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VARSINAIS-SUOMEN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN

JA ENERGIA-ASIOIDEN PALVELUKESKUS



VALONIA

Perustettiin 2008 yhdistämällä Varsinais-Suomen agenda- ja 
energiatoimistot

Hankeorganisaatio osana Varsinais-Suomen liittoa (v. 2015 
lähtien)

Työntekijöitä tällä hetkellä 17, toimipaikka Ratapihankadulla 
Turussa 

Asiantuntijaorganisaatio, jonka pääteemoina ovat energia, 
liikkuminen, ympäristökasvatus, kuluttaminen, kiertotalous 
sekä vesihuolto ja vesiensuojelu

Rahoitus vuonna 2019: 

Perusrahoitus Varsinais-Suomen kunnilta 27 %
Hankerahoitus 55 % 
Myyntipalvelut 18 % 
Budjetti vuonna 2019 noin 1,1 miljoonaa euroa



VARSINAIS-SUOMEN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO

Verkostolle ollaan luomassa toimintamallia ja 
tarkoituksena on jatkaa verkostotyötä vuodesta 2021 
eteenpäin
Yhdistysten panos verkostotyössä on tärkeää

Tiedon tuottaminen 

Viestintä

Osallistuminen verkoston toiminnan suunnitteluun

Yhteistyö: maan- ja vesialueenomistajat, mökkiläiset ja 
vakituiset asukkaat, muut vesiensuojleuyhdistykset



TALVIRUO’ON NIITTO



• Hyvin yleinen järvissä ja merenlahdissa sekä alavilla ja 
kosteilla rannoilla. Myös ojissa.

• Leveät viiltävän terävät lehdet, kova ja ontto varsi, 
punaisenruskea tiheä kukintotähkä.

• Kasvaa sekä niukka- että runsasravinteisissa 
vesistöissä, mutta hyötyy rehevöitymisestä. 
Levittäytyy tehokkaasti etenkin pehmeillä pohjilla.

• Kasvaa vedessä tyypillisesti reilun 1 metrin syvyyteen 
asti ja harvoin yli 2 metrin syvyydessä.

Järviruoko

Kuvat: Terhi Ajosenpää, Jarkko Leka



• Kasvaa melko yleisenä järvillä. Tavataan myös 
jokisuiden vähäsuolaisessa murtovedessä. Rannikolla 
kasvaa sini- ja merikaislaa.

• Tunnistaa lehdettömästä, taipuisasta ja syvän 
vihreästä varresta, jonka päässä on ruskea 
tähkäkukinto.

• Tiheät kasvustot ilmentävät kasvupaikan 
runsasravinteisuutta.

• Usein puhutaan kaislasta vaikka tarkoitetaankin 
järviruokoa.

• Kasvaa yleensä reilun 1 metrin syvyyteen asti.

Järvikaisla

Kuvat: Janne Tolonen (iso)
Kirsi Ahonen (pieni)



Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö, 
Vesistökunnostusta 
niittämällä-mitä 
tehdä järviruo’olle? 
–esitys 4.4.2019



Talviruovikon niiton monet tavoitteet

Vesienhoitomenetelmä => ei käytännössä vaikuta vesistön 
ravinteisuuteen

Umpeenkasvun ehkäisy

Veden virtauksen lisääminen

Kalojen kutualueen parantaminen

Linnuston elinolosuhteiden parantaminen 

Maiseman avaaminen



Talviniitto

Kuivan ruovikon niitto jään tai lumen päältä

Vähentää ruokoturpeen muodostumista => hidastaa maa-alueeksi 
muuttumista

Taannutus: vuosittain 8-10 vuotta

Ei taannuta yleensä: leikkuu 3-5 vuoden välein

Soveltuu erityisesti tiheisiin matalan veden ruovikoihin, joihin ei 
tyypillisesti päästä kesäniitoissa



Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö



Dia: Mirva Ketola, 
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Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö, 
Vesistökunnostusta 
niittämällä-mitä tehdä 
järviruo’olle? –esitys 
4.4.2019



Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö, 
Vesistökunnostusta 
niittämällä-mitä 
tehdä järviruo’olle? 
–esitys 4.4.2019



Kuvat teksteineen: 
Ilona Joensuu ym.: 
Järeästi järviruo’osta 
pohjamutia myöten. 
Suomen 
ympäristökeskuksen 
raportteja 46/2014

Niitto onnistuu talkoilla esim. raivaussahalla ja leikatun ruo’on poiskuljetus esim. pressun 
avulla. Siimaleikkurin siima kuluu ilmeisen nopeasti loppuun. 



Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö, 
Vesistökunnostusta 
niittämällä-mitä 
tehdä järviruo’olle? 
–esitys 4.4.2019

Niittojätteen keruu



Dia: Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen 
vesijärvisäätiö, 
Ruovikon 
niittäminen jään 
päältä –esitys



Talviruo’on hyötykäyttö 2/2

Ruokopaalin poltto

Kattoruokonippuja Latviassa

Ruokosilppu sipulipenkin katteena

Ruokokatto VirossaRuokoeristelevyt ja -rappausalustat

Ruokopellettejä

Kuvat: Terhi Ajosenpää

Hyötykäyttö/Terhi_Ajosenpää


UPOSKASVIEN POISTOJEN MENETELMÄT JA 
HAASTEET



Vesikasvien jaottelu kasvutavan perusteella

• Vesikasvit jaotellaan yleisesti 
8 elomuotoon kasvutavan 
perusteella

• Näkyvimpiä elomuotoja ovat
ilmaversoiset (esim. järviruoko),
kellulehtiset (esim. ulpukka)

• Muut elomuodot ovat
pohjalehtiset (esim. lahnanruohot), 
uposlehtiset (esim. ahvenvita), irtokellujat, 
irtokeijujat, vesisammalet ja 
näkinpartaiset

Vesikasvien yleisimmät elomuodot. Kuva: Antti Kanninen



Miten rehevöityminen näkyy kasvillisuudessa?

Rehevöitymisestä hyötävien 
lajien kasvustot tihentyvät ja 
laajentuvat, kasviyksilöt usein 
kookkaampia (esim. ruoko, 
ulpukka, osmankäämit)

Lajikoostumus muuttuu. 
Lajimäärä tyypillisesti kasvaa 
aluksi ja voimakkaan 
rehevöitymisen myötä 
vähenee => aidot vesikasvit 
voivat hävitä kokonaan



Salon Muurlassa sijaitseva Ylisjärvi, kuvattu 22.8.2015/Google Earth

• Näkösyvyys n. 0,5 m (0,12-1,2m)
• Kok P ka. 120 µg/l ja kok N ka 1000 µg/l
• Välttävässä tilassa 



Kiskon Kirkkojärvi
• Kartoitus 2015
• Havaittiin 13 vesikasvilajia
• 1 uposkasvi, järvisätkin hyvin niukka yhdessä 

paikassa
• Näkösyvyys 2000-luvulla ka. noin 0,8
• Ekologinen tila: välttävä
• Ennen ihmistoiminnan vaikutusta Kirkkojärvessä 

on ollut todennäköisesti ollut selvästi enemmän 
uposkasvillisuutta ja lajimäärä ollut luokkaa 20-25



Miten rehevöityminen näkyy kasvillisuudessa?

Suuret pohjalehtiset (tummalahnaruoho, nuottaruoho) taantuvat ja niiden 
maksimikasvusyvyys pienenee



Miten rehevöityminen näkyy kasvillisuudessa?

Uposkasvien runsastuminen vaivaa monia vesistöjä

Kanadanvesirutto, 
haitallinen vieraslaji

Tankeakarvalehti

Tähkä-ärviä, 
runsastunut 
rannikolla





• Melko yleinen järvissä Etelä- ja Keski-Suomen eteläosissa. Leviää 
voimakkaasti myös Koillismaalla. Tavataan myös murtovedessä 
Suomen rannikolla.

• Vihreät lehdet tiheässä 3:n kiehkuroina, haaroittuva nivelistä 
juurehtiva varsi. Muistuttaa olemukseltaan ohutta pulloharjaa.

• Haitallinen vieraslaji.

• Massakasvustot syrjäyttävät muita lajeja. Vuosien väliset 
runsaudenvaihtelut voivat olla suuria (esim. Kaarinan 
Littoistenjärvi).

• Kasvaa matalasta vedestä kirkasvetisten paikkojen jopa 4 metrin 
syvyyteen asti. Suosii neutraaleja tai emäksisiä olosuhteita.

Kanadanvesirutto

Kanadanvesirutto. 
Lähikuva: Janne Tolonen, 
Haravakuva: Seppo Hellsten/SYKE



Vesiruton poistaminen
Niittämistä on silppuavalla laitteella vältettävä, sillä vesirutto leviää tehokkaasti ja 
lisääntyy pienistäkin versonpalasista.

Lohjan Ruutinlammella vesiruttoa on poistettu raivausnuotalla ja keräävällä, kuormaa 
kantavalla niittolaitteella. Poiston vaikutus on ollut lyhytaikaista ja tulosta syntyy 
hitaasti. Niittolaitteen terien ulkopuolelle ulottuvien siipirattaiden huomattiin 
silppuavan kasveja.

Littoistenjärvellä laajamittainen mekaaninen poisto ei hyödyttänyt vaan pahensi 
tilannetta → kasvoi entistä nopeammin, kunnes kanta romahti.

Pienimuotoinen poisto pohjasta repimällä esim. pitkävartisella haravalla ja keräämällä 
leikkuujäte pois.



Kanadanvesiruton torjuntamenetelmät

Raivausnuottaus
• Suositeltavin menetelmä, koska ei 

vaadi versojen leikkausta, eikä 
kasvinpalasia irtoa niin paljon

• Välineet voidaan rakentaa itse →
edullinen

• Edellyttää, että vesirutto ei ole 
tiukasti kiinni pohjassa

Keräävä niittokone
• Menetelmässä irtoaa 

todennäköisesti runsaammin 
kasvinpalasia

• Leviämistä voidaan ehkäistä 
suodatinkankaalla

• Kasvimassasta vapautuu runsaasti 
ravinteikasta vettä vesistöön

• kalliimpi
• Suositeltava vain, jos vesirutto on 

tiukasti kiinni pohjassa
Dia: FIN-HAVI-hanke

https://vieraslajit.fi/fi/content/fin-havi


Kuvat esityksestä: Experience in Finland regarding Elodea and 
its management, Seppo Hellsten ja Ari Mäkilä, Suomen
ympäristökeskus

Lisää aiheesta SYKEn hankesivuilta: Vesiruton hyötykäyttö –
riesasta raaka-aineeksi (Elodea) ja Vesiruton energia ja 
ravinteet talteen (Elodea II) 

https://www.syke.fi/hankkeet/elodea
https://www.syke.fi/hankkeet/elodeaII


• Yleinen uposkasvi järvissä ja meressä.

• Vaalea varsi, jossa on kierteisesti vihreitä-
ruskeita läpikuultavia yleensä 2–7 cm pituisia 
lehtiä. Varsi voi olla jopa 2,5 m pituinen.

• Suomessa on monia vitalajeja, joista yleisimpiä 
ovat uistin-, ahven- ja purovita.

• Voi muodostaa tiheitä pintaan asti ulottuvia 
kasvustoja, jotka voivat haitata virkistyskäyttöä.

• Kasvaa matalasta rantavedestä jopa noin 4 
metrin syvyyteen saakka.

Ahvenvita

Kuva: Kirsi Ahonen



• Suomessa esiintyy neljää ärviälajia, joista kolme on 
sisävesilajeja ja yksi kasvaa pääosin meressä, 
sisäsaaristossa.

• Ruskoärviä on yleinen uposkasvi järvissä ja kasvaa 
tyypillisesti niukkaravinteisissa vesissä.

• Kiehkuraärviää tavataan runsasravinteisissa vesissä.

• Tähkä-ärviän on havaittu runsastuneen 
massakasvustoiksi joillakin merenlahdilla. Kalvasärviä
on melko harvinainen laji järvissä ja meressä.

• Lehdet ohuita ja pariliuskaisia, yleensä 4 lehden 
kiehkuroina, tillimäinen lehti, vedestä nostettaessa 
yleensä kasaan menevä.

Ärviät

Kiehkuraärviä. Kuva: Janne Tolonen



Tähkä-ärviän kitkeminen Kokkolan Potin venesatamasta 
näyttää tällä hetkellä toivottomalta - viimeisin kokeilu päättyi 
ärviän voittoon

Kokkolassa Potin venesatamassa on taisteltu sitkeää tähkä-arviää vastaan jo useamman vuoden. 

Kokemuksia Kokkolan Potin tähkä-ärviä poistoista:

Aiemmin siellä oli ponttoonikaivinkone, joka yritti 
nostaa ärviää leveällä verkkokauhalla. Sekin on nyt 
testattu. Sillä saa pieniä määriä pois, mutta kyseessä 
on niin suuri alue, että kustannusten puolesta sitä on 
mahdoton toteuttaa.

Toisessa kokeilussa yritettiin kettinkien ja vaijerin 
avulla, josko ne lähtisivät repimään ärviän pohjasta 
juurineen irti, mutta se ei onnistunut. Kettingin 
ympärille muodostui kyllä 10-20 senttiä paksu 
kertymä, mutta siihen loppui ärviän kerääntyminen –
ei se tarttunut kiinni, kertoo Wennström.

Kuva ja tekstit: Keski-Pohjanmaa 09/2018; Kokkola, Potin 
venesatama 2018: 
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/548398

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/548398


Uutta tekniikkaa tähkä-ärviän poistoon kokeillaan Kokkolan 

Ykspihlajassa - Kokkolalaisen Johannes Myllykosken 

kehittelemä alus kerää leväkasvustojen lisäksi vesistöjen 

muoviroskaa
Kokkolalaisen Johannes Myllykosken kehittelemä, vesikasvillisuutta poistava alus siivoaa 

kokeiluluontoisesti Ykspihlajan Pottia tähkä-ärviästä

Parin päivän kokeilun jälkeen haittakasvia on noussut vedestä kiitettävästi.

Kuva ja tekstit: Keskipohjanmaa 08/2019, Kokkola: 
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/579965?hash=5956cf83d231604856a10acc06
168018689bbcb1f750446f93c77cb62fe405aa

Kuva. Clewat Oy

Keskiviikon ja torstaiaamupäivän perusteella 
kovin positiiviselta näyttää. Potin pinnassa olevaa 
kasvimassaa on saatu poistettua kiitettävässä 
määrin, kertoo kaupungin infrapäällikkö Visa 
Wennström.



Uposlehtisten poisto 1/2

Uposkasvillisuuden esiintyminen on luonnollista ja yleensä ekologisesti 
terveen järven merkki. Rehevöityneissä ja umpeenkasvaneissa 
kohteissa voikin olla tarve paikallisiin kasvien poistoihin.

Uposlehtisten poiston tehosta ja pitkäaikaisista vaikutuksista on 
toistaiseksi melko vähän tietoa.

Karvalehti ja ärviät voivat lisääntyä verson palasista, joten niitä ei 
suositella niitettäväksi silppuavalla laitteella.



Uposlehtisten poisto 2/2

Uposkasvit kilpailevat ravinnosta levien kanssa ja tarjoavat leviä 
kuluttavalle eläinplanktonille hyvän suojapaikan saalistajia vastaan.

Poisto keräävällä koneella tai nuottaamalla.

Pieniltä alueilta uposkasvit voi poistaa haravan avulla alkukesällä ja 
uudestaan loppukesällä.

Muita poistomenetelmiä: vedenpinnan nosto, vedenpinnan 
laskeminen + pohjan jäädytys.



(Tankea)karvalehti

Yläkuva: Seppo Hellsten
Alakuva: Terhi Ajosenpää 

• Tavataan yleisenä osassa Etelä- ja Keski-Suomen 
järviä, matalissa ja suojaisissa merenlahdissa, myös 
ojissa ja virtavesissä.

• Tummanvihreät, liuskaiset ja hammaslaitaiset 
lehdet. Haarova varsi 20–80 cm, tuntuu kädessä 
hieman karhealta.

• Juureton uposkasvi (irtokeijuja).

• Massakasvustot voivat haitata vesistön käyttöä, 
kannan suuruuden vaihtelut voivat olla suuria.



Karvalehden poisto
Karvalehteä voi poistaa keräävällä koneella tai 
nuottaamalla.

Espoon Matalajärvellä karvalehteä onnistuneesti poistettu 
keräävällä harvesterilla. Viiden vuoden aikana poistettiin 
lähes 2200 m3.

Hankaluutena harvesteripoistossa, että sillä ei pääse 
matalille, alle 50 cm, rannoille.

Salon Valkjärvellä (37 ha) mökkiläiset ovat omatoimisesti 
haravilla, haaveilla ym. poistaneet karvalehteä järvestä ja 
kuljettaneet omille tonteilleen. Karvalehti saatiin hyvin 
kuriin, mutta sitten seurasi todella runsaita sinileväkesiä.

Kasvimassaa voi hyödyntää lannoitteena ja 
maanparannusaineena.

Karvalehden poistoa Espoon Matalajärvellä. 
Kuva: Ensio Aura



Vesisammalet

Isonäkinsammal. Kuva: Kirsi Ahonen

• Yleisiä järvissä, lammissa, joissa, puroissa ja 
lähteissä. Muutamia lajeja löydetty rannikolta 
(erityisesti Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri).

• Suomessa on kymmeniä vesisammallajeja.

• Yleisimpiä lajeja järvissä ovat sirppi- ja 
näkinsammalet.

• Versot usein haaraisia ja kooltaan yleensä alle 20 
cm, väriltään tumman vihreitä tai ruskeita.

• Voivat kasvaa syvässä vedessä.

• Pintaan asti ulottuvat massakasvustot voivat 
haitata virkistyskäyttöä.



Vesisammalten poisto

Raivausnuotta soveltuu sammalten poistoon.

Nuottauksella voidaan poistaa runsaasti kasvimassaa, mutta 
menetelmä on melko työläs ja aikaa vievä.

Nuottaukseen tarvitaan mm. vahvat veto- ja nostolaitteet, useita 
ylösottopaikkoja, joihin pääsee koneilla ja jotka kestävät kuormaa.

Pinnalla ja matalassa vedessä kasvavia sammalia voi poistaa keräävällä 
laitteella (esim. Truxor).

Biolan Oy käyttää sirppisammalia harmaasuodattimiensa 
suodatinmateriaalina. Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa selvittää, jos 
vesistössä on runsas sirppisammalkasvusto.



Vesikasvien poistojen tavoitteita

virkistyskäyttöarvojen parantaminen: veneily, uinti, kalastus, 
metsästys

vesistöjen maisemalliset arvot

luontoarvojen säilyttäminen ja mahdollinen parantuminen

vesistöjen tilan parantaminen



Niittojen tulosodotukset

Ilmaversoiset ja kellulehtiset ottavat ravinteet pääosin pohjasta => 
niitolla vähän vaikutusta veden ravinnepitoisuuteen

Vesikasvien poistamisen vaikutukset tapauskohtaisia

Käytön kannalta myönteisiä vaikutuksia hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella

Maisema- ja virkistyskäyttöarvon paraneminen



Mitä rajoitteita niitoilla on?

Kaikkia lajeja ja kaikkea vesikasvillisuutta ei pidä niittää.

Kasvillisuus suojaa rantoja eroosiolta, sitoo maalta tulevaa kuormitusta 
ja on korvaamaton elinympäristö vesieliöille.

Vesistöön laskevan joki- tai ojansuun kasvillisuus toimii ”puskurina”, 
niitot kannatta tehdä harkiten näillä alueilla.

Luonnonsuojelualueet ja linnustollisesti tärkeät alueet huomioitava 
niittoja suunniteltaessa eikä niillä voi niittää omin luvin. Yhteydenotto 
ELY-keskuksen ympäristö vastuualueeseen tarvittavien lupien ja 
luontokartoitusten selvittämiseksi.



Niittoihin liittyviä epävarmuustekijöitä

Niitettävä laji voi korvautua toisella lajilla. 

Pertti Väänänen Iso-Ruokjärven vesiensuojeluyhdistyksestä:
"Aluksi taistelimme ulpukasta ja uistinvidasta umpeenkasvanutta vesialuetta hiukan avoimeksi. 
Sen jälkeen valtaan pääsivät erilaiset siimapalpakot. Kun ne saatiin muutamassa vuodessa 
kohtuulliseksi, aluetta alkoi täyttää ahvenvita. Nyt sitä tuskin enää on, mutta viime kesänä ärviä
alkoi saada jalansijaa. Tänä kesänä hiekkarantamme tulvii ärviää ja ulpukatkin tuntuisivat jo 
mukavammalta.”

Niittotulokset vaihtelevat samankin lajin kohdalla kasvupaikan ominaisuuksista 
riippuen.

Leväkukintojen yleistyminen voimakkaiden ja laajojen niittojen jälkeen



Mihin niitoissa kannattaa keskittyä?
Niitot kannattaa suunnitella koko vesistölle: niittokohteet määritellään yhteisen edun 
tavoitteet huomioiden, voidaan arvioida niittojen kokonaisvaikutukset vesistössä .

Niitoilla pystytään yleensä parhaiten vähentämään ilmaversoisia kasveja, kuten 
järviruokoa, -kortetta ja -kaislaa.

Uimarannat, venevalkamat, väylät.

Veden vaihtuvuuden kannalta tärkeät alueet, kuten salmet.

Laajojen kasvustojen reuna-alueet. Paikoin on tarpeen jättää reuna-alueita niittämättä, 
jotta monimuotoisen vesieliöstön elinmahdollisuudet säilyvät.

Talviniitoilla hidastetaan umpeenkasvua ja helpotetaan kesäniittoja



Kirkkojärvi. Google Earth kuva, otettu 23.8.2015

Ilmakuvat niittosuunnittelun ja seurannan avuksi

Kirkkojärvi. Maanmittauslaitos, otettu tn. keväällä



• Ruoppaus- ja niittoilmoitus löytyy 
netistä ELY-keskusten sivuilta. 

• Ilmoitus täytetään sähköisenä ja 
lähetään ELY-keskukseen. Linkki 
ilmoitukseen.

https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLoc
ation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi

https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi


@valonia_keskus

facebook.com/valonia.fi

@valoniakeskus

TILAA VALONIAN UUTISKIRJE
valonia.fi/uutiskirje

OTA YHTEYTTÄ VALONIAN VESIASIANTUNTIJOIHIN:
Janne Tolonen

janne.tolonen@valonia.fi
Jarkko Leka

Jarkko.leka@valonia.fi
valonia.fi/vesi

mailto:jarkko.leka@valonia.fi

