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YLEISTÄ 
 
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Arrajärven kunnos-
tussuunnitelmaa. Iitin Arrajärvellä tehtiin 25.–26.6.2014 yleispiirteinen kasvillisuuskartoitus, 
jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman laatiminen. Niittotöitä järvellä on tehty aiemmin jo 
ainakin 1990-luvulla (Hannu Friman: Niitettävien alueiden kasvillisuus Arrajärvellä 1996), 
mutta niiden myöhemmistä vaiheista ei ole tätä tekstiä laadittaessa tarkempaa tietoa. Maas-
tohavaintojen perusteella ainakin Soilahden sekä Huhdan-, Lummas- ja Veljestenpohjan 
alueella on kuitenkin niitetty. Veljestenpohjan niittoväylien pohjassa on runsaasti lahoavaa 
ruokojätettä, mikä viittaa siihen, ettei niitettyä ruokomassaa ole korjattu pois vedestä ja työ 
on näin jäänyt puolittaiseksi. 
 
Arrajärvi on pohjois-eteläsuunnassa pitkä ja kapea, pääosin kalliorantainen järvi, joka liittyy 
pohjoisosastaan laajasti Kymijokeen. Tämä näkyy selvästi myös järven kasvillisuudessa: 
aivan järven pohjoisosassa esiintyy esimerkiksi kirkkaiden, vähäravinteisten vesien tyyppilaji 
nuottaruoho, jota ei muualta Arrajärveltä löytynyt. Toisaalta Arrajärven eteläpuoliskon rehe-
vissä lahdissa hyvin runsaana esiintyvä, rehevöitymisestä hyötyvä karvalehti vastaavasti 
puuttuu järven pohjoisosista. 
 
Arrajärven valtalaji ilmaversoisista kasveista on järviruoko, joka muodostaa monin paikoin 
laajoja kasvustoja. Järvikaislaa, järvikortetta ja melko harvinaista piurua esiintyy laikuittain. 
Ruovikkojen edustalla avovedessä kasvaa yleisesti ja erittäin runsaana kelluslehtistä vesi-
tatarta, joka voi paikallisesti vaikeuttaa moottoriveneilyä potkurin ympärille kietoutuessaan. 
Vesitatar myös helposti valtaa niitettäessä järviruo'olta vapautuvat kasvupaikat, mikä on 
syytä ottaa huomioon niittoja suunniteltaessa. Kolmas tyyppilaji Arrajärvellä on aiemmin 
mainittu karvalehti, joka dominoi matalien lahtien kasvillisuutta pohjan tuntumassa. Karva-
lehden lisäksi erilaiset vesisammalet esiintyvät monin paikoin hyvin runsaina etenkin aiem-
min niitettyjen vesialueiden pohjassa. Tiisalansaaren alueella havaittiin myös vesiruttoa, 
joka karvalehden tavoin asettaa rajoituksia niittotoimille Arrajärvellä. Molemmat lajit leviävät 
aggressiivisesti niitossa silpoutuvista palasista, minkä vuoksi niiden esiintymisalueilla niitto 
tulee tehdä vedenpinnan yläpuolelta, jolloin silpoutuminen jää mahdollisimman vähäiseksi. 
 
Arrajärven virkistys- ja kalastusarvo on merkittävä ja sen alueella on runsaasti kesäasutusta. 
Tehdyn kasvillisuuskartoituksen yhteydessä järvellä havaittiin myös EU:n lintudirektiivin la-
jeista laulujoutsen ja ruskosuohaukka. Laajoilla ruovikkoalueilla elää mitä todennäköisimmin 
myös muita, esimerkiksi kaulushaikaran kaltaisia direktiivilintulajeja sekä mahdollisesti myös 
suojeltuja sudenkorentolajeja. 
 
Arrajärven kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1. 
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NIITON PERIAATTEET 
 
Kasvillisuuden niitot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan heinäkuun puolivälin ja elokuun 
puolivälin välisenä aikana, jolloin järviruo'on juurakkoon varastoituneiden ravinteiden määrä 
on alhaisimmillaan ja niitto siten tuloksekkainta. Heinä–elokuun vaihteessa toteutettava 
niitto ei myöskään vaikuta enää haitallisesti rannan linnustoon pesimäajan ollessa ohi. Niitto 
toteutetaan pääsääntöisesti mosaiikkimaisesti siten, että rannansuuntaisten, polveilevien 
niittoväylien yhteyteen niitetään sivu-uomia ja pieniä avoimia lampareita, jotka toimivat muun 
muassa suojapaikkoina kaloille ja lintupoikueille sekä monipuolistavat rannan elinympäris-
töjä. Laajoja yhtenäisiä niittoalueita vältetään: tavoitteena on vähentää kasvillisuutta halli-
tusti, ei poistaa sitä kokonaan. Järveen laskevien ojien edustoja ei tule niittää, koska ranta- 
ja vesikasvillisuudella on keskeinen merkitys etenkin pelto-ojien kuljettamien ravinteiden pi-
dättämisessä. 
 
Etenkin järviruo'on tapauksessa on tärkeää, että niitto toistetaan useaan kertaan, mieluiten 
vähintään 3–4 vuotena peräkkäin. Vain näin aikaansaadaan pysyvämpi tulos. Niitto on sitä 
tuloksellisempaa, mitä lähempää pohjaa se tehdään. Koska Arrajärvellä kuitenkin esiintyy 
niitettäessä silpoutuvista palasista helposti leviäviä uposkasveja (karvalehti ja vesirutto), 
niitto on tässä tapauksessa tehtävä vedenpinnan yläpuolelta, jolloin mainittujen ongelmala-
jien tahaton leviäminen vältetään.  
 
Niittojäte on korjattava pois vedestä mahdollisimman pian niiton jälkeen, muutoin niittojät-
teen ravinteita vapautuu takaisin veteen ja tehty työ menettää osan merkityksestään. Paras 
tapa hävittää niitetty kasvimassa on kompostoida se riittävän kaukana rannasta. Niittojätettä 
voi myös mahdollisuuksien mukaan tarjota esimerkiksi nautakarjan rehuksi. Tällöin on kui-
tenkin varmistettava, ettei joukossa ole myrkyllisiä lajeja, ennen kaikkea myrkkykeisoa. Jos 
se on mahdollista toteuttaa, myös nautakarjan laiduntaminen ranta-alueella on erittäin hyvä 
tapa vähentää rantakasvillisuutta ja estää kasvustojen laajeneminen. 
 
Kelluslehtisten kasvien, kuten vesitattaren, niitosta saatava hyöty on vähäinen, koska niiden 
juurakoissa on runsaasti varastoravinteita, joiden voimalla kasvi kasvattaa uudet versot nii-
tosta huolimatta. Jos kelluslehtisiä halutaan poistaa, kannattaa se tehdä haraamalla kasvit 
ylös juurakkoineen. Tässäkin tapauksessa ylösharatut juurakot on kompostoitava kuivalla 
maalla riittävän kaukana rannasta. 
 
On tärkeää muistaa, että koneellinen niitto vaatii niittoilmoituksen paikalliseen ELY-
keskukseen vähintään kuukautta ennen suunniteltuja niittoja, mieluiten jo aikaisemmin. 
Niitot toteutetaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan. Niittoilmoitukseen tarvitaan 
niittosuunnitelman lisäksi vesialueen omistajan suostumus, sekä läjitysalueiden 
maanomistajien suostumukset. Käsivoimin, esimerkiksi viikatteella toteutettava niitto 
maanomistajan omassa rannassa on sallittu ilman ilmoitustakin, ja on kannustettava tapa 
huolehtia vesistön kunnosta. Omatoimisessa niitossa kannattaa tavoitella luonnollisen 
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näköistä, pienipiirteistä lopputulosta ja välttää yhtenäisiä ja jyrkästi ympäristöön rajautuvia 
niittoalueita. Lisäksi niittojätteen hävittämisestä on yhtä olennaista huolehtia kuin 
koneniitossa: parasta on tässäkin tapauksessa kompostoida jäte kauempana rannasta. 
Samoin voi hävittää myös keväisin rantaan ajautuneen kuolleen järviruokomassan, joka 
muutoin kertyy pohjaan ja voi runsaana esiintyessään heikentää järven kuntoa. Tällainen 
vuotuinen rantojen siistiminen vähentää osaltaan suurempien kunnostustoimenpiteiden 
tarvetta. 
 
Niittoa on mahdollista tehdä myös talvella jään päältä. Tämä helpottaa seuraavan kesän 
niittoa kun ylivuotinen ruokomassa on poistettu. Talviniitto estää alueiden umpeenkasvua, 
kun ylivuotista mätänevää ruokoturvetta ei pääse syntymään. Seuraavan kesän kasvuun 
sillä ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, koska ravinteet ovat juurakossa. Koneellisesti 
toteutettava talviniitto vaatii kesäniiton tapaan niittoilmoituksen. Kaikkea ei myöskään 
kannata niittää, sillä osa ruovikossa pesivistä linnuista tarvitsee myös ylivuotista kasvustoa. 
 
 
NIITOT ARRAJÄRVELLÄ 
 
Tehdyn kartoituksen perusteella ensisijaisesti niitettäviä kohteita Arrajärvellä on Huhdan-
pohjan, Soilahden, Lummaspohjan ja Veljestenpohjan-Puustellinsaaren alueilla. Lisäksi Sal-
min matalaa kapeikkoa järven keskiosassa tulee pitää silmällä ja mahdollisesti niittää ja tar-
vittaessa ruopata, jotta salmi pysyy avoimena. Tällä hetkellä akuuttia tarvetta ei ole. Mah-
dollinen niitettävä kohde on myös Karjusaaren ja rannan välinen, nyt läpipääsemättömäksi 
ruovikoitunut salmi, mikäli se halutaan avata.  
 
Varsinaisen koneniiton ulkopuolella maanomistajat huolehtivat itsenäisesti mökki- ym. ran-
tojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Kuvissa 1–2 esitettyjen, niitettävien 
kuvioiden muoto on suuntaa-antava ja toteutetaan niittoteknisissä rajoissa soveltaen. Kuvi-
oiden täsmällistä kokoa ja muotoa olennaisempaa on noudattaa edellä esitettyjä niiton yleis-
periaatteita. 
 
 
HUHDANPOHJA 
  
Huhdanpohjan ruovikkoon niitetään rannansuuntaista, polveilevaa niittoväylää ja sen yhtey-
teen sivu-uomia ja pienialaisia avoimia lampareita. Niittoa ei uloteta ruovikon avoveden puo-
leiseen reunaan, jossa kasvaa laikuittain melko harvinaista piurua. Niiton tavoitteena on 
luoda lahden järviruokokasvustoon monimuotoisempia elinympäristöjä ja ehkäistä lahden 
umpeenkasvu.  
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Huhdanpohjan alueella, etenkin Kotojoen suulla kasvaa runsaasti veneilyä vaikeuttavaa ve-
sitatarta. Tatarkasvuston haraus Kotojoen edustalla tulee todennäköisesti aiheelliseksi eten-
kin, jos järviruo'on niitto edistää vesitattaren leviämistä lahdessa. 
 
Huhdanpohjan niittoala on noin 1,6 hehtaaria. Alueella esiintyy runsaasti karvalehteä. 
 

 
Kuva 1. Kartta Huhdanpohjan niittoalueesta. 

 
 
SOILAHTI 
 
Soilahdessa niitetään Kaurissuonojan molemmin puolin rannansuuntaisesti mutkittelevaa, 
kapeaa väylää ja siihen sivuhaaroja ja lampareita. Laskuojan edustaa ei niitetä, koska edus-
tan rehevä kasvillisuus sitoo ojan kuljettamia ravinteita. Vastaavaa mosaiikkia niitetään 
myös Soilahden perukan itäosaan, joka on länsiosaa ruovikkoisempi. Soilahden niitoissa 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen vanhoja niittoväyliä, jotka avataan ja joita 
laajennetaan mosaiikkimaisesti. Avoveteen asti ei niitetä, jotta niitto ei kohdistu lahdessa 
avoveden rajalla laikuittaisena esiintyvään piuruun. 
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Soilahden niittojen tarkoituksena on tehostaa veden liikkumista lahden perukassa, ehkäistä 
sen umpeenkasvua ja kohentaa muun muassa lahden kala- ja lintulajiston elinolosuhteita. 
Maastokäynnillä lahden alueella havaittiin ruskosuo- ja nuolihaukka. 
 
Niitettävän alueen kokonaispinta-ala Soilahdessa on noin 1,5 hehtaaria. Alueella esiintyy 
runsaasti karvalehteä ja mahdollisesti myös vesiruttoa (havaittu Tiisalansaaren edustalla). 
 
 
LUMMASPOHJA 
 
Lummaspohjassa niitetään olemassaolevan väylän sivuille haarautuvat sivuväylästöt avoi-
mine lampareineen. Tavoitteena on estää lahden umpeenkasvua huomioiden samalla niiton 
luonnonarvoja lisäävät vaikutukset. Lummaspohjan itäosan pellon edustalla ei niitetä, koska 
paikalla oleva kasvillisuus pidättää pellolta valuvia ravinteita. 
 
Lummaspohjan niittoala on noin 0,5 hehtaaria. Alueella esiintyy paikoin runsaasti karvaleh-
teä. 
 

 
Kuva 2. Kartta Soilahden ja Lummaspohjan niittoalueista. 
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VELJESTENPOHJA JA PUUSTELLINSAARI 
 
Veljestenpohjan laajassa ruovikossa jo olevia niittoväyliä laajennetaan sivu-uomilla ja niiden 
yhteyteen niitettävillä avoimilla lampareilla. Puustellinsaaren ja rannan välinen, umpeenkas-
vava salmi niitetään avoimeksi. Puustellinsaaren ympäristön laajempiin ruovikoihin niitetään 
väyliä ja aukkoja. Niittojen tavoitteena on estää Veljestenpohjan umpeenkasvua, pitää Puus-
tellinsaaren salmi veneilykunnossa ja monimuotoistaa alueen yksipuolista ruovikkoa. Sa-
malla lisätään alueen luonnoarvoja ja luodaan suoja- ja lisääntymispaikkoja muun muassa 
kaloille. 
 
Veljestenpohjan-Puustellinsaaren niittojen kokonaispinta-ala on noin 3,3 hehtaaria. Alueella 
esiintyy karvalehteä. 
 

 
Kuva 3. Kartta Veljestenpohjan ja Puustellinsaaren niittoalueista. 
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LIITE 1. KASVILLISUUSKUVAUKSET 
 

Kasvillisuuskuvaukset ovat yleispiirteisiä ja tehty niittosuunnitelman edellyttämällä tarkkuu-
della ja ajankohdan mukaisen kasvillisuuden kehitysasteen rajoissa. Mahdollinen alueen 
kasvilajiston yksityiskohtaisempi kartoitus vaatii lisää maastotöitä ja erillisen kasvillisuussel-
vityksen. Kuvauspisteiden sijainnit on esitetty liitekuvissa 1 ja 2. 
 
 
1) Paikoin ruovikkolaikkuja. Rakennusten edustoja niitetty. Illalanpohjan alueella piurua. 
 
2) Ruovikko (peittävyys 80 %), ulkoreunalla veden syvyys 1,4 m. Edustalla  karvalehti (ha-
ratessa runsaasti), vesitatar (30–50 %), järvikorte (5–15 %) pikkupalpakko, uistinvita. Arra-
joen suulla leveäosmankäämi, vesitatar, järvikorte, uistinvita, ulpukka, pikkupalpakko. 
 
3) Rantavyöhykkeessä tiheämpi ruovikko (90 %), edustalla harvempi (70–80 %), välissä 
aukkoja. Aukoissa vesitatar (laikkuina, 40 %), ulpukka, pohjanlumme. Syvyys ruovikon 
edustalla ja pitkälle ruovikkoon n. 2 m. Paskosaaren kupeessa kaksi laulujoutsenta. 
 
4) Ruovikon rajalla syvyys 1,9 m. Hyvin runsaasti karvalehteä (monin paikoin peittävyys 
pohjassa 100 %) alle 2 m syvyydessä. Myös pikkupalpakko, laikuittain järvikaisla, pohjan-
lumme, ulpukka, rannassa kurjenmiekka. Avoveden rajalla vesitatar (60 %). Ruovikossa 
vanhoja niittoaukkoja? Lisääkin voi niittää. 
 
5) Vain kapea vyöhyke ilmaversoisia (0–2 m), kivennäismaa rantaan asti. Järviruoko paikoin, 
viiltosara, pajut, kurjenmiekka, terttualpi, luhtavuohennokka. 
 
6) Ruovikon rajalla syvyys 2,3 m, ruovikko ulottuu leveimmillään n. 30 m rannasta avovettä 
kohti. Osassa kuviota ilmaversoisista uloimpana kasvaa järvikaisla (1,6 m). Vesitatarta, jär-
visätkintä (ajelehtinut muualta), mökkitontin niitetyllä edustalla karvalehteä. 
 
7) Mökkien edustat niitetty. Ruovikkolaikkuja. 
 
8) Matala, karvalehden pohjassa dominoima lahdenpohjukka. Ilmaversoisten (pääasiassa 
järviruoko ja -kaisla) ulkorajalla syvyys 0,7–1,3 m, peittävyys 60–80 (–90) %. Edustalla ve-
sitatar (syvyys 1,3–1,4 m), paikoin pohjanlumme. Alueella vanhoja niittoväyliä ja   
-aukkoja. Torakallion laidassa, lahdenperän itäosassa puhtaampi ruovikko, ulkorajalla 
piurua. Ruovikkoalueella saalistamassa nuoli- ja ruskosuohaukat. 
 
9) Ruovikko (60–90 %), ulkorajalla syvyys 1,6 m. Kaksi vesitatarlaikkua (70 %). Karvalehti, 
pikkuvita, ulpukka, lumme. 
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10) Kilpisaaren länsilaita kallioinen, syvyys 2–3 m (5 m etäisyydellä rannasta). Paikoin hie-
man järviruokoa, leveäosmankäämiä, järvikaislaa. 
 
11) Ruovikko (40–80 %, syvyys edustalla runsaat 2 m), vesitatar, piuru. Kuvion pohjoispuo-
lella ranta syvenee nopeasti, ei vesikasvillisuutta. 
 
12) Ruovikko (peittävyys 80 %, syvyys edustalla 1,5 m), ulpukka (n. 20 %), vesitatar, karva-
lehti, piuru (ruovikkovyöhykkeen edustalla, n. 5 %). Kotojoen suulla syvyys 1,3 m, vesitatar 
(40 %), kaislalaikkuja (10 %), ulpukka, lumme. 
 
13) Mökkien edustoilla niitetty. Jokunen kasvillisuuslaikku, joissa järviruoko, järvikaisla,vesi-
tatar, piuru, ulpukka. 
 
14) Mökkien edustalla pienialaiset tiheät ruovikot, joihin niitetty väyliä ja aukkoa. Syvyys n. 
1,3 m. Ruovikon edustalla runsaasti vesitatarta (peittävyys jopa 80 %). Järvikorte- (10 %), 
ja järvikaislalaikkuja, ulpukkaa, piurua. Karvalehti haratessa paikoin runsas. Lahden alueella 
näkyy niittojätettä aivan vesirajan tuntumassa. Jatkossa olisi parempi kuljettaa jäte ylemmäs 
rantaan. 
 
15) Ruovikko (50–70 %), joukossa ulpukkaa. Ruovikkoon niitetty väylä veneille, väylässä 
ulpukka (20–30 %), vesitatar (laikuittain, 30 %), järvikaisla, piuru, uistinvita. Väylän pohjois-
puolella järvikaisla muodostaa ilmaversoisvyöhykkeen ulkorajan. Puustellinsaaren ja man-
tereen välinen salmi kapea; ruokoa, vesitatarta: syytä pitää auki. Salmen pohjoispuolella 
ruovikko (60–70 %), järvisätkin, ulpukka. Ruovikon rajalla syvyys koko kuvion alalla runsaat 
2 m, ruovikko ulottuu keskimäärin 20 (–40) m etäisyydelle rannasta. 
 
16) Laaja ruovikko (peittävyys 70–100 %), jossa useita niittoväyliä. Väylien pohjassa run-
saasti ruokojätettä, paikoin myös vesisammalia. Ruovikon keskivaiheilla syvyys 1,5 m, ulko-
rajalla 2,3 m. Mökkien edustoilla niitetty: niittoalueilla ulpukkaa runsaasti, lisäksi myös vesi-
tatar, lumme, karvalehti (niukasti), vesisammalet (paikoin runsaasti).  
 
17) Mökkien edustoja niitetty osin laajastikin. Muodoltaan vaihtelevammat niittoalueet olisi-
vat luontevampia. Ruovikkolaikkujen edustalla syvyys lähemmäs 3 m. Vesitatarta runsaasti. 
Piurua. Kuviolta pohjoiseen ranta muuttuu karuksi, kasvillisuutta niukasti. 
 
18) Salmessa paikoin ruokoa, länsirannalla runsaammin. Salmi hyvin matala (noin metrin) 
ja kapea: umpeenkasvun uhka. Pidettävä silmällä. Salmesta pohjoiseen itäranta karua, kas-
villisuutta niukasti. 
 
19) Ruovikon (80 %) edustalla syvyys 2,5 m. Vesitatarta (20 %). 
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20) Silamalahden edustalla aukkoinen ruovikko (aukoissa syvyys n. 1 m, edustalla 1,3–2 
m). Vesitatarta (paikoin 30 %), piurua (n. 20 %), järvisätkintä. Lahden itäpuolisko (mökkien 
puoli) niitetty, syvyys n. 1,3 m. Runsaasti vesitatarta, lisäksi ulpukkaa. Härkälintuja. 
 
21) Matala, harva ruovikko. Näkösyvyys ainakin 1,5 m. Tummalahnaruohoa (10 %), nuotta-
ruohoa (10 %). 
 
22) Ruovikko, niitetty väylä. Syvyys ruovikon rajalla 1,5 m. Edustalla vesitatar laajoina kas-
vustoina. Myös järvikorte, uistinvita. 
 
23) Ruovikon (peittävyys 50 %) edustalla syvyys 2 m. Vesitatarta. Uloimpana piuru harvoina 
(30 %) laikkuina. Ruovikon poukamassa myös järvisätkin, ruskoärviä. Kuviolta etelään muu-
tama luhtalaikku: sarat, järvikorte, leveäosmankäämi. 
 
24) Tiheä ruovikko. Paikoin runsaasti myös piurua. Vesitatar, ulpukka. Karjusaaren ja man-
tereen välinen ruovikko läpipääsemätön, ulkorajalla syvyys n. 1 m. Kuvion eteläpuolella Ar-
rastien- ja Suulaanlahden alueella mökkirannat niitetty. Ruoko-, kaisla-, tatar- ja piurulaik-
kuja. 
 
25) Ruovikkoa (75 %). Edustalla vesitatar. Joelle ei avointa väylää. Mökkipoukamassa poh-
janlumme (n. 10 %). 
 
26) Aukkoinen (niitetty) ruovikko, ulkorajalla syvyys 1,5 m. Aukoissa vesitatar (myös kas-
vustoina ruovikon edustalla), palpakko sp., karvalehti (runsaasti venerannan väylässä), ul-
pukka, lumme. Paikoin pohjassa vesisammalta.  
 
27) Poukamassa ei järviruokoa, syvyys n. 1m. Järvikorte (15 %), ulpukka (10 %), lumme (n. 
10 %). Pohjassa hyvin runsaasti karvalehteä (jopa 100 %). 
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Liitekuva 1. Kasvillisuuskuvauspisteet Arrajärven eteläosassa.



                                  Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               11 
 

 
 

Liitekuva 2. Kasvillisuuskuvauspisteet Arrajärven pohjoisosassa. 


