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1 Johdanto 
Kalajärvi on Pohjois-Espoossa, Espoonjoen valuma-alueella (81.055) sijaitseva lievästi 
humuspitoinen järvi, jonka pinta-ala on 16 hehtaaria. Järven valuma-alueen pinta-ala 
on 0,7 km2, josta valtaosa on metsää. Järven eteläosassa ranta rajoittuu suohon ja 
rantaviivassa on myös jyrkkää kalliota. Osa järven valuma-alueesta kuuluu Kalajärven-
kalliot -nimiseen luonnonsuojelualueeseen. Valuma-alueeseen kuuluu lisäksi pientalo-
alue (noin 20 %), joka rajautuu pääosin järven pohjois- ja kaakkoisosiin. Kalajärvi on 
kauttaaltaan matala, keskisyvyyden ollessa vain 1,2 metriä. Näkösyvyys ulottuu jär-
vessä pääosin pohjaan asti, ja tästä johtuen valo ei ole vesikasvien kasvua rajoittava 
tekijä. Kasvillisuuden onkin mahdollista levittäytyä laajalle alueelle. Kalajärven vesi on 
kirkasta ja hieman humuksista.  

Kalajärven kasvillisuutta on kartoitettu aiemmin vuonna 2017 tehdyn Kalajärven kun-
tokartoituksen ja kunnostussuunnitelman yhteydessä (Forsström & Korkonen 2017). 
Tätä ennen kasvillisuutta on tarkasteltu vuonna 2008 julkaistussa selvityksessä Es-
poon järvien tilasta (Oinonen 2008) sekä vuonna 1999 julkaistussa Espoon Kalajärven 
kunnostussuunnitelmassa, joka keskittyy erityisesti kalastoon (Keto 2000). 1990-luvun 
lopulla vesikasvillisuuden mainitaan olleen vähäistä ja niukkalajista, johtuen veden al-
haisesta pH:sta. Kalajärven vesi happamoitui 1980-luvun alun jälkeen, jolloin veden 
pH laski vuosien 1981–1995 välillä 6,5:sta 5,8:an. Veden pH nousi hieman 1990-luvun 
lopulla ollen 6,2 vuonna 1998. Nykyisin hyvin runsaana Kalajärvellä esiintyvää uistin-
vitaa ei esimerkiksi mainita esiintyvän 1990-luvun lopulla vielä lainkaan, vaan kasvilli-
suuden kerrotaan koostuneen muun muassa ulpukan paikoittaisista mosaiikkimaisista 
kasvustoista (Keto 2000).  

Vuonna 2008 julkaistussa Espoon järvien tila -selvityksessä, Kalajärven kasvillisuus 
arvioitiin jo melko runsaaksi. Kasvillisuuden kerrottiin muodostuvan pääasiassa kellus-
lehtisistä (ulpukka, lumme, uistinvita, siimapalpakko ja rantapalpakko), joita oli havait-
tavissa lähes koko järven alueella. Ilmaversoista kasvillisuutta (järviruoko ja sarat) ha-
vaittiin esiintyvän vain vähän. Lisäksi Kalajärvellä havaittiin esiintyvän uposlehtistä pik-
kuvitaa sekä paikoittain pohjassa hyvinkin runsaasti esiintyvää näkinpartaislevää. (Oi-
nonen 2008). Vuonna 2017 tehdyssä kuntokartoituksessa kasvillisuus arvioitiin paikoit-
tain hyvinkin runsaaksi, mutta kasvillisuuden peittävyys vaihteli suuresti järven eri 
osissa. Lajisto arvioitiin melko samanlaiseksi kuin vuonna 2008 muutamaa eroavai-
suutta lukuun ottamatta. Uusimmassa kartoituksessa Kalajärvessä havaittiin esiintyvän 
konnanulpukkaa sekä isovesihernettä, joita ei aiemmissa selvityksissä ollut mainittu. 
Toisaalta vuonna 2017 tehdyssä kartoituksessa ei havaittu pikkuvitaa tai näkinpartais-
levää, joita havaittiin vuonna 2008. 

Varsinkin kelluslehtisen vesikasvillisuuden on havaittu valtaavan entistä enemmän ve-
sialaa Kalajärvellä, mikä haittaa erityisesti järven virkistyskäyttöä. Järven mataluudesta 
johtuen kelluslehtisten vesikasvien on mahdollista levittäytyä käytännössä koko järven 
alueelle ilman että syvyys rajoittaisi niiden esiintymistä. Vesikasvillisuuden lisääntymi-
sen todennäköisenä syynä Kalajärvellä on järven vähittäinen toipuminen 1980-luvun 
happamoitumisesta. Lisäksi lisääntynyt rakentaminen alueella sekä haja-asutusalu-
eelta tullut/tuleva kuormitus on todennäköisesti lisännyt kasvien käytettävissä olevia 
ravinteita. 
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1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
Kalajärven kasvillisuus on vuosien varrella runsastunut, ja erityisesti runsas kellusleh-
tinen kasvillisuus haittaa järven virkistyskäyttöä. Järvelle on tehty aikaisempina vuo-
sina pienimuotoista niittoa talkoovoimin, mutta virkistyskäyttöarvon lisäämiseksi jär-
velle on suunnitteilla muun muassa koneellista niittoa.  

Järvelle tehtävän kasvillisuuskartoituksen tarkoituksena on selvittää pääpiirteittäin jär-
ven kasvillisuus- ja runsaussuhteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia verrattuna ai-
kaisempiin kartoituksiin. Kasvillisuuskartoitus toimii järvelle suunniteltavan niittosuun-
nitelman taustatietona. 

 

Kasvillisuuskartoituksen ja niittosuunnitelman ovat toteuttaneet ja laatineet Vahanen 
Environment Oy:ltä FT Anne Liljendahl, FM Katja Svahnbäck, FM Johanna Pollari ja 
FM Petrina Köngäs. 

2 Tutkimusmenetelmät 
Kasvillisuuskartoitus toteutettiin Kalajärvellä 10.8.2021. Järvi jaettiin vuoden 2017 kar-
toitusta mukaillen päävyöhykelinjoihin (linjat 1–9). Päävyöhykemenetelmässä on hyö-
dynnetty SYKE:n ohjeistusta (Kuoppala ym. 2008). Yksittäinen linja oli yhteensä noin 
5 m leveä (2,5 m linjan molemmin puolin) ja kulki kohtisuoraan rantaviivaa kohti päät-
tyen vesikasvillisuuden ulkorajaan. Kasvillisuuslajistoa- ja runsautta tarkasteltiin koko 
linjan alueelta soutuveneestä käsin havainnoiden. Uposlehtisen kasvillisuuden kartoit-
tamisessa käytettiin apuna haravaa ja vesikiikaria. Jokaisen linjan alku- ja päätepisteen 
syvyys ja pituus mitattiin ja koordinaatit merkittiin ylös GPS-mittarilla. Jokaisen pää-
vyöhykelinjan päätepisteessä mitattiin secci-levyllä näkösyvyys. 

Linjoilta arvioitiin havainnoitujen lajien yleisyys ja peittävyys. Lajien yleisyys arvioitiin 
prosenttiasteikolla 0,5–100 %, jossa 0,5 % tarkoittaa yksittäistä yksilöä tai kasvustoa 
ja 100 % tarkoittaa, että lajia tavataan koko linjan alueella. Lajien peittävyys arvioitiin 
prosenttiasteikolla (0,5–100 %) keskimääräisenä peittävyytenä neliön alalta niiltä ruu-
duilta, joita lajia havaittiin. Haivattujen lajien perusteella linjat jaettiin pääelomuoto-
vyöhykkeisiin. Lajien lisäksi arvioitiin rannan luontotyyppi ja pohjan laatu. Kaikki ha-
vainnot ja tulokset merkittiin SYKE:n julkaisemille maastotietolomakkeille (Kuoppala 
ym. 2008). Hankalasti tunnistettavista kasveista otettiin kuvia tai näyte minigrip-pussiin, 
joiden perusteella lajintunnistus varmistettiin. 

Päävyöhykelinjakartoituksen lisäksi koko järven kasvillisuutta tarkasteltiin silmämää-
räisesti veneestä käsin ja merkittiin pääpiirteittäin karttaan järven kasvillisuusvyöhyk-
keiden rajat. 

3 Kalajärven kasvillisuus 

3.1 Päävyöhykelinjat 
Kalajärven kasvillisuus kartoitettiin yhteensä 9 linjalta (kuva 1), joita käytettiin kasvilli-
suuden kartoittamiseen myös vuonna 2017 tehdyssä aiemmassa kasvillisuuskartoituk-
sessa (Forsström & Korkonen 2017). Linjat on sijoiteltu niin, että niiden avulla saadaan 
kattava kuva koko järven kasvillisuudesta. Samoja linjoja käyttämällä voidaan myös 
havainnoida muutoksia, joita kasvillisuudessa on mahdollisesti tapahtunut vuoden 
2017 jälkeen. Kaikkien linjojen koordinaatit löytyvät liitteestä 1. Kaikkien päävyöhyke-
linjojen havaitut lajit ja tulokset löytyvät koottuna liitteestä 2. 
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Kuva 1. Kalajärvellä vuonna 2021 tehtyjen päävyöhykelinjojen sijainnit järvessä ja havaittujen 
pääelomuotovyöhykkeiden rajat. 

 

3.1.1 Linja 1 

Linja 1 sijaitsee Kalajärven lasku-uoman suulla järven eteläkärjessä (kuva 1). Ranta 
on jyrkkyydeltään loiva ja tyypiltään rantaluhtaa, jossa kasvaa puita, pensaita sekä hei-
niä (Kuva 2). Linjan alkupisteenä oli lähtöuoman suu ja linja kulki suunnassa kaakko-
luode. Linja oli pituudeltaan 112 metriä ja pinta-alaltaan 560 m2 ja se päättyi kasvilli-
suuden päätepisteeseen. Vuonna 2017 tehdyssä aiemmassa kasvillisuuskartoituk-
sessa linja oli pituudeltaan vain 30 metriä (Forsström & Korkonen 2017). Kasvillisuus 
ulottui siis aiempaa huomattavasti kauemmaksi. Syvyys kasvillisuuslinjan päätepis-
teessä oli 1,2 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka joukossa oli 
runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli secci-levyllä mitattuna pohjaan asti. Vesi oli 
väriltään kuitenkin niin tummaa, ettei pohjan kasvillisuutta pystytty havainnoimaan ve-
sikiikarilla kuin noin 1 metrin syvyydelle saakka. 
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Kuva 2. Yleiskuvaa linjalta 1. 

 

Taulukko 1. Linjalla 1 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. 

Elomuoto Laji 
Linja 1 

yleisyys peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  20 10 

Ulpukka 0,5 1 

Konnanulpukka 1 0,5 

Rantapalpakko 0,5 0,5 

Siimapalpakko 1 0,5 

yhteensä (%) 23 12,5 

Ilmaversoiset 

Raate 0,5 0,5 

Viiltosara 5 5 

Jokapaikansara 1 1 

Pullosara 1 1 

Valkopiirtoheinä 0,5 0,5 

yhteensä (%) 8 8 
Uposlehtiset Pikkuvita 50 30 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   81 50,5 
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Kuva 3. Linjalla 1 havaittiin runsaasti uposlehtistä pikkuvitaa (vasen kuva) sekä laikuittain kas-
vavaa ulpukkaa (oikea kuva). 

Linjalla 1 havaittiin yhteensä 11 vesikasvilajia ja kolme erillistä elomuotovyöhykettä: 
ilmaversoiset, uposlehtiset ja kelluslehtiset (Kuva 3). Koko linjalla kasvillisuuden ylei-
syys arvioitiin olevan 81 % ja sen peittävyys 50,5 %. Yleisimmiksi (Y) ja peittävyydel-
tään (P) suurimmiksi lajeiksi linjalla arvioitiin uposlehtinen pikkuvita (Y=50%, P=30%) 
sekä kelluslehtinen uistinvita (Y=20%, P=10 %). Ilmaversoisista lajeista eniten esiintyi 
viiltosaraa (Y=5%, P=5%). (Taulukko 1).  

 

 

Kuva 4. Pohjalle kasautunutta rihmalevää havaittiin useilla linjoilla. 
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Linjan alussa kasvillisuus koostui pääosin ilmaversoisista lajeista kuten sarakasveista 
sekä raatteesta (Menyanthes trifoliata), mutta myös kelluslehtisiä lajeja esiintyi hieman. 
Syvyys, jossa ilmaversoisia esiintyi, oli maksimissaan 0,4 metriä. Ilmaversoisen kasvil-
lisuuden jälkeen pääelomuototyyppinä esiintyi uposlehtiset ja uposlehtisenä lajina pik-
kuvita (Potamogeton bercholdii). Laji esiintyi runsaana 0,4–0,8 metrin syvyydellä. Tä-
män lisäksi vyöhykkeellä esiintyi kelluslehtisiä lajeja, kuten siimapalpakkoa (Spar-
ganium gramineum) ja ulpukkaa (Nuphar lutea) pieninä laikkuina. Kolmantena elomuo-
tovyöhykkeenä esiintyi kelluslehtiset. Kelluslehtisten elomuotovyöhyke alkoi noin 80 
metrin päässä linjan alusta ja jatkui linjan loppuun. Syvyys vyöhykkeellä oli 0,8–1,2 
metriä. Lajisto vyöhykkeellä oli lähes yksinomaan uistinvitaa (Potamogeton natans), 
jonka yleisyys ja peittävyys kelluslehtisten elomuotovyöhykkeessä oli suuri. Linjalla ha-
vaittiin myös vapaasti vedessä liikkuvia rihmalevästä muodostuneita leväkasaumia 
(Kuva 4). 

 

3.1.2 Linja 2 

Linja 2 sijaitsee Kalajärven etelä-lounaisrannalla (Kuva 1). Ranta on jyrkkyydeltään 
loiva ja kasvillisuus rantaluhtaa, jossa kasvaa puita, pensaita ja heiniä (Kuva 5). Linjan 
alkupisteenä oli vesirajassa kasvava pieni mänty ja linja kulki suunnassa lounas-koilli-
nen. Linjan pituus oli 90 metriä ja pinta ala 450 m2. Linja oli sijainniltaan ja pituudeltaan 
suunnilleen sama kuin vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Syvyys kas-
villisuuslinjan päätepisteessä oli 1,5 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupoh-
jaa, jonka joukossa oli runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 

 

 
Kuva 5. Yleiskuvaa linjalta 2. 
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Linjalla 2 havaittiin yhteensä 9 lajia ja erotettiin kaksi elomuotovyöhykettä: irtokeijujat 
ja kelluslehtiset. Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin olevan noin 90 % ja sen 
peittävyys noin 60 %. Yleisimmiksi (Y) ja peittävyydeltään (P) suurimmiksi lajeiksi lin-
jalla arvioitiin kelluslehtiset uistinvita (Y=30 %, P=30 %) ja ulpukka (Y=30 %, P=20 %) 
sekä irtokeijujaksi luokiteltava isovesiherne (Utricularia vulgaris) (Y=3P=10 %) (Tau-
lukko 2). 

 

Taulukko 2. Linjalla 2 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. 

Elomuoto Laji 
Linja 2 

yleisyys peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  30 30 

Ulpukka 30 20 

Konnanulpukka <0,5 <0,5 

Siimapalpakko <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 60 50 

Ilmaversoiset 

Kurjenjalka <0,5 <0,5 

Viiltosara <0,5 <0,5 

Jokapaikansara <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 0 0 
Uposlehtiset Pikkuvita <0,5 <0,5 

Irtokeijujat Isovesiherne 30 10 

Yhteensä (%)   90 60 
 

 

 
Kuva 6. Linjalla 2 havaittiin isovesiherneen vedenalaisia versoja. Verson lehdissä on pieniä 
pyyntirakkuloita.  
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Rantakasvillisuutena vesirajassa esiintyi pieninä määrinä viiltosaraa (Carex acuta), jo-
kapaikansaraa (Carex nigra) sekä kurjenjalkaa (Comarum palustre). Linjan alussa elo-
muotovyöhykkeenä esiintyi irtokeijujat ja kasvillisuus koostui lähinnä pohjaliejun ja ka-
rikkeen päällä makaavista isovesiherneen vedenalaisista osista (Kuva 6). Lisäksi vyö-
hykkeellä havaittiin muutamia yksilöitä pikkuvitaa, konnanulpukkaa (Nuphar pumila) ja 
siimapalpakkoa. Isovesihernettä esiintyi 0,5–0,9 metrin syvyydessä ja irtokeijujien elo-
muotovyöhyke ulottui noin 40 metrin etäisyydelle rannasta. Tämän jälkeen elomuoto-
vyöhyke muuttui kelluslehtiseksi. Kelluslehtisten elomuotovyöhyke ulottui linjan lop-
puun asti ja vyöhykkeellä kasvoi hyvin runsaana uistinvidan sekä ulpukan sekakasvus-
toa. 

 

3.1.3 Linja 3 

Linja 3 sijaitsee Kalajärven pohjoisosassa, järven koillisrannalla (Kuva 1). Ranta on 
jyrkkyydeltään keskikaltevaa ja kasvillisuus lehtomaista puustoa. Linjan alkupisteenä 
oli vesirajassa kasvava pihlaja ja linja kulki suunnassa koillinen-lounas. Linjan pituus 
oli 89 metriä ja pinta-ala 445 m2. Linja oli sijainniltaan sama, mutta pituudeltaan hieman 
pidempi kuin vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Syvyys kasvillisuuslin-
jan päätepisteessä oli 1,3 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka 
joukossa oli runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 

 

 
Kuva 7. Linjalla 3 havaittiin kaksi eri elomuotovyöhykettä: pääosin järviruo’osta koostuva ilma-
versoisten vyöhyke ja pääosin uistinvidasta koostuva kelluslehtisten vyöhyke. 

 

Linjalla 3 havaittiin yhteensä 5 lajia ja erotettiin kaksi elomuotovyöhykettä: ilmaversoi-
set ja kelluslehtiset (Kuva 7). Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin olevan lähes 
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100 % ja sen peittävyys noin 80 %. Yleisimmäksi (Y) ja peittävyydeltään (P) suurim-
maksi lajiksi linjalla arvioitiin kelluslehtinen uistinvita (Y=90 %, P=70 %), joka esiintyi 
hyvin runsaana linjalla (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Linjalla 3 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. 

Elomuoto Laji 
Linja 3 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  90 70 

Ulpukka 0,5 5 

Konnanulpukka <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 90,5 75 

Ilmaversoiset 
Järviruoko 5 5 

Järvikorte <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 5 5 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   95,5 80 
 

Linjan alussa elomuotovyöhykkeenä esiintyi ilmaversoiset ja hallitsevana lajina järvi-
ruoko (Phragmites australis). Järviruoko muodosti vesirajaan noin 10 metriä leveän 
tiheän vyöhykkeen, jonka seassa havaittiin vain yksittäisiä konnanulpukkakasvustoja 
sekä järvikortteita (Equisetum fluviatile). Vaikka järviruoko esiintyi hyvin tiheänä kas-
vustona rannan tuntumassa, ei sen yleisyyttä (5 %) ja peittävyyttä (5 %) arvioitu kovin 
suureksi koko linjaan suhteutettuna. Veden syvyys ilmaversoisten elomuotovyöhyk-
keellä oli 0,3–1,0 metriä. Ilmaversoisten jälkeen hallitsevaksi elomuodoksi vaihtui kel-
luslehtiset ja lajina esiintyi lähes yksinomaan tiheänä kasvustona kasvava uistinvita. 
Seassa esiintyi myös jonkin verran ulpukkaa. Myös vapaasti vedessä liikkuvaa rihma-
maista levää havaittiin linjalla suurina kasaumina. Syvyys kelluslehtisten elomuoto-
vyöhykkeellä oli 1,0–1,3 metriä. 

 

3.1.4 Linja 4 

Linja 4 sijaitsee Kalajärven pohjoisosassa, järven luoteisrannalla (Kuva 1). Ranta on 
jyrkkyydeltään keskikalteva ja luontotyypiltään ihmistoiminnan muokkaamaa (Kuva 8). 
Linjan läheisyydessä oli mm. rantasauna. Linjan alkupisteenä oli vesirajassa olevan 
kaatuneen puun juurakko ja linja kulki suunnassa luode-kaakko. Linjan pituus oli 77 
metriä ja pinta ala 385 m2. Linja oli sijainniltaan ja pituudeltaan samanlainen kuin 
vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Syvyys kasvillisuuslinjan päätepis-
teessä oli 1,4 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka joukossa oli 
runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 
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Kuva 8. Linjalla 4 havaittiin ilmaversoisen ja kelluslehtisen elomuotovyöhykkeen jälkeen har-
vaan kasvavaa sekakasvustoa. Kuvan etualalla näkyy linjan loppuosassa kasvavaa siimapal-
pakkoa. 

Linjalla 4 havaittiin yhteensä 4 lajia ja erotettiin kolme erillistä elomuotovyöhykettä: il-
maversoiset, kelluslehtiset ja loppuosa linjasta oli harvaan kasvavaa sekakasvustoa. 
Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin olevan 47 % ja sen peittävyys 33 %. Ylei-
simmiksi (Y) ja peittävyydeltään (P) suurimmiksi lajeiksi linjalla arvioitiin kelluslehtiset 
uistinvita (Y=40 %, P=30 %) ja siimapalpakko (Y=5 %, P=1 %) (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Linjalla 4 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. 

Elomuoto Laji 
Linja 4 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  40 30 

Konnanulpukka 1 1 

Siimapalpakko 5 1 

yhteensä (%) 46 32 
Ilmaversoiset Leveäosmankäämi 1 1 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   47 33 
 

Linjan alussa, rannan tuntumassa elomuotovyöhykkeenä esiintyi ilmaversoiset. Ran-
nassa kasvoi leveäosmankäämiä (Typha latifolia) pienenä laikkuna. Seassa hieman 
myös konnanulpukkaa ja siimapalpakkoa. Vyöhykkeellä havaittiin runsaasti myös rih-
malevästä syntynyttä irtonaista levämassaa. Vyöhykkeen leveys oli noin 2 metriä ja 
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syvyys 0,3–0,7 metriä. Ilmaversoisten jälkeen elomuotovyöhyke vaihtui kellusleh-
tiseksi. Vyöhykkeellä kasvoi uistinvitaa hyvin tiheänä kasvustona, seassa vain hieman 
konnanulpukkaa. Tiheänä kasvava kelluslehtisten elomuotovyöhyke ulottui noin 40 
metrin etäisyydelle rannasta ja syvyys vaihteli 0,7–1,3 metrin välillä. Tämän jälkeen 
kasvillisuus muuttui harvaksi sekakasvustoksi, joka jatkui linjan päätepisteeseen asti. 
Vyöhykkeellä esiintyi laikuittain lähinnä siimapalpakkoa ja alue oli syvyydeltään 1,3–
1,4 metriä. 

 

3.1.5 Linja 5 

Linja 5 sijaitsee Kalajärven pohjoisosassa, järven länsirannalla (Kuva 1). Ranta on jyrk-
kyydeltään loivaa ja luontotyypiltään lehtomaista kangasmetsää. Linjan alkupisteenä 
oli vesirajassa runsaana kasvava raatekasvusto ja linja kulki suunnassa luode-kaakko. 
Linjan pituus oli 31 metriä ja pinta ala 155 m2. Linja oli alkupisteeltään sama kuin 
vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa, mutta sen suunta vaihdettiin kulke-
maan kohtisuoraan rannasta poispäin, kuten muidenkin linjojen kohdalla. Jostain 
syystä vuonna 2017 tehdyssä kartoituksessa linja kulki viistosti rannasta poispäin 
suunnassa länsi-itä (Forsström & Korkonen 2017). Linja oli myös hieman pitempi kuin 
vuonna 2017 tehdyssä kartoituksessa. Syvyys kasvillisuuslinjan päätepisteessä oli 1,2 
metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka joukossa oli runsaasti kari-
ketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 

 
Kuva 9. Yleiskuvaa linjalta 5. Linjalla havaittiin kolme erillistä elomuotovyöhykettä: ilmaversoi-
set, uposlehtiset ja kelluslehtiset. Yleisempiä lajeja koko linjalla olivat uistinvita ja ulpukka. 

Linjalla 5 havaittiin yhteensä 6 lajia ja erotettiin kolme elomuotovyöhykettä: ilmaversoi-
set, uposlehtiset ja kelluslehtiset (Kuva 9). Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin 
olevan noin 66 % ja sen peittävyys noin 45,5 %. Yleisimmiksi (Y) ja peittävyydeltään 
(P) suurimmiksi lajeiksi linjalla arvioitiin kelluslehtiset uistinvita (Y=40 %, P=30 %) ja 



 

Kasvillisuuskartoitus ja niitto-
suunnitelma 

14 (32) 

Kalajärvi, Espoo  
  

 5.11.2021 
 

 

 

 
VAHANEN ENVIRONMENT OY  
 
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
 

 

ulpukka (Y=20 %, P=10 %) sekä rannassa pienenä vyöhykkeenä kasvanut ilmaversoi-
nen raate (Y=5, P=5) (taulukko 5).  

Taulukko 5. Linjalla 5 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. 

Elomuoto Laji 
Linja 5 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  40 30 

Ulpukka 20 10 

Konnanulpukka <0,5 <0,5 

Siimapalpakko <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 60 40 
Ilmaversoiset Raate 5 5 
Uposlehtiset Pikkuvita 1 0,5 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   66 45,5 
 

Rannan tuntumassa kasvoi tiheänä kasvustona raatetta, joka muodosti kapean ilma-
versoisten elomuotovyöhykkeen (Kuva 10). Vyöhykkeen leveys oli noin 2 metriä ja sy-
vyys 0,5 metriä. Rannan tuntumassa havaittiin runsaasti vedessä irtonaisena liikkuvaa 
rihmalevämassaa. Tämän jälkeen elomuotovyöhykkeenä esiintyi uposlehtiset ja lajina 
esiintyi pikkuvita 0,5–1,0 metrin syvyydessä. Vyöhykkeellä havaittiin myös yksittäisiä 
kasvustoja konnanulpukkaa sekä siimapalpakkoa. Elomuotovyöhyke ylsi noin 15 met-
rin päähän rannasta, jonka jälkeen alkoi kelluslehtisten elomuotovyöhyke. Vyöhyk-
keellä esiintyi uistinvitaa ja ulpukkaa hyvin tiheänä sekakasvustona. Syvyys vyöhyk-
keellä oli 1,0–1,2 metriä, ja kasvillisuus ylsi 31 metrin etäisyydelle rannasta. 

 
Kuva 10. Linjalla 4 kasvoi runsas raatekasvusto rannan tuntumassa. 
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3.1.6 Linja 6 

Linja 6 sijaitsee Kalajärven itärannalla, järven keskiosassa (Kuva 1). Ranta on jyrkkyy-
deltään keskikalteva ja kasvillisuus kuivahkoa kangasmetsää. Linjan alkupisteenä oli 
vesirajassa oleva kivi ja linja kulki suunnassa kaakko-luode. Linjan pituus oli 35 metriä 
ja pinta ala 175 m2. Linja oli sijainniltaan ja pituudeltaan suunnilleen sama kuin vuonna 
2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Syvyys kasvillisuuslinjan päätepisteessä oli 
1,5 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka joukossa oli runsaasti 
kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 

 
Kuva 11. Linjalla 6 kasvillisuus oli vähäistä eikä selvää toisistaan eroavaa elomuotovyöhykettä 
havaittu. Linjan loppupäässä havaittiin kuitenkin pohjassa kasvavaa hauensilopartaa, joka kuu-
luu näkinpartaisleviin. 

 

Taulukko 6. Linjalla 6 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. Myös hauensiloparran esiintyminen 
on merkitty, mutta sen yleisyyttä tai peittävyyttä ei pystytty arvioimaan. 

Elomuoto Laji 
Linja 6 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  0,5 0,5 

Ulpukka 0,5 0,5 

Konnanulpukka 0,5 0,5 

Siimapalpakko 2 0,5 

yhteensä (%) 3,5 2 

Viherlevä Hauensiloparta ^ ^ 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   3,5 2 
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Linjalla 6 havaittiin yhteensä 5 lajia. Kasvillisuus linjalla oli hyvin vähäistä eikä toisis-
taan eroavia elomuotovyöhykkeitä havaittu (Kuva 11). Linjan arvioitiin edustavan par-
haiten kelluslehtisten elomuotovyöhykettä. Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioi-
tiin olevan vain noin 3 % ja sen peittävyys noin 1,5 %. Yleisimmäksi (Y) ja peittävyy-
deltään (P) suurimmaksi lajiksi linjalla arvioitiin kelluslehtinen siimapalpakko (Y=2 %, 
P=0,5 %) (Taulukko 6). 

Muita linjalla esiintyviä kelluslehtisiä lajeja olivat ulpukka, konnanulpukka ja uistinvita. 
Tämän lisäksi pohjasta saatiin haralla runsaasti näkinpartaisleviin kuuluvaa hauensilo-
partaa (Nitella opaca), joka on monenlaisilla pehmeäpohjaisilla kasvupaikoilla esiintyvä 
kasvia muistuttava viherlevä (Kuva 12). Näkinpartaislevät voivat muodostaa laajoja 
niittyjä matalille pehmeäpohjaisille alueille. Hauensilopartaa havaittiin 1,2–1,5 metrin 
syvyydestä otetuissa haranäytteissä runsaasti, mutta sen runsautta ja kasvuston laa-
juutta ei pystytty numeerisesti arvioimaan käytettävissä olevilla menetelmillä. Hauen-
silopartaa ei havaittu alle 1,2 metriä syviltä alueilta. Linjalla havaittiin myös suurina ka-
saumina liikkuvaa rihmamaista levämassaa. 

 

Kuva 12. Hauensiloparta. Hauensiloparran voi erottaa järvisiloparrasta lisääntymisrakenteista, 
jotka näkyvät kuvassa tummina. 

 

3.1.7 Linja 7 

Linja 7 sijaitsee Kalajärven länsirannalla, järven keskiosassa (Kuva 1). Ranta on jyrk-
kyydeltään keskikalteva ja kasvillisuus kangasmetsää (Kuva 13). Linjan alkupisteenä 
oli vesirajassa oleva kuollut koivu, ja linja kulki suunnassa kaakko-luode. Linjan pituus 
oli 81 metriä ja pinta ala 405 m2. Linja oli sijainniltaan suunnilleen sama, mutta pituu-
deltaan hieman pidempi kuin vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Sy-
vyys kasvillisuuslinjan päätepisteessä oli 1,5 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää 
liejupohjaa, jonka joukossa oli runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti.  
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Kuva 13. Linjan 7 alussa kasvoi pieni kasvusto vehkaa ja yksittäisiä kelluslehtisiä. Kauempana 
rannasta kelluslehtisten määrä runsastui. 

 

Taulukko 7. Linjalla 7 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Hau-
ensiloparran esiintyminen on merkitty taulukkoon, mutta sen yleisyyttä tai peittävyyttä ei pystytty 
arvioimaan. 

Elomuoto Laji 
Linja 7 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  65 60 

Ulpukka 30 15 

Konnanulpukka 0,5 0,5 

Siimapalpakko 0,5 0,5 

yhteensä (%) 96 76 
Ilmaversoiset Vehka <0,5 <0,5 

Viherlevä Hauensiloparta ^ ^ 

Yhteensä (%)   96 76 
 

Linjalla 7 havaittiin yhteensä 6 lajia. Linjalla ei havaittu toisistaan eroavia elomuoto-
vyöhykkeitä vaan linja arvioitiin kokonaisuudessaan kelluslehtisten elomuotovyöhyk-
keeksi. Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin olevan yli 96 % ja sen peittävyys 
noin 76 %. Yleisimmiksi (Y) ja peittävyydeltään (P) suurimmiksi lajeiksi linjalla arvioitiin 
kelluslehtiset uistinvita (Y=65 %, P=60 %) ja ulpukka (Y=30 %, P=15 %) (Taulukko 7). 
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Kuva 14. Pohjasta saatiin haralla runsaasti viherleviin kuuluvaa hauensilopartaa yli 1,2 metrin 
syvyydestä useilta eri linjoilta. Kuvassa linja 7. 

Koko linjan kasvillisuutta kuvasti uistinvidan ja ulpukan runsas sekakasvusto. Ainoas-
taan aivan rannan läheisyydessä kasvusto oli hieman harvempaa. Aivan rannassa kas-
voi myös pienellä alueella vehkaa (Calla palustris). Näiden lajien lisäksi linjalla havait-
tiin hieman konnanulpukkaa ja siimapalpakkoa sekä saatiin haralla pohjasta runsaasti 
viherleviin kuuluvaa hauensilopartaa (Kuva 14). Hauensilopartaa saatiin haralla kellus-
lehtiskasvustojen seasta 1,2 metrin syvyydestä. Sen runsautta ja kasvuston laajuutta 
ei kuitenkaan pystytty numeerisesti arvioimaan käytettävissä olevilla menetelmillä. Sitä 
kuitenkin voidaan olettaa kasvavan yli 1,2 metriä syvällä alueella laajana niittymäisenä 
kasvustona linjan kohdalla. 

 

3.1.8 Linja 8 

Linja 8 sijaitsee Kalajärven länsirannalla, järven keskiosassa (Kuva 1.). Ranta on hyvin 
jyrkkää kalliomaastoa ja luontotyyppi kuivahkoa kangasmetsää sekä avokalliota. Linjan 
alkupisteenä oli vesirajassa oleva koivu ja linja kulki suunnassa kaakko-luode. Linjan 
pituus oli 75 metriä ja pinta ala 375 m2. Linja oli sijainniltaan suunnilleen sama mutta 
pituudeltaan hieman pidempi kuin vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. 
Syvyys kasvillisuuslinjan päätepisteessä oli 1,6 metriä. Pohjan laatu linjalla oli osittain 
kovaa sorapohjaa, jonka päällä oli runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan 
asti.  
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Kuva 15. Ilmaversoinen kasvillisuusvyöhyke koostui pääosin raate- ja sarakasvustoista.  

Linjalla 8 havaittiin yhteensä 7 lajia ja kaksi erillistä elomuotovyöhykettä: ilmaversoiset 
ja kelluslehtiset (Kuva 15). Kasvillisuus linjalla oli melko vähäistä. Koko linjalla kasvilli-
suuden yleisyys arvioitiin olevan noin 17,5 % ja sen peittävyys noin 8,5 %. Yleisimmiksi 
(Y) ja peittävyydeltään (P) suurimmiksi lajeiksi linjalla arvioitiin kelluslehtinen siimapal-
pakko (Y=10 %, P=3 %) sekä rannassa pienenä vyöhykkeenä kasvanut ilmaversoinen 
raate (Y=4, P=3) (taulukko 8).  

Taulukko 8. Linjalla 8 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Hau-
ensiloparran esiintyminen on merkitty taulukkoon, mutta sen yleisyyttä tai peittävyyttä ei pystytty 
arvioimaan. 

Elomuoto Laji 
Linja 8 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Uistinvita  0,5 0,5 

Ulpukka <0,5 <0,5 

Konnanulpukka 0,5 0,5 

Siimapalpakko 10 3 

yhteensä (%) 11 4 

Ilmaversoiset 
Raate 4 3 

Jokapaikansara 3 2 

yhteensä (%) 7 5 

Viherlevä Hauensiloparta ^ ^ 

Yhteensä (%)   18 9 
 

Linjan alussa oli kapea ilmaversoisten elomuotovyöhyke, jossa kasvoi hyvin tiheänä 
kasvustona raatetta sekä jokapaikansaraa. Vyöhykkeen leveys oli 2 metriä ja suurin 
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syvyys 0,6 metriä. Loppuosa linjasta arvioitiin kuuluvaksi kelluslehtisten elomuoto-
vyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä havaittiin esiintyvän runsaimmin siimapalpakon ohella 
hieman konnanulpukkaa, ulpukkaa sekä uistinvitaa. Kasvillisuus oli kuitenkin harvaa. 
Linjalta saatiin haralla pohjasta myös runsaasti hauensilopartaa yli 1 metrin syvyydeltä. 
Sen runsautta ja kasvuston laajuutta ei kuitenkaan pystytty numeerisesti arvioimaan 
käytettävissä olevilla menetelmillä. Sitä kuitenkin voidaan olettaa kasvavan yli 1 metriä 
syvällä alueella laajana niittymäisenä kasvustona linjan kohdalla. Syvyys vyöhykkeellä 
oli 0,6–1,6 metriä. 

3.1.9 Linja 9 

Linja 9 sijaitsee Kalajärven länsirannalla (Kuva 1). Ranta on jyrkkyydeltään loiva ja 
kasvillisuus rantaluhtaa, jossa kasvaa puita, pensaita ja heiniä. Ranta kuuluu luonnon-
suojelualueeseen. Linjan alkupisteenä oli rannan läheisyydessä kasvavat tervaleppä 
sekä suurempi mänty ja linja kulkivat suunnassa luode-kaakko. Linjan pituus oli 26 
metriä ja pinta ala 130 m2. Linja oli sijainniltaan ja pituudeltaan suunnilleen sama kuin 
vuonna 2017 tehdyssä kasvillisuuskartoituksessa. Syvyys kasvillisuuslinjan päätepis-
teessä oli 1,4 metriä. Pohjan laatu linjalla oli pehmeää liejupohjaa, jonka joukossa oli 
runsaasti kariketta. Näkösyvyys linjalla oli pohjaan asti. 

 
Kuva 16. Linjalla 9 kasvillisuus oli harvalukuista koostuen pääasiassa siimapalpakoista ja ulpu-
koista (kuvassa). 

Linjalla 2 havaittiin yhteensä 8 lajia. Linjalla ei havaittu mitään hallitsevaa elomuoto-
vyöhykettä vaan linja arvioitiin kasvillisuuden sekakasvustoksi (Kuva 16). Kasvillisuus 
linjalla oli vähäistä. Koko linjalla kasvillisuuden yleisyys arvioitiin olevan vain 4,5 % ja 
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sen peittävyys noin 3,5 %. Yleisimmiksi (Y) ja peittävyydeltään (P) suurimmiksi lajeiksi 
linjalla arvioitiin kelluslehtiset siimapalpakko (Y=2 %, P=1 %) ja ulpukka (Y=1 %, P=1 
%) (Taulukko 9). 

 

Taulukko 9. Linjalla 5 havaitut kasvien elomuodot, lajit sekä lajien yleisyys ja peittävyys. Rih-
mamaisen levän esiintyminen linjalla on merkitty tähdellä. 

Elomuoto Laji 
Linja 9 

yleisyys  peittävyys 

Kelluslehtiset 

Ulpukka 1 1 

Konnanulpukka 0,5 0,5 

Rantapalpakko 0,5 0,5 

Siimapalpakko 2 1 

yhteensä (%) 4 3 

Ilmaversoiset 

Raate <0,5 <0,5 

Kurjenjalka <0,5 <0,5 

Viiltosara <0,5 <0,5 

yhteensä (%) 0 0 
Uposlehtiset Pikkuvita 0,5 0,5 

Rihmamainen levä   * * 

Yhteensä (%)   4,5 3,5 
 

Linjalla kasvillisuus oli laikuittaista ja vähäistä. Aivan rannassa havaittiin hieman kur-
jenjalkaa, raatetta sekä viiltosaraa. Siimapalpakon ja ulpukan lisäksi kelluslehtisistä 
havaittiin konnanulpukkaa sekä rantapalpakkoa. Uposlehtisistä lajeista havaittiin pik-
kuvitaa. Rantapenkka oli hyvin jyrkkä ja syvyys kasvillisuuden päätepisteessä 1,4 
metriä. 

 

3.2 Kasvillisuuden pääpiirteet ja elomuodot 
Kalajärven runsaimmat kasvillisuusvyöhykkeet (yleisyys ja peittävyys yli 40%) sijaitsi-
vat pääosin järven etelä- ja pohjoisosissa sekä järven kaakkoisosassa sijaitsevalla 
poukamalla (linja 7) (Kuva17 ja 18).  Runsaussuhteet noudattivat pääosin järven poh-
jan laatua ja järven rannan muotoja. Lieju- ja karikepohjaisilla alueilla ja poukamilla 
kasvillisuus oli runsaampaa kuin karkeammilla ja kivikkoisemmilla pohjilla. Järven poh-
joispuolella oli lisäksi rannan tuntumassa, laitureiden läheisyydessä alueita, joissa kas-
villisuus oli aikaisempien niittojen seurauksena vähäisempää. 

Järven koko alueen kasvillisuutta hallitsee kelluslehtinen kasvillisuus, erityisesti uistin-
vidat ja ulpukat (Liite 2). Uistinvitaa ja ulpukoita tavattiin lähes kaikilla päävyöhykelin-
joilla. Uistinvitojen ja ulpukoiden lisäksi melko yleisiä kelluslehtisiä lajeja olivat siima-
palpakko ja konnanulpukka, mutta kasvustot eivät olleet kovin peittäviä, eivätkä ne 
muodostaneet laajoja kasvustoja. Järven pohjoispuolella rannan tuntumassa kasvoi 
paikoin runsaina kasvustoina järviruokoa, mutta laajemmin laji ei ole järvessä levittäy-
tynyt. Vastaavasti järven eteläosassa havaittiin paikoin runsaina ja yleisinä kasvustoina 
uposkasveihin kuuluvaa pikkuvitaa. 
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Kuva 17. Kalajärven eteläosan kasvillisuus pääpiirteittäin. 
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Kuva 18. Kalajärven pohjoisosan kasvillisuus pääpiirteittäin. 
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Kartoituksessa havaittiin kolmella päävyöhykkeellä järven itäosan syvemmillä alueilla 
(>1, 2 m) hauensilopartaa (Kuvat 17 ja 18). Tarkempaa tietoa lajin esiintyvyydestä ja 
runsaudesta ei kuitenkaan pystytty käytettyjen menetelmien avulla arvioimaan, mutta 
on mahdollista, että hauensilopartaa esiintyy järvessä laajemmalla alueella.  

Näkinpartaislevät, joihin hauensiloparta kuuluu, muistuttavat ulkonäöltään putkilokas-
veja. Niillä on varsimainen rakenne, josta erottuu lehtimäisiä ulokkeita ja ne jopa kiin-
nittyvät alustaansa juuria muistuttavilla ritsoideilla. Solukot ovat kuitenkin erikoistumat-
tomia ja näkinpartaiset luetaankin kuuluviksi sekovartisiin. Sen eri rakenteet eivät ole 
siis erikoistuneet suorittamaan eri toimintoja, vaan sen kaikki solukot yhteyttävät ja ot-
tavat tarvitsemansa ravinteet suoraan vedestä. Näkinpartaiset viihtyvät usein mata-
lassa ja pehmeillä pohjilla, jossa ne voivat muodostaa tiheitä ja laajoja niittyjä. Ne suo-
dattavat tehokkaasti ravinteita ja kirkastavat vettä (Itämeri.fi 2021). Havaitut siloparta-
kasvustot sijaitsivat niillä alueilla, joissa kelluslehtinen kasvillisuus oli vähäistä. Hauen-
siloparran esiintyminen syvemmissä kerroksissa on mahdollisesti yksi rajoittava tekijä 
kelluslehtisen kasvillisuuden leviämisessä järven keskiosiin. 

Kartoituksessa havaittiin päävyöhykelinjoilla yhteensä 18 lajia, ja yhdellä linjalla enin-
tään 11 eri lajia. Lajistoltaan monimuotoisimmat alueet päävyöhykelinjojen perusteella 
olivat järven eteläosat. Eri lajeja tavattiin yhteensä enemmän vuoden 2021 loppu-
kesällä kuin vuonna 2017, jolloin havaintomääräksi merkittiin 13 lajia.  Vuoden 2017 
kartoituksessa havaitsematta jäi järvikorte (Kuva 19), pikkuvita, hauensiloparta, vehka 
ja valkopiirtoheinä (Kuva 20). Näistä lajeista hauensilopartaa ja pikkuvitaa on havaittu 
kuitenkin vuonna 2008 valmistuneessa kasvillisuuskartoituksessa (Oinonen 2008). 
Vuoden 2008 kartoituksessa hauensilopartaa ei tunnistettu lajilleen, vaan se merkittiin 
näkinpartaiseksi leväksi. 

 
Kuva 19. Järvikortetta havaittiin järven pohjoisosissa yksittäisinä kasvustoina. Kuvan järvikor-
tekasvusto sijaitsi linjojen 3 ja 6 välisellä alueella. 
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Kuva 20. Valkopiirtoheinää tavattiin päävyöhykelinjalla 1. Valkopiirtoheinää kasvoi paikoin ve-
sirajan tuntumassa. Muutoin sitä ei kuitenkaan järven rannan tuntumasta havaittu. 

 

Lajimäärien lisäksi linjojen pituudet olivat keskimäärin pidempiä loppukesästä 2021 
kuin vuonna 2017. Tuloksiin on voinut vaikuttaa erilaiset kesän sääolot – vuonna 2017 
kesä oli kylmä, kun taas kesä 2021 oli lämmin ja vähäsateinen. Kesän lämpimällä 
säällä on voinut olla positiivinen vaikutus lajien esiintyvyyteen ja runsauteen, kun taas 
vastaavasti kylmä sää on voinut viivästyttää kukintojen alkamista ja kukinnon esiinty-
vyyttä. Toisaalta yksittäisten lajien yleisyyksissä ja peittävyyksissä oli vaihtelua, ja esi-
merkiksi yleisesti havaitun uistinvidan keskimääräinen peittävyys oli vuonna 2017 kor-
keampi kuin tässä kartoituksessa. Vastaavasti vesihernettä havaittiin vuonna 2017 jär-
ven pohjoisosissa, kun taas vuonna 2021 järven eteläosissa. Havainnot perustuivat 
kuitenkin kasvin vedenpinnan alla, järven pohjassa keijuviin vesiherneen versoihin, jo-
ten niiden kasvustot voivat kuitenkin esiintyä suuremmalla alueella järvessä. Vesiherne 
kohoaa vedenpinnan yläpuolelle ainoastaan kukinnan aikana ja vedenpinnan yläpuoli-
set osat häviävät nopeasti kukinnan jälkeen (Halenius & Rantanen 2019). Havaitse-
mista hankaloittaa lisäksi se, että vesiherne ei aina edes kuki (Halenius & Rantanen 
2019), joten havainnot perustuvat usein ainoastaan vedenalaisiin kasvin osiin. 

Päävyöhykelinjojen ulkopuolella, järven itäosassa havaittiin lisäksi yksittäinen kasvusto 
jättipalsamia (Kuva 21) (Impatiens glandulifera). Koska jättipalsami luokitellaan haital-
liseksi vieraslajiksi, sen esiintymistä tulisi tarkkailla ja tarvittaessa kasvustot tulisi pois-
taa. 
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Kuva 21. Kalajärven itäosassa havaittiin yksittäinen kasvusto haitalliseksi vieraslajiksi luokitel-
tavaa jättipalsamia. 

  

4 Niittosuunnitelma 
Kalajärvellä on useina vuosina tehty talkoovoimin pienimuotoisia niittoja. Vesikasvien 
poistolla pyritään lisäämään ensisijaisesti järven virkistyskäyttöä parantamalla esimer-
kiksi uinti- ja veneilymahdollisuuksia. Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi 
vesikasveja voidaankin niittää esimerkiksi uimapaikkojen ja rantalaitureiden edustalta 
myös jatkossa. Muilla alueilla vesikasvillisuuden poistoa on tehtävä harkiten ja pieni-
muotoisesti. Kuvaan 22 on merkitty alueet, joilla niittoja voidaan toteuttaa. Kalajärven 
eteläosassa, jossa asutusta ei esiinny, ei niittoja suositella tehtäväksi lainkaan. Vaikka 
vesikasvit saattavat haitata järven virkistyskäyttöä joissain määrin, on niiden runsasta 
poistoa hyvä välttää useammastakin eri syystä. 

4.1 Vesikasvien niitossa huomioitavia asioita 
Vesikasvien poistossa on huomioitava mm. petokalojen, etenkin hauen, potentiaaliset 
elin- ja lisääntymisalueet. Vesikasveja ei tulisi poistaa yhtenäisinä kaistaleina vaan pie-
ninä laikkuina vain välttämättömiltä paikoilta, jättäen kudulle otollisia alueita (Kääriäi-
nen ja Rajala 2005). Vesikasvit suojelevat rantoja tehokkaasti eroosiolta ja niillä on 
tärkeä sedimenttiä ja ravinteita sitova rooli vesiekosysteemissä. Erityisesti kelluslehti-
set lumpeet ja ulpukat pitävät pohjan ainesta hyvin paikoillaan, vähentäen näin myös 
sedimentin resuspensiota eli uudelleensekoittumista vesipatsaaseen.  Vesikasvit ja nii-
den pinnalle kiinnittyneet levät sitovat myös osan vapaan veden ravinteista ja voivat 
rajoittaa näin myös kasviplanktonin liiallista kasvua.  
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Kuva 22. Niittosuunnitelma Kalajärven alueelle. Kuvaan merkitty alueet, joilta kasvillisuutta ei tulisi poistaa. 
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Niitot suositellaan yleisesti tekemään mahdollisimman läheltä pohjaa. Niittoihin on käy-
tettävissä useita erilaisia soutu- tai perämoottoriveneisiin sopivia pieniä leikkuukoneita 
sekä isompia hydraulisia siipirataskoneita, joiden leikkuusyvyys on säädettävissä. Ko-
neellisesta vesikasvien niitosta tai poistoista tulee ilmoittaa vähintään 30 vuorokautta 
ennen Uudenmaan ELY-keskukselle sekä vesialueen omistajalle. Parhaat tulokset 
saavutetaan, jos niitot suoritetaan vähintään kahdesti kesässä, ensimmäisen kerran 
juuri ennen kukintaa ja toinen leikkuu noin kuukauden päästä. Niitot on usein toistet-
tava vuosittain. Niittojäte on aina kerättävä huolellisesti pois järvestä ja sille on oltava 
tiedossa oleva sijoituspaikka.  

Niitto soveltuu menetelmänä parhaiten ilmaversoisille kasveille, kuten järviruo´olle, jär-
vikaislalle ja järvikortteelle (Sarvilinna ja Sammalkorpi 2010). Virkistyskäyttöä haittaa-
via tai niitettäväksi suositeltuja ilmaversoiskasvustoja ei Kalajärvellä kuitenkaan juuri 
esiinny, vaan niitettävät alueet koostuvat pitkälti tiheistä kelluslehtisten vesikasvien 
kasvustoista. Myös kelluslehtisiä kasveja kuten ulpukkaa ja uistinvitaa voidaan poistaa 
niittämällä, mutta se ei yleensä ole yhtä tehokasta kuin ilmaversoisten kohdalla. Kel-
luslehtisten vesikasvien versot kasvavat usein nopeasti takaisin vahvan ja ravinnepi-
toisen juurakkonsa avulla. Monia kelluslehtisiä lajeja onkin vaikea saada häviämään 
niittämällä, mutta vuosittain toistuvilla niitoilla voidaan ehkäistä kasvustojen laajentu-
mista ja tihentymistä. Tehokkaampi menetelmä kelluslehtisten poistoon on juurakoiden 
haraaminen ja poisto vedestä, mutta haraamisen haittavaikutukset hyödyllisiin lajeihin 
täytyy huomioida ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.  

4.1.1 Hauensiloparran positiiviset vaikutukset kasvillisuuteen ja veden laatuun 

Kasvillisuuskartoituksessa havaittiin, että Kalajärven syvemmillä alueilla esiintyi paikoi-
tellen näkinpartaisleviin kuuluvaa hauensilopartaa. Käytettävissä olevin menetelmin ei 
ollut mahdollisuutta kartoittaa kasvustojen koko laajuutta ja runsautta järvessä. Hara-
näytteiden perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että hauensilopartaa esiintyy Kalajär-
vessä ainakin paikoitellen runsaasti yli 1,2 metriä syvillä alueilla.  

Kalajärvellä esiintyvillä tiheillä hauensilopartakasvustoilla todennäköisesti on tärkeä 
pohjasedimenttiä ja ravinteita sitova rooli niillä syvemmillä alueilla, joilla muita vesikas-
veja ei esiinny tai vesikasveja on vähemmän. Kasvustot voivat tehokkaasti vähentää 
esimerkiksi tuulesta ja aallokosta johtuvaa sedimentin sekoittumista yläpuoliseen ve-
teen eli resuspensiota, jolle matalat järvet ovat tyypillisesti alttiita. Matalissa ja rehe-
vissä järvissä resuspension aiheuttama sisäinen kuormitus voi olla tärkein järven rehe-
vyystasoa ylläpitävä tekijä (Niemistö ym. 2009).  

Tiheillä hauensilopartakasvustoilla saattaa olla myös vähemmän toivottujen vesikas-
vien kasvua ja levittäytymistä rajoittava vaikutus. Hauensilopartakasvustojen valtaa-
mille pohjille kelluslehtiset lajit, jotka eniten virkistyskäyttöä häiritsevät, eivät pääse hel-
posti leviämään. Tästä syystä on erityisen tärkeää pyrkiä säilyttämään hauensiloparta-
kasvustot Kalajärvessä mahdollisimman koskemattomina. Kasvustojen poisto saattaisi 
edesauttaa muun vesikasvillisuuden levittäytymisen entistäkin laajemmille alueille. Ka-
lajärvelle ei täten suositella mitään toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pohjasedimenttiin. 
Esimerkiksi juurakoiden haraamista ei voida suositella Kalajärvellä kelluslehtisten pois-
toon. Myös niittotyöt olisi pyrittävä tekemään niin, ettei pohjassa kasvavavia hauensilo-
partakasvustoja häiritä tai ainakin hauensilopartakasvustojen laajuus olisi syytä selvit-
tää ennen suurempia toimenpiteitä. 
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4.1.2 Seuranta niittojen jälkeen 

Kasvillisuuden runsastumista ja leviämistä uusille alueille suositellaan tarkkailemaan 
säännöllisesti. Kasvillisuuskartoitus voidaan toteuttaa jatkossa samoilla, olemassa ole-
villa linjoilla. Koska järven lajisto ja kasvillisuuden tämänhetkinen levinneisyys on kar-
toitettu tarkasti, voidaan sen runsastumista ja levittäytymistä seurata helposti ja melko 
edullisesti myös esimerkiksi dronella otettavien ilmakuvien perusteella. Loppukesällä 
vuosittain otetuista ilmakuvista saataisiin hyvä kuva järven kasvillisuuden kehityksestä 
sekä mahdollisesta vuosienvälisestä vaihtelusta. 

Myös Kalajärven rannalla havaittu jättipalsamikasvusto vaatii seurantaa ja kasvustot 
olisi hyvä poistaa esimerkiksi talkoovoimin. Jättipalsami leviää helposti ja syrjäyttää 
helposti muita alkuperäisiä lajeja.   

 

5 Kalajärvenkallioiden asemakaavan vaikutus valumavesiin 
Osittain Kalajärven valuma-alueelle sijoittuva Kalajärvenkallioiden asemakaava hyväk-
syttiin Espoon kaupungin valtuustossa heinäkuussa 2017 (kuva 23). Nykyisellään ase-
makaavan alue on yhtä asuinrakennusta lukuun ottamatta rakentamatonta metsää. 
Alueelle on tarkoitus toteuttaa luonnonläheinen pientaloalue noin 290 uudelle asuk-
kaalle. 

Uudisrakentaminen Kalajärven valuma-alueen osilla tulee väistämättä muuttamaan 
järven valuma-alueen valumaolosuhteita sekä järveen kohdistuvan ulkoisen ravinne-, 
kiintoaines- ja humuskuormituksen määrää. Rakentaminen ja läpäisemättömän pinnan 
määrän lisääntyminen saattaa heikentää Kalajärveen valuvien vesien laatua. Kalajärvi 
on matala ja suhteellisen pieni järvi, jolla on pinta-alaltaan myös hyvin pieni valuma-
alue. Pienetkin muutokset järven valuma-alueella voivat vaikuttaa merkittävästi järven 
veden laatuun sekä sen rehevyyteen. 

Alueen rakentamisessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota uudisalueen hulevesien 
käsittelyyn sekä rakentamisen aikana että alueen valmistuttua. Rakentamisen aikana 
on arvioitu rakennustyömailta huuhtoutuvan vuodessa fosforia 0,57 kg/ha, typpeä 5,7 
kg/ha ja kiintoainesta 605 kg/ha (Vakkilainen ym. 2005). Vastaavasti pientaloalueilta 
on arvioitu vuodessa huuhtoutuvan fosforia 0,24 kg/ha, typpeä 4,96 kg/ha ja kiintoai-
nesta 100 kg/ha (Vakkilainen ym. 2005) sekä metsämailta fosforia 0,07 kg/ha, typpeä 
2 kg/ha ja kiintoainesta 50 kg/ha (Finér ym. 2010). Rakentamisen aikana valumavesien 
mukana huuhtoutuu teoreettisesti noin kahdeksankertaisesti enemmän fosforia, lähes 
kolme kertaa enemmän typpeä ja 12-kertaisesti enemmän kiintoainesta kuin metsistä. 
Pientaloalueilta vastaavasti fosforia huuhtoutuu noin kolminkertaisesti metsämaihin 
verrattuna, typpeä noin 2,5-kertaisesti ja kiintoainesta kaksinkertaisesti. 

Uudet rakennettavat alueet kattavat noin 5 % koko Kalajärven valuma-alueesta. Tosin 
rakentamisen myötä myös valuma-alueen koko saattaa muuttua riippuen siitä minne 
rakennetun alueen hulevedet johdetaan. Hyvällä valumavesien hallinnalla ja rakenta-
misen aikaisella valumavesien suodatuksella voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävästi 
Kalajärveen kulkeutuvaan ulkoiseen kuormitukseen. 
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Kuva 23. Kalajärvenkallion asemakaava-alueen sijoittuminen Kalajärven valuma-alueelle. 

 

6 Johtopäätökset 
Kalajärvi näyttää toipuneen 1980-luvun happamoitumisesta. Veden pH:n nousun 
myötä vesikasvillisuuden havaittiin runsastuvan voimakkaasti vuoteen 2008 mennessä 
(Oinonen 2008). Vielä 1990-luvun lopussa vesikasvillisuuden mainittiin olevan vähäistä 
ja niukkalajista johtuen alhaisesta pH:sta (Keto 2000). Runsaasti lisääntynyt vesikas-
villisuus on saanut alueen asukkaat huolestumaan järven tilasta. Virkistyskäyttöä pa-
rantavia pienimittakaavaisia niittoja onkin toteutettu järvellä useina vuosina.  
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Röylän kalastuskunnan teettämän kasvillisuuskartoituksen perusteella Kalajärven kas-
villisuudessa ei ole havaittavissa suuria muutoksia verrattuna vuoden 2017 tilantee-
seen. Pientä kasvillisuusvyöhykkeiden laajentumista on havaittavissa joissain osin jär-
veä, mutta tämä saattaa johtua pelkästään vuosien välisistä eroista esimerkiksi lämpö-
tiloissa. Ainut huomattava ero kasvillisuuskartoitusten välillä oli, että vuonna 2017 teh-
dyssä kartoituksessa ei kasvillisuuslinjoilla havaittu esiintyvän lainkaan näkinpartaisle-
vää, vaikka sitä loppukesällä 2021 havaittiin paikoitellen runsaastikin. Näkinpartaisle-
vällä, tarkemmin hauensiloparralla saattaa olla merkittävä rooli matalan Kalajärven ra-
vinteiden sitojana ja sisäisen kuormituksen hillitsijänä. Sen esiintyminen saattaa myös 
olla osasyy siihen, ettei kasvillisuus ole levittäytynyt Kalajärvessä kaikille potentiaali-
sille kasvualueille. Hauensiloparran esiintymisestä saatiin käytettävissä olevilla väli-
neillä kuitenkin vain suuntaa antava arvio kasvillisuuskartoitusta tehdessä, joten sen 
esiintymistä ja merkitystä järven tilan kannalta olisi hyvä tutkia tarkemmin. 

Koska Kalajärvi on kauttaaltaan matala järvi, ja vesikasvillisuudella on potentiaalisesti 
mahdollisuus levittäytyä sen koko alueelle, on kasvillisuuden runsastumista tärkeää 
seurata jatkossakin aktiivisesti. Kasvillisuuskartoituksen perusteella vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että vesikasvillisuuden runsastuminen Kalajärvellä on lähinnä osa järven luonnol-
lista elinkaarta. Haja-asutusalueilta tulevien vesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta ylimääräisiä ravinteita ei pääse järveen kiihdyttämään vesikasvillisuu-
den runsastumista.  

Kalajärvellä tehtävillä niitoilla lisätään ensisijaisesti järven virkistyskäyttöä. Niitot tulee-
kin kohdistaa lähinnä uimapaikkojen ja rantalaitureiden edustoille järven pohjois- ja itä-
rannoilla varoen tällä hetkellä tiedossa olevia sekä potentiaalisia hauensiloparran kas-
vupaikkoja. 

 

 

 

Vahanen Environment Oy 

 

 

                                                                                           

Katja Svahnbäck   Johanna Pollari 

Ympäristösuunnittelija   Ympäristösuunnittelija 

 

                                                  

Anne Liljendahl   Petrina Köngäs 

Johtava asiantuntija   Ympäristösuunnittelija 

 

 



 

Kasvillisuuskartoitus ja niitto-
suunnitelma 

32 (32) 

Kalajärvi, Espoo  
  

 5.11.2021 
 

 

 

 
VAHANEN ENVIRONMENT OY  
 
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 2206578-8 
 

 

7 Lähteet 
Finér, L., Mattson, T., Joensuu, S., Koivusalo, H., Laurén, A., Makkonen, T., Nieminen, 
M., Tattari, S., Ahti, E., Kortelainen, P., Koskiaho, J., Leinonen, A., Nevalainen, R., 
Piirainen, S., Saarelainen, J., Sarkkola, S. ja Vuollekoski, M. 2010. Metsäisten valuma-
alueiden vesistökuormituksen laskenta. Suomen ympäristö 10/2010. 

Forsström, L. ja Korkonen, S. 2017. Espoon Kalajärven kuntokartoitus ja toimenpide-
suunnitelma. Vesikasvikartoitus järven tilan kuvaajana. 

Halenius, P. ja Rantanen, A. 2019. Kasvibongarin opas, kukat ja niiden hedelmät. 
1.painos. Helsinki: Tammi. 

Keto, A. 2000. Espoon Luukinjärven ja Kalajärven kunnostussuunnitelmat. Espoon ym-
päristökeskus, Espoo. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 3/2000. 

Kuoppala, M. Hellsten, S. & Kanninen, A. Sisävesien vesikasviseurantojen laadunvar-
mennus. 2008. Suomen ympäristö 36/2008. 

Kääriäinen, S. ja Rajala, L. 2005. Vesikasvillisuuden poistaminen. Teoksessa: Ulvi, T. 
ja Lakso, E. (toim.). Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 114: 
249–270. 

Niemistö, J. Holmroos, H., Nurminen L. & Horppila J. 2009. Resuspension-Mediated 
Temporal Variation in Phosphorus Concentrations and Internal Loading. Journal of 
environmental quality, 38, 560–566. 

Oinonen, E. 2008. Selvitys Espoon järvien tilasta. Uudenmaan ympäristökeskuksen 
raportteja 17. 

Sarvilinna, A. ja Sammalkorpi, I. 2010. Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito.  
Ympäristöopas. Suomen ympäristökeskus. 

Vakkilainen, P., Kotola, J. ja Nurminen, J. (toim.). 2005. Rakennetun ympäristön valu-
mavedet ja niiden hallinta. Suomen ympäristö 776. 

 

  

 Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Environment Oy:n kirjallista 
lupaa. 

Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent of 
Vahanen Environment Oy. 

 



Kasvillisuuskartoitus ja niitto-
suunnitelma

1 (3)

Kalajärvi, Espoo
ENV2454

VAHANEN ENVIRONMENT OY

+358 20 769 8698 n www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2206578-8

LIITE 1
Kaikkien päävyöhykelinjojen koordinaatit



Päävyöhykelinjojen koordinaatit

Linja
Linjan
pituus

Linjan
kokonaispinta-ala

nro N E N E (m) (m2)

1 6687194.24 373969.34 6687300.86 373936.15 112 560

2 6687268.72 373803.41 6687345.42 373850.71 90 450

3 6687819.11 374413.42 6687797.08 374326.97 89 445

4 6687866.92 374249.86 6687813.23 374304.36 77 385

5 6687756.56 374158.22 6687735.79 374181.66 31 155

6 6687624.53 374240.03 6687656.71 374226.86 35 175

7 6687493.38 374114.38 6687564.52 374075.15 81 405

8 6687483.79 374046.60 6687546.13 374005.46 75 375

9 6687555.35 373901.32 6687535.92 373917.87 26 130

Alkupisteen koordinaatit
(ETRS-TM35FIN)

Päätepisteen koordinaatit
(ETRS-TM35FIN)
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LIITE 2
Päävyöhykelinjojen havaitut lajit ja tulokset

koottuna



yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys yleisyys peittävyys
Uistinvita 20 10 30 30 90 70 40 30 40 30 0,5 0,5 65 60 0,5 0,5 0 0
Ulpukka 0,5 1 30 20 0,5 5 20 10 0,5 0,5 30 15 <0,5 <0,5 1 1
Konnanulpukka 1 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 <0,5 <0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rantapalpakko 0,5 0,5 0,5 0,5
Siimapalpakko 1 0,5 <0,5 <0,5 5 1 <0,5 <0,5 2 0,5 0,5 0,5 10 3 2 1
yhteensä (%) 23 12,5 60 50 90,5 75 46 32 60 40 3,5 2 96 76 11 4 4 3
Raate 0,5 0,5 5 5 4 3 <0,5 <0,5
Järviruoko 5 5
Järvikorte <0,5 <0,5
Vehka <0,5 <0,5
Leveäosmankäämi 1 1
Kurjenjalka <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Viiltosara 5 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Jokapaikansara 1 1 <0,5 <0,5 3 2
Pullosara 1 1
Valkopiirtoheinä 0,5 0,5
yhteensä (%) 8 8 0 0 5 5 1 1 5 5 0 0 0 0 7 5 0 0

Uposlehtiset Pikkuvita 50 30 <0,5 <0,5 1 0,5 0,5 0,5
Irtokeijujat Isovesiherne 30 10
viherlevä Hauensiloparta ^ ^ ^ ^ ^ ^
Rihmamainen levä * * * * * * * * * * * *
Yhteensä (%) 81 50,5 90 60 95,5 80 47 33 66 45,5 3,5 2 96 76 18 9 4,5 3,5

^= yleisyyttä/peittävyyttä ei ole pystytty arvioimaan
*= peittävyyttä/yleisyyttä ei arvioitu

Elomuoto Laji

Ilmaversoiset

Kelluslehtiset

Päävyöhykelinjat
Linja 1 Linja 2 Linja 3 Linja 4 Linja 5 Linja 6 Linja 7 Linja 8 Linja 9
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LIITE 3
Koko järven kasvillisuusvyöhykkeet



kasvillisuuslinjat 2021

Pistemäiset havainnot
Hauensiloparta

Rihmamainen levä

Kasvillisuusvyöhykkeet
Uistinvita&Siimapalpakko

Uistinvita&Ulpukka

Järviruoko

Viiltosara

Järvikorte

Uistinvita

Ulpukka

Raate

Pikkuvita

Rantapalpakko

Siimapalpakko (harva)

Leveäosmankäämi

Isovesiherne

Kalajärven kasvillisuus

Taustakartta: Maastokartta Espoon kaupunki 10/2021

Linja 5

Linja 4

Linja 6

Linja 3

Linja 9

Linja 7
Linja 8

Linja 1

Linja 2


