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YLEISTÄ
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sani- ja Enäjärven
sekä Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Kouvolassa Enä- ja Sanijärvellä tehtiin 1.–
2.7.2014 yleispiirteinen kasvillisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman
laatiminen. Järvillä on tehty koneniittoja aiemminkin paikallisten toimesta.
Vaikka sekä Enä- että Sanijärvi ovat matalarantaisia, niiden tummavetisyyden vuoksi uposja pohjakasvillisuus käytännössä puuttuu järviltä. Lajisto painottuu ilmaversoisiin, joista
järviruoko on runsain, mutta etenkin Sanijärvellä ja Enäjärven pohjoisosassa, Kotoselällä,
myös järvikaislaa ja -kortetta esiintyy yleisesti. Sanijärvi ja Kotoselkä ovatkin
järvikokonaisuuden osa-alueista selvästi rehevöityneimpiä. Kelluslehtisistä järvillä esiintyy
runsaimpina ulpukkaa, lummetta ja uistinvitaa, joiden peittävyys on etenkin
järvikokonaisuuden pohjoisosan matalissa lahdissa paikoin suuri. Enäjärvellä esiintyy
myös EU:n luontodirektiivin perusteella rahoitettua täplälampikorentoa (Ympäristöhallinnon
Eliölajit-tietojärjestelmä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus).
Enä- ja Sanijärvien alueella on useita suursara- ja järviruokovaltaisia avoluhtia, joiden
ekologinen merkitys muun muassa linnuston kannalta on suuri. Koska luonnontilaiset
rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, ei niiden alueella
saa tehdä toimenpiteitä, jotka muuttavat elinympäristön ominaispiirteitä (esimerkiksi
ruoppaus). Merkittävän luontoarvon vuoksi etenkin suursaravaltaisten avoluhtien
ruovikoituminen on syytä estää niittämällä järviruokokasvustoa varovasti, jos se tulevina
vuosina leviää selvästi nykyisestä. Tällä hetkellä niittotarvetta ei ole.
Enä- ja Sanijärvien virkistys- ja vapaa-ajankalastusarvo on merkittävä. Järvien alueella on
runsaasi ympärivuotista asutusta ja myös kesäasuntoja. Lisäksi järvillä on usempia
uimarantoja.
Enä- ja Sanijärvien kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1.

NIITON PERIAATTEET
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
elinympäristöjä. Laajoja yhtenäisiä niittoalueita vältetään: tavoitteena on vähentää
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kasvillisuutta hallitusti, ei poistaa sitä kokonaan. Järveen laskevien ojien edustoja ei tule
niittää, koska ranta- ja vesikasvillisuudella on keskeinen merkitys etenkin pelto-ojien
kuljettamien ravinteiden pidättämisessä.
Etenkin järviruo'on tapauksessa on tärkeää, että niitto toistetaan useaan kertaan, mieluiten
vähintään 3–4 vuotena peräkkäin. Vain näin aikaansaadaan pysyvämpi tulos. Sani- ja
Enäjärven kaltaisilla järvillä, joilla ei esiinny niitossa silpoutuvista palasista helposti leviäviä
uposkasveja, niitto kannattaa tehdä niin läheltä pohjaa kuin mahdollista. Tämä parantaa
osaltaan niiton tuloksellisuutta. Niittojäte on myös korjattava pois vedestä mahdollisimman
pian niiton jälkeen, muutoin niittojätteen 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 kuitenkin 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 sen leviäminen.
Kelluslehtisten kasvien, kuten ulpukan ja lumpeen, niitosta saatava hyöty on vähäinen,
koska niiden juurakoissa on runsaasti varastoravinteita, joiden voimalla kasvi kasvattaa
uudet versot niitosta huolimatta. Jos kelluslehtisiä halutaan poistaa, kannattaa se tehdä
haraamalla kasvit ylös juurakkoineen. Enä- ja Sanijärvellä tähän ei kuitenkaan ole
ainakaan toistaiseksi tarvetta.
On tärkeää muistaa, että koneellinen niitto vaatii niittoilmoituksen paikalliseen ELYkeskukseen 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
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
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kannata niittää, sillä osa ruovikossa pesivistä linnuista tarvitsee myös ylivuotista
kasvustoa.

NIITOT ENÄ- JA SANIJÄRVILLÄ
Tehdyn kartoituksen perusteella ensisijaisesti niitettäviä kohteita Enäjärvellä on Kotoselän
koillis- ja lounaisosissa, Kotoselän ja Keskisen välisessä salmessa (Valkama) sekä
Keskisen itäosassa (Ropakonlahti ja Särkilahden koillisosa). Sanijärven puolella
niittotarvetta on järven pohjoisosassa Lynkänlahden uimarannan alueella sekä Enäjärveen
laskevan joen suulla järven lounaisosassa.
Varsinaisen koneniiton ulkopuolella maanomistajat huolehtivat itsenäisesti mökki- ym.
rantojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Kuvissa 1–3 esitettyjen,
niitettävien kuvioiden muoto on suuntaa-antava ja toteutetaan niittoteknisissä rajoissa
soveltaen. Kuvioiden täsmällistä kokoa ja muotoa olennaisempaa on noudattaa aiemmin
tässä tekstissä esitettyjä niiton yleisperiaatteita.

ENÄJÄRVEN NIITTOKOHTEET
Kotoselän koillisosassa niitetään lahdenperukan laajaa järvikortekasvustoa. Tarkoituksena
on estää ruovikon laajenemista alueella sekä lisätä sen luonnonarvoja. Perukassa
sijaitsevaa harvakasvuista ruokoluhtaa ei niitetä. Myös alueelle laskevan joen edusta
pyritään jättämään niittämättä.
Kotoselän lounaisosan järviruokokasvustoon niitetään aukkoja tai mosaiikkimaista
väylästöä, tarkoituksena lisätä alueen ekologista arvoa. Myös uimaranta ylläpidetään
avoimena (akuuttia niittotarvetta ei ole).
Kotoselän ja Keskisen välisessä salmessa, Kotosaaren länsipuolella (Valkama)
huolehditaan väylän pysymisestä avoimena. Ruovikkoa niitetään salmen pohjoisosassa
sekä eteläosan kapeikossa molemmin puolin väylää. Koska salmi on paikoin hyvin matala
(0,5–1 m), voi myös ruoppaus olla tarpeen ainakin salmen pohjoisosassa. Mahdollinen
ruoppaus on helpointa toteuttaa talviaikaan jäältä käsin ja ruoppausmassa on helpointa
kuljettaa esimerkiksi maanparannuskäyttöön viereiselle pellolle. Mahdollisesti ruopattavan
alueen pinta-ala on noin 0,4 ha.
Ropakonlahden ja Särkilahden koillisosan laajoihin ruovikoihin niitetään mosaiikkimaista
väylästöä sekä pienialaisia avoimia lampareita täplälampikorennon elinympäristön
hoitamiseksi. Tarkoituksena on samalla lisätä kohteiden ekologista monimuotoisuutta,
kalastollista arvoa sekä ennaltaehkäistä ruovikon leviämistä.
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Enäjärven niittokohteiden yhteispinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.

Kuva 1. Kartta Kotoselän alueen niittokohteista.
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Kuva 2. Kartta Kotoselän ja Keskisen välisistä niittokohteista.
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SANIJÄRVEN NIITTOKOHTEET
Uimarannan alue Sanijärven Lynkänlahdessa pidetään avoimena. Alueella on niitetty jo
aiemmin, nyt niittoalaa voidaan laajentaa hieman ja ennaltaehkäistä näin kasvillisuuden
palaamista uimarannalle. Niitto kohdistetaan ennen kaikkea ruovikkoon, mutta myös
järvikaislaa poistetaan tarpeen mukaan.
Enäjärveen laskevan joen alkuosasta niitetään ennen kaikkea kortteikkoa, joka on alueella
paikoin hyvin tiheää. Tarkoituksena on ylläpitää veden riittävää virtausta Sanijärvestä
Enäjärveen ja pitää samalla niiden välinen väylä veneitse kuljettavassa kunnossa (Kuva 1).
Sanijärven niittokohteiden yhteispinta-ala on noin 0,5 hehtaaria.

Kuva 3. Kartta Sanijärven Lynkänlahden uimarannan niittoalueesta.
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LIITE 1. KASVILLISUUSKUVAUKSET
Kasvillisuuskuvaukset ovat yleispiirteisiä ja tehty niittosuunnitelman edellyttämällä
tarkkuudella ja ajankohdan mukaisen kasvillisuuden kehitysasteen rajoissa. Mahdollinen
alueen kasvilajiston yksityiskohtaisempi kartoitus vaatii lisää maastotöitä ja erillisen
kasvillisuusselvityksen. Kuvauspisteiden sijainti on esitetty liitekuvissa 1 ja 2.

1) Ruovikko (aukkoinen, peittävyys 40–70 %, ulkorajan etäisyys rannasta 3(–5) m, veden
syvyys kasvuston ulkorajalla 1,4–1,6 m). Lisäksi järvikorte (5–30 %), ulpukka (20 %),
uistinvita. Itäpuolella myös järvikaislaa (10 %), rannan tuntumassa saroja.
2) Järvikaisla (50 %), uistinvita, ulpukka, pohjanlumme. Pöytäniemessä kaislakasvuston ja
rannan välissä aiemmin niitetty väylä, jossa uistinvitaa runsaammin. Aivan rannassa
pajuja, paikoin kapea vyöhyke järviruokoa. Veden syvyys kelluslehtisten ulkorajalla n. 2 m.
3) Järvikorte (10 %), sen edustalla ulpukka (25 %), uistinvita (25 %), pohjanlumme (n. 20
%). Rannassa sarat, järvikorte, kurjenmiekka. Veden syvyys 1,3–1,4 m. Pohjassa
runsaasti pääasiassa järvikortteesta koostuvaa kasvijätettä. Niitetty aiemmin?
4) Pienipiirteisesti vaihdellen järvikaisla (valtalaji), järvikorte, leveäosmankäämi, suursarat.
Syvyys 1,2 m.
5) Järvikaisla-, -ruoko- ja -kortekasvustojen ulkorajan etäisyys rannasta 2–5(–10) m.
Joukossa paikoin ulpukkaa ja uistinvitaa. Rannassa sarat paikoin, myrkkykeiso,
kurjenmiekka (myös jokunen hieman laajempi kasvusto).
6) Ekologisesti arvokas, matala (0,5–1 m) jokisuu, johon on kasautunut särkkiä veden
siirtämästä ja mukanaan kuljettamasta aineksesta. Ympärillä suursaravaltaista avoluhtaa,
pajuvaltaista pensaikkoluhtaa, luhtanevaa, pienialaista rantaniittyä. Monipuolinen
kasvilajisto: ulpukka, uistinvita, järvikorte, sarat (mm. luhta-, pullo-, viilto-, heinäsara),
vesikuusi, kurjenmiekka, ratamosarpio, jokileinikki, ranta-ja terttualpi, raate, kurjenjalka,
myrkkykeiso, suoputki, luhtakastikka. Ylempänä jokivarressa myös mm. mesiangervo,
rentukka, keltaängelmä, suo-orvokki, korpikaisla. Järviruokoa on alueella vain paikoin
pienialaisina laikkuina. Luontoarvoa.
7) Rantavyöhykkeen ruovikon (ulkorajan etäisyys rannasta 3–5 m, veden syvyys
ulkorajalla 1,5 m) edustalla kortteikko (30–40 %), jonka joukossa ulpukkaa (10–20 %),
uistinvitaa (10–30 %) ja pohjanlummetta (n. 20 %). Mataraniemen alueella
järviruokovyöhykkeen edustalla harvempaa (25 %) kortteikkoa ja ulpukkaa. Telastonmäen
rannat karuja.
8) Luhtarantainen lahti. Rannassa suursarat, leveäosmankäämi, suovehka, raate,
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kurjenjalka. Niukasti järviruokoa. Edustalla järvikorte (10 %, veden syvyys kasvuston
ulkorajalla 1,4 m), uistinvita (10 %), ulpukka (n. 20 %).
9) Tiheään kortteinen (70–90 %) jokisuu. Pikkulaikuin järviruokoa, myrkkykeisoa ym.
Avoveden rajalla ulpukka (10–20 %), pohjanlumme. Niitetty aiemmin; järvikorte korvannut
ruovikkoa?
10) Suursaravaltaista avoluhtaa: luhta- ja pullosarat (80 %), järvikorte (50 %), raate,
luhtavilla, myrkkykeiso. Järviruokoa vain niukasti väylän reunassa, lisäksi järvikaislaa ja
ulpukkaa. Väylän länsipuolella, Kotosaaren rannassa ensin ruoko/ruokoluhtavyöhyke,
jonka ulkorajalla kortteikko (veden syvyys n. 1 m), kaislalaikku ja uloimpana ulpukkaa.
Alueella havaittiin useita kurkia, lisäksi harmaahaikara salmen vastarannalla. Luontoarvoa.
11 ja 12) Ruokovaltaista avoluhtaa ja pajuvaltaista pensaikkoluhtaa. Harva ruovikko, sarat,
leveäosmankäämi, pajut, järvikorte. Edustalla paikoin tiheä kortteikko (peittävyys 80–90
%), jonka alueella veden syvyys 1,4 m. Kaulushaikara ääntelee.
13) Ruovikko (80 %, ulkoraja 5–7 m rannasta). Edustalla järvikaisla, ulpukka, uistinvita.
Mökkien edustoja niitetty. Jokisuussa paikoin runsaasti osmankäämiä. Alueella havaittiin
ruskosuohaukka.
14) Matala (0,5–1 m) salmi. Ruovikon (75 %, ulkoraja 5–15(–30) m rannasta) edustalla
ulpukka (40 %), pohjanlumme (laikkuina n. 50 %), myrkkykeiso.
15) 0,7–0,8 m syvyinen poukama. Rannassa ruokovyöhyke, paikoin saroja. Lumme 10–30
%, ulpukka 10–40 %, uistinvita, korte (n. 15 %), järvikaisla, terttualpi (mättäät).
16) Saraikkorantainen, matalahko (1,2–1,4 m) alue. Rannassa järviruokoa laikuin, ei
laajoja kasvustoja. Myös kaislalaikkuja. Edustalla hyvin harvalti järvikortetta (pohjoisosassa
tiheämmin) ja laikkuina ulpukka, uistinvita, lumme.
17) Lahdekkeen länsiosassa kaisla (30 %), ulpukka (10-15 %), lumme (10 %), uistinvita.
Itäosassa saroja. Kivikkoniemen kärki karu. Veden syvyys lahdessa 1,3 m.
18) Itärannassa ruokoa, lännessä saroja, avovedessä lumme ja ulpukka (n. 15 %), kaisla,
korte. Vähäniemen kärki karu. Veden syvyys lahdessa n. 1 m.
19) Särkilahti. Matalavetinen. Perällä saraikkoista luhtaa, paikoin vyöhyke osmankäämiä ja
tiheitä järvikortelaikkuja. Avovedessä ulpukka (10–20 %), palpakko sp. Lahden
pohjoispuolella, mökin lähialueella laajempi puhdas ruovikko (ulkoraja rannasta n. 10 m).
20) Ropakonlahti. Ruovikko (70–80 %, ulkorajalla harvempaa), veden syvyys edustalla 0,8
m. Pikkulaikuissa uistinvita (n. 30 %), pohjanlumme (n. 20 %), ulpukka (n. 10 %).
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Ruovikossa niittovaraa.
21) Kotosaaren ja Kettuniemen rannoilla järviruokovyöhyke, edustalla järvikaislaa ja
etenkin lännessa luhtakasvillisuutta. Avovedessä laajalti ulpukka, lumme, uistinvita,
palpakko sp., lisäksi harva järvikaisla. Väylän syvyys 1,8 m, leveys n. 10 m.
22 ja 23) Riissalmi. Suursaravaltaista avoluhtaa. Sammalet, sarat (mm. luhta-, pullo-,
harmaasara, peittävyys yht. n. 70 %), järvikorte (n. 50 %), raate (10–20 %, paikoin 50 %),
myrkkykeiso (n. 20 %), terttualpi (paikoin jopa 40 %), luhtavilla, kurjenjalka,
leveäosmankäämi, kurjenmiekka, ratamosarpio, järviluikka, vesikuusi, rantamatara.
Avovedessä laikkuina ulpukka (30 %), myös (iso)lumme. Lajien osuudet vaihtelevat eri
osissa kohdetta, veden syvyys 0,3–0,5 m. Paikoin esiintyy niukasti myös pikkulimaskaa ja
sorsansammalta. Alueella havaittiin saalistava nuolihaukkapari. Luontoarvoa.
24) Koko Palosenselän ja Alimmaistenselän välinen kapeampi osuus sekä
Alimmaistenselän itäosa pääasiassa matalakasvuista saraikkorantaa (vyöhykkeen leveys
n. 2 m). Edustalla harvalti kortetta (paikoin korvaa sarat), ulpukkaa, lummetta. Paikoin
aukkoisia ruovikkopätkiä. Leivonlahdessa laikku pajuluhtaa/umpeenkasvavaa avoluhtaa.
25) Jääsenlahti. Ruovikko (80–90 %, ulkoraja 5–10 m rannasta) sitoo ojan ravinteita,
itäosa luhtainen. Ulpukka (5 %), lumme, uistinvita.
26) Pitkälahden perukassa luhtalaikku. Edustalla ulpukkaa, veden syvyys 0,8 m.
27) Matala (n. 1 m) lahdenperä, jokiuoman edustalla syvempi (1,7 m). Ruovikon ulkoraja
3–5 m rannasta, vyöhyke jatkuu joelle. Edustalla hyvin harvalti ulpukkaa (5 %) ja
järvikortetta.
28) Hutlahti. Perukassa laikku pullosara- ja järvikortevaltaista luhtaa (70/40 %). Edustalla
ulpukka (5 %), leveäosmankäämi. Veden syvyys ulpukkavyöhykkeen ulkorajalla 0,9 m.
Lahden itäosassa ruovikkoa (90 %, ulkoraja 5–10 m rannasta). Hutlahden alueella
havaittiin kaksi laulujoutsenta.
29) Kapea luhtajuotti lahdenperukassa: järvikorte, sarat, osmankäämi, rantayrtti,
rantaminttu. Edustalla järvikorte (10 %), ulpukka (20 %), lumme, palpakko sp.
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Liitekuva 1. Kasvillisuuskuvauspisteet Sanijärvellä. Punainen väri kuvaa järviruoko-, sininen
järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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Liitekuva 2. Kasvillisuuskuvauspisteet Enäjärven pohjoisosassa. Punainen väri kuvaa järviruoko-,
sininen järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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Liitekuva 3. Kasvillisuuskuvauspisteet Enäjärven eteläosassa. Punainen väri kuvaa järviruoko-,
sininen järvikaisla- ja vihreä järvikortevaltaisia alueita.
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