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KATSO KAIKKI KORTIT:
JULKAISUT.METSA.FI/JULKAISUT/SHOW/2470

Tiedätkö metsän, missä alkuperäinen, somasti mutkitteleva puro on kadonnut
ja vesi virtaa suoraksi peratussa ojassa? Tai oletko kuullut, että lähipurossa on
aikoinaan polskinut taimenia? Onko läheinen lintujärvi kasvamassa umpeen?

TUUMASTA TALKOISIIN

Moni menestyksekäs luonnonhoitotyö on alkanut yksittäisen ihmisen tai pienen porukan
aktiivisuudesta. Talkoilla työ toteutuu! Ensin tarvitaan hyvät pohjatyöt ja vähän vaivannäköä,
mutta neuvoja löytyy – ja kohteitakin mukavan porukan kanssa talkoiltaviksi.

Kunnostus alkaa päänvaivalla…
Kanavoi talkoointoa ensin tiedon ja yhteistyökumppaneiden hakuun, niin saatte selville, mistä
vesi valuu ja mitä lupia toimintaanne tarvitaan. Kunnostettu puro, suo tai muu kosteikko tukkeutuu tai samenee pian uudelleen, jos yläpuoliselta valuma-alueelta tulee jatkuvasti ravinteita
ja maa-ainesta.

jatkuu hartiatasolla…
Käsityönä saa aikaan paljon hyödyllistä; voi kunnostaa lähteitä, ohjata puron 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 suojapaikkoja. Liiallisen
rantaruovikon poisto on myös usein hartiahommaa.

ja silmät seuraavat tuloksia
Työn tuloksia on kiinnostava seurata. Tulevatko taimenet takaisin puroon? Mitkä linnut valitsevat kosteikon pesimäpaikakseen? Mitä muita lajeja ilmestyy kunnostettuun ympäristöön?
Samalla tulee tarkkailtua, tarvitaanko pieniä lisätoimia.

Opas purojen kunnostajille: Hoida ja kunnosta
lähipuroasi (vesi.fi).
Kunnosta järvesi! Peli opettaa valuma-alueilta
lähtien lopputulokseen asti (pelastajarvi.fi).
Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Vinkkejä,
videoita ja kokemuksia kunnostustöistä sekä
oppimateriaaleja: vesi.fi.
Purojen tilan arviointia ja kunnostusmenetelmiä
havainnollistaa tarinakartta. Suomen ympäristökeskus, Freshabit-hanke (syke.maps.arcgis.com).
Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää talkoita kansallispuistoissa ja muilla hoitamillaan
suojelualueilla. Voit myös ehdottaa niiltä talkookohteita oman porukkasi toteutettavaksi. Tutustu
tapahtumiin (luontoon.fi/vapaaehtoistoiminta/
talkoot)!
Järjestöistä mm. WWF ja Suomen luonnonsuojelu
liitto ilmoittavat luontotalkoista verkkosivuillaan.
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