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ETELÄ-HAAPAJÄRVI 

 

Kuva 1. Kartta Etelä-Haapajärven alueesta. Etelä-Haapajärvi on erittäin matala vesialue, syvin kohta 

korkeankin veden aikaan vain alle kaksi metriä. Keskisyvyys noin 1,5 metriä. Etelä-Haapajärveen laskee vesi 

läheisestä Kangasjärvestä Rakkineenjokea pitkin ja vesi kiertää Haapajärven kautta laskien Välijokea pitkin 

Ankelejärveen. Karttaan on merkitty numeroilla raportin kartoituspaikat. 
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Kuva 2. Vuonna 2009 suoritetun niiton aluetta karttakuvan kohdassa 1. Uudelleen suoritetettava niitto mitä 

ilmeisimmin tarpeellinen pysyvämmän vaikutuksen aikaansaamiseksi. 

 

Kuva 3. Rakkineenjoen loppupää Tervalahdessa (kartalla kohta 2). Alueella runsaasti uistinvitaa, järviruoko-

alue molemmilla rannoilla. Kasvusto toimii tehokkaana ”suodattimena” Kangasjärvestä tulevalle 

virtaukselle. 
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Kuva 4. Edelleen Tervalahtea (numero 3). Kuvassa keskellä Etelä-Haapajärveen laskeva Rakkineenjoki. 

 

Kuva 5. Matkalla Tervalahdesta kohti Etelä-Haapajärven selkäaluetta (4). Harvaa järvikaislakasvustoa jonka 

takana tiheää järviruokokasvustoa. 
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Kuva 6. Koko ”Ankeleenjärven puoleinen” ranta Etelä-Haapajärvestä (ennen Kalliolahtea) on kauttaaltaan 

järviruokokasvuston vallassa. Kuulemani mukaan tuolla rannalla osa asukkaista on kieltänyt vesikasvien 

niiton (5). 

Suurimmat ongelmat Etelä-Haapajärven alueella ovat havaintojeni mukaan Kekräsalmessa (6) joka on 

kasvamassa kokonaan umpeen. Alueella on erittäin runsasta ulpukkakasvustoa joka tukkii helposti 

perämoottorin. Käytännössä Kekräsalmen läpi pääsee ainoastaan kapeaa, muutaman metrin levyistä  

kasvustosta lähes vapaata väylää pitkin. Seuraavaksi muutama kuva Kekräsalmen alueesta. 
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Veneellä liikkuminen on muodostumassa lähes mahdottomaksi vahvavartisten ulpukoiden takia 

Kekräsalmessa joka on väylä varsinaiseen Haapajärveen. 
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Kekräsalmen kapein kohta.  Juuri Kekräsalmen  kunnostaminen lisäisi veden vaihtumista ja parantaisi 

suuresti Etelä-Haapajärven/ Haapajärven  alueen virkistyskäyttöä. 

Välijoen suu. 

Veneessä mukana olleet paikalliset tiedustelivat voisiko pohjapadon rakentaminen Välijokeen lisätä hieman 

vedenkorkeutta Etelä-Haapajärvellä ja kuinka suuri vaikutus sillä olisi esim. Ankelejärveen johon joki laskee? 

 

Karttakuvan kohta 7. Veden korkeus tällä alueella noin 1,5 metriä. Moottoriveneellä ei päässyt tämän 

lähemmäksi joen suuta. 
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Karttakuvan kohta 8. Laajalahti. Alueella runsasta järviruoko- ja järvikaislakasvustoa. Alueella on suoritettu 

niittoa ilmeisesti vuonna 2009.  

 

Havaitut lintulajit kartoitusalueella: 

- Kaulushaikara 

- Kalasääksi 

- Kalatiira 

- Valkoviklo 

- Harmaalokki 

- Naurulokki 

- Telkkä 

Syksyisin heinäsorsia kerääntyy jonkin verran Laajalahden alueelle mutta tällä kertaa niitä ei havaittu 

lainkaan. Metsästäjät ovat saaneet niitä kohtalaisen vähän saaliikseen. Alueen yleisin lintulaji oli 

harmaalokki. Lähellä karttakuvan kohdetta 7 on ihmisten rakentama pesäalusta kalasääkselle männyn 

latvassa. Pesä oli asumaton ja havaittu kalasääksi oli Kekräsalmen kohdalla. 

 

 


