
Suomalaiset perinneympäristöt ovat syntyneet vanhan maatalouden maankäyttötapojen seu-
rauksena. Toisin kuin nykyään, 1800-luvulla vain pieni osa suomalaisesta maatalousmaasta 
oli peltoja. Metsälaitumia, kaskimetsiä ja niittyjä sen sijaan oli runsaasti.

Perinneympäristökohteet ovat vähentyneet dramaattisesti. 1990-luvulla tehdyssä valtakun-
nallisessa kartoituksessa löydettiin hieman alle 4 000 luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaaksi arvioitua kohdetta. Niiden pinta-ala oli yhteensä vain noin 19 000 hehtaaria, kun 
sata vuotta aikaisemmin arvioitiin pelkästään niittyjä olleen noin 1,6 miljoonaa hehtaaria. 
Metsälaitumia taas oli vielä 1960-luvun puolivälissäkin noin 1,4 miljoonaa hehtaaria.

Tällä hetkellä useimmat perinneympäristötyypit ovat uhanalaisia. Sitä paitsi niissä elää 
peräti kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Perinneympäristöt vaativatkin säilyäkseen 
säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa, sillä esimerkiksi hoitamattomat niityt kasvavat nopeasti um-
peen ja niiden lajisto köyhtyy.

Eniten perinneympäristöjä on jäljellä etelässä, erityisesti Lounais-Suomessa. Lounais-
saaristosta löytyvät Suomen ainoat lehdesniityt, nummet ja tammihaat. Perämeren rannoil la 
on vielä laajoja rantaniittyjä, ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa suo- ja tulvaniittyjä. Keski-
Suomessa perinneympäristöjä on jäljellä kaikkein vähiten.

WWF järjestää talkooleirejä perinneympäristö-
jen ja niiden uhanalaisten lajien suojelemiseksi.

Ensimmäinen talkooleiri järjestettiin vuon-
na 1977 Linnansaaren kansallispuistossa Sai-
maalla. Siitä alkanut perinne jatkuu: vuodesta 
1978 lähtien on joka kesä järjestetty vähintään 
5–6 leiriä ympäri maan.

Monien leirien tärkeimpänä tavoitteena on 
raivata umpeenkasvaneita perinneympäristöjä. 
Kohteet valitaan yleensä Metsähallituksen ja 
ELY-keskusten kanssa. Leirikohteen valintaan 
vaikuttavat keskeisesti kohteen luontoarvot: ne 
järjestetään paikoissa, jotka ovat joko alueelli-

sesti tai valtakunnallisesti arvokkaita luonto-
kohteita. Hoitoa kaipaavia arvokkaita perinne-
ympäristöjä on niin yksityisillä kuin valtion kin 
mailla. Arvokkaimmat perinneympäristökoh-
teet on kohtuullisen hyvin kartoitettu, ja ne 
ovat luonnonsuojeluviranomaisten tiedossa.

Joidenkin leirien tarkoituksena on tehdä 
luonnossa liikkumisesta helpompaa ja mu-
kavampaa. Leireillä on myös tehty meritutki-
musta ja kunnostettu virtavesiä.

Leirejä järjestämällä WWF haluaa myös 
antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua 
käytännössä luonnonsuojelutyöhön.

Talkooleirit

WWF:n talkooleireillä autetaan luontoa muun muassa 
kunnostamalla joka kesä arvokkaita ja uhanalaisia suoma-
laisia perinneympäristöjä. Leirit ovat ainutlaatuinen yhdis-
telmä kovaa työtä, mukavaa seuraa ja upeita maisemia.
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Leiri pähkinänkuoressa
Talkooleireillä tehdään töitä kahdeksasta viiteen. 
Työpäivän jälkeen perehdytään luontoharrastuk-
seen, tarinoidaan nuotion loimussa, kalastellaan 
ja saunotaan. Pidemmillä leireillä yksi päivä on 
varattu retkeilyyn.

Monet talkootöistä ovat fyysisesti raskaita, ja 
siirtymät leiripaikalle ja työkohteisiin voivat olla 
pitkiä. Leiriläisiltä odotetaan siis maastokelpoi-
suutta ja reipasta talkoomeininkiä.

WWF huolehtii kuljetuksista leirin aikana. 
Leiriläiset maksavat itse matkansa leirikirjeessä 
ilmoitettavaan kokoontumispaikkaan leiripaikan 
läheisyydessä. Muonituksesta vastaa WWF:n lei-
rikokki. Leireillä asutaan yleensä omissa teltoissa. 
WWF:llä on myös muutamia telttoja, joita voi 
tarvittaessa lainata.

Lisätietoja leireistä löytyy osoitteesta 
wwf.fi/talkooleirit. Talkooleiritoimintaan voi 
konkreettisen tekemisen lisäksi osallistua myös 
tekemällä lahjoituksen.

Esimerkkejä järjestämistämme talkooleireistä
• Saaristomerellä sijaitsevan Jurmon arvokkaat perinnemaisemat tarjoavat elinympä-

ristön useille uhanalaisille kasvi- ja hyönteislajeille. Erityisesti kalkkivaikutteiset simpuk-
ka sorakedot ovat kasvistoltaan äärimmäisen arvokkaita. Jurmossa järjestämillemme ta l  -
koo leireille on osallistunut innokkaita luontoihmistä aina Tsekistä ja Valko-Venäjältä asti.
Leiriläisten työtehtäviin on kuulunut ennen kaikkea katajan raivaamista arvokkaamman
kasviston tieltä.

• Linnansaaren kansallispuisto Saimaalla on valtakunnallisesti arvokas perinnemai-
sema – juuri täältä WWF:n talkooleiritoiminta 40 vuotta sitten alkoi. Linnansaaressa vapaa-
ehtoiset ovat useana vuonna hoitaneet niittyjä ja metsälaitumia perinteisin menetelmin
rai vaten ja viikatteilla niittäen. Umpeenkasvun ehkäisemisestä hyötyvät lukuisat uhanalaiset
lajit, esimerkiksi karvakukkajäärä, joka saa ravintonsa niityiltä.

• Örön tsaarinaikaisen linnakesaaren nummet, hiekkaiset kedot ja harvapuustoiset,
sa van nimaiset paahdemänniköt ovat jo kauan elättäneet maamme arvokkainta hyönteis-
lajistoa. Se on esimerkiksi Suomen tärkein kohde perhosten suojelussa. Vuonna 2015 saari
avautui yleisölle. Samana vuonna järjestettiin Örön ensimmäinen talkooleiri.

• Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa on järjestetty kahdeksan talkooleiriä vuo-
sina 1978–2012. Leireillä on hoidettu Oulankajokivarren tulvaniittyjä, jotka muodostavat
valtakunnallisesti arvokkaan ja ainutlaatuisen perinnemaisemakohteen. Rantaniittyjen kuk-
kaloistosta löytyvät muun muassa ketonoidanlukko, kullero, kissankello, metsäkurjenpolvi,
mesiangervo ja pulskaneilikka. Leiriläiset ovat myös rakentaneet kansallispuistoon pitkos-
puita, portaita, veneluiskia, perinteistä poroaitaa sekä sorastaneet ja merkinneet polkureittejä.
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KOLMANNES SUO-
MEN UHANALAISIS-
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PERINNEYMPÄRIS-
TÖSSÄ

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.
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