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      2.9.2014 

YLEISTÄ 
 

Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Märkjärven 

kunnostussuunnitelmaa. Iitin Märkjärvellä tehtiin 27. ja 30.6.2014 yleispiirteinen 

kasvillisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman laatiminen. Järven 

kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1. 

 

Märkjärven rannat ovat monin paikoin nopeasti syveneviä ja suoraan metsämaahan 

rajoittuvia, minkä vuoksi järven vesi- ja rantakasvillisuus on kohtalaisen niukkaa. Järviruoko 

on suuressa osassa järveä rannan valtalaji, mutta kasvustot ovat kapeita, ulottuen 

useimmiten korkeintaan viitisen metriä rannasta avovettä kohti. Tämän vuoksi myös järven 

niittotarve nykyisellään on vähäinen. Jonkin verran ilmaversoisista lajeista esiintyy myös 

järvikortetta ja -kaislaa. Kelluslehtisiä, kuten uistinvitaa, ulpukkaa, vesitatarta, 

siimapalpakkoa ja järvisätkintä löytyy rantavyöhykkeestä laajalti. Uposkasveista järvelle 

tyypillisimpiä ovat ahvenvita ja pikkupalpakko. Järvellä esiintyy paikoittain myös vesiruttoa, 

minkä vuoksi järven kunnostustoimenpiteissä on oltava varovainen. Jos järvirutto silpoutuu 

esimerkiksi niitettäessä, se jatkaa kasvuaan pienistäkin palasista ja voi runsastua hyvin 

nopeasti muodostuen ongelmaksi. 

 

Märkjärven alueella on runsaasti kesä- ja myös ympärivuotista asutusta ja järven kalastus- 

ja virkistysarvo on merkittävä. 

 

 

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. Niitto on sitä 

tuloksellisempaa, mitä lähempää pohjaa se tehdään. Koska Märkjärvellä kuitenkin esiintyy 

niitossa silpoutuvista palasista helposti leviävää vesiruttoa, niitto on tässä tapauksessa 
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tehtävä vedenpinnan yläpuolelta, jolloin ongelmaksi helposti kehittyvän vesiruton tahaton 

leviäminen vältetään.  

 

Niittojäte on 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 kasvustojen 

laajeneminen. 

 

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. Märkjärvellä tähän ei kuitenkaan ole ainakaan 

toistaiseksi tarvetta. 

 

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 

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. 
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MÄRKJÄRVEN NIITTOKOHTEET 
 

Yleisesti ottaen niittotarve Märkjärvellä on vähäinen eikä erityisen akuutti. Ensisijainen 

niittokohde on Kymentaanlahti järven itäosassa, toissijaisia mahdollisesti niitettäviä alueita 

ovat Nikinlahti ja Jokilahden pohjukka. Jälkimmäisissä ruovikko ei kuitenkaan ole levinnyt 

kovin laajaksi, joten tässä vaiheessa tilanteen seuraaminen lienee paras vaihtoehto ja niitot 

tulevat kysymykseen tarvittaessa myöhempinä vuosina. 

 

Edellä mainitun Kymentaanlahden koneniittokohteen ulkopuolella maanomistajat 

huolehtivat itsenäisesti mökki- ym. rantojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen 

mukaan. Kuvassa 1 esitetyn niittokuvion muoto on suuntaa-antava ja toteutetaan 

käytännössä niittoteknisissä rajoissa soveltaen. Kuvioiden täsmällistä kokoa ja muotoa 

olennaisempaa on noudattaa edellä esitettyjä niiton yleisperiaatteita. 

 

 

KYMENTAANLAHTI 

 

Kymentaanlahti Märkjärven itäosassa on matala ja paksulti liejupohjainen. Ruovikko ulottuu 

rannasta 3–10 metrin etäisyydelle avoveden suuntaan. Kelluslehtisistä lajeista runsain on 

ulpukka, lisäksi esiintyy muun muassa uistinvitaa ja siimapalpakkoa sekä uposkasveista 

pikkupalpakkoa, rusko- ja kiehkuraärviää ja vesiruttoa. Paikoin Kymentaanlahden ranta on 

luhtaista: lajistoon kuuluvat esimerkiksi luhta-, pullo- ja jouhisara, luhtakastikka, kurjenjalka 

ja myrkkykeiso. 

 

Kymentaanlahdessa niitetään lahdenpohjukan ruovikkoon polveilevaa, rannansuuntaista 

väylää ja sen yhteyteen niittokuviota monimuotoistavia avoimia lampareita mahdollisuuksien 

mukaan. Tavoitteena on ehkäistä lahden umpeenkasvua ja lisätä samalla alueen luonnon- 

ja virkistysarvoja.  

 

Edellä mainitun lisäksi Kärmeniemen kapeikon alueella kasvavaa ruovikkoa pidetään 

silmällä ja niitetään, mikäli kasvillisuus uhkaa kaventaa avovesialuetta liiallisesti. 

Tarkoituksena on huolehtia kapaikon pysymisestä avoimena ja siten veden virtauksesta 

Kymentaanlahden ja muun Märkjärven välillä. 

 

Kymentaanlahdessa niitettävä ala on kooltaan noin 0,2 hehtaaria. 
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Kuva 1. Kartta Kymentaanlahden niittoalueista. 

 

 

 

 



 
                                                                               
   

                                  Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               5 
 

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) Kapea ruovikko (ulkoraja n. 3 m rannasta, veden syvyys ulkorajalla 1,5–2 m). Ranta 

syvenee nopeasti. Ruovikon edustalla ulpukka (peittävyys paikoin poukamissa 10 %), 

ahvenvita (paikoin 5 %), järvikorte (paikoin), järvisätkin, vita sp., siimapalpakko. Anttilan tilan 

edustalla myös nuottaruoho, ruskoärviä, rantaluikka. Mökkien edustoilla paikoin 

kasvillisuutta poistettu. 

 

2) Avainniemen alueella vesitatar (peittävyys 10 %), ulpukka (10 %), siimapalpakko, 

pikkupalpakko, rantaluikka, sarat. 

 

3) Ruovikko (60 %, ulkoraja 5 (–10) m rannasta). Myös varsta- ja pullosara, järvikorte, 

(kapea)osmankäämi, uistinvita, ahvenvita, ulpukka, siimapalpakko. 

 

4) Muutama ruokolaikku (ulkoraja 3–5 m rannasta), joiden joukossa järvikaislaa, 

(kapea)osmankäämiä ja ulpukkaa. Rannassa kauttaaltaan näiden ulkopuolellakin kapea 

ruovikkovyöhyke. 

 

5) Lahdelmassa runsaasti uistinvitaa (paikoin lähes 100 %), jonka alueella veden syvyys 1–

2 m. Rannassa pullosaraa. 

 

6) Kapea järviruokovyöhyke rannassa. Edustalla paikoin ahvenvitaa, ulpukkaa, 

siimapalpakkoa. 

 

7) Nikinlahti. Matala (hieman yli 1 m) lahdenpohjukka, runsaasti kelluslehtisiä ja 

uposkasveja. Uistinvita, ahvenvita, ulpukka, järvisätkin (paikoin runsaampia, n. 10 %). Myös 

siimapalpakko, palpakko sp. Rannassa ruovikkoa (40 %, ulkoraja (3–)5–7(–10) m rannasta, 

veden syvyys ulkorajalla n. 1 m), paikoin saraikkoa. 

 

8) Lahdelman pohjukka muuta aluetta ruovikkoisempi (peittävyys 70–80 %, ulkoraja 3–5 m 

rannasta). Ulpukka (10 %), siimapalpakko. Kirkkomäen länsipuolen mökkien edustoilta 

ruovikkoa niitetty. Märkjärven länsiosaan vievä kannas kapeimmillaan Kirkkomäen ja 

Vähävuoren välillä, syvyyttä kuitenkin 3,2 m. Vähävuoren kohdalla laajahko 

vesitatarkasvusto. 

 

9) Märkjärven etäisen osan länsirannassa saraikkoa (mm. varsta- ja jouhisara), järvikortetta, 

myös järviruokoa (niukemmin). Avovedessä ahvenvita, siimapalpakko, järvisätkin. Paikoin 
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tervaleppiä ja pajukkoa rantaan asti. 

 

10) Suursarat ja järviruoko (50/50 %, ulkoraja 1–5 (–10) m rannasta). Myös ulpukka (5 %), 

järvikorte, uistinvita, ahvenvita, siimapalpakko, järvisätkin, ulpukka. Lisäksi laajahko 

vesitatarkasvusto (veden syvyys kasvuston alueella n. 1–1,5 m) saraikon/ruovikon 

edustalla. Rannassa myös suomyrtti, pajut, tervaleppä. 

 

11) Lahden perällä järvikaisla, järvikorte, sarat, järvisätkin. Vesirutto (ei kovin runsaasti, 

mutta leviämisuhka huomioitava myös mahdollisissa ”kotitarveniitoissa”), isovesiherne, 

siimapalpakko, pikkupalpakko, ulpukka, uistinvita, ahvenvita. Mikään laji ei selvästi dominoi. 

Mökin ympäristössä ruovikko, mökin edusta niitetty. 

 

12) Usakanlahti. Ulpukka (10–20 %), ulompana uistinvitaa noin 1,5 m syvyisessä vedessä. 

Alle metrin syvyydessä vesiruttoa (niukasti). Usakanlahden ja Römänsaaren välinen alue: 

vrt. kohde 9. 

 

13) Rannassa kapea ruovikko (3–5 m). Myös saroja, järvikaislaa, ulpukkaa, siimapalpakkoa. 

Pellon ja järven välissä tiheä pajukko. 

 

14) Kymentaanlahti. Matala, paksulti savi- ja liejupohjainen lahti, pohjassa paikoin vihreää, 

limamaista levää. Ruovikon ulkoraja rannasta vaihtelee 3 ja 10 m välillä. Kelluslehtisten 

valtalajina ulpukka (10 %), myös uistinvita, siimapalpakko, pikkupalpakko, palpakko sp., 

järvisätkin. Aivan lahden perällä pohjassa vesiruttoa, rusko- ja kiehkuraärviää, paikoin 

vesisammalia. Veden syvyys ruovikon ulkorajalla 0,6 m, kelluslehtisten ulkorajalla 1,6 m. 

Paikoin lahden pohjukassa luhtaisuutta: luhta-, pullo-, jouhisarat, (kapea)osmankäämi, 

suoputki, myrkkykeiso, järvikorte, kurjenjalka, luhtakastikka, pajut. Kymentaanlahden 

etelärannassa ensimmäiseltä mökiltä länteen edettäessä ruovikko harvenee ja lopulta 

päättyy. Rantalajistossa tällöin suovehka, järvikorte, kurjenmiekka. 

 

15) Pikkupalpakko (pohjassa aikoin 30 %), järvisätkin, sarat, järvikorte. Syvyys kasvustojen 

alueella 0,5–1,2 m. Järviruokoa vain niukasti. Kaarniemen kärki karu. 

 

16) Harvaa (50 %) ruovikkoa alle 15 m etäisyydelle rannasta. Ahvenvita, järvisätkin, 

pikkuluikka (pinnassa ajelehtivana), laajempi rantaluikkakasvusto (10 %). 

 

17) Palolahti. Veden syvyys n. 1 m. Ruovikko 3–5 (–7) m etäisyydelle rannasta. Järvikorte 

(alle 5 %), rantaluikka, uistinvita (laikku 30 %), siimapalpakko, ulpukka, vesirutto, ärviä sp. 

Eteläisessä niemenkärjessä nuottaruoho. 

 

18) Aittolahti. Ruovikko n. 5 m etäiyydelle rannasta. Ulpukka paikoin 40 %, uistinvita paikoin 

20 %, siimapalpakko. Vuohiniemen alueella ranta karu, kasvillisuus niukkaa. 

 

19) Syvyys rannan tuntumassa 1,5 m. Järvisätkin (etenkin upoksissa), siimapalpakko, 
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ulpukka, kapea järviruokovyöhyke rannassa. Kippakallion ja Satulakiven välinen ranta 

puustoinen, karu. 

 

20) Kapealti järviruokoa (ulkoraja 2–4 m), saroja, järvikortetta, rantaluikkaa rannassa. 

Ulpukka (paikoin 20 %), ahvenvita, järvisätkin, vesirutto, ärviä sp. 

 

21) Römänsaaren pohjoispuolisessa lahdelmassa hieman runsaammin vesiruttoa. 

Järviruokoa niukasto. Pohjassa runsaasti lehtikariketta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                         
 

Liitekuva 1. Kasvillisuuskuvauspisteiden sijainti Märkjärven länsiosassa. 
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Liitekuva 2. Kasvillisuuskuvauspisteiden sijainti Märkjärven itäosassa. 
 

 




