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Maisemanhoitokorttisarja koostuu 14 osasta. Kortit on laadittu 
Mahdollisuutena maisema, MAMA-hankkeessa, joka on Euroopan 
unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Etelä-
Savon sekä Keski-Suomen ELY-keskusten rahoittama.
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Kuka voi hoitaa perinnebiotooppia?
Perinnebiotooppeja voivat hoitaa maanviljelijöi-
den ja yksittäisten ihmisten lisäksi monet erilaiset 
yhdistykset ja seurat. Perinnebiotooppien hoito 
on käytännön työtä yhteisen ympäristön hyväksi. 
Sopivia kohteita – niittyjä, hakamaita ja metsälaitu-
mia – löytyy joka kunnasta.  

Perinnebiotooppien ja kulttuurimaiseman hoitoa 
varten on perustettu myös uusia yhdistyksiä.

Yhdistys voi hakea tukea 
perinnebiotoopin hoitoon
Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea viljelijöiden 
tapaan perinnebiotooppien hoitotukia. Hoidetta-
vasta alueesta tarvitaan vuokrasopimus. Lisätietoja 
ja neuvoja saat omasta ELY-keskuksestasi ja MAVIn 
sivuilta. Maisemanhoito voi sopia myös Leader-
hankkeeksi. Kysy lisää oman paikkakuntasi toimin-
taryhmästä.

l Maatalouden ympäristötuen ympäristökor-
vaussopimus (ent. erityistukisopimus) maise-
man ja luonnon monimuotoisuuskohteiden 
kehittämiseen (laidunnus, raivaus, niitto)

Lisätietoa:
www.mavi.fi
www.ely-keskus.fi

Neuvoja maisemanhoitoon:
www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/
mkn-maisemapalvelut

Laiduneläimiä ja sopimusmalleja:
www.laidunpankki.fi



Perinnebiotoopin hoito 
on luonto- ja kulttuuriteko
Vuosittaiset hoitotalkoot tai laidunnuksen järjes-
täminen auttavat säilyttämään maamme uhan-
alaisimpia luontotyyppejä ja niiden monipuolista 
lajistoa – kulttuurisista arvoista puhumattakaan. 
Perinnebiotooppien hoito on myös mielekästä 
kuntoilua.

Yhdistys voi järjestää alueelle myös laidunnuksen 
ja huolehtia perinnebiotoopin aitaamisesta ja 
laiduneläinten valvonnasta.  

Perinnebiotoopin hoitosuunnitelmassa esitellään 
alueen ominaispiirteet ja historia sekä annetaan 
neuvoja siitä, miten perinnebiotooppia tulisi hoi-
taa, jotta nämä arvot säilyisivät. 

Perinnebiotoopin niitto- tai raivaustalkoot järjeste-
tään  aina maanomistajan luvalla. Paras niittoaika 
on loppukesästä, aurinkoisena päivänä. Niittämi-
sen lisäksi on tärkeää haravoida niittojäte, jotta se 
ei  jää rehevöittämään maaperää. 

Viikatteet, haravat ja iloinen mieli riittävät talkoo-
eväiden lisäksi: jokainen kyllä oppii niittämään ja 
harjoitus tekee mestarin. 

Vaarunniittu
Vaarunniittu Korpilahdella Vaarunvuorten 
laella on vanha asuinpaikka, joka jäi autioksi 
kymmeniä vuosia sitten. Vuodesta 1991 läh-
tien niittyä on niitetty kerran vuodessa ky-
läläisten ja seudun kesäasukkaiden voimin. 
Perinteeksi muodostuneiden talkoiden jär-
jestäjä on vaihdellut vuosien mittaan, mutta 
niittäjät ovat pysyneet pääosin samoina. 

Vuonna 2013 paikallinen yhdistys,  Kulttuu-
riperintö ja luonnon monimuotoisuus ry, 
haki alueen aitaamiseen Ei-tuotannollisten 
inventointien tukea. Aidat rakennettiin ke-
sällä 2014 ja lampaat pääsivät aloittamaan 
laidunnuksen. Arvokas  paikallinen talkoo-
perinne säilytti niityn avoimena kulttuu-
riympäristönä, joka säilyy taas seuraaville 
sukupolville.


