
Niittotarveselvitykset Pieksämäki 
 

Letvetlampi 
 

Letvetlampi on matala, lähes umpeenkasvanut lampi, jonka läpi laskee Törmäjoki Härkäjärvestä 

Siikalahteen. Vedenkorkeus oli selvitystä tehtäessä noin 20-30 cm (paikallisen asukkaan arvio), 

mikä oli paikallisten mukaan melko paljon. Heidän mukaansa lampi on usein ollut lähes kuivana ja 

oletettavasti vedenkorkeus laskee kesän loppua kohti. 

 

Lammen vapaata vesialuetta ympäröi länsi-, etelä- ja itäpuolelta järviruokokasvustot. Lammen 

pohjoispuolella kasvaa leveää saraikkoa, joka muuttuu vesialuetta lähestyttäessä kortteikoksi 

(järvikorte). Lammen keskellä kasvaa runsaasti järvikaislaa (jonkin verran myös saroja, järviruokoa 

ja raatea). Järvikaislaa on runsaasti etenkin lammen itäreunalla. Kasvillisuusalueet ja vapaan veden 

alueet muodostavat laikkuja. Lammen pohjoispuolella ilmaversoisista vapaata vettä on enemmän, 

mutta siellä mistä ilmaversoiset puuttuvat vesialueen peittää runsaat lumme- ja ulpukkakukinnot. 

 

Alueella havaittiin runsaasti korentoja, sekä vaalea haikara (mahdollisesti harmaahaikara?) ja 

haukkoja.  

 

Veneet on helpointa saada Letvetlampeen ajamalla ne Törmäjoen kautta Härkäjärvestä tai laskea 

Törmän maatilan joenpuoleisesta rannasta, sillä jokiuoma on ainoa paikka, josta voimakas 

ilmaversoinen kasvillisuus puuttuu. Lammen rannat ovat kaikki loivia, mutta läjityspaikaksi 

parhaiten sopinee Törmän maatilan joenpuoleinen ranta tai keskusvedensaaren ranta, jossa on noin 

20 metrin leveydeltä järviruokokasvustoa. 

 

Asukkaiden mukaan Keskusveden saareen on suunniteltu jonkinlaista matkailupaikkaa sorsastajille. 

 

 

Eteläosa 

 

Keskusveden saaren länsipuolella sijaitseva lahdukka on kasvanut umpeen. Kasvillisuus yltää lähes 

saaren kärjestä Kotkatniemeen. Ilmaversoinen kasvillisuus muodostaa ruoho-pensasluhdan (josta 

voi kävellä yli), lähimpänä avointa vesialuetta on tiheä järviruokokasvusto. Lahdukassa on aiemmin 

ollut kanava, jota pitkin tulvavedet ovat päässeet purkautumaan Letvetlammen eteläosasta lammen 

pohjoispäätyyn. Sittemmin kanava on kasvanut umpeen. Paikalliset asukkaat toivoisivat, että 

kanava avattaisiin, jotta tulvavedet pääsisivät purkautumaan. Valtalajeja lahdukassa ovat sarat, 

järviruoko ja -korte. 

 

Keskusveden saaren pohjoiskärjen ympärillä on melko tiivis järviruokokasvusto (noin 20 metriä 

rannasta), jonka seassa kasvaa järvikortea. Järviruoko ja -korte ovat kooltaan noin 1,5-2,0 metriä 

(vesirajan yläpuolella). Ruovikon takana avautuu vapaan veden alue, jossa kasvaa melko runsaasti 

lummetta ja ulpukkaa, sekä mm. raatea. 

 



 
Kuva 1 Näkymä keskusvedensaaren pohjoiskärjestä 

 

Keskusveden saaren itäpuoli on merkitty linnustollisesti merkittäväksi alueeksi. Alueen peittää 

ruoho-pensasluhta (kantaa ihmisen). Keskusveden saaren itäreunassa kasvaa järviruokoa, mutta 

kuljettaessa luhdan yli itään päin se vaihettuu saraikoksi. Keskellä luhtaa virtaa joki, jonka 

reunamilla kasvaa leveäosmankäämiä. Vapaan veden alue tunkeutuu itäpuolella syvemmälle 

luhtaan kuin länsipuolella. Valtalajeina luhdassa ovat pullosara ja järvikorte. 

 



 
Kuva 2 Näkymä keskusvedensaaren itäpuolella sijaitsevasta lahdukasta 

 

Länsiosa 

 

Törmäjoessa ei kasva juurikaan kasva vesikasveja, mutta heti Letvetlammen suulle on muodostunut 

tiheä järviruokoseinämä. 

 

 
Kuva 3 Näkymä Kotkatniemestä, jossa Törmäjoki laskee Letvetlampeen 



 

Pohjoisosat 

 

Lammen pohjoispuolella rannat muodostuvat ruoholuhdasta (~200 metriä metsän reunasta), joka 

muuttuu kortteikoksi lähestyttäessä avoimen veden aluetta. Siellä täällä kasvaa joukossa muutamia 

osmankäämiä. Pohjoispuolelta pääsee kävellen hyvin lähelle avointa vettä. Avoimen veden alueet 

ovat laajempia lammen pohjoispuolella ja ne näkyvät paremmin, koska järviruokokasvustot 

puuttuvat kokonaan. Valtalajeja ovat pullosara, kurjenpolvi ja järvikorte. 

 

 
Kuva 4 Näkymä Letvetlammen luoteiskulmasta Törmän maatilan pohjoispuolelta 

 

Lammen koiliskulmassa sijaitseva lahdukka on kasvanut umpeen. Kasvillisuus koostuu heinistä, 

saroista ja järvikortesta. 

 

Itäosa 

 

Lammen itäreunalla pensaikko vaihtuu järviruokokasvustoon, joka vaihtuu tiheäksi 

järvikaislavyöhykkeeksi lähestyttäessä lammen keskiosaa. 



 
Kuva 5 Näkymä Letvetlammen pohjoispuolelta paikasta, jossa puhelinlijat ylittävät lammen 

 

Keskiosa 

 

Avoimen veden keskellä ilmaversoinen kasvusto on pääasiassa järvikaislaa, joukossa on myös 

järvikorte- ja järviruoko-, sekä saralämpäreitä. Siellä missä ilmaversoisia ei ole, peittää vedenpintaa  

runsaat lumme- ja ulpukkakasvustot (ulpukka etenkin eteläpuolla). Keskiosalle leimallista on 

ilmaversoisten kasvilämpäreiden ja avoimen veden vaihtelu. 

 



 
Kuva 6 Näkymä Törmän maatilan pihasta lammen länsirannalta kohti Keskusvedensaarta 

 

 
Kuva 7 Näkymä Törmän maatilan pihasta lammen länsirannalta kohti itää 



 
Kuva 8 Näkymä Keskusvedensaaresta (lähes kärjestä) länteen  

 

 
Kuva 9 Näkymä Letvetlammen pohjoispuolelta 

 

 

 

 

 



 

Kyyveden Siikalahden pohjukka 
 

Yleinen kuvaus alueesta 

 

Siikalahden pohjoisosat ovat kasvamassa umpeen. Rantoja hallitsevat tiheät heinä-, järviruoko- ja 

järvikortekasvustot. Siellä missä vapaata vettä on, vedenpinnan peittävät runsaat kelluslehtisten 

kasvustot ja ilmaversoisten muodostamat kasvillisuuslämpäreet. Luodesalmen läpi raivattu 

venereitti on kasvamassa umpeen. Perämoottoria ei veneessä voi käyttää Lehtosen saaren 

länsipuolella ollenkaan. 

 

Veneen laskupaikka löytyy Siikalahdesta Lehtilän mökin yläpuolelta. Mahdollisia läjityspaikkoja 

ovat Rauhanniemi, sekä Luodesalmen rannat (itärannalla ei mökkejä). Rannat näyttävät matalille, 

mutta vaativat niittoa, jotta niihin pääsee käsiksi. 

 

Alueella havaittiin kaulushaikara, joka paikallisen mökkiläisen mukaan pesii Lehtosen saaren 

länsipuolella. Haikara laskeutui Lehtosensaaren rantaan hieman linnustoselvityksen mukaisen 

linnustollisesti arvokkaan alueen ulkopuolelle. 

 

Siikalahden pohjoisosat 

 

Siikalahden luoteiskulmasta lahteen laskee Törmäjoki. Pohjukka, johon Törmäjoki laskee, on lähes 

umpeenkasvanut. Lahdelta pohjukkaan johtaa vain kapea (noin 20 m) ruopattu kulkureitti, jota 

ympäröivät tiiviit heinä-sarakasvustot (kuva 10.). Joen reunoja ympäröivät kasvustot ovat niin 

laajoja ja tiheitä, että ne muistuttavat luhtaa, itäpuolella onkin heinikon seassa havaittavissa 

pensoittumista. Ruopatun jokireitin varrella kasvaa myös leveäosmankäämiä ja kelluslehtisistä 

ulpukoita ja uistinvitaa. Joen länsipuolella heinäluhdan takana kasvaa järvikaislaa ja on jonkin 

verran avointa vesialuetta. 

 



 
Kuva 10 Näkymä Siikajoelta kohti Törmäjoen suuta 

 

Koskelan rannassa Siikajoen länsipuolella on rannan heinikon ja joenvartta reunustavan 

heinäkasvuston välissä avoimen veden alue, joka on umpeen kasvamassa (esiintyy runsaasti 

uistinvitaa, ulpukkaa, lumpeita, ratamosarpioita ja pystykeiholehteä). Itäpuolella sijaitsevan 

heinäkasvuston reunassa kasvaa järviruokoa ja -kaislaa. Pohjoiseen katsottaessa alueen rajaa kapea 

järvikaislakasvusto, jonka takana on pieni avoimen veden alue, joka päättyy tiheään 

heinäkasvustoon (kuva 11.). 

 



 
Kuva 11 Näkymä Koskelan rannan edustalta 

 

 

Koskelan alapuolella sijaitseva lahdukka on umpeenkasvanut ja muodostaa ruoholuhdan. Luhdan 

edessä kasvaa laikkuina järviruokoa ja järvikaislaa, tuppoina saroja ja leveäosmankäämiä. Vapaan 

veden alue on täynnä ulpukkaa ja uistinvitaa, myös vesikuusia esiintyy (kuva 12.).  

 

 
Kuva 12 Koskelan alapuolinen lahdukka Koskelan rannan suunnasta kuvattuna 



 

 

Lahdukan (johon Riutanniityltä laskee oja) eteläpuolella sijaitsevan nimenkärjen edessä on tiheä 

järvikortekasvusto (noin 100 metriä rannasta) (kuva 13.). Korten edessä on ulpukkavyöhyke. 

Lehtosen saaren kärjen kohdalta Luodesalmen valtaa lähes kokonaan tiheät järvikortekasvustot 

kummaltakin puolelta salmea. Avoimen veden alueella kasvaa ulpukkaa ja harvaa järviruokoa. 

 

 
Kuva 13 Järvikortekasvustoa Luodesalmen pohjoiskärjen länsipuolella 

 

Luodesalmi 

 

Luodesalmen keskiosissa rannoilla kasvaa saraa ja järviruokoa sekä salmen keskellä suuret 

lämpäreet järvikortea (kuva 14.). Salmen keskiosassa järviruokoseinämä (kuva 15.) peittää lähes 

kokonaan venereitin, keskellä on vain kapea väylä, josta pääsee veneellä soutaen läpi. Salmen 

länsipuolella järviruokokasvuston ja rannan välissä on vapaanveden vyöhyke, josta veneellä pääsee 

kiertämään salmen keskiosaa peittävän järviruokokasvuston. Itäpuolella tiheä järviruokokasvusto 

yltää rantaan asti. Vapaan veden alueella kasvaa uistinvitaa ja ulpukkaa, sekä suurikokoista ärviää 

(kiehkuraärviä?) 

 



 
Kuva 14 Järvikorte kasvustoa Luodesalmessa. Näkymä kohti Lehtosensaaren pohjoisrantaa 

 

 
Kuva 15 Järviruokoseinämä Luodesalmen keskiosassa 

 

Luodesalmen länsirannalla oleva saari on kasvanut länsiosastaan kiinni mantereeseen tiheän 

järviruokakasvuston avulla. 

 



Luodesalmessa on kaksi kapeikkoa, jotka aiheutuvat tiheän järvikortekasvuston voimakkaasta 

kasvusta veneväylälle. Jälkimmäinen järviruokokapeikko sijaitsee salmessa sijaitsevan saaren 

eteläpuolella (kuva 16.). Järvikorte muurin eteläpuolella valtakasviksi muuttuu järvikorte. 

Veneväylän vieressä järvikortekasvustojen edessä kasvaa ulpukkaa ja uistinvitaa. 

 

 
Kuva 16 Järviruo'on muodostamat pullonkaulat Luodesalmessa  

 

Niittotarvekartoitusalueen eteläosassa sijaitsevan saaren takana oleva lahdukka on kokonaan 

umpeen heinittynyt. Pikkusaaren takana kasvaa järvikortea. Heinäluhdan etuosassa kasvaa myös 

ulpukkaa, alismaa ja vesikuusta suurina ryppäinä (kuva 17.).  

 



 
Kuva 17 Niittotarveselvitysalueen eteläisin lahdukka 

 

 

Lehtosen saari 

 

Lehtosen saaren eteläkärjessä kortekasvustot ovat harvoja, pienten saarten välit täyttyvät tiheistä 

sara-heinäkasvustoista. Saaren pohjoisosassa länsipuolella oleva pieni saari on kasvanut kiinni 

pääsaareen, sillä välin täyttää tiheä sarakasvusto. Pikkusaaren länsipuolella kasvaa suurella alueella 

tiheässä läpitunkematonta järvikortea (kuva 18.). 



 
Kuva 18 Järvikortekasvusto Lehtisensaaren pohjoisosassa 

 

Saaren pohjoisosassa kasvaa rannalla hieman saraa. Vastarannalle katsottaessa järviruokokasvustot 

tulevat melko lähelle saaren kärkeä. Vapaan veden alue on kapea ja se kasvaa täytenään ulpukkaa ja 

uistinvitaa. Siellä täällä on myös harvoja järvikaisla- ja heinäsaarekkeita. 

 

Rauhanniemi 

 

Rauhanniemen mökkirantaan on raivattu noin 20 metriä leveä reitti tiheän ja korkean 

järviruokokasvuston läpi. Tähän mökkirantaan on vuoden 2011 niitoissa tarkoitus läjittää 

niittojätteet. Vapaalla vesialueella kasvaa melko runsaasti ulpukkaa ja jotain ärviää. Ruovikon 

eteläpuolella kasvaa myös osmankäämiä. 

 



 
Kuva 19 Järviruokokasvustoa Rauhanniemen edessä 

 

Itäsalmi 

 

Mökkiläisten toiveena on että Luodesalmen sijasta niitettäisiin Itäsalmea, sillä jos vesi virtaa 

Luodesalmen kautta Itäsalmi kasvaa umpeen. Tällä hetkellä Itäsalmessa on havaittavissa Lehtosen 

saaren rannassa noin 10 metriä leveä järviruokokasvusto koko saaren pituudelta, joka kiinnittää 

saaren itäpuolella sijaitsevan pikkusaaren kiinni pääsaareen. Salmen idänpuoleisella mökkirannalla 

rantakasvillisuutta on niitetty mökkiläisten toimesta venelaskupaikan, Lehtilän mökin ja alapuolella 

sijaitsevan mökin edestä. Lehtilän mökin ympäristössä kasvaa järviruokoa ja alapuolella sijaitsevaa 

mökkiä kohti kuljettuessa kasvusto muuttuu teräväreunaisesti järvikorteksi. Vapaan veden alueella 

kasvaa jonkin verran ulpukkaa. 

 



 
Kuva 20 Kuva Lehtisen mökin rannasta etelään (Itäsalmi) 


