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YLEISTÄ
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Urajärven kunnostussuunnitelmaa. Iitin Urajärvellä tehtiin 24.6.2014 yleispiirteinen kasvillisuuskartoitus, jonka
tarkoituksena oli niittosuunnitelman laatiminen. Koska Urajärven Mukulanlahden Natura-alueelta on olemassa tuore niittosuunnitelma (Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Korkeamäki
2014), tässä suunnitelmassa käsitellään järvi muilta osin. Kuvaukset Urajärven kasvillisuuskuvioista on esitelty liitteessä 1.
Lukuisia reheviä lahtiaan lukuun ottamatta Urajärvi on kasvillisuudeltaan karunpuoleinen.
Rannoilla ja matalassa vedessä valtalajina on järviruoko, jonka lisäksi runsaammin esiintyy
lähinnä järvikaislaa ja järvikortetta. Kelluslehtisistä lajeista yleisimpiä ovat ulpukka, jota
esiintyy harvakseltaan järven koko ranta-alueella, sekä paikallisesti vesitatar. Etenkin karumpien rantojen edustalla kasvaa yleisesti järvisätkintä, joka on kirkkaiden vesien tyyppilaji.
Merkittävä kasvilaji Urajärvellä on myös karvalehti, jota havaittiin Mukulanlahden lisäksi
Sääsniemen alueella, mutta ei kuitenkaan järven eteläosissa. Laji leviää aggressiivisesti esimerkiksi niitossa silpoutuvista kasvinosista.
Vaikka Mukulanlahti on Urajärven luonnonarvoiltaan merkittävin osa, merkillepantavaa lajistoa löytyy myös muualta järven alueelta. Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä havaittiin
muun muassa kuikka ja selkälokki. Urajärven laajoissa ruovikossa elää todennäköisesti
myös esimerkiksi kaulushaikara ja ruskosuohaukka, jotka molemmat ovat EU:n erityisesti
suojelemia lintudirektiivilajeja. Myös suojeltuja sudenkorentolajeja luultavasti esiintyy Mukulanlahden ulkopuolellakin.
Urajärven virkistys- ja kalastusarvo on erittäin merkittävä. Järven ympärillä on useita asutuskeskittymiä, suurimpana Iitin kirkonkylä, ja lisäksi runsaasti kesäasutusta.

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 kapeiden, mutkittelevien niittoväylien yhteyteen niitetään sivu-uomia ja pieniä avoimia lampareita, jotka toimivat muun muassa suojapaikkoina kaloille ja monipuolistavat rannan elinympäristöjä. Laajoja yhtenäisiä niittoalueita
vältetään: tavoitteena on vähentää kasvillisuutta hallitusti, ei poistaa sitä kokonaan. Lisäksi
laajoilta niittoalueilta tuleva valtava määrä niittojätettä on työlästä jatkokäsitellä. Laskuojien
ja rantaan rajautuvien peltojen edustoja ei tule niittää, koska ranta- ja vesikasvillisuudella on
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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. Näin aikaansaadaan pysyvämpi lopputulos. Tässä esiteltyjen niittokohteiden kaltaisilla alueilla, 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. Urajärvellä 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
kannata niittää, sillä osa ruovikossa pesivistä linnuista tarvitsee myös ylivuotista kasvustoa.
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NIITOT URAJÄRVELLÄ
Mukulanlahden lisäksi koneniittotarvetta todettiin Urajärven muissa suuremmissa lahdissa:
eteläosan Anhavaislahdessa, Äijänlahdessa ja Arolahdessa sekä niukemmin länsiosassa
Radansuun uimarannan alueella ja Sääsniemenlahdessa. Näistä Anhavais- ja Arolahdessa
sekä Radansuun uimarannan alueella on tehty niittotöitä aiemminkin, dokumentoidusti jo
vuonna 1995 Iitin kunnan osoittaman toimikunnan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä (Friman 1995). Äijänlahteen suunnitellut niittotyöt osoittautuivat tuolloin
mahdottomiksi toteuttaa, koska sopivaa niittojätteen nostopaikkaa ei löytynyt. Myös Anhavaislahdessa niittojätteen kuljetusmatka nostopaikkaan venyi pitkäksi.
Edellä mainittujen lisäksi Urajärven Pyhälahdessa on laajahko järviruokokasvusto, jonka
niittoa on kuitenkin syytä välttää, koska ruovikko rajautuu peltoon ja pidättää tehokkaasti
siltä valuvia ravinteita. Samasta syystä niittoon ei tule ryhtyä myöskään laskuojien edustalla,
kuten Yltiönlahdessa.
Oheisiin niittokarttoihin piirretyt niittokuviot ovat suuntaa-antavia ja niitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti esimerkiksi työteknisin perustein. Käytännön niittotyötä ohjaavat yleiset periaatteet esitellään myöhemmin tässä tekstissä.

ANHAVAISLAHTI
Anhavaislahdessa niitetään Anhavaisten tilan molemmin puolin rannansuuntaisesti mutkittelevaa väylää ja siihen sivuhaaroja ja aukkoja. Tavoitteena on luoda ruovikkoon mosaiikkimainen verkosto lampareita ja kapeita avoimen veden väyliä. Työssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen vanhoja niittoväyliä, jotka avataan ja joita laajennetaan mosaiikkimaisesti. Tarvittaessa niitetään laajemmin esimerkiksi veneväylien yhteyteen. Anhavaislahteen laskevan Myllyojan edustalla ei niitetä, koska kasvillisuus pidättää tehokkaasti
ojan kuljettamia ravinteita.
Anhavaislahden niittojen tarkoituksena on tehostaa veden liikkumista lahden perukassa,
monimuotoistaa yksipuolista ruovikkoa ja kohentaa lahden kala-, lintu- ja sudenkorentolajiston elinolosuhteita.
Niitettävän alueen pinta-ala on noin 0,7 ha.
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Kuva 1. Kartta Anhavaislahden niittoalueista.

AROLAHTI JA ÄIJÄNLAHTI
Arolahdessa niitetään venerannan edustalla leventäen veneväylää tarpeen mukaan. Vesitatarkasvustoja voi olla tarpeen poistaa pohjaharauksin alueilla, joilla ne vaikeuttavat veneilyä.
Venerannan edustan lisäksi niitetään venerannan molemmin puolin rannansuuntaiset väylät
sivu-uomineen ja lampareineen. Niitto kohdistetaan pääasiallisesti ruovikkoon ja työssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vanhoja niittoväyliä. Tarkoituksena on paitsi helpottaa
veneilyä alueella ja estää ruovikon laajenemista, myös lisätä Arolahden luontoarvoja.
Koska ruovikkovyöhyke Äijänlahdessa on kohtuullisen kapea ja aiempien niittojen jäljiltä
harva, ei kasvillisuuden niitolle ole sinänsä akuuttia tarvetta. Toimenpidesuosituksena alueelle on ylläpitoniitto aiemmin niitetyillä ruovikkoalueilla tarpeen mukaan.
Arolahden niittoalueen pinta-ala on noin 0,7 ha.
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Kuva 2. Kartta Arolahden niittoalueista.

RADANSUUN UIMARANNAN ALUE JA SÄÄSNIEMENLAHTI
Radansuun uimarannan edusta ylläpidetään avoimena. Uimarannan pohjoispuolelta alkavaan ruovikkoon niitetään kapea rannansuuntainen väylä ja siihen sivu-uomia. Sama tehdään uimarannan eteläpuolelle, kurssikeskuksen edustalle. Tavoitteena niitoissa on vastata
virkistyskäytön tarpeisiin alueella.
Sääsniemenlahden länsiosassa on yhtämittaisen pitkä ja kapea ruovikkokasvusto, jonka
mosaiikkimainen niitto lisäisi lahden kalastus- ja luontoarvoa. Käytännössä niittomassan
nosto ja loppusijoitus Iitin kirkonkylän ja Verkkovuoren kupeessa on luultavasti vaikeaa.
Ruovikon suhteellisen pienialaisuuden vuoksi tässä vaiheessa parasta lienee jättää Sääsniemenlahti silmälläpidettäväksi.
Radansuun uimarannan niittoala on 0,4 ha.
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Kuva 3. Kartta Radansuun uimarannan niittoalueista.
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Friman, H. 1995. Vesikasvien niitto Iitin Urajärvellä ja Sääskjärvellä. Iitin kunta, Urajärvi- ja
Sääskjärvitoimikunta 1995.
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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) Pienipiirteisen vaihtelevaa, pääasiassa niukkaa ranta- ja vesikasvillisuutta. Kivennäismaa
tai kallio tulee rantaan monin paikoin. Järviruoko pieninä paikallisina laikkuina, lisäksi järvikaislaa. Kelluslehtisiä laikkuina: vesitatar, järvisätkin, ulpukka. Palolahdessa valtalajina järvikaisla, ruovikkovyöhyke kapea.
2) Rannassa kapealti järviruokoa (Kaniniemessä lisäksi erillinen ruokolaikku), ulompana järvikaislaa ja laaja järvikortekasvusto (peittävyys lähes 100 %). Lisäksi ulpukka, pohjanlumme, kurjenmiekka.
3) Anhavaislahti. Anhavaisen tilalle niitetty väylä, myös väylän ympäristöä niitetty aiemmin.
Tuloksena matalaa, harvaa, laikkuista (peittävyys 10–30 %) ruovikkoa. Edelleen niittovaraa.
Muualla lahden alueella tiheämpi ruokovyöhyke rannan tuntumassa. Järvikaislalaikkuja (5
%), ulpukkaa. Haikanniemen itä- ja länsipuolen pikkulahdet: vrt. kohde 1 (kasvillisuus niukkaa). Haikanniemen alueella havaittiin kuikka.
4) Äijänlahti. Kasvillisuus samantyyppistä kuin kohteessa 3. Ilmaversoisten ulkorajan muodostaa harva, kaikesta päätellen aiemmin niitetty ruovikko (5–15 %, veden syvyys kasvuston
ulkorajalla 1,6 m). Rannan tuntumassa tiheämpi, kapea ruokovyöhyke. Näiden välissä järvikaislaa (10–30 %), ulpukkaa.
5) Arolahti. Rannassa kapea, tiheä järviruokovyöhyke. 5–10 (–15) m etäisyyteen rannasta
ulottuu harvaa ruovikkoa (n. 10 %), lisäksi vesitatarta (laikuin n. 30 %). Syvyys ruovikon
edustalla 1,9 m. Uloimpana avovedessä siimapalpakko, järvisätkin, ulpukka. Pohjassa paikoin vesisammalia.
6) Pääasiallisesti kapea (0–10 m rannasta), harva järviruokovyöhyke, jota on paikoin niitetty
rakennusten edustoilla. Vanha niittojätekasa aivan rannan tuntumassa, jatkossa olisi parasta kuljettaa jäte hieman etäämmälle rantaviivasta. Mustalaiskivien alueella ranta kivikkoinen, ei juurikaan vesikasvillisuutta.
7) Radansuun kurssikeskuksen, uimarannan ja golfkentän edustalla järviruokolaikkuja (niitetty aiemmin). Uimarannan pohjoispuolella hieman laajempi ruokolaikku, jossa niittovaraa.
Harjanmäen rannassa tehty rakentamiseen liittyviä maansiirtotöitä. Radansuun alueella havaittiin valkoposkihanhia.
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8) Rannassa tiheämpää, ulompana harvaa ruovikkoa. Kasvillisuudella tärkeä rooli rantaan
asti ulottuvan pellon ravinteiden sitojana.
9) Kaijakalliolta Verkkovuoren kupeeseen yhtenäinen, kapea, tiheähkö ruovikko. Kaijakallio
lintujen suosiossa: mm. runsaasti kalalokkeja. Sääsniemenlahden perukassa järviruokolaikkuja.
10) Ruovikkoa (60 %), johon niitetty väyliä ja mökkien edustoja avattu. Järvikaislaa laikkuina,
ulpukkaa. Karvalehteä! (Leviämisuhka huomioitava myös ”kotitarveniitossa”.) Sääsniemen
länsilaita kallioinen, ei juuri kasvillisuutta. Sääsniemen kärjessä havaittiin selkälokki ja runsaasti mm. kalalokkeja.
11) Luhtainen ranta: rahkasammalet, pullosara (10 %), harmaasara, kurjenjalka (5 %), luhtatähtimö, suoputki, luhtakastikka. Järviruokolaikkuja, paikoin kapea ruokovyöhyke rannassa (2–3 m rannasta, syvyys edustalla n. 1 m). Myös järvikorte, ulpukka. Alueella niitetty
aiemmin (mm. väylää luhdan ja ruokolaikkujen välissä).
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Liitekuva. Kasvillisuuskuvauspisteiden (numerot 1–11) sijainti Urajärvellä.
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