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Moni nauttii puutarhanhoidosta 
ja voimakkaasti muokatusta 
pihasta, mutta mielikuvamme 
hyvin hoidetusta puutarhasta 
ei aina ole parhaaksi luonnolle. 
Oletko ajatellut, että 
lannoitteet, torjunta-aineet, 
multa ja kompostiseokset sekä 
muut pihalle levitettävät aineet 
voivat aiheuttaa lähivesistön 
kuormittumista etenkin 
rinnetonteilla? Tai että lyhyeksi 
leikatut nurmikot heikentävät 
monimuotoisuutta sekä veden ja 
ravinteiden pidättymistä? Pihan 
läpäisemättömistä kiveyksistä 
puhumattakaan?

Pölyttäjähyönteisten määrä maailmassa on pudonnut 
huolestuttavan alas.  Syinä hyönteiskatoon ovat elinympä-
ristöjen katoaminen,  torjunta-aineiden käyttö, vieraslajit 
sekä ilmastonmuutos.   Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat kimalai-
set ja muut mehiläiset, mutta myös perhoset, kukkakär-
päset ja jopa jotkut kovakuoriaiset pölyttävät kasveja.  
Ihminen on riippuvainen pölyttäjistä, sillä 75 % viljely-
kasveistamme on hyönteispölytteisiä.  Pölyttäjiä voit 

auttaa luomalla niille sopivia elinympäristöjä kas-
veilla, jättämällä  osan pihasta kukkaniityksi sekä 

suosimalla pölyttäjäystävällisiä puita ja pensaita, 
kuten raitaa ja muita pajuja. Pölyttäjille on 

tärkeintä, että ravintoa riittää varhaisesta 
keväästä myöhäiseen syksyyn. Vanhat 

lahopuut tarjoavat hyönteisille 
turvaa, mutta apua  tuovat 

myös hyönteishotellit, 
joita voi ostaa tai 

a skarre l l a 
itse.

Vähemmän 
on 

enemmän

Suuria nurmipinta-aloja kannat-
taa välttää, sillä nurmikko on 
monotoninen ja muuttuu hel-
posti vettä huonosti läpäiseväk-
si.  Vain erittäin hyväkuntoinen ja 
karikepitoinen nurmi imee ja pi-
dättää edes kohtuullisesti vettä. 

Vanhoja lehtiä ja muuta kasvi-
materiaalia ei tarvitse haravoida  
pois, vaan niiden voi antaa maa-
tua paikallaan. Maatuva aines ra-
vitsee maaperää sekä lisää mik-
robitoimintaa ja kastematoja. 
Myöskään nurmikon leikkuujä-
tettä ei tarvitse kerätä pois, vaan 
se kannattaa jättää hoitamaan  
nurmea luontaisesti. 

Auta 

pölyttäjiä

Lisää aiheesta osoitteessa:
https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/puutarhanhoito
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Vesistöystävällinen

Puutarha



LUO 
RANNALLE 

KASVILLISUUSPUSKURI

Perusta 
sadepuutarha

Vesistöjä voi suojella ranta-aluei-
den kasvillisuusvyöhykkeillä, jot-
ka ovat mahdollisimman luon-
nontilaisia. Jätä vesirajaan puiden 
ja pensaiden muodostama kais-
tale, ja sen yläpuolelle niitty 
ruohokasveille. Puut, pensaat ja 
ruohokasvit hillitsevät rankka-
sateiden aiheuttamaa eroo siota 
sitomalla juurillaan maata ja pi-
dättävät vedestä ravinteita. 

Lisäksi ne varjostavat ja viilen-
tävät rantavettä sekä tuottavat 
humusta, joka ylläpitää matalien 
rantojen ekosysteemejä.  Suosi 
myös muualla tontillasi puus-
toalueita, jotka sitovat fosforia 
moninkertaisen määrän nurmi-
koihin verrattuna. Pidä puusto 
kerroksellisena ja vaihtelevana. 
Harvenna tarvittaessa mutta 
mieluiten vähän kerrallaan.

Sadepuutarha on maisemaan 
rakennettu, huolella suunnitel-
tu painanne, jossa voi toteutua 
kaikki sadevesien hallinnan kei-
not eli kuljetus,  varastointi, haih-
duttaminen, imeytys ja suodatus.  
Päällepäin sadepuutarha näyt-
täytyy yleensä veden kertymä-
alueena rankkasateilla ja lumen 
sulannan aikaan – sekä suunnit-
teluvalinnoista riippuen hyvin 
hoidettuna kukkapenkkinä tai 
luonnon lähteikkönä. Sadepuu-
tarha myös puhdistaa valumave-
sistä ravinteita ja haitta-aineita. 
Kasvillisuuden merkitys sade-
puutarhoissa on kaksiosainen, 
molemmilla puolilla maanpintaa. 

Kasvien juuristo imee  vettä sekä 
kuohkeuttaa maata. Toisaalta 
lehti- ja muu viherpinta-ala pait-
si haihduttaa vettä myös viivyt-
tää sadeveden matkaa maahan 
– kasvillisuuden kasvaessa yhä 
lisääntyvässä määrin. Sadepuu-
tarha lisää monimuotoisuutta, 
sillä monilajinen ja kerrokselli-
nen kasvillisuus houkuttelee pai-
kalle etenkin erilaisia hyönteisiä. 
Sadepuutarhan kasvillisuuden 
valinnassa on yksi tärkeä seikka 
ylitse muiden.  Kasvien tulee olla 
sellaisia, että ne sietävät toisi-
naan jopa lammikoituvaa vettä 
mutta myös kuivuutta. 

Istuta erilaisia kasveja: maan-
peittokasveja, ruohoja, kukkivia 
perennoja, pensaita ja puita. 
Vesiensuojelu- ja monimuotoi-
suusvaikutukset tehostuvat, 
kun lajisto on monipuolista. 
Huomioi kasvivalinnoissa paitsi 
kasvien valon ja kosteuden tar-
ve myös kasvuvyöhyke sekä ym-
päröivän maaperän laatu.  Vältä 
istuttamasta suoriin riveihin ja 
pyri luonnonmukaiseen asette-
luun, jossa jää tilaa uudelle kas-
vulle. Suosi kotoperäisiä kasvi-

lajeja, sillä ne ovat sopeutuneet 
vallitseviin sääoloihin ja tukevat 
eliöstön monimuotoisuutta. 
Vältä vieraslajeja tai voimak-
kaasti leviäviä lajeja.  Kasvien 
istuttamisen sijaan voi harkita 
myös luonnollista kasvittumis-
ta, jota voi avittaa kylvämällä ja 
kitkemällä tavoitellen lajistoon 
esimerkiksi luhtalemmikkejä, 
rantakukkaa ja kurjenmiekkoja. 
Luonnossa rauhoitettuja lajeja 
ei saa siirtää eikä edes niiden 
siemeniä saa poimia. 
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