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YLEISTÄ
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven
kunnostussuunnitelmaa. Haminan Kannusjärvellä tehtiin 7.7.2014 yleispiirteinen
kasvillisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman laatiminen. Järven
kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1.
Kannusjärvi on syvä, laajalti kalliorantainen järvi, jonka ranta- ja vesikasvilajisto on vähäinen.
Koska järven rannat syvenevät nopeasti, järviruo'on kaltaisia ilmaversoisia kasveja esiintyy
vain paikoin kapeana, keskimäärin alle viiden metrin levyisenä vyöhykkeenä rannassa.
Tästä syystä järvellä ei myöskään ole umpeenkasvun uhkaa eikä suurta niittotarvetta.
Järviruo'on lisäksi ilmaversoisista kasveista Kannusjärvellä esiintyy järvikaislaa, joka on
paikoin yhtä runsas kuin järviruoko. Kelluslehtisten kasvien valtalajeja ovat ulpukka ja
niukempana esiintyvät uistinvita sekä pohjanlumme. Uposkasvillisuus järvellä on vähäistä,
Kierimenkallion alueella havaittiin rusko- ja mahdollisesti myös kiehkuraärviää.
Kannusjärven alueella on melko runsaasti kesäasuntoja. Järven virkistys ja vapaaajankalastusarvo on merkittävä. Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä järven alueella
havaittiin EU:n lintudirektiivin lajeihin kuuluva laulujoutsenpari poikasineen. Järvellä esiintyy
myös EU:n luontodirektiivin perusteella rahoitettua täplälampikorentoa (Ympäristöhallinnon
Eliölajit-tietojärjestelmä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus).

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
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. Kannusjärven
kaltaisilla järvillä, joilla ei esiinny silpoutuneista palasista helposti leviäviä uposkasveja, niitto
kannattaa tehdä niin läheltä pohjaa kuin mahdollista. Tämä parantaa osaltaan niiton
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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. Kannusjärvellä tähän ei kuitenkaan ole 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
kannata niittää, sillä osa ruovikossa pesivistä linnuista tarvitsee myös ylivuotista kasvustoa.

MAHDOLLISET NIITOT KANNUSJÄRVELLÄ
Kannusjärven niittotarve ei ole suuri eikä akuutti. Jos kasvillisuuden niittoihin tässä
vaiheessa halutaan kuitenkin ryhtyä, ne kannattaa kohdistaa (Kuvat 1-2):
1. Kierimenkallion länsipuolen ruovikkoon, johon niitetään polveileva niittoväylä ja
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mahdollisuuksien mukaan muutama avoin lampare. Tavoitteena on monipuolistaa
yksipuolisen ruovikon luontoarvoa ja estää ruovikon leviämistä. Niittolampareet toimivat
myös suoja- ja lisääntymispaikkana muun muassa kaloille ja linnuille. Kierimenkallion
alueen niitossa on kuitenkin vaarana, että järviruo’olta vapautuvalle kasvupaikalle leviää
ärviää, jota esiintyy runsaana läheisen mökkirannan niitetyllä edustalla. Kartoituksen
yhteydessä Kierimenkallion pohjoispuolella havaittiin laulujoutsenpari poikasineen.
2. Kannusjärven matalaan eteläkärkeen, jossa niitetään polveilevaa niittoväylää ja
avoimia lampareita lahdenpohjukan ruovikkoon. Mosaiikkimainen niitto huomioi alueella
esiintyvän täplälampikorennon esiintymisen.
3. Hevoslahteen, jonka ruovikkoon voidaan niittää kapea väylä ja sen yhteyteen muutama
pienialainen, avoin lampare, mikäli käytännössä mahdollista. Nämä luovat lahteen
lisääntymis- ja suojapaikkoja muun muassa kaloille ja vesilinnuille ja heikentävät
järviruo’on kasvua. Kartoituksen yhteydessä lahdessa havaittiin harmaahaikara.
4. Paarmalahden perukan venerantaan, jossa niitetään veneilykäyttöä mahdollisesti
rajoittavaa järviruoko- ja -kaislakasvustoa. Tällä hetkellä niittotarve on pieni.
Varsinaisen koneniiton ulkopuolella maanomistajat huolehtivat itsenäisesti mökki- ym.
rantojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Kannusjärven mahdollisten
niittoalojen yhteispinta-ala on noin 0,8 ha.

Kuva 1. Kartta Paarmalahden venerannan niittoalueesta.
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Kuva 2. Kartta Kannusjärven eteläosan niittokohteista.
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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 liitekuvassa 1.
1) Mökkien edustalla niitetty. Ruovikon peittävyys 90 %, kasvuston ulkorajan etäisyys
rannasta (1–)2–5 m. Paikoin järvikaislaa. Ranta syvenee nopeasti, syvyys lähes 4 m alle 10
m etäisyydellä rannasta.
2) Suikkalahti. Ruovikko (90 %, ulkoraja 2–5 m rannasta, syvyys ulkorajalla 1,4–2 m).
Edustalla harvalti järvikaislaa ja ulpukkaa. Lahden perukassa kaislakuvio (60 %, ulkoraja n.
8 m rannasta, syvyys ulkorajalla 1,4 m)
3) Ruovikoitunut matalikko niemena ja saaren välissä. Kannas hyvin kapea, syvyys 1,4 m
(ympärillä 1,8–2 m). Ei pysy avoimena ilman niittoa. Leveäosmankäämilaikku.
4) Lahdessa ruovikko perällä (80–90 %). Edustalla ulpukka (20–60 %), pohjanlumme (n. 5
%), uistinvita, järvikorte, palpakko sp. Mökille niitetyssä väylässä runsaasti ärviää (määritys
jäi puutteelliseksi, todennäköisesti kiehkuraärviä — joka tapauksessa huomioitava niitossa).
Lahden alueella havaittiin laulujoutsenpoikue.
5) Ruovikko, jonka edustalla järvikaislaa ja leveäosmankäämilaikku; syvyys näiden edustalla
lähes 2 m. Uloimpana ulpukka (10–20 %), uistinvita.
6) Ruovikko (90 %, ulkoraja 3 m rannasta, syvyys ulkorajalla 1,6 m). Kaislaa laikkuina
ruovikon edustalla. Uistinvita (n. 20 %), ulpukka (n. 10 %).
7) Mökkien edustoja niitetty. Ruovikon peittävyys n. 100 %, ulkoraja 3–7 m rannasta, syvyys
ulkorajalla 1,5 m (Niittyniemessä 2 m). Järvikaislavyöhyke lähes kauttaaltaan ruovikon
edustalla, kaislan joukossa ulpukkaa (30 %).
8) Matala lahti, syvyys 1–1,4 m. Rannassa vyöhyke järviruokoa, sen edustalla järvikortetta
ja ulpukkaa. Lisäksi uistinvita (n. 5 %), pohjanlumme. Lahdenperän itälaidassa järviruoko–
järvikorte-sekakasvustoa, venelaiturin itäpuoli niitetty.
9) Syvyys 1,2 m. Runsaasti uistinvitaa, myös ulpukkaa. Ilmaversoisten valtalaji järvikaisla.
10) Pienipiirteisesti vaihdellen järviruoko- ja järvikaislalaikkuja ja -sekakasvustoa (peittävyys
50–80 %, ulkoraja n. 7 m rannasta, syvyys ulkorajalla 1,5 m). Ilmaversoisten joukossa
ulpukka (20–30 %).
11) Hevoslahti. Tiheä, leveä ruovikko (n. 100 %, syvyys edustalla 1,5–2 m). Järvikaislaa,
leveäosmankäämilaikku. Lahden alueella havaittiin harmaahaikara.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

5

Liitekuva 1. Kasvillisuuskuvauspisteiden (numero 1–11) sijainti Kannusjärvellä. Punaisella on lisäksi
merkitty järviruoko- ja sinisellä järvikaislavaltaiset kasvustot.
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