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YLEISTÄ 
 
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sompasen järven 
kunnostussuunnitelmaa. Sompasen järvellä Kouvolassa tehtiin 23.6.2014 yleispiirteinen 
kasvillisuuskartoitus, jonka tarkoituksena oli niittosuunnitelman laatiminen. Alueen 
kasvillisuuskuvaukset on esitelty liitteessä 1. 
 
Yleisesti ottaen Sompanen on varsin karu ja vähälajinen järvi. Sompasen pohjoisosa, 
Mutapohja, on kuitenkin melko reheväkasvuinen ja matala (syvyys keskimäärin 1–1,5 m) 
lahti, jonka valtalajeina ovat ilmaversoisista järviruoko, kelluslehtisistä ulpukka ja 
uposkasveista paikoin runsaana kasvava ruskoärviä. Rannat ovat monin paikoin luhtaisia: 
pohjakerroksen rahkasammalten lisäksi niillä esiintyvät mm. pullo-, luhta-, viilto- ja 
jouhisarat, kurjenjalka ja terttualpi. Mutapohjan luoteisperukan maa-aineksenotto- ja 
läjitysalueen kasvillisuus poikkeaa lahden vallitsevasta lajistosta ja koostuu pääasiassa 
maa-aineksenotosta jääneillä valleilla kasvavista ranta- ja luhtalajeista (mm. myrkkykeiso, 
leveäosmankäämi, kurjenjalka, ranta- ja terttualpi, suoputki, rantayrtti, suovehka, 
luhtavuohennokka, ratamosarpio, sarat). 
 
Sompasen itälaita on vesi- ja rantakasvillisuudeltaan monin paikoin niukkaa, mikä johtuu 
osaltaan muuta järveä jyrkemmin syvenevästä pohjasta, osaltaan metsäkasvillisuuden 
ulottumisesta rantaan asti. Lounais- ja luoteisrannoilla on lähes poikkeuksetta luhtaisen 
rantavyöhykkeen jälkeen 5–15 m leveä järviruokovyöhyke, jota rikkovat lähinnä 
järvikaislalaikut siellä täällä. Kelluslehtisistä lajeista runsain on ulpukka. Kaiken kaikkiaan 
järven vesikasvilajisto on melko niukka. 
 
Sompasen virkistysarvo Voikkaan taajaman läheisyydessä on merkittävä. Järven 
eteläosassa on yleinen uimaranta ja koko järven alueella runsaasti kesä- ja myös 
ympärivuotista asutusta. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen järvellä on kielletty osakaskunnan 
päätöksellä. 
 
 
 
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. Järvillä, joilla 
ei esiinny silpoutuneista 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. Sompasella 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 ruovikkolinnuista tarvitsee myös ylivuotista kasvustoa. 
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NIITOT SOMPASELLA 
 
Sompasen niittotarve on tällä hetkellä vähäinen eikä erityisen akuutti. Niitto on hyödyllisintä 
kohdistaa Mutapohjaan, Kaslahteen ja Kaupinlahden perukkaan, joissa sijaitsevat 
Sompasen laajimmat yhtenäiset järviruokokasvustot. Edellä mainittujen lisäksi niitetään 
Sompasen eteläkärjessä, uimarannan ympäristössä alueen virkistyskäytön tarpeisiin. 
 
Varsinaisen koneniiton ulkopuolella maanomistajat huolehtivat itsenäisesti mökki- ym. 
rantojen käsinniitosta tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Kuvissa 1–3 esitettyjen 
niittokuvioiden muoto on suuntaa-antava ja toteutetaan niittoteknisissä rajoissa soveltaen. 
Kuvioiden täsmällistä kokoa ja muotoa olennaisempaa on noudattaa aiemmin tässä 
tekstissä esitettyjä niiton yleisperiaatteita. 
 

1) Mutapohjan alueella ruovikon niitto on tarpeen lahden umpeenkasvun estämiseksi. 
Niitto kohdistetaan järviruokokasvustoihin. Pohjaharauksen käyttöä ulpukan ja 
muiden kelluslehtisten vähentämiseksi rajoittaa ärviän runsaus alueella: haraus 
johtaa helposti ärviäkasvustojen leviämiseen haratessa silpoutuvista palasista.  
Mutapohjan kapeinta kohtaa Hasunkärjen alueella on pidettävä silmällä, jottei 
tulevina vuosina mahdollisesti laajeneva ruovikko kavenna avointa aluetta nykyisestä 
ja siten heikennä veden virtausta Mutapohjan perukkaan. 

 
2) Kaslahdessa niitetään polveilevaa niittoväylää ja muutamia avoimia lampareita 

Sompasesta laskevan ojan edustalle järviruokokasvustoon. Tarkoituksena on luoda 
yksipuoliseen ruovikkoon muun muassa kaloille soveltuvia lisääntymis- ja 
suojapaikkoja sekä estää ruovikon laajenemista. 

 
3) Kaupinlahdessa niitetään venerannan ympäristöä, lähinnä venerannan 

pohjoispuolen ruovikkoa tarpeen mukaan ja ylläpidetään aiemmin niitettyä aluetta. 
Tavoitteena on estää veneilyä vaikeuttavan kasvillisuuden leviäminen venerannan 
alueelle. Venerannan itä- ja länsipuolen ruovikkoon niitetään rannansuuntaista, 
polveilevaa niittoväylää ja siihen mahdollisuuksien mukaan niittokuviota 
monipuolistavia sivu-uomia. Tavoitteena tässäkin on estää ruovikon laajeneminen ja 
luoda ruovikon sisään muun muassa kalanpoikasille sopivia suojapaikkoja. 

 
4) Sompasen yleisellä uimarannalla niitetään mutkittelevaa väylää ruovikkoon 

uimarannan luoteispuolella. Uimarannan välittömässä ympäristössä myös hieman 
laajempi ruovikon poisto on tarvittaessa perusteltua. Liiallinen niitto voi kuitenkin 
aiheuttaa uimarannan ajoittaisen sinileväongelman tilapäisen pahenemisen, kun 
niitossa vapautuvat ravinteet ja suotuisa kasvupaikka suosivat sinilevien kasvua. 
Tavoitteena uimarannan alueen niitoilla on edistää alueen virkistyskäyttöä ja estää 
ruovikon laajeneminen huomioiden samalla luonnonarvot. 

 



4                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                       
 

 
Sompasen niittoalueiden yhteispinta-ala on noin 1 ha. 
 

 

Kuva 1. Kartta Mutapohjan niittoalueista. 
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Kuva 2. Kartta Kaslahden ja Kaupinlahden niittoalueista. 
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Kuva 3. Kartta Sompasen 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 liitekuvassa 1. 

 

 

1) Järviruoko (peittävyys 80 %, kasvuston ulkoraja 10–15 m rannasta, veden syvyys 

ulkorajalla n. 1 m), järvikaisla, järvikorte, rannassa pullosara (laikkuina, 40 %). Pohjassa 

paikoin vesisammalta sp. Ilmaversoisvyöhykkeen edustalla ulpukka, ruskoärviä. (paikoin 20-

–30%). Vilpunniemen alueella laajemmin ruovikkoa, mökkien edustoja niitetty. 

 

2) Järvikorte, pullosara, kurjenmiekka, ulpukka. Veden syvyys 1,2 m. 

 

3) Järviruokovyöhykkeen (80–90 %, ulkoraja n. 15 m rannasta, veden syvyys ulkorajalla 0,8 

m) ulkoreunalla leveäosmankäämi (paikon valtalaji, peittävyys laikuissa 80–90 %), 

pullosara; edustalla ruskoärviä (40–70, paikoin jopa 100 %), ulpukka 20–40 %, palpakko sp. 

 

4) Mutapohjan luoteisosa: maa-aineksenottoalue, lupa nostaa entistä järvenpohjaa? 

Vesialueen rajojen hahmottaminen hankalaa. Ei varsinaista ilmaversois- tai  kelluslehtis-

kasvillisuutta, rannassa/valleilla mm. myrkkykeiso, kurjenjalka, rantayrtti, ranta- ja terttualpi, 

vehka, rantakukka, suoputki, luhtavuohennokka, ratamosarpio. 

 

5) Ruovikko (80–90 %, veden syvyys ulkorajalla n. 1 m), ulpukka (10 %), palpakko sp., 

uistinvita, ruskoärviä; väylän varressa luhtaa: rahkasammalet, pullosara, kurjenjalka, 

terttualpi. 

 

6) Luhta perällä: osin puustoinen (tervaleppä, hieskoivu, pajut), lisäksi pullo-, luhta-, 

viiltosara, osmankäämi, ulpukka (edustalla, 10 %). 

 

7) Mutapohjan itälaita/Hasunkärjen alue laajalti: Pääasiassa hieman harvempaa ruovikkoa 

(50–70 %, ulkoraja 5–10 m rannasta). Mökkien edustoilla niitetty. Ranta paikoin luhtaista 

(vrt. kohta 6), ruovikon edustalla vaihtelevan levyinen ((0–)5–10 m) ulpukkavyöhyke, paikoin 
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runsaasti ärviää. 

 

8) Takahiekkojen lahden pohjukassa vesitatar (75 %), järvikorte, järviruoko, osmankäämi, 

ulpukka. Mustamäen mökkirannoilla niukasti luonnontilaista ranta- ja vesikasvillisuutta. 

Havuniemen rannassa luhtaisia ruokolaikkuja, ulpukkaa. 

 

9) Huuhkajavuoren ranta laajalti: Metsä rajautuu rantaan ja pohja syvenee nopeasti, joten 

alueella vain niukasti ranta- ja vesikasvillisuutta. 

 

10) Sompasen uimarannan luoteispuolella ruovikko (70 %, ulkoraja 5–10(–15) m rannasta), 

jonka edustalla vesitatarlaikkuja (70 %), ulpukkaa. Pohjoista kohti ruovikko kapenee ja 

loppuu ennen Kaslahtea. Alueen kallioluodolla pesiviä kalalokkeja, todennäköisesti muitakin 

lajeja. 

 

11) Kaslahti: Ruovikko (80 %, veden syvyys edustalla 1,3 m), järvikaisla (laikuin, 40–50(–

60) %), järvikorte, ulpukka (10 %), uistinvita (n. 10 %), ärviä. Kaslahdesta pohjoiseen 

rannassa monin paikoin hieman luhtaisuutta: kiilto- ym. pajukkoa ja pullo- ym. saroja. 

 

12) Kaupinlahti: Ruovikko (70–80 %, ulkoraja (5–)10–15 m rannasta), jokunen 

järvikaislalaikku (50–60 %), venerannassa varsin laajakin. Rannoilla saroja, valtalajeina 

viilto-, pullo-, luhta-, jouhisarat, lisäksi kurjenmiekka, leveäosmankäämi. Paikoin luhtaisuutta 

(vrt. kohta 11), tosin varsinainen luhtalajisto vähäistä. Avovedessä ulpukkaa, siellä täällä 

niukasti ruskoärviää. 
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Liitekuva. Kasvillisuuskuvauspisteiden (numerot 1–12) sijainti Sompasella. Vihreällä on esitetty 
järviruokovaltaiset alueet. 
     
 


