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Vesikasvit ovat keskeinen osa rantamaisemaa sekä tärkeä 
elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesi-
kasvit myös parantavat veden laatua ehkäisemällä aallokosta 
ja virtauksista aiheutuvaa rantojen eroosiota sekä pidättä-
mällä valuma-alueelta ja pohjasedimentista veteen tulevaa 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.
 
Jos vesikasvillisuutta on liiallisesti, voidaan vesikasveja pois-
tamalla helpottaa vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia ja 
vesillä liikkumista, lisätä vedenvirtausta umpeenkasvaneissa 
paikoissa sekä parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Vesikasvien niittäjän muistilista: 

•	 Muista	aina	kerätä	niittojäte	pois	vedestä.
•	 Keskustele niittosuunnitelmasta aina ensin myös  

naapureiden ja osakaskunnan kanssa.
•	 Tee	 aina	 niittoilmoitus	 koneellisesta	 niitosta.		

Pienimuotoiset niitot esim. viikatteella voi tehdä ilman 
ilmoitusta.

•	 Vältä suoraviivaisia rajauksia pelkästään maanomistus-
rajojen mukaan.

•	 Mieti miltä maisema näyttää niittotoimenpiteen jälkeen.
•	 Huomioi mahdollisten näköesteiden jättäminen naapu-

rin suuntaan.
•	 Muista jättää linnuille suojapaikkoja.
•	 Laajoissa ruovikoissa rannanmyötäinen 5–10 m leveä 

niitetty käytävä tai aukkopaikat parantavat ahvenen ja 
hauen elinympäristöä.

•	 Suojelualueilla vesikasvien niitot tulee suunnitella  
viranomaisten kanssa.

Vesikasvien niitto

Milloin	tarvitaan	ilmoitus?

Vesikasvien koneellisesta niitosta tulee aina tehdä ilmoi-
tus. Tämä koskee myös veneeseen kiinnitettäviä pieniä 
laitteita. Ilmoitus tulee tehdä valvontaviranomaiselle 
vähintään kuukautta ennen työn aloittamista. Myös ve-
sialueen omistajalle ilmoitetaan niitosta. Kun vesialue 
on yhteistä ja osakaskunta on järjestäytynyt, ilmoitus 
tehdään osakaskunnan puheenjohtajalle tai sihteerille. 
Mikäli yhteisen vesialueen osakaskunta ei ole järjes-
täytynyt, ilmoitus toimitetaan kaikille tiedossa oleville 
osakkaille. 

Lounais-Suomessa niittoilmoitukset tulee lähettää  
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen: sähköpostilla kirjaamo.
varsinais-suomi@ely-keskus.fi	tai	postiosoitteeseen	Varsinais-
Suomen ELY-keskus/ Y-vastuualue, PL 523, 20101 Turku. 

Ilmoitus	vesirakennustyöstä -lomake löytyy linkin takaa: 
www.ymparisto.fi/lomakkeet	>	Vesiasiat.	Sekä	niitto-	että	
ruoppausilmoitus tehdään samalle lomakkeelle.

Kuvaaja: Ritva Kemppainen

Kuvaaja: Mika Orjala



www.ymparisto.fi/velho

 
Tehokkuutta niittoon ajankohdan valin-
nalla ja niittojätteen poiskeräämisellä 

Vesikasvien	 niitto	 on	 tärkeää	 toteuttaa	 oikeana	
ajankohtana. Tehokkain niittoaika ravinteiden poiston 
kannalta on heinä-elokuun vaihteessa, jolloin myös linnut 
ovat pesineet. Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen 
niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista 
kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3–4 viikon välein. 
Maisemallisista syistä niitto kannattaa suunnitella niin, 
että kasvillisuussaarekkeet ja avovesi vuorottelevat. 
Etenkin ojien suissa vesikasvillisuus myös pidättää 
valuma-alueelta järveen tulevaa ravinnekuormitusta. 
 
Leikattu	 kasvimassa	 on	 aina	 kerättävä	 pois	 vedestä. 
Niittojäte on läjitettävä riittävän kauas rannasta, jotta 
kasvillisuuden sisältämät ravinteet eivät kulkeudu takaisin 
veteen. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea, ja niistä 
vapautuu ravinteita veteen, mikä voi osaltaan lisätä levien 
määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi 
esteettistä haittaa, vaikeuttaa virkistyskäyttöä ja ajautuu 
lopulta usein jonkun toisen rantaan.  Jos käytät leikkuutyössä 
apunasi urakoitsijaa, kannattaa urakoitsijan kanssa sopia 
jo etukäteen myös leikkuujätteen pois keräämisestä. 

Kasvinjätteet voi hyvin myös kompostoida tai silputa. 
Levittämällä silputtu materiaali pellolle tai kasvimaalle 
maanparannusaineeksi saadaan ravinteet uudelleen 
kiertoon. Kannattaa selvittää, onko lähellä biokaasulaitoksia, 
joka olisi valmis ottamaan leikattua ruokoa vastaan. Ruokoa 
voidaan myös polttaa puuhakkeen seassa paikallisissa 
lämpölaitoksissa.

Seuraavan kesän niittojen helpottamiseksi ruovikkoa on 
mahdollista niittää myös jään päältä. Talvella leikattua 
järviruokoa voidaan hyödyntää myös rakentamisessa. 
Erityisesti rehevillä rannoilla niittoa on tehtävä vuosia, jotta 
ne pysyisivät avonaisina. 

 

 Kuvaaja: Sanna Tikander

Mitä	kannattaa	niittää?

Ilmaversoiset	 kasvit	 (esim. järviruoko, järvikaisla ja 
järvikorte) voidaan hävittää niittämällä leikkaamalla 
ne niin läheltä pohjaa kuin mahdollista.

Kelluslehtiset	 kasvit (esim. lumme, ulpukka ja uis-
tinvita) voidaan niittää, mutta ne kasvavat usein ta-
kaisin vahvan, ravinnepitoisen juurakkonsa avulla. 

Uposkasvit (esim. ahvenvita, vesirutto ja karvalehti) 
kannattaa jättää niittämättä, koska lisääntyvät verson 
palasista ja niitto saattaa kiihdyttää kasvua.

 
 Lisätietoja:	

www.ymparisto.fi/prosaaristomeri	
www.ymparisto.fi/satavesi	
www.ymparisto.fi/velho

Niitto	suojelualueella
	
Ota aina yhteys alueelliseen ELY-keskukseen, kun toi-
menpiteitä tehdään ranta- tai vesialueella, joka kuuluu 
Natura 2000 -verkostoon, lintuvesien tai rantojensuoje-
luohjelmaan tai uhanalaisen lajin esiintymisalueeseen. 
Myös yksityismaiden suojelualueen ollessa kyseessä on 
hyvä keskustella ELY-keskuksen kanssa mahdollisesta 
tarpeesta hakea poikkeuslupaa rauhoitusmääräyksis-
tä. Läjitykset on pääsääntöisesti tehtävä ko. alueen ul-
kopuolelle, vaikka esimerkiksi ruovikoiden niitto tai 
olemassa olevien veneväylien ylläpito ruoppaamalla 
sallittaisiinkin kyseisen suojelualueen rauhoitusmää-
räyksissä.
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