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kana. Pitkällisen hoidon
seurauksena niukkoihin
ravinneoloihin sopeutuneet
kasvilajit ovat päässeet
runsastumaan alueilla.

Kun perinteinen karja-
talous väistyi tehokkaam-
man maatalouden tieltä,
perinnebiotooppien hoi-
to väheni. Tällöin alueet
rupesivat pusikoitumaan
ja rehevöitymään, jol-
loin avoimille alueille ja
vähäisiin ravinneoloihin
tottuneet kasvit uhanalais-
tuivat.

Hoitamalla entisiä pe-
rinnebiotooppeja ei siis
muokata vain maisemasta
kauniimpaa ja avoimem-
paa, vaan edistetään myös
luonnon monimuotoisuut-
ta. Perinteisten kasvien le-
vittäytyessä alueelle myös
esimerkiksi perhoslajien
monimuotoisuus lisääntyy.

Rantaniittyjä hoidettaessa
parannetaan myös vesistö-
jen tilaa, kun valuma-alu-
eelta kerätään pois ravin-
teita, jotka voisivat valua
veteen. Kun kerätyn kas-
villisuuden saa vielä käy-
tettyä eläinten rehuna, on
toiminta ravinteiden kier-
rätystä parhaimmillaan!

Toinen vaihtoehto ran-
ta-alueiden hoitoon on lai-
dunnus, jolloin ihmistyön
määrä vähenee huomatta-
vasti ja maisema avartuu
kuin itsestään.

VEERA on Aurajokisää-
tiön hallinnoima vesien-
suojeluhanke, jonka muut
toimijat ovat Paimionjoki-
yhdistys sekä Salossa toi-
miva Vesistöklinikka ry.
Hanke saa rahoitusta Ym-
päristöministeriön RAKI-
ohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta
saa projektikoordinaattori
Sanna Laantilta,

p. 044 775 3740 tai osoit-
teista www.aurajoki.net/
veera.php ja www.face-
book.com/veerahanke.

 








AMMATTILAATUA
 KAAJALTA!

Aika helppoahan se heinän-
teko lopulta oli, mutta kuu-
ma siinä tuli ja aikaa kului.
Ilman talkoolaisia ei työtä
olisi saatu tehtyä, joten kii-
tos heille!

Talkoiden jälkeen olikin
aika ihastella kättensä töi-

tä ja kaunistunutta maise-
maa, joka näkyy joen toisel-
le puolelle Hämeentiellekin.
Toivottavasti innostusta riit-
tää seuraavinakin vuosina
ja Virnamäen niittotalkoista
voisi tulla vuosittainen pe-
rinne. Tavoitteena on myös,

Virnamäellä talkoiltiin
niityn ja Aurajoen hyväksi

että niittoaluetta voitaisiin
laajentaa koko rinneniitylle.

Virnamäellä niitettiin heinää
ja kerättiin se seipäille, jotta
alueelta saataisiin vähennet-
tyä ravinteita ja samalla hoi-
dettua Aurajoen kulttuuri-
maisemaa.

Rantaniittyjä on laidun-
nettu ja niiltä on korjattu
eläimille rehua talvea varten
perinteisen karjatalouden ai-

Viikatteella niittäminen käy kätevästi, kun vain osaa tekniikan.

Virnamäen alueen hoito
on tärkeää, sillä se on osa
Aurajoen valtakunnallises-
ti arvokasta kulttuurimai-
semaa.


