
Miksi hoidamme niittyjä?
Why do we maintain meadows?

MITEN VOIN OSALLISTUA LUONNONHOITOON?

HOW CAN I PARTICIPATE IN NATURE MANAGEMENT? 

Suomessa voit helposti osallistua luonnonhoitoon ja -suojeluun. 
Vapaaehtoistyössä voit tutustua uusiin ihmisiin ja pääset vaikuttamaan ympäristön tilaan. 
Lisätietoa vapaaehtoistyöstä löydät esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta www.sll.fi.

In Finland it is easy to find ways to participate in nature management activities. There are many 
 organisations and volunteers in Finland who engage in nature conservation and nature management.  
As a volunteer worker, you will have the opportunity to meet new people and improve the state of the 
environment. You will find more information about voluntary work for example on Finnish Association for 
Nature Conservation website www.sll.fi. 

Tämä esite on tehty Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeessa vuonna 2020. 
Kolu-hanketta toteuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. 
Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). 
Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta. 

This brochure is produced by the Kolu project (Integration through nature management) in 2020. 
The Kolu project is an enterprise of the Finnish Association for Nature Conservation (FANC) Pirkanmaa. 
It is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).  
The project has gratefully utilised the expertise of the Pirkanmaa Centre for Economic Development, 
 Transport and the Environment.

Lisätietoa 2020 luonnonhoitoretkistä 

Information about nature management trips on 2020

www.facebook.com/KoluPirkanmaa 
www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu
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MIKÄ ON NIITTY?

WHAT IS A MEADOW?

 t Niitty on avoin alue, jossa kasvaa erilaisia kukkakasveja.

 Kotieläimet laiduntavat niityllä.

 Niityltä kerätään eläimille rehua.

 Niitty voi syntyä myös ilman ihmisen vaikutusta. 

 t A meadow is an open site, where different flowering plants grow.

 Farm animals graze on meadows.

 Fodder for farm animals is collected from meadows.

 Natural meadows occur without human activity.

MIKSI NIITYT OVAT TÄRKEITÄ? 

WHY ARE MEADOWS IMPORTANT?

 t Niityt vähenevät, koska nykyisin kotieläimet  
 laiduntavat niityillä vain harvoin.

 Niityillä elää harvinaisia kasveja ja hyönteisiä. 
 Ne katoavat, jos niittyjä ei hoideta.

 Hyönteiset ovat tärkeitä,  
 koska ne pölyttävät kukkakasveja.

 Vaihteleva maisema on kaunis. 

 t Meadows are becoming scarce, because farm  
 animals rarely graze on meadows. 

 Meadows are home to rare plants and insects. 
 They disappear, if the meadows are not 
 maintained.

 Insects are important, because they pollinate  
 flowering plants.

 A varied landscape is beautiful. 

MITEN NIITTYÄ HOIDETAAN?

HOW DO WE MAINTAIN MEADOWS? 

 t Kotieläimet pitävät niityn avoimena 
 syömällä korkeita kasveja.

 Kasveja niitetään viikatteella tai koneilla. 

 Kasvit kerätään ja kuljetetaan pois.

 Niityltä poistetaan puita ja pensaita.

 t Farm animals keep the meadow open 
 by eating tall plants.

 Plants are scythed or cut with machinery.

 Plants are then collected and removed.

 Trees and shrubs are removed from the meadow.
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