approach in lake restoration. Kartoituksia oli tarkoitus jatkaa talvella 2020 osana 
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Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020 -hanketta, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus 

Vesienhoidon tehostamisohjelman varoista. Jäätilanne Vesijärvellä oli kuitenkin poikkeuksellisen leudon 

talven vuoksi niin huono, ettei ruovikoihin voitu jään päältä mennä, eikä talviniittoja toteuttaa. 

Tehostamisohjelman hanketyönä koottiin tämä raportti. 

 

2. Aineistot ja menetelmät 

2.1.  Kohteiden valinta 

Seurattavat kohteet valikoituvat kokemusten kautta. Talviniitot Vesijärvellä aloitettiin laajemmassa mitassa 

vuonna 2016. Samana vuonna ennen niittojen käynnistymistä kartoitettiin niittosuunnitelman ruovikoista 

yhteensä 11 kpl. Näistä läheskään kaikki eivät osoittautuneet sopiviksi jatkoseurantaa ajatellen. Vuonna 2017 

mukaan otettiin lisää kohteita ja kartoituksia tehtiin kaikkiaan 16 kohteessa. Näistäkin osa putosi pois 

seuraavien vuosien seurannasta. Syitä kohteiden pois jättämiselle oli useita (kuva 2). Pitkälle maatuneita 

kohteita ei ollut mahdollista niittää edes talvella mättäiden ja alkavan pensoittumisen vuoksi käytössä 

olevalla talviniittovälineistöllä. Useassa kohteessa vedessä kasvavan ruovikon ja enemmän maatuneella 

alueella kasvaneen ruovikon väliin oli muodostunut töyräs jään katkomien ruokojen kasaannuttua siihen 

keväisin. Töyräs nopeuttaa rannan puolelle jääneen alueen kuivumista. Osaa näistä kohteista kuitenkin 

seurattiin, jotta saataisiin vertailuaineistoa käsittelemättömästä ruovikosta. Osa kohteista osoittautui alttiiksi 

tuulen kasaamalle lumelle, mikä lakoonnutti ruokoa ja vaikeutti mittauksia. Osassa kohteita niittoja jatkettiin 

talviniiton jälkeen kesäniittoina, jolloin ruovikkoa ei ollut mitattavaksi. Kahdessa Kajaanselän kohteessa 

jäiden liikkeet katkoivat ruovikkoa tehokkaasti talvella 2017. 

 

 

Kuva 2. Hylättyjä seurantalinjoja. Vasemmalla Enonselän Laasonpohjan Natura-alueella sijaitseva ruovikko vuonna 

2016. Alue osoittautui liian maatuneeksi talviniitolle, sillä siellä kasvoi jo puita. Lisäksi kohde oli altis kertyvälle lumelle, 

joka laotti ruokoa. Oikealla kuva Kajaanselän Lehtiniemestä, jossa siirtyvät jäät leikkasivat ruovikkoa talvella 2017.  

 

Tähän raporttiin on koottu niiden ruovikoiden tulokset, joiden seurantaa jatkettiin täydet neljä tai kolme 

vuotta (kuva 3). Neljänä vuonna mittauksia tehtiin Laitialan uimarannalla (kaksi ruovikkoa) ja Lahdenpohjan 

pohjoisrannalla, Vehkosaaren itärannalla sekä Korpilahdessa. Kolmena vuonna mittauksia tehtiin Pirttisaaren 

itärannan ruovikossa, Suivan venesatamassa (kaksi ruovikkoa), Pirppulassa, Vähäselän pohjoisrannalla sekä 

Häyhtön saaren etelärannalla. Tulokset esitetään kohteittain, sillä ruovikot erosivat toisistaan mm. 

maatumisasteen ja tehtyjen niittojen määrän suhteen. 
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Kuva 3. Seurantalinjojen sijainti. 1)  Laitialan uimaranta, 2) Lahdenpohja, 3) Vehkosaari, 4) Korpilahti, 5) Pirttisaari, 6) 

Suivan venesatama, 7) Pirppula, 8) Vähäselkä ja 9) Häyhtö. 

 

2.2. Mittausajankohta 

Ruovikkokartoitukset toteutettiin jään päältä kunakin vuonna tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana juuri 

ennen kyseisen vuoden talviniittoa. Tuolloin jääkansi on yleensä vahvimmillaan, vaikka ruovikoissa se voi 

jäädä ulappaa heikommaksi pohjan läheisyyden, ruokoturpeen kertymisen ja mahdollisen kaasun 

muodostumisen takia. Talviaikaan tehtäviä mittauksia puoltaa se, että kesällä järven puolelta hyvin tiheisiin 

ruovikoihin pääsy veneellä onnistuu vain tiettyyn rajaan asti, eikä vain osittain maatuneella alueella voi 

kulkea jalkaisin ilman pitkospuita. Talvella työtä haittaa kuitenkin lumi, joka voi paikoin lakoonnuttaa ruokoa. 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
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Lisäksi jään päältä saadaan mitattua vain korren vedenpäällinen osa, joten mittaustuloksiin voi vaikuttaa 

mahdollinen vedenpinnankorkeuden vaihtelu vuosien välillä. Vuosien välinen ero haettiin Vesijärven 

virallisista vedenpinnankorkeuden mittaustuloksista (http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/paasivu/FIN/ 

Vedenkorkeus/Vedenkorkeus.htm). Vedenpinnankorkeuserosta johtuvaa korjausta ei kuitenkaan tehty 

ruovikoissa, jotka sijaitsivat pääosin jo maatuneella alueella (Lahdenpohja ja Pirppula).  

 

2.3.  Mittausten toteutus 

Kussakin kohteessa ruovikkoon perusteettiin ensimmäisellä kerralla linja tallentamalla mittausruutujen 

sijainti GPS-paikantimeen. Ensimmäinen ruutu perustettiin ruovikon ulapan puoleiseen reunaan. Seuraava 

ruutu perustettiin ruovikon koosta riippuen 10-20 metrin päähän edellisestä ruudusta etenemällä 

mittanauhan kanssa syvemmälle ruovikkoon. Ruutuja perustettiin linjalle yleisimmin 7 kpl. Viimeinen ruutu 

sijaitsi rannan puolella, yleensä jo selvästi maatuneella alueella tai lähellä rantaviivaa siten, että seuraavalla 

ruudulla ei olisi ollut enää ruokoa lainkaan. 

Ruudun koko oli 1 x 1 m, mikä rajattiin ruovikkoon aurausviittojen avulla. Ruudulta laskettiin korsien määrä. 

Katkenneet ja ehjät korret laskettiin erikseen. Tuloksissa on kuitenkin huomioitu vain ehjät korret, sillä 

vallitseva lumitilanne vaikutti katkenneiden korsien havaitsemiseen. Lisäksi monet katkenneista korsista 

olivat todennäköisemmin vanhempaa perua. Etenkin paikoissa, joita ei niitetty, suuri osa korsista oli yli 

vuoden ikäisiä. Kaikki pystyssä tai lievästi laossa olevat ehjät korret kuitenkin laskettiin. 

Kultakin ruudulta mitattiin satunnaisesti 10 korren pituus ja paksuus (kuva 4). Pituus mitattiin puolen 

senttimetrin tarkkuudella jään pinnalta röyhyn juureen. Paksuus mitattiin korren alaosasta työntömitalla 0,1 

mm:n tarkkuudella.  

 

 

 Kuva 4. Ruokojen laskentaa ja mittausta aurausviitoilla rajatulla seurantaruudulla. 
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3. Tulokset 

3.1.  Laitialan uimaranta 

Laitialan uimarannalla oli linja kahdessa eri ruovikossa (kuva 5), joista linjalla A oli 5 ruutua ja linjalla B oli 7 

ruutua. Ruutujen numerointi alkoi aina ulapan puolelta kohti rantaa, mutta linja B oli eräänlaisella 

saarekkeella, ja ruudut on numeroitu poikkeuksellisesti alkaen rannan puolelta. Uimaranta niitettiin talvella 

2016 sekä talvella 2017. Vuonna 2017 uimaranta niitettiin myös kesällä, minkä jälkeen alueella on tehty myös 

ruoppauksia uimarannan ja venerannan kunnostamiseksi. 

Laitialan uimarannan ruovikot eivät olleet kovin tiheitä. Lähtötiheydet vuonna 2016 ruovikossa A vaihtelivat 

ulapan puolen reilusta 20 korresta sisäosien 48 korteen neliömetrillä. Linja B sijaitsi eräänlaisella 

ruokokielekkeellä kauempana rannasta. Siellä lähtötiheydet vuonna 2016 vaihtelivat 5-59 korren välillä (kuva 

6). Ensimmäisen, vuonna 2016 tehdyn talviniiton jälkeen, tiheydet olivat talvella 2017 vaihtelevasti 

edellisvuotta suurempia tai hieman alhaisempia molemmilla linjoilla. Talviniitolla ei siis tässä kohteessa 

näyttänyt olevan taannuttavaa vaikutusta yhden vuoden niiton jälkeen, vaan etenkin ruovikon keskiosissa 

tiheydet olivat jopa aiempaa korkeampia. Kesällä 2017 alueella tehtiin kesäniitto, joten talvella 2018 ruudut 

olivat tyhjiä. Kesän 2019 aikana ruoko alkoi jälleen kasvaa, ja talvella 2019 linjalla A ruovikon tiheydet olivat 

sisäosissa jo ennallaan. Ulapan puoleiset ruudut olivat kuitenkin edelleen tyhjiä. Myös linjalla B ulapan 

puoleiset ruudut pysyivät tyhjinä, ja muissakin ruuduissa kasvu oli vähäisempää.  

Laitialan uimarannan linjalla A ruokojen lähtöpituus vaihteli reilusta metristä sisäosan vajaaseen 130 cm:iin. 

Vastaavasti linjalla B pituus vaihteli metristä vajaaseen 150 cm:iin (kuvat 7 ja 8). Ensimmäisen talviniiton 

jälkeen vuonna 2017 ruokojen pituus molemmilla linjoilla aleni kaikilla ruuduilla yhtä ruutua lukuun 

ottamatta. Korret olivat myös aiempaa ohuempia. Kesän 2017 niiton jälkeen ruokoja ei ollut talvella 2018 

mitattaviksi. Talvella 2019 ruoko jälleen kasvoi rannan puolella, mutta aiempaa lyhyempänä ja ohuempana. 

 

 

Kuva 5. Laitialan uimarannan kaksi seurantalinjaa.  

Linja A 

Linja B 
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Kuva 6. Ruovikon tiheydet Laitialan uimarannan seurantalinjoilla A ja B. 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ruovikon keskimääräinen korkeus (yläkuvat) ja korsien paksuus (alakuvat) Laitialan uimarannan 

seurantalinjoilla. Vedenkorkeus korjattu. 
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Kuva 8. Näkymiä Laitialan uimarannan ruovikoista ennen talviniittoa 2016 ja sen jälkeen 2017. Suurta eroa ruovikon 

tiheydessä ei ollut havaittavissa, mutta ruo’ot olivat hieman aiempaa lyhyempiä ja ohuempia. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Laitialan uimarannalla yhden vuoden talviniitto ei merkittävästi 

vaikuttanut ruovikon tiheyteen, mutta ruokojen koko pieneni. Kesäniitto puolestaan aiheutti selvän 

aleneman sekä tiheydessä että ruokojen koossa. Kesäniitto oli selvästi talviniittoa taannuttavampaa, ja sen 

vaikutus oli pitkäkestoisempi, etenkin ruovikon ulapan puoleisilla ruuduilla. 

 

3.2. Lahdenpohja  

Lahdenpohja on osa Kutajärven alueen Natura-aluetta (tunnus FI0306006). Talviniittoa oli tarkoitus kokeilla 

pohjoisrannan varsin pitkälle maatuneella alueella. Ruovikon reunaan oli muodostunut töyräs, jossa kasvoi 

paikoin pieniä puita (kuva 9). Töyrään mantereen puolella ruovikko oli hyvin tiheää ja pohjalle oli 

muodostunut ruokoturvetta. Töyrään ulapan puolella ruovikko oli vedessä kasvavaa ja varsin harvaa, eikä sitä 

ollut tarkoitus niittää. Niitto maatuneella alueella ei kuitenkaan onnistunut. Linjan seurantaa jatkettiin silti 

niittämättömänä vertailualueena. Linjaa perustettaessa pisteet 1-4 mitattiin eri päivänä kuin pisteet 5-7. 

Ilmeisesti GPS paikannuksessa on ollut eroa päivien välillä, mistä on aiheutunut kuvassa 10 näkyvä heitto. 

 

 

Kuva 9. Näkymiä Lahdenpohjan ruovikosta. Vasemmalla ruovikon keskelle muodostunut töyräs, joka erottaa vedessä ja 

maatuneella alueella kasvavan ruovikon selvästi toisistaan. Keskikuvassa maatuneen alueen tiheää ruovikkoa vuonna 

2016. Oikealla tilanne vuonna 2019, jolloin lumi oli suurilta osin laottanut ruovikkoa. 
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Kuva 10. Lahdenpohjan pohjoisrannan ruovikko, joka kuuluu Kutajärven Natura-alueeseen. Mittauslinja oli reunalle 

muodostuneen töyrään mantereen puolella, jossa ruovikko oli pidemmälle maatunutta. Piste 1 sijaitsee heti töyrään 

sisäpuolella, pisteessä 7 ruovikko alkaa hävitä ja muuttua kuivemmaksi maa-alueeksi. 

 

Seurannan ensimmäisenä vuonna ruovikon tiheys ruuduilla vaihteli välillä 60-220 kpl/m2. Tiheintä ruovikko 

oli keskiosassa, ruudulla 5 (kuva 11). Kolmena ensimmäisenä vuonna ei ollut havaittavassa selvää suuntaa 

tiheyden muutoksissa. Vuonna 2019 tiheydet olivat kuitenkin merkittävästi pienempiä, ja korsista aiempaa 

suurempi osa vaikutti uusilta. Tämä voi johtua ruovikon taantumisesta ja kuivumisesta, mutta myös 

olosuhteista: talvella 2019 ruovikkoon oli kertynyt erityisen paljon lunta (noin 50 cm), mikä haittasi 

laskentatyötä. Lumi oli myös katkonut ja lakoonnuttanut ruokoa, oletettavasti eniten juuri helpoimmin 

murtuvia, harmaita vanhoja korsia (kuva 9). 

 

 

Kuva 11. Lahdenpohjan pohjoisrannan ruovikon tiheys seurantalinjalla. Viimeisen seurantavuoden tiheyksiin vaikutti 

lumi, joka lakoonnutti ruovikkoa. 
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Ruovikon keskimääräinen korkeus vaihteli ulapan puoleisen reunan lähes kahdesta metristä rannan 

kuivimman osan reiluun metriin (kuva 12). Ruovikon korkeus ja korsien paksuus eivät juuri muuttuneet 

seurantajakson aikana. Viimeisenä seurantavuonna korret olivat kuitenkin useimmilla ruuduilla hieman 

aiempaa ohuempia, mikä saattaa kertoa ruovikon hitaasta heikkenemisestä. 

 

 

Kuva 12. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Lahdenpohjan seurantalinjalla. Veden korkeutta ei ole 

korjattu pituusmittauksiin, koska ruovikko sijaitsee jo maatuneella alueella. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että niittämättömässä, hyvin tiheässä Lahdenpohjan ruovikossa muutokset 

neljän vuoden aikana olivat hyvin pieniä. Viimeisenä vuonna lumi kuitenkin laotti ruokoja laajalti, millä voi 

olla vaikutuksia ruovikon tulevaan kasvuun.  

 

3.3. Vehkosaari  

Vehkosaaren itärannalla salmen vieressä kasvavaa ruovikkoa on niitetty pelkästään talvella (kuva 13). Niitto 

aloitettiin vuonna 2016 ja sitä jatkettiin talvella 2018 ja 2019. Vuonna 2017 ruovikkoa ei niitetty. Ruovikon 

lähtötiheys neliömetrin ruuduilla vuonna 2016 vaihteli 100 korren molemmin puolin (Kuva 14). Suurimmat 

tiheydet olivat ruovikon ulapan puoleisella reunalla. Sisäosissa oli myös hieman harvempia aukkopaikkoja. 

Ensimmäisen talviniiton jälkeen ruovikon tiheydet vuonna 2017 olivat selvästi alhaisempia kaikilla ruuduilla. 

Vaikka ruo’on kasvu ei olisikaan taantunut, ainakin yli vuotisten korsien puuttuminen näkyi selvästi tuloksissa. 

Talvella 2017 ei niitetty. Tämän jälkeen talvella 2018 tiheydet olivat lähes entisellään etenkin ruovikon 

sisäosassa. Ruovikossa reunaosissa sekä ulapan puolella että kuivimmalla alueella mantereen puolella 

tiheydet jäivät alhaisemmiksi. Talvella 2018 niitettiin jälleen, ja tiheydet laskivat lähes kaikilla ruuduilla. 

Vehkosaaren ruovikossa talviniitolla oli selvästi ruovikkoa harventava vaikutus. 

Vehkosaaren ruovikko oli varsin korkeaa ja vankkaa, noin kaksi metristä (kuvat 15 ja 16). Uloimmalla ruudulla, 

sekä etenkin ruovikon mantereen puoleisilla kuivimmilla osilla, ruovikko oli hieman matalampaa. Talviniitolla 

ei ollut suuria vaikutuksia ruovikon pituuteen, vaan korret kasvoivat talviniiton jälkeen osin jopa pidempinä. 

Sen sijaan korsien paksuudessa oli havaittavissa pientä laskua pääosalla ruuduista etenkin ensimmäisen 

talviniiton jälkeen.  

Yhteenvetona Vehkosaaren ruovikon osalta voidaan todeta, että pelkkä talviniitto alensi selvästi tiheyksiä 

ensimmäisen niiton jälkeen. Tiheydet palasivat niittämättömän vuoden jälkeen, mutta uusitun niiton jälkeen 

laskivat edelliskertaa enemmän. Ruovikon pituuteen talviniitolla oli ennemminkin positiivinen vaikutus, 

joskin ruo’ot olivat hieman aiempaa ohuempia.  
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Kuva 13. Seurantalinja Vehkosaaren itärannan ruovikossa, jota on niitetty pelkästään talvisin. 

 

 

Kuva 14. Vehkosaaren itärannan ruovikon tiheys seurantalinjalla. Vuonna 2017 ei niitetty, minkä jälkeen tiheydet 

talvella 2018 kasvoivat etenkin ruovikon sisäosissa.  

 

 

Kuva 15. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Vehkosaaren seurantalinjalla. Veden korkeus korjattu. 
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Kuva 16. Näkymiä Vehkosaaren itärannan ruovikosta, jota on niitetty pelkästään talvisin. Vasemmalla ruovikkoa vuonna 

2016 ennen talviniittoja. Keskellä ja oikealla ruovikkoa vuonna 2019, kun tiheydet olivat selvästi alhaisempia, mutta 

ruovikon pituudessa ei tapahtunut suurempia muutoksia. 

 

3.4. Korpilahti  

Korpilahden mittauslinja sijaitsi lahden itärannalla (kuvat 17 ja 18). Talvella 2016 niitettiin mahdollisimman 

laajasti itärannan ruovikkoa, mutta seurantalinja ulottuu pidemmälle, kuin mitä oli mahdollista niittää.  Niitot 

jatkuivat kesällä 2016, ulottuen ruovikon reunaan ja avovesialueelle. Talvella 2017 niittosuunnitelmassa oli 

hevosenkengän muotoinen väylä pohjukkaan. Tämän jälkeen alueella ei niitetty talvella, sillä niittoja tehtiin 

kesällä 2017 ja 2018. Kesäniittosuunnitelma ulottui ruutuun 3 asti, mutta todennäköisesti niitto ei ulottunut 

niinkään syvälle.  

 

 

Kuva 17. Korpilahden mittauslinja lahden itärannalla, jota on niitetty aluksi talvella ja sittemmin kesällä. Länsirantaa on 

niitetty vähemmän alueella pesivien lintujen vuoksi. Lahden pohjukkaan tulevan uoman vuoksi jää voi olla siellä heikkoa. 
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Kuva 18. Vasemmalla Korpilahden tihenevää ruovikkoa vuodelta 2016. Keskellä erittäin tiheää sisäosan ruovikkoa, jossa 

näkyy vanhojen, harmaiden korsien suuri osuus. Oikealla vuodelta 2019 kuivaa rannanpuoleista aluetta, jossa kasvaa 

puita.  

 

Ruovikon tiheys seurantalinjalla vaihteli suuresti. Selvästi vesialueella kasvava ruovikko oli suhteellisen 

harvaa, noin 50-80 kortta neliömetrillä (kuva 19). Tiheintä ruovikko oli linjan keskiosassa, ruuduilla 4 (205 kpl) 

ja 5 (168 kpl), jossa tuoreiden ruokojen joukossa oli paljon vanhaa, jo harmaata ruokoa. Syvemmällä ruovikko 

muuttui harvemmaksi ja laikuttaisemmaksi. Maapohja kävi kuivemmaksi ja alueella esiintyi myös koivuja.  

Koska niitot ulottuivat lähinnä linjan ensimmäisille ruuduille, ei niittojen vaikutusta tiheyteen voida linjalla 

juuri todeta. Ruudulla 1 ruovikkoa ei ollut kesäniittojen jäljiltä ollenkaan talvella 2017 ja 2018. Ruudulla 2 

ruovikossa ei tapahtunut muutosta ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta sen jälkeen tiheydet laskivat. 

Ruudulla 3 tiheys aleni ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta sen jälkeen tiheys jopa kasvoi. Sisempiä ruutuja 

ei niitetty ollenkaan, ja myös niissä esiintyi vaihtelua ilman mitään selvää suuntausta. Koska ruovikossa tiheys 

vaihteli varsin paljon lyhyelläkin matkalla, voivat havaitut vaihtelut olla seurausta eroista määritetyn ruudun 

sijainnissa. GPS-paikannuksella ruudun sijaintia ei kuitenkaan voida määrittää metrin tarkasti. 

Ruovikko oli korkeinta linjan keskivaiheilla (kuva 20). Ruudulla 4 korkeus ylitti jopa 2 metriä. Suuria muutoksia 

ei korkeudessa eikä paksuudessa tapahtunut seurantavuosien aikana. Koska lähinnä vain linjan ensimmäiset, 

ulapan puoleiset ruudut olivat niittojen piirissä, ovat havaitut vaihtelut muualla luontaisia. Ruudulla 1 ja 

mahdollisesti ruudulla 2 havaittiin pientä pituuden ja paksuuden alenemista. 

 

 

Kuva 19. Korpilahden itärannan ruovikon tiheys seurantalinjalla. 
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Kuva 20. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Korpilahden seurantalinjalla. Veden korkeus korjattu. 

 

Korpilahden linjasta suurin osa oli niittojen ulkopuolella. Yhteenvetona voidaan todeta, että pituudessa ja 

paksuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta tiheydessä oli varsin paljon luontaista vaihtelua. Vaihtelu 

voi olla vuosien välistä, mutta voi heijastaa myös ruovikon sisällä olevia paikoittaisia tiheyseroja. 

 

3.5. Pirttisaari  

Vuonna 2017 seurantaan otettiin lisää linjoja. Yksi uusista kohteista oli Pirttisaaren itärannalla oleva laaja 

ruovikko. Lintuasiantuntijoiden mukaan ruovikossa pesii mm. kaulushaikara, joten sitä ei ole niitetty kesäisin 

lainkaan. Ruovikko oli kuitenkin talviniitetty ilmeisesto vuonna 2014. Vaikka ruovikko kasvaa talviniiton 

jälkeen kesällä takaisin, haittaa vanhan ruo’on antaman suojan puuttuminen ruovikkolintujen asettumista 

reviirilleen keväällä. Jotta ruovikko ei taantuisi liikaa eikä pesintä häiriintyisi niittovuosinakaan, talviniittoja 

lähdettiin suunnittelemaan hellävaraisemmin. Talvella 2017 niitettiin ruovikon ja rannan väliin väylä eniten 

maatuneelle alueelle. Talvella 2018 ruovikkoa niitettiin kahdelta erilliseltä kaistaleelta ruovikon poikki. Suurin 

osa ruovikosta jätettiin niittämättä. Vuonna 2019 niitettiin kaksi seuraavaa kaistaletta, ja jälleen suurin osa 

ruovikosta jätettiin niittämättä. Tämän jälkeen niitossa pidetään useamman vuoden tauko. Tällaista 

niittotapaa kutsutaan rotaationiitoksi.  

Ruovikkoon tehtiin kaksi seurantalinjaa (kuvat 21 ja 22). Talvella 2017 niitetty rannansuuntainen väylä ulottui 

lähellä rantaa oleville seurantapisteille (linjan A ruudulle 6 sekä linjan B ruuduille 15 ja 16). Linja A sijaitsi 

talvella 2018 niitetyllä kaistaleella ainakin linjan alkupään osalta. Linja B sijaitsi alueella, jota ei niitetty vuoden 

2017 jälkeen. 

Vuonna 2017 tiheydet linjalla A vaihtelivat kuivimman ranta-alueen 30 korresta keskialueen reiluun sataan 

korteen neliömetrillä (kuva 23). Kuitenkin myös ruovikon sisällä oli harvempia kohtia. Linjalla B tiheys oli 

suurin (117 kpl/m2) oli heti toisella ruudulla. Muualla tiheydet vaihtelivat ja olivat selvästi alle 100 kortta 

neliöllä. Harvinta ruovikko oli reunimmaisilla ruuduilla sekä ulapan että rannan puolella. 

Vuonna 2018 tiheydet olivat kaikilla ruuduilla alhaisempia kuin vuonna 2017, vain ruudulla 4 tiheydet olivat 

edellisvuotta suurempia. Laskua oli kaikilla ruuduilla siitäkin huolimatta, että vain ruudut 6, 15 ja 16 osuivat 

talvella 2017 niitetylle rannansuuntaiselle väylälle. Maastossa edellistalvena niitetty väylä oli kuitenkin 

selvästi havaittavissa (kuva 22).  

Vuonna 2019 tiheydet talvella 2018 niitetyllä linjalla A laskivat edelleen ruuduilla 1-4, mutta nousivat 

edellisvuodesta ruuduilla 5-7. Näyttäisi siltä, ettei niitto ulottunut ruuduille 6 ja 7 saakka, sillä joukossa oli 

myös vanhempaa ruokoa. Linjalla B laskua tai nousua edellisvuoteen tapahtui vaihtelevasti eri ruuduilla. 
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Kuva 21. Pirttisaaren mittauslinjat A ja B saaren itärannalla. Koska ruovikkoa ei haluta linnuston vuoksi taannuttaa, on 

sitä niitetty talvisin ns. rotaationiitolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Ylärivissä Pirttisaaren ruovikkoa talvella 2017. Alla vasemmalla kuva talvelta 2018, jolloin ruovikkoon niitetty 

rannansuuntainen väylä näkyi selvästi. Oikealla alhaalla ruovikkoa vuonna 2019.  

Linja A 

Linja B 
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Kuva 23. Pirttisaaren itärannan ruovikon tiheys seurantalinjoilla A ja B.  

 

Pirttisaaren ruovikko oli hyvin korkeaa, keskipituuden ylittäessä yleisesti 2 metriä ruovikon keskiosissa (kuva 

24). Pituuksissa ei ollut havaittavissa vuonna 2018 samanlaista yleistä laskua kuin tiheyksissä. Osalla 

ruuduista ruovikko oli jopa korkeampaa kuin edellisvuonna. Vuoden 2017 rannansuuntaisesti niitetty väylä 

oli kuitenkin havaittavissa pienenä laskuna keskipituudessa väylälle osuneilla ruuduilla. Paksuudessa muutos 

ei ollut yhtä selvä, ainakaan linjalla B. Vuonna 2019 pituudet laskivat edellisvuodesta linjan A uloimmilla 

ruuduilla. Sama havaittiin kuitenkin myös linjalla B. Ruokojen paksuudessa ei tapahtunut selviä muutoksia 

suuntaan eikä toiseen.  

 

 

Kuva 24. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Pirttisaaren seurantalinjoilla A ja B.  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että niitot olivat silminnähden havaittavia, koska ruovikko koostui niiton 

jälkeisenä vuonna pelkästään uusista korsista. Ruovikon tiheydessä ja korsien pituudessa oli niiton jälkeen 

jonkin verran laskua, mutta myös luontaista vaihtelua. 

 

3.6. Suivan venesatama  

Suivan venesatamassa oli kaksi linjaa (kuvat 25 ja 26). Molempia ruovikoita niitettiin talvina 2017, 2018 ja 

2019. Alueella tehtiin niittoja myös kesällä 2017 ja 2019. Kesäniitot ulottuvat kuitenkin lähinnä vain linjan A 

ruuduille 1-3, sillä muualla ruovikkoalue oli liian matalaa tai maatunutta kesäniitoille. Linjan A viimeinen 

ruutu (nro 7) sijaitsi jo maatuneen alueen puolella. Ruovikko jatkui vielä maatuneella alueella eteenpäin, 

mutta seurantaa ei jatkettu pidemmälle. 

 

 

Kuva 25. Suivan venesataman mittauslinjat A ja B. 

 

 

 

Kuva 26. Vasemmalla Suivan venesataman ruovikoita talvella 2017. Oikealla tilannetta vuonna 2019.  

Linja A 

Linja B 
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Vuonna 2017 ruovikon tiheydet linjalla A vaihtelivat ulapan ensimmäisten ruutujen muutamasta 

kymmenestä korresta reiluun sataan korteen neliömetrillä. Tiheintä ruovikko oli viimeisellä ruudulla 

maatuneen alueen rajalla (180 kpl/m2). Linjan B ruovikko oli eräänlainen saareke venesataman keskellä. 

Tiheydet neliömetrillä vaihtelivat 40-89 korren välillä (Kuva 27).  

Vuonna 2017 toteutettujen talvi- ja kesäniittojen jälkeen ruovikon tiheydet laskivat merkittävästi. Kesäniitto 

ulottui linjan A ruuduille 1-3, ja nämä ruudut olivatkin talvella 2018 tyhjiä. Ruovikon tiheys laski selvästi myös 

linjan loppuosassa, jota niitettiin pelkästään talvella. Tiheimmässä, rannanläheisessä osassa tiheyden lasku 

oli pienempää. Talviniitto ei ulottunut maa-alueen puolelle (ruutu 7). Linjalla B talviniiton vaikutus näkyi 

vuonna 2018 kaikilla ruuduilla selvästi alentuneina tiheyksinä.  

Vuonna 2019 ruovikkoa ei edelleenkään ollut kesäniitetyn linjan A ruuduilla 1-3. Lopuilla ruuduilla tiheydet 

kuitenkin palasivat lähelle vuoden 2017 tiheyksiä, vaikka alue oli niitetty myös talvella 2018. Ruudun 7 

tuloksiin vaikutti alentavasti reilu puolen metrin lumikerros. Sama tiheyden kasvu oli nähtävissä linjalla B, 

jossa tiheydet vuonna 2019 olivat osin jopa suurempia kuin 2017. Ruovikon kasvu näytti siis palautuvan tai 

jopa parantuvan ensimmäisen vuoden laskuvaiheen jälkeen. 

 

 

 

Kuva 27. Ruovikon tiheys seurantalinjoilla A ja B Suivan venesatamassa. 

 

Ruokojen keskipituudet linjalla A vaihtelivat ulapan puoleisen ruovikon reunan vajaasta metristä maatuneen 

alueen rajalla olevan tiheimmän ruovikon reiluun kahteen metriin (kuva 28). Linjan B saarekkeessa pituudet 

olivat pääosin 150-200 cm:n välillä. Kummallakaan linjalla talviniitto ei näyttänyt vaikuttavan ruokojen 

pituuteen. Myöskään ruokojen paksuuteen talviniitto ei näyttänyt vaikuttavan. Linjalla A korret olivat 

viimeisenä talvena hieman aikaisempaa ohuempia.   

Yhteenvetona Suivan venesatamasta voidaan todeta, että kesäniitto alueella oli hyvinkin taannuttavaa. 

Talviniiton taannuttava vaikutus näkyi tiheydessä lähinnä ensimmäisen talviniiton jälkeen, jolloin tiheydet 

laskivat selvästi. Vaikka talviniitto tämän jälkeen toistettiin, olivat tiheydet viimeisenä vuonna kuitenkin lähes 

yhtä suuret kuin ennenkin, tai etenkin ruokosaarakkeella osin jopa aiempaa korkeampia. Myöskään ruokojen 

korkeudessa tai paksuudessa ei juuri ollut eroja, etenkään ruokosaarekkeella. 
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Kuva 28. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Suivan venesataman seurantalinjoilla A ja B. Veden 

korkeus korjattu. 

 

3.7. Pirppula  

Kajaanselällä Pirppulan uimarannan eteläpuolella on laaja ruovikko (kuvat 29 ja 30). Ruovikon rannan-

puoleinen osa on pitkälle maatunutta ja alue on kartallakin merkitty maa-alueeksi. Seurantalinja ulottui 

ruovikon ulapanpuoleiselta reunalta rantaan saakka. Linjan ruudut 6/7-11 sijaitsivat maatuneella alueella, 

jota erotti vesialueesta pieni töyräs. Maatunutta aluetta ei ollut mahdollista niittää käytössä olevalla 

välineistöllä. Varsinaisen vesialueen puolella ruovikko oli harvempaa ja aukkoisempaa. Koska alueella on 

linnustollisia arvoja, sinne suunniteltiin niitettäväksi vain rannansuuntainen väylä maatuneen alueen rajalle, 

sekä kaksi kapeaa poikkiväylää. Väyliä niitettiin talvella 2017, 2018 ja 2019. Aluetta ei niitetty lainkaan kesällä. 

Ruovikon tiheydet vuonna 2017 vaihtelivat vesialueella reilusta kuudestakymmenestä korresta 

aukkopaikkojen muutamaan korteen neliöllä (kuva 31). Ruovikko tiheni maatuneen alueen rajalle tultaessa 

ja oli tiheimmillään ruovikon sisäosassa 220 kortta neliöllä. Talviniiton 2017 poikkiväylä osui juuri 

seurantalinjalle. Vuonna 2018 tiheydet olivat lähes nollassa kaikilla ruuduilla. Tiheydet olivat kuitenkin 

vuonna 2018 alhaisempia myös maatuneella alueella lähes joka ruudulla, vaikka alueella ei niitetty. 

Talvella 2018 niitetyistä väylistä vain rannansuuntainen väylä ulottui seurantalinjalle. Oletettavasti tämän 

vuoksi ruovikon tiheys oli vuonna 2019 alhainen ruuduilla 4 ja 5. Vesialueen muilla ruuduilla tiheys kasvoi 

ulointa ruutua lukuun ottamatta aloitusvuotta hieman suuremmaksi. Vuonna 2019 maatuneella alueella oli 

erittäin runsaasti lunta, mikä oli lakoonnuttanut korsia ja vaikeutti laskentaa. Tämän vuoksi tiheydet etenkin 

ruuduilla 8-10 näyttäytyvät aikaisempaa alhaisempina. 



21 
 

 

Kuva 29. Pirppulan uimarannan eteläpuolinen laaja ruovikko, jossa pitkä seurantalinja ulottui maatuneelle alueelle. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Ylhäällä Pirppulan ruovikkoa ulapalta sekä keskeltä kuvattuna talvella 2017. Alhaalla vasemmalla kuvaa 

ruovikon keskeltä vuonna 2018 ja oikealla vuonna 2019, jolloin lunta oli selvästi enemmän. 
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Kuva 31. Pirppulan ruovikon tiheys seurantalinjalla. Ruutu 1 on ulapanpuoleinen ensimmäinen ruutu. 

 

 

 

Kuva 32. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Pirppulan seurantalinjalla. Veden korkeutta ei ole 

korjattu, koska pääosa linjasta sijaitsi maalla. Korjauksella ei ollut suurta vaikutusta vesialueen tuloksiin, sillä se 

vaikuttaisi eniten vuoden 2018 pituuksiin niitä nostavasti.  

 

Ruovikon korkeus vesialueella ulottui vuonna 2017 noin metriin tai vähän alle (kuva 32). Ruo’ot olivat varsin 

hentoja keskimääräisen paksuuden ollessa vain 4 mm. Ruo’ot vankkenivat maatuneelle alueelle siirryttäessä, 

jossa myös suurempi osuus korresta on maan päällä mitattavissa. Pituudet ulottuivat parhaimmillaan reiluun 

kahteen metriin.  
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Vuonna 2018 mitattavaa oli vesialueella vähän. Vuonna 2019 ruokojen pituudet ja paksuudet olivat kuitenkin 

jälleen vuoden 2017 tasolla. Maatuneella alueella pituudet ja paksuudet olivat vuosina 2018 ja 2019 saamaa 

luokkaa kuin aikaisemminkin, mutta rantaa lähimpänä olevan kuivimman alueen ruuduilla oli nähtävissä 

laskua sekä ruokojen pituudessa että paksuudessa. 

Kaiken kaikkiaan Pirppulan ruovikossa talviniitto näytti siis vaikuttavan ulappa-alueella tiheyttä alentavasti, 

mutta tiheydet palautuivat ulointa ruutua lukuun ottamatta seuraavana vuonna niillä ruuduilla, joilla niittoa 

ei toistettu. Väylällä, jossa niitto toistettiin, tiheydet pysyivät alhaisina. Ruokojen pituudet ja paksuudet 

alenivat hieman niittoa seuraavan vuonna, mutta palautuivat samalle tasolle seuraavana vuonna.  

 

3.8. Vähäselkä  

Vähäselän pohjoisrannan ruovikot ovat jääneet rannasta irti oleviksi saarekkeiksi, oletettavasti rannan 

läheisen alueen ruoppauksen vuoksi. Seurantalinja kulki yhden tällaisen saarekkeen läpi (kuva 33). Saareke 

on niitetty kokonaan talvella 2017, 2018 ja 2019. Saarekkeen ulapanpuoleista reunaa on niitetty myös kesällä 

2017 ja 2018. Rannanpuoleisen osan maatuneisuuden vuoksi saareketta ei ollut mahdollista niittää kokonaan 

kesäisin. 

Ruovikon tiheys vuonna 2017 vaihteli linjalla 25 ruo’osta vajaaseen 80 ruokoon neliömetrillä (kuvat 34 ja 35). 

Myös pieniä aukkopaikkoja esiintyi. Kesällä 2017 tehdyn niiton vuoksi ruudut 1-9 olivat vuonna 2018 tyhjiä, 

joten talviniiton vaikutus näkyy lähinnä vain ruuduilla 10 ja 11. Niillä tiheydet olivat selvästi vuotta 2017 

alhaisempia. Kesäniitto 2018 ei ulottunut aivan yhtä syvälle, joten talvella 2019 ruokoja alkoi esiintyä 

ruudusta 8 lähtien. Tiheydet jäivät kuitenkin vuotta 2017 alhaisemmiksi, myös viimeisillä, pelkästään 

talviniitetyillä ruuduilla. Niillä tiheydet olivat kuitenkin vuotta 2018 korkeammat, vaikka talviniitto oli 

toistettu. 

 

 

Kuva 33. Vähäselän pohjoisrannan laajat ruovikkosaarekkeet ja seurantalinja. 
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Kuva 34. Ylärivillä Vähäselän pohjoisrannan ruovikkoa ennen niittoa vuonna 2017. Alhaalla oikealla harvaa ruovikkoa 

talvella 2018 ja oikealla 2019. 

 

Vähäselän pohjoisrannan ruovikko oli varsin korkeaa ja vankkaa. Keskipituus vaihteli vajaasta kahdesta 

metristä reiluun 2,5 metriin ja korsien keskimääräinen paksuus ylitti osalla ruuduista jopa 9 mm (kuva 36). 

Vuonna 2018 mittaustuloksia on vain ruuduilta 10 ja 11, joihin kesäniitto ei ulottunut, mutta talviniitto oli 

tehty edellisenä talvena. Sekä korsien pituus että paksuus alenivat. Vuonna 2019 pituudet ja paksuudet olivat 

ruuduilla 8 ja 9, jotka oli niitetty sekä kesällä 2017 että talvella 2018, selvästi alhaisempia. Ruuduilla 10 ja 11, 

jotka oli niitetty kahdesti vain talvella, pituudet olivat lähes samaa tasoa tai hieman suurempia kuin edellisenä 

vuonna. Ruokojen koko jäi kuitenkin vuoden 2017 tasoa alhaisemmaksi. 

 

 

Kuva 35. Ruovikon tiheys Vähäselän pohjoisrannan seurantalinjalla. Ruutu 1 on ulapanpuoleinen ensimmäinen ruutu. 
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Kuva 36. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Vähäselän pohjoisrannan seurantalinjalla. Veden korkeus 

korjattu.  

 

Vähäselän ruovikkoa niitettiin ulapan puolelta kahtena kesänä, ja loppuosan osalta joka talvi. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että kesäniitto oli lyhyellä aikavälillä talviniittoa taannuttavampaa. Talviniittokin alensi 

ruokojen tiheyttä, pituutta ja paksuutta selvästi, etenkin ensimmäisen vuoden jälkeen. Toisen talviniiton 

jälkeen ruokojen tiheys, pituus ja paksuus kohosi edellisvuodesta, mutta jäi vielä alkuperäistä tasoa 

alhaisemmaksi. 

 

3.9. Häyhtö  

Häyhtö on saari, johon johtavan tien ali kulkee kapea salmi tierummun läpi. Salmea on pidetty auki 

kesäniitoilla veden vaihtumisen turvaamiseksi. Salmen molemmin puolin ovat varsin laajat ruovikot. Alue 

sijaitsee lähellä Laasonpohjaa, joka kuuluu Kutajärven alueen Natura-alueeseen. Myös Häyhtön saaren 

ruovikoilla on linnustollista merkitystä, joten salmea laajempia niittoja alueella ei ole juuri tehty. Alueella 

tehtiin talviniitto vuonna 2017, minkä jälkeen niitoissa on pidetty useamman vuoden tauko. Seurantalinja 

sijaitsi salmen eteläpuolella saareen rajoittuvassa ruovikossa (kuva 37). Linjan viimeinen ruutu ulottui osittain 

maatuneelle alueelle, mutta linjaa ei jatkettu tästä rantaan asti. Maatunutta aluetta ei voitu niittää käytössä 

olevalla välineistöllä, ja ruovikko oli hyvin aukkoista ja lumen laottamaa. 
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Kuva 37. Häytön saaren seurantalinjan sijainti. 

 

Talvella 2017 ennen niittoa ruovikon tiheys neliömetrillä vaihteli seurantalinjalla pääosin 50 korren 

molemmin puolin (kuvat 38 ja 39). Maatuneen alueen puolella ruovikossa oli erittäin tiheitä kohtia. Ruudulla 

8 laskettiin jopa 358 kortta. Talviniiton jälkeen vuonna 2018 tiheydet ruuduilla olivat hieman laskeneet. 

Eniten laskua tapahtui reunimmaisilla, ulapan puoleisilla ruuduilla 1 ja 2. Talviniitto ei ulottunut maatuneelle 

alueelle (ruutu 8), mutta tiheys oli vuonna 2018 sielläkin alhaisempi. Ruovikko oli maatuneella alueella hyvin 

laikuittaista, joten ruudun tarkan sijainnin muutoskin voi vaikuttaa tulokseen. Vuonna 2019, kaksi kesää 

talviniiton jälkeen, ruovikon tiheydet palasivat ennalleen, osin jopa vuotta 2017 suuremmiksi. Maatuneen 

alueen puolella tiheys laski, ja aiemmasta poiketen vanhaa ruokoa ei ollut seassa. On mahdollista, että 

edellistalvena lumi oli laottanut ruudun vanhat ruo’ot, jolloin ruudulla havaittiin vain seuraavana kesänä 

kasvaneet korret. 

 

 

Kuva 38. Ruovikon tiheys Häyhtön saaren seurantalinjalla. Huom. ruudulla 8 tiheys ylittää y-akselin maksimiarvon. 

358 
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Kuva 39. Ylärivillä Häyhtön saaren seurantalinjan ruovikkoa vuonna 2017 ennen niittoa. Alhaalla vasemmalla ruovikko 

vuosi talviniiton jälkeen 2018 ja oikealla kaksi vuotta niiton jälkeen 2019. 

 

Ruovikon pituus vaihteli vesialueella 83-142 cm:n välillä (kuva 40). Maatuneen alueen puolella keskipituus 

ylitti 160 cm. Talviniiton jälkeen, vuonna 2018 pituudet vaikuttivat kasvaneen ruovikon sisäosissa, etenkin 

kun otettiin huomioon veden korkeuden vaihtelu. Kasvu vuonna 2018 näkyi kuitenkin myös ruokojen 

paksuudessa, joten kasvun parantuminen tiheyden harventuessa on voinut olla todellinen. Vuonna 2019 

ruokojen keskipituus ja -paksuus olivat kuitenkin hyvin lähellä vuonna 2017 mitattuja.  

 

 

Kuva 40. Ruovikon keskimääräinen korkeus ja korsien paksuus Häyhtön saaren seurantalinjalla. Veden korkeus korjattu.  
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Yhtenä vuotena tehty talviniitto näytti Häyhtössä johtavan ensimmäisenä vuonna lievään tiheyden laskuun, 

mutta tiheydet palautuivat toisena vuonna. Talviniitolla ei ollut vaikutusta ruokojen pituuteen tai 

paksuuteen, paitsi ensimmäisenä vuonna talviniiton jälkeen ruokojen keskikoko vaikutti kasvaneen. 

 

4. Yhteenveto 

Talviniitot Vesijärvellä aloitettiin vuonna 2016. Tässä raportissa on seurattu vaikutuksia vuoteen 2019 saakka, 

eli enimmillään kolmen niittovuoden osalta. Tällä aikajänteellä talviniitoilla havaittiin olevan vaikutuksia 

ruovikoiden tiheyteen sekä ruokojen pituuteen ja paksuuteen seurantalinjoilla. Vaikutukset eivät kuitenkaan 

olleet kaikilla seurantapaikoilla samankaltaisia.  

Osassa kohteita tehtiin myös kesäniittoa. Koska kesäniitot Vesijärvellä tehdään elokuussa, ei kesäniiton 

jälkeen ruokoja luonnollisestikaan ollut heti seuraavana talvella mitattavaksi lainkaan, koska niiton ja 

mittauksen välissä ei ollut kasvukautta. Sitä seuraavana vuonna tehtyjen mittausten perusteella kesäniitto 

oli kuitenkin talviniittoa selvästi taannuttavampi, vaikuttaen alentavasti sekä ruokojen tiheyteen että niiden 

kokoon. Vaikutukset näyttivät olevan suurimpia aallokolle alttiimmalla, ulapan puoleisella reunalla. 

Talviniiton vaikutukset erosivat hieman eri seurantapaikoilla. Ensimmäisen vuoden talviniiton jälkeen tiheys 

kuitenkin laski kaikilla vesialueella sijaitsevilla ruovikoilla, lukuun ottamatta Laitialan uimarantaa. Tämä on 

luonnollista, sillä seuraavana vuonna joukossa ei ole enää ylivuotista ruokoa, vaan pelkästään edelliskesän 

kasvua. Talviniittoa seuraavan kesän kasvu saattanut jopa parantua ja kompensoida vanhojen ruokojen 

osuutta. Tiheyden laskua ei havaittu Laitialan uimarannalla talviniiton jälkeen, jolloin kesän kasvun on 

täytynyt korvata kokonaan mahdollinen vanhan ruo’on osuus. Laitialan uimarannan ruovikko ei kuitenkaan 

ollut alun perin kovin tiheää, joten tähän suhteellisen avoimeen rantaan ei luultavasti kerry kovin paljoa 

vanhaa ruokoa. Avoimilla rannoilla jäiden liikkeiden havaittiin ajoittain leikkaavan ruovikkoja melko 

totaalisesti, kuten kävi Kajaanselän seurantalinjoilla. 

Tiheys vaikutti palaavan ennalleen jo toisena vuotena talviniiton jälkeen, jos niittoa ei toistettu. Näin kävi 

esimerkiksi Häyhtössä. Pirppulassa tiheys palautui, kun niittoa ei toistettu, mutta uudelleen niitetyillä 

ruuduilla tiheydet laskivat edelleen. Vehkosaaressa tiheys palasi ennalleen niittämättömän vuoden jälkeen, 

mutta kun niitto sen jälkeen toistettiin, tiheys laski ensimmäistä niittokertaa enemmän. Vähäselällä tiheys 

laski eniten ensimmäisen vuoden jälkeen. Tiheys kasvoi toisen niittovuoden jälkeen, mutta jäi vielä jälkeen 

alkuperäisestä tasosta. Sen sijaan Suivassa tiheys palautui ennalleen toisena niittovuonna siitäkin huolimatta, 

että niitto toistettiin. Suojaisemmassa saarekkeessa tiheys nousi jopa alkuperäistä korkeammaksi, eli 

ruovikon kasvu selvästi parantui. 

Myös talviniiton vaikutukset ruokojen keskikokoon vaihtelivat kohteittain. Laitialan uimarannalla ruokojen 

koko pieneni yhden vuoden talviniiton jälkeen, vaikka niitto ei merkittävästi vaikuttanut ruovikon tiheyteen. 

Sen sijaan Suivan venesatamassa, jossa tiheys aleni vain ensimmäisen talviniiton jälkeen, ruokojen 

korkeudessa tai paksuudessa ei tapahtunut muutoksia. Myöskään Häyhtössä, jossa yhden vuoden talviniitto 

laski tiheyksiä, se ei alentanut ruokojen pituutta tai paksuutta, pikemminkin päinvastoin. Myös 

Vehkosaaressa talviniitolla oli ruovikon pituuteen ennemminkin positiivinen vaikutus, mutta ruo’ot olivat 

hieman aiempaa ohuempia. Pirppulassa ruokojen pituudet ja paksuudet alenivat hieman niiton jälkeen, 

mutta palautuivat seuraavana vuonna. Myös Pirttisaaressa ruovikon tiheydessä ja korsien pituudessa oli 

niiton jälkeen jonkin verran laskua, mutta myös luontaista vaihtelua. Vähäselällä talviniitto vaikutti ruokojen 

pituuteen ja paksuuteen samalla tavoin kuin tiheyteen. Laskua havaittiin etenkin ensimmäisen vuoden 

jälkeen. Toisen talviniiton jälkeen ruo’ot kasvoivat jälleen suuremmiksi, mutta jäivät vielä alkuperäisestä 

tasosta. 
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Seurannassa oli myös alueita, joita ei pystytty niittämään lainkaan alueen maatuneisuuden vuoksi. 

Vesialueen ja maatuneen alueen välillä oli usein selvästi havaittava töyräs. Työräästä alkaen ruovikossa 

saattoi esiintyä myös rantakasveja sekä osmankäämiä. Töyräällä ja rantaa kohti mentäessä alueella esiintyi 

myös enenevässä määrin heinää, pensaita sekä puun taimia. Lahdenpojan maatuneella alueella kasvavan 

sankan ruovikon korkeus ja korsien paksuus eivät juuri muuttuneet seurantajakson aikana. Viimeisenä 

seurantavuonna korret olivat kuitenkin useimmilla ruuduilla hieman aiempaa ohuempia, mikä saattoi kertoa 

ruovikon hitaasta heikkenemisestä. Tiheydet eivät juuri muuttuneet, paitsi viimeisenä vuonna, jolloin lumi 

laotti suuren osan korsista. Samankaltainen kehitys havaittiin Pirppulan seurantalinjan maatuneella osalla, 

jossa tiheydet vaihtelivat ja laskivat eniten vuonna 2019 lumen laottaessa ruokoa. Myös Korpilahdella suurin 

osa linjasta oli niittojen ulkopuolella. Sielläkään pituudessa ja paksuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia, 

mutta tiheydessä oli varsin paljon luontaista vaihtelua. Vaihtelua havaittiin myös mm. Pirttisaaren pääosin 

niittämättömällä linjalla, etenkin ruovikon tiheydessä. Vaikuttaa siltä, että sankoissa, osin maatuneissa 

ruovikoissa runsaat lumitalvet voivat ajoittain laottaa ruokoa ja aiheuttaa ruovikkoon paikallisia tiheyseroja. 

Tällä voi olla vaikutuksia ruovikon tulevaan kasvuun sekä maatumiseen. Usein lumen paksuus kasvoi selvästi 

jäältä maatuneelle alueelle siirryttäessä, eli tuuli kasasi lunta kohti rantaa pois jääalueelta. 

Tässä seurannassa linjalla olevien ruutujen koko oli vain yhden neliömetrin. Ruudulta laskettiin kaikki korret, 

ja vain 10 kortta mitattiin. Tälläkin tavoin saatiin esille talviniiton vaikutuksia ruovikon eri osissa. Tuloksia 

voisi kuitenkin tarkentaa kasvattamalla ruudun kokoa ja mittausten määrää seurantalinjalla. Esimerkiksi 

kolme rinnakkaista ruutua yhden sijaan kussakin ruovikon mittauspisteessä antaisi tarkastellulle 

tilastollistakin pohjaa, ja auttaisi hallitsemaan paikallista vaihtelua, jota ruovikoiden tiheydessä tuntui 

esiintyvän. Koska työ on varsin hidasta, voitaisiin vastaavasti seurantalinjojen määrää vähentää. Usean 

erilaisen kohteen sisällyttäminen tähän seurantaan antoi kuitenkin viitteitä siitä, että kaikissa kohteissa 

talviniiton vaikutukset eivät olleet aivan samanlaisia. 

Talviniiton vaikutukset näyttäisivät olevan suurimmat harvalla reuna-alueella tai ylipäänsä harvemmissa 

ruovikoissa. Tiheissä ruovikoissa vaikutukset voivat olla ainakin alkuun harventavia, tai muutaman vuoden 

aikajänteellä jopa kasvua lisääviä. Niittojen tavoitteena on usein ruovikon pienentäminen. Niissä ruovikoissa, 

joiden kasvua ei haluta taannuttaa, kaistaleina tehtävät rotaationiitot ovat luultavasti hellävaraisin keino 

ajoittain puhdistaa ruovikkoa vanhasta ruokomassasta. Tiheydet palasivat yleensä ennalleen jo toisena 

vuonna, kun niittoa ei toistettu. Talviniitolle täytyykin löytää kullekin paikalle sopiva niittofrekvenssi, jotta 

niitolle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.   


