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Perinnebiotoopit

• Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden myötä 
syntyneitä elinympäristöjä

• Niittyjä, ketoja (kuivia niittyjä), kallioketoja, hakamaita, 
metsälaitumia, rantaniittyjä

• Maatalouden muutoksen myötä perinnebiotooppien 
määrä on vähentynyt 

Tuoretta heinäniittyä:

• 1860-luvulla 200 000 ha

• 1960-luvulla 30 000 ha

• nykyisin noin 2700 ha

Kuva: Häntälännotkot, Somero



Miksi hoitaa 
perinnebiotooppeja?
• Perinnebiotoopit ovat lajirikkaita elinympäristöjä, 

neliömetrillä voi olla jopa 30-40 putkilokasvilajia.

• Lähes kaikki perinnebiotooppien luontotyypeistä 
ovat äärimmäisen uhanalaisia.

• Suomen uhanalaisista lajeista 24%:n 
ensisijainen elinympäristö on perinnebiotooppi.

• Maisemallisesti kauniita ja myös tärkeitä 
virkistyspaikkoja.

• Perinnebiotooppien hoidolla tuetaan myös 
paikallisia viljelijöitä.

Kuva: Parainen, Björkö
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Helmi-
elinympäristöohjelma

• Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon 
köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: 
elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun 
heikkenemiseen.

• Suomessa on nykyisin laidunnuksen ja muun 
hoidon piirissä noin 30 000 hehtaaria 
perinnebiotooppeja.

• Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa vuoden 
2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria 
perinnebiotooppeja.

• Hoitaminen ja kunnostaminen Natura-alueilla 
jatkuu, mutta myös muut arvokkaat alueet halutaan 
saada hoidon piiriin.

Kuva: Taivassalo
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Inventoinnit

• ELY-keskukset täydennyskartoittavat arvokkaimmat 
perinnebiotoopit vuosina 2019–2021. 

• Hoito ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten 
perusteella.

• VARELY:ssä inventointitarve on 3000-4000 ha.

• Inventointeja tehdään 2020:

• Konsulttityönä: Salo (Uskelanjoki, Halikonjoki), 
Kemiönsaari ja Satakunta

• Omana työnä: Hanna Hakamäki, Charlotta Berlin, 
Pipsa Kaunisto ja Liina Salonen, sekä virkatyönä 
Leena Lehtomaa ja Ritva Kemppainen 

Kuva: Masku
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Perinnebiotooppien 
hoito
• Laiduntaminen, niitto, kulotus, raivaus, 

aitaaminen

• Tärkein työkalu on maataloustuet, valtaosaa 
hoidetaan ympäristösopimuksilla

• Haasteita:

• Uutta maatalouden ohjelmakautta odotetaan, 
ympäristösopimuksia jatketaan vuosi 
kerrallaan

• Tällä hetkellä Helmi-rahoituksella ei ole 
mahdollista tehdä kunnostuksia 
yksityismailla, luonnonsuojelulain muutos ja 
erillinen asetus valmisteilla 

Kuva: Taivassalo
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Kohteiden valinta
• Arvokkaiden alueiden laajentaminen, 

verkostot

• Arvokkaat pienialaiset luontotyypit

• Inventoidut perinnebiotoopit (ELY-keskus)

• LUMO-yleissuunnitelmat, hoitosuunnitelmat

• Kysymys: kuntien pebi-aineistot?
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Kunta-Helmi 

• Kunta-Helmi rahoittaa 

• Kartoituksia ja hoitosuunnitelmia (huom. jos 

hoito jatkeena)

• Hoitoa ja kunnostuksia

• ELY-keskukselta apua

• Kohteiden valintaan

• Inventoijien ja hoitajien löytämiseen

• Pienimuotoiseen koulutukseen

• Apua hoitosuunnitelmien laadintaan

Kuva: Taivassalo
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Kunnostetaan yhdessä 

kuntiemme helmet!

Autamme mielellämme, joten 

ottakaa yhteyttä:

liina.salonen@ely-keskus.fi
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