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Talkootöissä suljetuilla saarilla
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ainutlaatuista luonto- ja kulttuuriperintöä hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Iso joukko WWF:n
talkoolaisia sekä Metsähallituksen luontopalvelujen väkeä tekee tänä viikonloppuna (25.-26.5.) töitä saarten luontoarvojen ja
ainutlaatuisten maisemien hoitamiseksi.

Metsähallituksen luontopalvelut ja WWF järjestävät yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa luonnon ja
sotahistoriallisten kohteiden hoitotalkoot. Talkoissa paiskitaan hommia risusavotassa puuston poistamiseksi valleilta. Tästä hyötyvät
vallirakenteet, ketojen kasvillisuus sekä monet kedoilla viihtyvät hyönteiset. Saaret lukeutuvat kasvistollisesti Helsingin monimuotoisimpien
alueiden joukkoon ja niiden niityiltä löytyvät myös yhdet Helsingin merkittävimmistä perhosesiintymistä. Talkoolaiset eivät yövy saarilla.

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat kansainvälisesti arvokas linnoitussaarikokonaisuus Helsingin edustalla Suomenlinnan maailmanperintöalueen
vieressä. Työn lomassa talkoolaiset saavat ainutlaatuisen tilaisuuden kurkistaa suljettuihin saariin. Saaret ovat Metsähallituksen
luontopalvelujen hallinnassa, mutta vielä Puolustusvoimien käytössä ja siksi niiden käyttö on rajoitettua ja luvanvaraista.

Metsähallituksen luontopalvelut on tänä keväänä aloittanut työt Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kehittämiseksi. Tavoitteena on saarien
vaiheittainen avaaminen virkistys- ja matkailukäyttöön niin, että niiden kansainvälisesti merkittävistä luonto- ja kulttuuriarvoista pidetään erittäin
hyvää huolta.

Metsähallitus lähtee jo kevään aikana etsimään kumppaneita Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kehittämiseksi ja rahoituksen järjestämiseksi.

”Talkoot osoittavat, miten paljon porukalla saadaan aikaan. Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa riittää tekemistä, mutta uskon, että jokainen
saarten eteen töitä tehnyt lähtee kotiin kokemusta rikkaampana”, sanoo talkoiden työnjohtaja ja Vallisaaren kehittämisprojektin päällikkö
Minttu Perttula Metsähallituksen luontopalveluista.

WWF ja Metsähallitus järjestivät talkooleirin Vallisaaressa myös viime kesänä. Leirin johtajana toimiva WWF Suomen meriohjelman päällikkö
Sampsa Vilhunen odottaa talkoiden alkamista innolla.

”Olen tutustunut viime kesän talkooleiriltä otettuihin ennen/jälkeen kuviin ja aikaansaatu maisemallinen parannus on ollut täysin käsittämätön.
Talkoolaisten motivaatio ja työteho hakevat vertaistaan, heistä voi olla aina ylpeä”, Vilhunen kehuu.

Tänä kesänä ahkeroidaan Vallisaaren lisäksi pitkillä talkooleireillä Kolilla (6.-13.7.), Saimaan Linnansaaressa (20.-27.7.), Lemmenjoella (3.-
11.8.) sekä Selkämeren kansallispuistossa Isokarilla (25.8.-1.9.). Lyhyemmillä leireillä työskennellään vielä Vammalan Vehmaanniemellä (28.-
30.6.) ja talkooleirikesän päättävällä Raaseporin liikkuvalla merileirillä (4.-6.10.).

Lue lisää: http://www.wwf.fi/talkooleirit

WWF:n talkooleiriopas: http://www.wwf.fi/mediabank/2324.pdf

Lisätietoja:

Leirin työnjohtaja, erikoissuunnittelija ja projektipäällikkö Minttu Perttula, Metsähallitus/luontopalvelut, 040 768 36 44

Leirin johtaja, meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 38 54

WWF Suomen talkooleirit

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä
yhteensä 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut

Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä
järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa. 


