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Puroja on suoristettu ja niihin on tehty patoja ja siltarumpuja, mikä on voinut 
johtaa siihen, että alkuperäiset eläin- ja kasvilajit eivät enää pärjää. Mutta 
puroja on helppo kunnostaa kaloille ja kalastajille! Puron muu luonto hyötyy 
samalla, kuten ikänestorimme jokihelmisimpukka.

Palautus kohti luonnontilaa kannattaa aloittaa ylhäältä eli selvittää, mistä vesi valuu. Kun-
nostettu puro tukkeutuu tai samenee pian uudelleen, jos yläpuoliselta valuma-alueelta tulee 
ravinteita ja maa-ainesta. Kun taustatiedot ja luvat ovat selvillä, päästään hommiin.

Vähällä vaivalla suuret hyödyt
Jo käsityönä pienelläkin porukalla saadaan aikaan paljon hyödyllistä; voidaan ohjata puro 
vanhaan uomaan tai vaikkapa vyöryttää purosta nostetut kivet takaisin monipuolistamaan 
lajien asuinpaikkoja. Puupöllien kiilaaminen puron pohjalle hidastaa virtausta, ohjaa vettä 
ja toimii sammalien kasvualustana. Lohikaloille voi tehdä kutusoraikkoa ja poikasille suoja-
paikkoja. 

Kalojen vaellusesteiden poistamiseksi tehdään paljon yhteistyötä kautta maan. Niin saadaan 
kalateitä rakennettua, patoja purettua ja siltarumpuja tarpeeksi syviksi.

Lohikalat simpukoiden isäntinä
Kun taimenet nousevat taas puroon, niiden kiduksissa voi jonkin aikaa olla kyydissä myös 
jokihelmisimpukoiden eli raakkujen poikasia, ennen kuin ne pudottautuvat puron pohjaan. 
Nämä harvinaiset luontoaarteemme voivat sitten elää parisataavuotiaiksi!

TUUMASTA TOIMEEN
Opas purojen kunnostajille: Hoida ja kunnosta 
lähipuroasi (vesi.fi).

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välit-
tää tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Vinkkejä, 
videoita ja kokemuksia kunnostustöistä sekä 
oppimateriaaleja: vesi.fi.

HYDROLOGIA-LIFE-HANKE: SOIDEN JA KOSTEIKKOJEN KUNNOSTUSTA YLI 100 KOHTEESSA KAUTTA SUOMEN 2017–2023.
WWW.METSA.FI/HYDROLOGIALIFE 
HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN LIFE-OHJELMASTA. AINEISTON SISÄLTÖ HEIJASTELEE SEN TEKIJÖIDEN 
NÄKEMYKSIÄ, EIKÄ EUROOPAN KOMISSIO TAI CINEA OLE VASTUUSSA AINEISTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ.

TIESITKÖ?
Puroja tutkitaan ja kunnostetaan ja niiden lajistoa 
autetaan monissa hankkeissa, joita EU osaltaan 
rahoittaa. Metsähallituksen Luontopalvelujen 
vetämiä suurhankkeita on mm. Hydrologia-LIFE. 
Se kunnostaa erilaisia kosteikkoja ja jakaa tietoa 
(metsa.fi/hydrologialife).

Kalastuslupa valtion vesille on sijoitus luontoon. 
Metsähallituksen Eräpalvelut käyttää lupatuloja 
kalavesien hoitoon (eraluvat.fi/kalastus/kalave-
sien-vastuullinen-hoito-ja-kaytto).

Purot takaisin kaloille ja kalastajille!
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