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NIITTOTALKOOT LIEDOSSA  
NAUTELANKOSKEN LUONNONSUOJELUALUEELLA 

KE 1.7.2020 KLO 16.30 ALKAEN 
 
 
Nautelankosken luonnonsuojelualueen hoitamiseksi järjestetään jokavuotiset niitto-
talkoot alueen itäpuolen rinneniityllä, luontopolun varressa. Talkoisiin lähdetään 
 
keskiviikkona 1.7. klo 16.30 Nautelankosken museon pihalta 
(Nautelankoskentie 40, Lieto As.). Mukaan talkoisiin ehtii tämän jälkeenkin. Talkoo-
paikalle löytää, kun ylittää sillan joen itärannalle ja lähtee alajuoksulle luontopolkua pitkin. 
Luontopolkua kuljetaan pellon reunassa, niitettävälle alueelle johtaa järjestyksessä toinen 
luontopolulta rinnettä alaspäin lähtevä polun haara. 

  
Niittotalkoisiin voi tulla mukaan, vaikka kokemusta niittyjen hoidosta ei entuudes-
taan olisi. Paikalla on kokeneita talkoolaisia, jotka mielellään opastavat niin viikat-
teen käytössä kuin heinän nostamisessa seipäälle kuivumaan. Lapsetkin voivat 
osallistua talkoisiin heiniä haravoimalla. Niittämisen lisäksi talkoissa poistetaan alu-
eelle levinneitä vieraslajeja, kuten jättipalsamia. Talkoisiin voi ottaa mukaan omia 
työvälineitä: viikatteita, hankoja tai haravia.  
 
Niittotauolla on perinteiseen tapaan talkootarjoilua. Kun heinät on saatu seipäille, 
on talkooväellä mahdollisuus jatkaa illanviettoa savusaunan, uinnin ja grillaamisen 
merkeissä Liedon Sotaveteraanien Korsutuvalla klo 19:n jälkeen. 
 

 
 
Niittyjen hoito lisää kasvilajien runsautta 
 
Niittyjen hoidon tavoitteena on kasvilajien runsauden säilyttäminen. Monimuotoinen 
kasvisto parantaa hyönteisten ja muiden eläinten elinolosuhteita. Niittyjen hoito pe-
rustuu maan köyhdyttämiseen. Niitolla estetään niittyjen rehevöityminen ja um-
peenkasvu. Kun maaperä köyhtyy, voi maassa olevista vanhoista siemenistä nous-
ta alueen alkuperäisiä kasveja jopa tuhansien vuosien takaa. Lajien runsauden säi-
lymisen ohella säilyy myös niittyjen maisemakuva.  
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Vieraslajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueel-
taan uudelle alueelle ihmisen vaikutuksesta joko tahattomasti tai tarkoituksella. 
Nautelankosken luonnonsuojelualueelle levinnyt jättipalsami on luokiteltu haital-
liseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Jättipalsami voi muodostaa laajoja kasvusto-
ja, jotka vievät tilaa alueen alkuperäisiltä kasveilta ja kilpailevat pölyttäjistä. Jättipal-
samia on useamman vuoden ajan kitketty juurineen Nautelankosken luonnonsuoje-
lualueelta, ja esiintymiä on saatu pienennettyä huomattavasti. Joka vuotinen kitke-
minen on kuitenkin tarpeen, joten jättipalsamin torjunta jatkuu tänäkin vuonna niitto-
talkoissa. 
 
 
 
 
Talkoot järjestetään Liedon museon, Liedon 4H-yhdistyksen ja Härkätien Ympäristönsuo-
jeluyhdistyksen yhteistyönä. Savusaunan tarjoaa Liedon Sotaveteraanit ry. 
 
Lisätietoja talkoista sekä niityistä, kedoista ja niiden hoidosta voi kysellä enemmän 
Liedon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Taina Päätalolta, puh. 050 352 1968  
 
 
Paikka:  
Nautelankosken museo / Nautelankosken luonnonsuojelualue 
Nautelankoskentie 40 
21360 Lieto As. 
www.liedonmuseo.fi 
www.facebook.com/liedonmuseo 
www.instagram.com/liedonmuseo 
sp. info@liedonmuseo.fi 
puh. 050 593 1692 


