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auta meitä perustamaan 
turvapaikkoja Suomen 
uhanalaisimmalle luonnolle!
voit antaa tukesi kertalahjoituksena tai liittymällä Luonnonperintösäätiön 

kummiksi, jolloin olet pitkäjänteisesti mukana suojelutyössä ja saat ajankohtaista 
tietoa henkilökohtaisen suojelupinta-alasi kasvusta.

kun haluat antaa palan ikimetsää 

lahjaksi, voit tilata säätiön toimistolta 
aluelahjakortteja ja adresseja arkisin 
klo ��-�5, puhelin 044 30�5773 tai sähkö-
postitse info@luonnonperintosaatio.fi. 
voit tehdä tilauksen myös internet-
sivultamme www.luonnoperintosaatio.fi 
kohdasta Lahjoitukset.

Lahjoitusten keräilytili:  op 549409-5��493
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Metsän sydämessä
valtava mänty seisoo rajalla kuin maailmanpuu. tästä alkaa rauhoitettu metsä… 
astun rajan yli syvän aarnion hämärään ja saavun toisenlaiseen maailmaan.

Metsä sulkeutuu ympärille lempeänä vihreänä peittona. polku johtaa syvem-
mälle metsään, kunnes katoaa. on enää vain metsä. puiden kehän keskellä jokin 
on selittämättömällä tavalla toisin.  varjoista ja valoläikistä kasvaa hiljaisuuden 
verkko, jossa itse aika alkaa muuttua ja sen kulku pysähtyy. Se ei ole enää kellon 
eikä kalenterin aikaa – ikimetsän aika uinuu puiden vuosirenkaissa, sisäkkäisinä 
kehinä, jotka kaikki ovat olemassa nykyisyydessä, samanaikaisesti. aika on met-
sän sydämessä kehä joka palaa itseensä.

itse maakin on toinen. ikimetsän maaperä, jossa nuo suuret puut kasvavat, on 
syntynyt tuhansien vuosien pudonneista lehdistä ja lahonneista puusukupolvista, 
tuhansien vuosien tuulien riipimistä lehdistä, maahan rojahtaneista lahoista puis-
ta, eläimistä, hyönteisistä, kasveista, tuhansista auringoista jotka ovat väreilleet 
latvusten läpi metsän pohjalle ja luoneet elämää. 

ihmismieli pyrkii tuomaan kaikkialle rationalisoitua järjestystä ja hallittavia ra-
kenteita eikä siksi ymmärrä metsän mahtavaa elämänvoimaa, sen omaa, syvempää 
järjestystä, joka ulottuu lintujen pesistä yötaivaan linnunrataan. tämä järjestys on 
yhteiskunnan ulkopuolella, käsitysten ulkopuolella, eikä tottele ihmisen sääntöjä. 
erittelevä, rajoittunut, mustavalkoinen ihmismieli näkee ikimetsässä kaaosta ja epä-
järjestystä, kuolemaa. Mutta jos pysähtyy katsomaan tarkemmin, voi nähdä toisin. 

Uusi elämä versoo jatkuvasti lahoista pökkelöistä, maatuvista puista, pudon-
neista lehdistä. raikkaanvihreät kuusentaimet kasvavat sammaloituneen puun-
rungon päällä, pökkelössä asuu pöllö, lepakko ja tiainen. valoisana alkukesän yönä 
koko aarnio tuikkii täynnä metsätähtiä ja laulurastas juttelee sarastukseen asti.

elämä kuhisee kaikkialla. elämä sykkii rikkaim-
pana juuri täällä missä on kuolema on hyväksytty. 
Silmiemme edessä kuolemasta syntyy elämää. 
jako vastakohtiin katoaa. kaikki – sekin mitä sa-
nomme kuolemaksi – kuuluu elämän suureen 
väreilevään kudokseen, missä olennot ovat yh-
teydessä toisiinsa ja muotojen leikki liikkuu kuin 
hidas tanssi. 

Metsän sydämessä aukeaa salaisuuksien port-
ti. Metsä näyttää sen mitä tapahtuu kun ihminen 
on hiljaa, luopunut halustaan puuttua ja rajoittaa. 

koskematon metsä on siksi viimeinen paratiisi 
ja viisauden temppeli maan päällä.
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Luonnonperintösäätiön 
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    � Akanvaara, parikkala, �5 ha
Itäisiä lajeja ylläpitävä koivu-
valtainen metsä ja ihastuttavat 
kukkaniityt; tilaan kuuluva 50-
luvun talo toimii talkoolaisten ja 
tutkijoiden tukikohtana.

    � Mustikkamäki, 
pälkäne, 6,6 ha
Maisemallisesti tärkeä metsän-
kappale järven ja hämäläiskylän 
läheisyydessä.

 3 Riihikosken metsä

kiikala, �0 ha
Rekijoen jyrkän itärannan komea 

josta puolet metsää ja puolet 
ojittamatonta rämettä – molemmat 
luontotyypit tässä ympäristössä 
harvinaisia. Turveruukin tukemana 
säätiö osti Konttikankaan kaakkois-
puolelta noin 45 hehtaarin Karjo-
nevan, jonka annetaan vesittyä 
tulevaisuuden lintukosteikoksi.

 7 Enäjärven suojelualue 
Laitila ja pyhäranta, �8 ha
Kolmen kaupan kautta syntynyt 
upea kokonaisuus, jossa vanhaa 
hämyistä kuusikkoa, kivenjärkäleitä, 
kalliomännikköä ja Enäjärven 
ruovikkoa saarineen.

  8 Korpivainio, 

Aimo Saksalan 

luonnonperintömetsä 

kuhmalahti, �6 ha
Längelmäveden rantaan ulottuva 
vaihtelevailmeinen, runsas metsä, 
jossa aarniomaisia ytimiä.

kuusimetsä, lehtokasvillisuutta ja 
puronotkoja.

  4 Harju, Loppi, 8,6 ha
Kuusta kasvava korpi moreenihar-
janteen kainalossa, sammalparatiisi.

   5 Kyöpelinvuori 

Mäntyharju, �7 ha
Sokeritopan muotoinen kallio, 
luonnontilainen puro ja vaikuttavaa 
taigametsää keloineen.

 6      Konttikangas-Karjoneva

Siikajoki, n. 95 ha
Säätiön suurin suojelualue, 
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Vuonna 2011 hankittuja alueita

     9 Tervavaara, nurmes, 46 ha
Vanhan aarniomaisen metsän 
suojelualue: liito-oravan, metson 
ja majavan asuinsijoja. Alueeseen 
kuuluu myös lampia ja puroja.

�0 Tahjanjärven metsä 

tammela, 9 ha
Kiehtova läpileikkaus Tammelan 
ylängön metsätyypeistä, rakenta-
matonta järvenrantaa.

�� Sorklonvainio 

pyhäranta, �4 ha
Monipuolinen, erikoisia vanhoja 
haapoja sisältävä metsä kallioselän-
teen ympärillä lähellä Ihodenjokea.

�� Topenginleija, kustavi, ��,5 ha
Ikipetäjiä suon ja kluuvijärven 
rantamilla sekä kaunis kalliometsä.

�3 Mustakorpi, nousiainen, �3 ha
Tiheä, sankka korpimetsä, jota juhlis-
taa kilpikaarnamäntyjä kasvava mäki.

�4 Keltalammen metsä 

heinola, n. 8 ha
Kaunis erämainen lampi ja ehjä 
kangasmetsä asumattomalla 
seudulla, karhun kulkumailla.

�5 Limberg, 

Jussi Pesolan muistometsä 
Lohja, �6 ha
Todellinen eteläinen aarnio 
keloutuvine jättikuusineen ja 
maapuineen, aluskasvillisuutena 
pähkinäpensasta.

�6       Yli-Mylly, Loppi, n. 6 ha
Kaunis ehjä harju, pikku joki, 
rehevä puusto, niittyjä ja tunnel-
mallinen pihapiiri. Suojelualueeseen 
liitettiin puoli hehtaaria Metlan 
entistä tutkimusmetsää.

�7 Haapalaakso, Urjala, 5,� ha
Isoja haapoja ja runsaasti lahopuuta 

sisältävä aarniometsä, joka on 
syntynyt entiselle metsälaitumelle.

�8 Pyssynkangas, Urjala, 7 ha
Aito ikimetsä, liito-oravan elinpiiri, 
jossa huomattavan suuria kuusia ja 
havumetsän sisällä myös vanhoja 
lehtipuita. Keskellä jyrkkä kallio 
keloineen.

�9 Käpyranta, tervo, �3 ha
Moni-ilmeinen kaksiosainen suojelu-
alue Linnonsaaressa, sisältäen lähes 
kaikkia metsätyyppejä ja satoja 
metrejä Virmasveden rantaa.

 �0 Ullatieva, enontekiö, �� ha
Kahden järven välisellä harjulla 
kasvava maisemallisestikin upea 
vanha metsä pohjoisessa Lapissa, 
lähellä Pallas-Ounastunturin 
kansallispuistoa.

 ��  Aittosaari, viitasaari, 5 ha
Vaihtelevailmeinen, viehättävä 
saarimetsä pohjoisella Keiteleellä.

 ��  Metsola, valkeakoski, 7 ha
Monimuotoinen vanhan metsän 
alue, jonka arvoa nostavat  liito-
oravan elinpiiri ja kolme pientä 
puustoista suota.

 �3  Mielikinmetsä 
orimattila, �� ha
Sankka kuusimetsä jossa lehtipuuta, 
mm. harvinaisia metsälehmuksia. 
Kennankallion rinteellä ja päällä 
metsä muuttuu komeaksi 
kilpikaarnamänniköksi.

 �4        Tapiola, noormarkku, 
n. �5 ha
Poosjärven Itälahden etelärannalla 
tulvivaa rantaluhtaa ja sitä 
reunustavia metsiköitä. Majavan 
elinpiiriä. Kahden uuden kaupan 
kautta Tapiola laajeni vajaasta 10 
hehtaarista 25 hehtaariin. �5   

�5  Hömötiaisenmetsä, 
eura, n. 4 ha
Pieni metsä suuren Pyhäjärven kai-
nalossa, ytimenään vanha kuusikko.

 �6  Koppelonpesä 

kristiinankaupunki ja karijoki, n.�� ha
Säätiön ensimmäinen suojelualue 
Pohjanmaalla. Alue sisältää laho-
puustoista kangasmetsää, jossa 
viihtyy mm. liito-orava, sekä avointa 
kalliomännikköä.

 �7  Sammalinen, jokioinen, n. 7 ha
Lähes koskematon, ehjä havuvaltai-
nen metsä lounaisessa Hämeessä. 
Metsässä erityisen paljon tuulen-
kaatoja, pökkelöitä ja lahopuuta.

�8  Mäkrämäki, ruokolahti, n. �0 ha
Komea ”kalevalainen” metsä Mylly-
lammen pohjoisrannalla, Mäkrä-
mäellä ja Syvämäellä. Suuria korkeus-
vaihteluita, runsaasti lahopuuta ja 
uhanalaisia eliölajeja. Lohkareita, 
jyrkänteitä, luolia.

�9  Vanamonsalo, valtimo, n. �0 ha
Varttunutta rehevää kuusimetsää 
Koivuvaaran etelärinteellä. Alueeseen 
kuuluu luonnontilaan palaavia 
hakkuuaukeita, niittyjä ja ketoja sekä 
hirsirunkoinen talo.

30  Keijunmetsä, renko, n. �4 ha
Kahden kaupan kautta syntynyt koko-
naisuus, johon kuuluu kangasräme ja 
vanhaa rauhassa kasvanutta kuusival-
taista sekametsää.

3�  Koskenranta, kuusamo, ��,7 ha
Kappale koskematonta havumetsää 
itärajan tuntumassa, lähellä suurta 
ojittamatonta Toolansuota. Aluee-
seen kuuluu noin kilometri kauniin 
Multikosken ja Multijärven rantaa.
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Uudet suojelualueet 
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tutustuin ensimmäistä kertaa ruokolahden kuo-
piolan ja rautialan kyliin sijoittuvan Mäkrämäen 
alueeseen syksyllä �974 �3-vuotiaana oppikou-
lulaisena. retkeni olivat pikkuhiljaa ulottuneet 
– vuosi vuodelta, kuukausi kuukaudelta – yhä 
kauemmas vaahterus-järven pohjoisrannalta, 
jossa vanhempieni kesämökki tuolloin sijaitsi. 

voimistuva kiinnostus lintuihin toimi alussa liik-
keellepanevana voimana. alkuvaiheessa ei ollut 
edes karttaa, jonka avulla olisi voinut etukäteen 
tutustua ympäröiviin maastoihin, ja kun karttoja 
vähän myöhemmin sain, ne olivat vanhoja pitä-
jän- ja topografikarttoja, joiden informaatio oli ai-
ka summittaista. osin juuri se teki noista tutkimus-
matkoista erityisen mielenkiintoisia ja jännittäviä, 
koska ei voinut tietää, mitä seuraavalta mäeltä 
avautuisi näkyviin: pieni suo, lampi, järvi, kylänä-
kymä, kallio, koluamaton kaukomaisema… pienet 
eksymiset vain paransivat tunnelmaa. tuohon ai-
kaan ei avohakkuualoja ja metsäautotiestöä seu-

j U h a  j U U t i

Uhanalaisten paratiisi

ruokolahden Mäkrämäki
tiMo tikka 

Kirjoittaja on ruokolahtelainen pitkän linjan 

luonnonsuojelija

Mäkrämäen laella.
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dulla nykylaajuudessa vielä ollut, tosin ne alkoivat 
lisääntyä �970-luvun loppua kohden vauhdilla.

Mäkrämäki erottui ympäristöstään korkeus-
vaihteluidensa puolesta erikoisena ja metsässä 
oli jotenkin erämainen tunnelma. eteläpuoleinen 
lampi ja pohjoiset järvenlahdet olivat tuolloin 
käytännössä mökittömiä. Ympäristössä tapahtui 
kuitenkin vuosien varrella vähittäin muutoksia: 
mökkejä ilmaantui rannoille, avohakkuut muut-
tivat radikaalisti näkymiä, metsäautotiestö alkoi 
pilkkoa ja saartaa aiemmin yhtenäisiä metsätai-
paleita. �970-luvun loppupuolella linjasin lukuisat 
koulun talvilomien hiihtoreissut, syysvaellukset ja 
keväiset linturetket lintu- ja luontokerhokaverei-
den kanssa tuon mäen kautta.

Leimikkonauhoja ja suojelu-

vastaisuutta

alue oli säilynyt mielessäni ja ympäristöstään 
poiketen lähes koskemattomana, kunnes vuon-
na �989 ilmoitin alueen vanhojen metsien suo-
jeluohjelmaan. ohjelman valmistelu kesti vuosia. 
ajatus metsiensuojelusta oli useimmille uusi ja 
outo ja suhtautuminen laajalti kielteistä ja torju-
vaa. Satuin sukset jalassa alueelle toisena pääsi-
äispäivänä �993 viedessäni pöllönpönttöjä niille 
kulmille, jolloin silmiini osuivat Mäkrämäen ydin-

alueella noin kahdeksaa hehtaaria reunustavat 
leimikkonauhat. Laitoin välittömästi kirjeen asi-
asta silloisen kymen lääninhallituksen ympäris-
tönsuojelutoimistoon, josta sain pikaisen puhe-
linvastauksen: palstan omistaa enso-Gutzeit oy 
– eivät lähde hakkaamaan aluetta! kohdetta ei 
kuitenkaan saatu vanhojen metsien suojeluohjel-
maan, syynä maanomistajien vastustus. esitetty 
�5 hehtaarin rajaus jakautui tuolloin enso-Gut-
zeitin, kymin eläkesäätiön ja kahden yksityisen 
maanomistajan maille. arvokkaimman ytimen 
muodosti kohteen keskiosan tornator oy:n pals-
ta. itäpuolisko oli ja on edelleen kymin eläkesää-
tiön omistuksessa ja sitä hallinnoi UpM. Länsipuo-
lisko koostuu kahdesta yksityismaapalstasta.

�997 keväällä kohde oli ehdolla natura �000 
-ohjelmaan, josta se pudotettiin pois viime het-
kellä, syynä maanomistajien vastustus. asiaa val-
mistelevasta työryhmästä kantautui tietoa, että 
vastustava osapuoli käytti summittaisena perus-
teluna melko pienellä osalla esitettyä suojelura-
jausta suoritettuja uudempia metsätaloustoimia. 
hylkäävä päätös tehtiin kiireessä ja vajavaisin 
tiedoin. alue oli nyt kahdesta yrittämästä huoli-
matta edelleen vailla suojelua.

�999 kesäkuun lopulla tein UpM:n edusta-
jien kanssa helteisen maastokäynnin kohteelle 
tarkoituksenani esitellä sen luontoarvoja ja saada 
yhtiötä suojelemaan oman puoliskonsa alueesta. 
käynti ei kuitenkaan johtanut suojelutoimiin.

Mäkrämäki Tornatorin 

omistukseen

vanhojen metsien suojeluohjelman ja naturan 
välillä alueen toisen yhtiömaanomistajan nimi 
muuttui �996 yritysfuusion johdosta enso oyj:si 
ja �998 Stora ensoksi. �00� Stora enso siirsi Suo-
messa omistamansa metsät tornator oy -nimisen 
yhtiön haltuun. �004 tunnustelin tornatorin ha-
lukkuutta kaupata palstaansa suojeluun. vastaus 
oli alustavasti myönteinen koskien lähes kaksi 
kertaa laajempaa aluetta, kuin mitä aiempiin suo-
jelurajausesityksiin sisältynyt tornatorin tai sen 
edeltäjien osuus. otin yhteyttä Luonnonperin-
tösäätiöön, jonka edustajien kanssa suoritimme 
saman vuoden lokakuun lopulla maastokäynnin 
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tornatorin palstanosalle. kiireessä ja pimeän yl-
lättäessä käynti jäi kuitenkin pintapuoliseksi, eikä 
ostopäätöstä tuossa vaiheessa rohjettu vielä teh-
dä. Sovimme, että seuraan kohdetta jatkossa ja pa-
laan asiaan, jos akuuttia hakkuu-uhkaa ilmenee.

kesällä �006 Mäkrämäkeä inventoivat aloit-
teestani mm. kääväkkäisiin perehtyneet asian-
tuntijat, jotka löysivät kohteelta jo tiedossa olleen 
lisäksi myös jonkin verran uutta vanhan metsän 
lajistoa.

heinäkuun lopussa �0�0 asta-myrskyn hel-
moista saivat osansa myös ruokolahden itäosat 
ja siinä samassa Mäkrämäki. Syöksyvirtaus kaatoi 
puustoa lähinnä tornatorin palstan eteläpuolis-
kolta varsinaisen Mäkrämäen etelärinteeltä ja 
mäen laelta. Myrsky lisäsi prosenteilla jo vanhas-
taan suurta maapuun osuutta. pelkona oli, että 

tornator alkaisi korjata pois myrskypuuta ja sa-
malla hakata aluetta laajemminkin. 

etelä-karjalan metsämannerta 
rakentamassa
etelä-karjalan luonnonsuojelupiiri oli �007 lähtien 
alkanut hahmotella ajatusta metsämannertasoi-
sen suojelualueverkoston luomiseksi valmisteilla 
olleen rajantakaisen Laatokan luodot -kansallis-
puiston ja ruokolahden rajanaapuriin etelä-Sa-
von puolelle Sulkavalle sijoittuvien Lohikosken 
osin suojeltujen valtionmaiden välille. aiemmin 
lähes suojelutyhjiönä tunnetulle ruokolahti–
rautjärvi–parikkala -vyöhykkeelle alkoikin melko 
nopeassa tahdissa syntyä suurelta osin luonnon-
suojelupiirin aktiivisuuden ansiosta pienempiä ja 

     vanhan kuusivaltaisen metsän mää-
rän ja laadun vuoksi Mäkrämäen suoje-
lulla on valtakunnallistakin merkitystä.

Mäkrämäeltä on löydetty uhan-
alaisluokituksessa vaarantuneiksi luo-
kitelluista kääväkäslajeista haaparas-
pia ja salokääpää, silmälläpidettävistä 
ruostekääpää ja rusokantokääpää. 
Muita alueella esiintyviä luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaiden vanhojen metsien 

indikaattorilajeja ovat ainakin aarni-, riu-
ku-, punahäive-, pikireuna- ja männyn-
kääpä sekä oravuotikka. Uusimmassa 
uhanalaisluokituksessa silmälläpidettä-
väksi luokitelluista jäkälistä alueella on 
tavattu raidankeuhkojäkälää.

Linnustoon kuuluvat mm. van-
hoista lahopuustoisista kuusivaltaisista 
metsistä riippuvainen pohjantikka ja 
uhanalaisluokituksessa silmälläpidet-

täväksi luokiteltu metso. havaintoja on 
tehty myös erittäin uhanalaisesta valko-
selkätikasta ja vaarantuneesta mehiläis-
haukasta. 

vaarantuneella liito-oravalla on 
alueella useampi lisääntymis- ja leväh-
dyspaikka. havaintoja lajista on jo �990-
luvun puolivälistä lähtien.

alueelle kuuluu geologisia erikoi-
suuksia, jyrkänteitä ja onkaloita.

KermaraspikkaHaaparaspi

L i i S a  L a i t i n e n
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suurempia suojelualueita niin yhtiöiden, yksityis-
ten, seurakuntien kuin kuntienkin maille. hyvin 
alkanut suojelurynnistys uhkasi tyrehtyä loppu-
kesästä �0�0, jolloin metsäyhtiöiltä ei tornatorin 
viitalammin laajalti asta-myrskyssä tuulituhoja 
kärsineen 74 hehtaarin alueen suojelun jälkeen 
enää saatu uusille suojelualoitteille riittävästi vas-
takaikua. Mäkrämäki nähtiin luonnonsuojelupii-
rissä myös sijaintinsa puolesta erityisen tärkeänä 
kytköksenä vastaperustettujen suojelualueiden 
välillä. nyt oli siis oikea hetki lähestyä uudem-
man kerran sekä tornatoria että Luonnonperin-
tösäätiötä tavoitteena saada lupaavasti alkanut 
laajempi suojeluprosessi jatkumaan.

Mäkrämäen suojeluhistorian 

onnellinen päätös

alkutalvesta �0�0 olin Timo Tikan ja Juha Juutin 

opastamana tutustumassa Mäkrämäen metsään. 
Lunta oli runsaasti ja päivä lyhyt, mutta ehdimme 
katsoa suurimman osan alueesta ennen pimeää. 

aloitimme tutustumisen nousemalla Myllylam-
men jäältä suoraan rinteeseen, joka kasvoi mah-
tavaa vanhaa kuusikkoa. reitti oli osittain vaikea-
kulkuinen syvän lumen ja kaatuneiden puiden 
vuoksi. parhaiten metsässä pärjäsi lumikengillä. 
kiersimme Mäkrämäen korkeimman huipun ja 
kuljimme paakosuon notkon kautta Syvämäelle, 
alueen koillispuolelle. Syvämäki oli luonteeltaan 
rauhallisempi, vähemmän villi ja loivempi kuin 
Mäkrämäki. Siellä kasvoi runsaasti vanhoja koivu-
ja, joista osassa näkyi tikkojen tuoreita syömäjäl-
kiä. Lumisten puiden katveessa vietimme talvisen 
piknikin nauttien herkullisia paistettuja muikkuja 
teen ja voileipien kera.

retken seurauksena Luonnonperintösäätiö 
aloitti kauppaneuvottelut alueesta tornatorin 
kanssa. kauppa solmittiin tornatorin vantaan 
toimitiloissa maaliskuun puolessavälissä. 

Säätiön mielenkiinto kohdistuu nyt vierei-
seen UpM:n palstaan, jossa metsä on yhtä lailla 
suojelun arvoista.

anneLi jUSSiLa

Rinteen kuuset ja myrsky kohtasivat.
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Kuusikon varjoja ja kukkaloistoa

valtimon vanamonsalo

alkusyksystä �0�0 näin vanamonsalon ensim-
mäistä kertaa – kaatosateessa ohikulkumatkalla 
Lappiin. Mieleen jäi jo silloin vanhan kuusikon 
salaperäinen tunnelma ja ympäristön rehevyys. 
olin saanut vinkin noin �0 hehtaarin metsätilasta 
Markku Laurinmaalta, joka vuokrasi tilaan kuu-
luvaa taloa. perikunta halusi myydä metsätilan ta-
loineen, niittyineen kaikkineen ja Laurinmaan oma 
toive oli, että metsä säästyisi hakkuilta – sekä se 
että hän voisi jatkaa talon vuokraajana. hän toimi 
yhdysmiehenä perikunnan edustajan ja Luonnon-
perintösäätiön välillä. 

viisi vuotta aiemmin alueelta oli jo hakattu 
useita hehtaareita, mutta vanhan metsän noin 
8 hehtaarin ydinalue oli yhä lähes koskematon. 
koska hinta oli kohtuullinen – hinta muodostui lä-
hes kokonaan vanhan metsän kuutiosisällöstä – ja  
suojeluun saatava alue suhteellisen suuri, päätti 
säätiö suostua hintapyyntöön. alueen suojeluar-
voa nosti sen sijainti valtimon koivuvaaran lou-
naisrinteessä ja hyvä maaperä, jolla metsä kasvai-
si nopeasti. kauppa solmittiin kevättalvella �0��.
kesällä näen vanamonsalon toisen kerran, nyt pe-
rusteellisesti ja ajan kanssa.

 itse talo osoittautuu hyväkuntoiseksi ja hirsi-
runkoiseksi. Sen tulisijat toimivat hyvin. pihapiirissä 
on sauna kamareineen sekä puuvaja, ja päätalon 
takana kasvaa erikoinen, valtaisa vanha koivu.

tapaan paikan päällä Heidi Tanskasen Unel-
mametsä oy:stä, ja hänen kanssaan teemme kat-
selmuksen jonka tarkoituksena on saada tietoa 
hoitosuunnitelman pohjaksi. vanamonsalo on 
säätiön suojelualueeksi erikoinen sikäli, että sii-
hen sisältyy 6-7 hehtaaria avointa alaa, niittyä tai 
avohakkuuta. hakatuille aloille on istutettu kuusta, 
koivua ja mäntyä. pelkona on se että näistä istu-
tetuista aloista tulisi tasaikäisiä rivissä kasvatettuja 
talouskuusikoita, joiden suojeluarvo ei olisi suuri.

onneksi katselmuksemme aikana selviää, et-
tä luonto on hoitanut istutusalat niin monimuo-
toisiksi että ihmisten apua ei juuri tarvita. paljon 

lehtipuuta on kylväytynyt joukkoon – pihlajaa, 
pajua, koivua. istutuskuopat ovat madaltuneet ja 
osa taimista kuollut. eniten hämmästyttää mah-
tava kukkaloisto, joka vallitsee aukkohakkuilla ja 
entisillä niityillä ja pelloilla. Matarat, päivänkak-
karat, kellot, huopaohdakkeet, ruusuruohot, lei-
nikit ja lukemattomat muut kasvit muodostavat 
kukkivia pilviä, joiden yllä lepattelee perhosia ja 
pörisee kimalaisia.

Vanhan metsän laidassa ilta-auringossa.

Matara kukkii niityllä. 
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Paloniitunjärven suojametsä

rengon keijunmetsä

Säätiötä avustavan ikimetsän ystävät ry:n jäse-
neltä tuli kevään korvalla vinkki rengossa myy-
tävästä metsästä. Mielenkiintoinen piirre metsäs-
sä oli se, että se rajoittui paloniitunjärven lähes 
�00 hehtaarin suojelualueeseen. Metsä kuului 
Metsähallituksen Laatumaalle, joka oli halukas 
myymään vaikeiden kulkuyhteyksien takana si-
jaitsevan ”hoitoa” vaille jääneen metsänsä koh-
tuuhinnalla.

kauniina toukokuisena iltapäivänä suunnis-
tan kulkuni keijunsuolle. Matkaa on runsas kilo-
metri metsien kautta, alkuun kiemurtelevaa met-
sätietä, joka pian muuttuu umpeenkasvavaksi 
poluksi. Sitten joudun poikkeamaan polulta um-
pimetsään ja suunnistamaan kompassin avulla.

keijunsuon itäpuolella kuljen kauniissa, tuu-
heassa kuusimetsässä, joka rannassa muuttuu leh-
tipuuvaltaiseksi. täällä metsää on selvästi arvostet-
tu, annettu sen kasvaa monimuotoiseksi. tässähän 
olisi hieno valmis suojelualue, tulee mieleeni.

 keijunsuo itsessään paljastuu entiseksi kan-
gasrämeeksi, jota muinoin on matalasti ojitettu. 
ojat ovat kuitenkin madaltuneet melkeinpä po-
luiksi. Suolle on kasvanut monikerroksista met-
sää, ja vaaleanvihreässä lehdessä olevat koivut 
luovat heleän, kauniin valaistuksen metsämai-
semaan. osa puista on todella vanhoja, kilpi-
kaarnaisia mäntyjä – asiantuntijan myöhemmän 
arvion mukaan niiden ikä voi olla satoja vuosia. 
Lahopuutakin on alkanut syntyä metsään. 

keijunsuon länsipuolella on alue, jossa vastaa-
valla alueella on tehty raivauksia ja hakkuita. Sen 

tunnelma muuttuu täysin kun astumme si-
sään vanhaan kuusimetsään. Siellä maata verho-
aa syvänvihreä sammal ja harsomainen, utuisen-
vihreä metsäkorte. Maariankämmekät kukkivat 
monin paikoin – ja tietenkin tuoksuvat, lumoavat 
vanamot.

anneLi jUSSiLa
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Tulvametsät rauhoituksen piiriin

noormarkun 
tapiola laajenee

edellisessä vuosilehdessä kerrottiin noormarkun 
tapiolan syntyvaiheista – aluehan hankittiin yh-
dessä vuonna �0�0 Satakunnan luonnonsuoje-
lupiirin kanssa kiinteistönvälittäjän ilmoituksen 
kautta. tapiola sijaitsee porin poosjärven itälah-
den etelärannalla, ja viime vuoden lopulla sää-
tiölle päätynyt alue oli pinta-alaltaan vajaa �0 
hehtaaria. 

ratkaiseva apu uusien kauppojen suhteen tuli 
porilaiselta kiinteistönvälittäjältä Jari Maantilalta, 
jolta tapiolan ”alkusolukin” ostettiin. jari Maantilan 

rinnalla keijunsuo tuntuu lähes aarniomaiselta.
pohjoispuoleltaan keijunsuo rajoittuu palo-

niitunjärveen, joka on naturassa suojeltu kansal-
lisesti arvokas lintujärvi.

käynnin seurauksena aloitetaan kauppaneu-
vottelut Laatumaan kanssa, ja kesäkuussa pääs-
tään jo kaupantekoon. 

Myöhemmin kesällä tulee puhelu, jossa mi-
nut kutsutaan vehmasten kyläkokoukseen, aihee-
na kilometrin päähän keijunsuosta suunnitellusta 
kivenmurskaamosta tehtävä valitus. tätä kautta 
tutustun keijunsuon itäpuoleisen kuusimetsän 
omistajaan, ja neuvottelut etenevät suotuisasti: 
kauppa sovitaan jo vuoden �0�� lopulle. näin 
keijunsuo laajenee 7 hehtaarista noin �4 hehtaa-
rin keijunmetsäksi! 

anneLi jUSSiLa

 Koko kuvassa näkyvä lahti rantametsineen ostettiin suojelualueeksi. 
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sinnikäs ja myönteinen työ maanomistajien paris-
sa johti jo vuoden �0�0 lopulla tapiolan ensimmäi-
sen lisäosan hankintaan, ja tällöin hän sai vireille 
myös kahden uuden lisäalueen ostoneuvottelut. 
nämä molemmat toteutuivat vuonna �0��. Uudet 
alueet sijaitsevat rajanaapureina edellisvuotisten 
itäpuolella. tällä hetkellä suojelun piiriin on saatu 
koko itälahden pohjukka ja osa itärantaa. vuoden 
�0�� aikana tapiola laajeni yli kaksinkertaiseksi, 
noin �5-hehtaariseksi.

itäisin alue, joka ostettiin viimeiseksi (toistai-
seksi), sulkee syliinsä syvän järvenlahden. täällä 
nähtiin keväisellä retkellä laulujoutsen pesällään 
ja nuolihaukan soidin. kuivemmalla maalla koh-
dattiin teeriä, joiden jätöksiä esiintyy runsaasti 
koko tapiolassa. Myös mm. pikkutikka viihtyy 
tässä runsaasti lahopuuta sisältävässä metsäs-
sä.

tapiolan sisälle jää nyt mielenkiintoinen kuk-
kula, jolla kasvaa noin �00-300 –vuotiasta kilpi-
kaarnamäntyä. tämän noin puolen hehtaarin ko-
koisen alueen omistaa ahlströmin yhtiö. 

poosjärvi ja sen itälahti ovat tunnettuja lin-
turunsaudestaan, ja osa rannoista on suojeltu 
valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman se-
kä naturan kautta. Metsää on kuitenkin saanut 
rannoilla vapaasti hakata, ja metsästys – jopa lin-

nustus – on ollut sallittua. Säätiön kautta alueet 
saavat täyden ja pysyvän suojelun.

tapiola on ensimmäinen Satakunnan luon-
nonsuojelupiirin kanssa yhteistyössä hankittu 
luonnonsuojelualue. Sen rahoitus tuli piirin kaut-
ta arvi ja eija Laaksosen perintörahoin, ja alue 
on päätetty nimetä Laaksosten perintömetsäksi.  
etsintä uuden alueen löytämiseksi yhdessä luon-
nonsuojelupiirin kanssa jatkuu edelleen Satakun-
nassa.

anneLi jUSSiLa

”Koskia, metsää humisevaa/
polkuja niukasti poljetuita…”

kuusamon koskenranta

heinäkuun alussa, helteisenä päivänä vierailen 
kuusamossa katsomassa lähellä itärajaa, Lämsän-
kylässä sijaitsevaa mielenkiintoista metsää. pals-
tan omistaa kuusamolainen rouva, joka lähtee 
tyttärensä kanssa näyttämään aluetta. Sekä äiti 
että tytär ovat luonnonsuojeluhenkisiä ja toivovat 
alueen säästyvän hakkuilta ja mökittämiseltä.

Lainaamme soutuveneen vuolajärven poh-
joisrannan talosta ja soudamme tyynen järven 

Liity Metsän 
Kummiksi!

P. 044 3025 773 (ark. klo 12-15)
info@luonnonperintosaatio.fi
www.luonnonperintosaatio.fi
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yli. vuolajärvi on runollisen kaunis poutapilvien 
kuvajaisineen, korkealla pohjoisrannallaan vanha 
kylä, jonka niittyrinteet viettävät järveen. jätäm-
me veneen Multikosken yläpuolelle ja lähdemme 
kulkemaan rantapolkua.

Metsän ja kosken tunnelma vievät heti muka-
naan. palstaan kuuluu kilometri vapaana virtaa-
van Multikosken ja rajalle ulottuvan Multijärven 
rantaa. Loiva koski kohisee kapeikossa ja muo-
dostaa alapuolellaan alapuolellaan laajan suvan-
non, jossa näkyy vesilintupoikueita. Metsän puut 
ovat kauttaaltaan yli �00-vuotiaita, eikä missään 
näy kantoja. osa havuvaltaisesta metsästä kas-
vaa loivalla harjulla, ja kaakkoispuolella on laaja 
ojittamaton toolansuo. Multijärven rannassa ei 
kartan mukaan ole lainkaan rakennuksia.

Multikoskea, oikealla Koskenrannan suojelualue.

k U vat:  a n n e L i  j U S S i L a
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Yli-Myllyyn hankittu lisäosa
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Suojelumetsä laajeni 

Lopen Yli-Mylly

tällä hetkellä alue on hyvin rauhallinen ja vai-
keasti tavoitettava. Lähistöllä, vuolajärven puolel-
la sijaitsevalle muutamalle mökille rakennetaan 
kuitenkin mökkitietä, joka viistoaa tulevaisuudes-
sa koskenrannan suojelualueen yhtä kulmaa.

koskenrannan on omistanut kuusamolainen 
rouva vuodesta �000 lähtien, ja sitä ennen se oli 
�970-luvulta alkaen kuusamolaisen kalankasva-
tusyrityksen omistuksessa. allasaluetta raken-
nettiin �970-luvulla, mutta palstan alueella ei ole 
koskaan harjoitettu kalankasvatustoimintaa. allas 
on vuosikymmenten saatossa muuttunut pitkän-
omaiseksi lammeksi, joka muistuttaa kuivunutta 
joenuomaa.

retken jälkeen keskustelemme omistajan 
asunnossa hinnasta, ja pääsemme siitä pian yh-
teisymmärrykseen. alueen selkeänä uhkana on 
mökittäminen, sillä sille on jo saatu rakennuslupa 
useammalle mökille. puuston määrän ja rannan 
huomioon ottaen hinta on kohtuullinen, ja näin 
syntyy Luonnonperintösäätiön ensimmäinen 
kuusamolainen suojelualue.

Luonnonperintösäätiö osti lokakuussa puolen 
hehtaarin määräalan Lopen Yli-Myllyn suojelu-
metsän eteläpuolelta. alue on ollut Metlan tut-
kimusmetsänä ja se ostettiin Metsähallitukselta. 
Metlan tutkimusmetsät joutuvat usein hakatta-
vaksi ennemmin tai myöhemmin, ja koska met-
säkappale tukee merkittävällä tavalla Yli-Myllyn 
suojelualuetta, katsottiin sen osto perustelluksi. 
Lisäalue kasvaa komeaa, sammalpohjaista van-
haa kuusi- ja mäntymetsää ja on maisemallisesti-
kin tärkeä osa suojelualuekokonaisuutta. alueen 
läpi kulkee lyhyen matkaa historiallinen junanra-
tapenger, joka tällä kohdin on muuttunut met-
säpoluksi. 

anneLi jUSSiLa
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Lintujärvi Konttikankaan kainaloon

Siikajoen karjoneva

ari-pekka aUvinen 
Kirjoittaja on Kirjoittaja on oululainen lintu-

harrastaja, jonka henkinen koti on Siikajoki-

laaksossa. Ammatiltaan hän on luonnon 

monimuotoisuuden tutkija (SYKE) ja valokuvaaja.

elinpiirini keskellä oli pitkään vajaan neliökilo-
metrin suuruinen musta laikku. olin kulkenut 
enoni kanssa Siikajoen Saarikoskenkylän metsät 
ja suot pöllöjen perässä ristiin rastiin. karjone-
valle minulla ei ollut ollut koskaan mitään asiaa. 
Mitäpä siellä turvetuotantokentällä olisikaan voi-
nut nähdä – pöllyävää turvetta, ehkä västäräkin 
keikuttelemassa pyrstöään jonkin työkoneen 
katolla.

ensimmäisen kerran kiinnostuin karjone-
vasta keväällä �0�0, kun enoni kertoi kuullensa 
turpeenkaivuun suolla loppuneen, ilmeisesti jo 
hyvän aikaa sitten. Miltähän siellä nyt näyttäisi? 
oli toukokuu ja kahlaajalintujen muutto parhaim-
millaan. olin ennenkin nähnyt runsaasti kahlaajia 
vanhoilla vesittyneillä turvekentillä, kerran jopa 
arktisia kuovisirrejä.

ja juuri kahlaajia karjonevalla olikin. Suon 
länsipäätyyn oli muodostunut hieno matala 
lampi, jonka rannalla ruokaili viitisenkymmen-
tä suokukkoa. Lirojen, valkoviklojen, kuovien ja 
töyhtöhyyppien äänet täyttivät ilman. kurjella oli 
pesä lammen reunassa. oli selvää, että pienellä 
kunnostustyöllä tästä paikasta voisi saada hienon 
kosteikon.

en kuitenkaan uskaltanut vielä innostua. tur-
vesoiden pääasiallisia jälkikäyttömuotoja ovat 
metsänviljely, pelloksi ojittaminen ja energiakas-
vien viljely. kosteikkoja on perustettu vain paril-
le prosentille tuotannosta poistuneista kentistä. 
Metsä- ja tai maatalouskäytössä olisi varmasti 
karjonevankin seuraava tulevaisuus, ajattelin. Suo 
oli yksityisomistuksessa ja palaamassa kolmelle eri 
omistajalle. heillä olisi varmasti omat euromääräi-
set odotuksensa karjonevan osalta jatkossakin.

järkeä metsä- tai maatalouskäytössä mi-
nun tosin oli henkilökohtaisesti vaikea nähdä. 
vahinkoa ennemminkin. karjoneva nimittäin le-
pää tanakan Litorinameren aikana kerrostuneen 
sulfaattisavimaakerroksen päällä. tämä savi on 
erittäin hapanta ja rikkipitoista. alimmillaan olen 
itsekin mitannut karjonevan lähistöltä, samasta 
kerrostumasta ph lukeman �,7. Maan lisäkuivat-
taminen maa- tai metsätalouskäyttöön paljastaisi 
sulfaattisaven vääjäämättä. näin savi pääsisi ha-
pettumaan ja lopulta vieressä virtaavan Siikajoen 
kalojen elämä kävisi tukalaksi.

ensimmäiset yhteydenottoyritykset maan-
omistajiin olivat haparoivia. kunnon keskustelu-
yhteyttä oli vaikea luoda puuttumalla toisten yk-
sityisomaisuuden käyttöön. ”hei, minun nimeni 
on ari-pekka. olen niitä riinpiissin miehiä. tehtäi-
siinkö teidän turvesuosta lintukosteikko?”

     Karjoneva

Suon kokonaispinta-ala noin 300 ha. 
alkuperäisenä suoyhdistymätyyppinä 
keidassuo. 

vuosina �99�–�007 turvetuotannossa 73 
hehtaarin yhtenäinen ala.

karjoneva rajoittuu lännessä Luonnon-
perintösäätiön omistamaan konttikankaan 50 
hehtaarin  suojelualueeseen, josta �4 hehtaaria 
on metsää ja loput rämettä. 

turvetuotantoalueen vedet on laskettu noin 
kilometrin mittaista kanavaa pitkin Siikajokeen. 
kanava halkaisee konttikankaan suojelualueen 
eteläosan noin 400 metrin matkalta. 

Marraskuussa tehdyllä kaupalla Luonnon-
perintösäätiölle siirtyy alueen läntisin ja samalla 
märin 45 hehtaarin määräala. konttikankaan- 
karjonevan suojelualue kattaa nyt 95 hehtaaria.

tavoitteena on alueen ennallistaminen mm. 
vedenpintaa nostamalla ja mahdollisesti myös 
rahkasammalia levittämällä. 
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vastaanotto eLY-keskuksessa ja suolla operoi-
neessa turveruukissa oli sen sijaan heti alkuunkin 
kannustavaa. nokkapokkaa turveyhtiöiden kans-
sa pohjois-pohjanmaan ojittamattomista soista 
aktiivisesti pelaavana luontojärjestöaktiivina oli 
mielenkiintoista viritellä yhteistyötä vanhan kiis-
takumppanin kanssa. turvetuotantoalojen niin 
kutsuttu jälkikäyttö on kuitenkin iso kysymys ja 
vaikuttaa kiinnostavan ainakin tätä turveyhtiötä. 
turvekenttien uudelleensoistamisella voitaisiin 
mielestäni lieventää turvetuotannon kokonais-
vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen selväs-
ti, vaikka alkuperäisiä luonnonsoita näin ei toki 
korvata.

karjonevan kohtalonhetkeksi koitui �5.6.�0��. 
tuppauduin silloin suolla pidettyyn katselmusti-
laisuuteen Luonnonperintösäätiön nimettynä 
edustajana. karjonevan laskuoja kulkee Luon-

nonperintösäätiön ostaman ja suojeleman kont-
tikankaan läpi. Suon jälkikäyttö vaikuttaa näin 
ollen myös konttikankaan suojelualueeseen. 

kuljin suolla maaomistajien ja turveruukin 
edustajan kanssa kolmisen tuntia kuivatusjärjes-
telyjä tutkaillen. aina sopivan tilaisuuden tullen 
yritin ujuttaa keskustelun sekaan puolittaisen 
sanan suon ennallistamismahdollisuudesta. Yl-
lätyksekseni yksi maanomistajista ei pitänyt sitä 
mahdottomana ajatuksena. toista, suurimman 
palstan omistajaa olin jo aiemmin yrittänyt pu-
hua myymään osuutensa Luonnonperintösääti-
ölle, mutta tuloksetta. tuona kesäisenä päivänä 
sekin alkoi näyttää mahdolliselta. epämääräinen 
haave alkoi muuttua todeksi.

kaupat karjonevan länsilaidan 45 hehtaarin 
suuruisesta palstasta tehtiin marraskuun alussa 
�0��. turveruukki lahjoitti Luonnonperintösääti-

Ruukin yläkoulun kahdeksasluokkalaiset kävivät retkellä Konttikankaalla ja Karjonevalla kesän kynnyksellä.

A R i - P E K K A  AU V i n E n
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Minun on hankala kuvata sitä riemua, jota 
koin käydessäni lapiomassa kokeilumielessä tur-
vetta pariin karjonevaan ojaan pari päivää sitten. 
tämä on siis todellakin mahdollista, ojat voivat 
täyttyä uudelleen! 

riemua ovat lisänneet Saarikoskelta kan-
tautuvat muut hyvät uutiset. parin kilometrin 
säteellä karjonevasta on valtio ostanut kaksi 
kookasta metsätilaa MetSo-ohjelman puitteis-
sa. kilometri karjonevasta etelään sijaitsee oma 
helmikuussa perustettu pieni yksityismaiden 
suojelumetsäni. 

nyt on monta hyvää ja jännittävääkin syytä 
lähteä lasten kanssa Saarikosken mökille. kiitos 
siitä Luonnonperintösäätiölle ja kaikille säätiölle 
rahaa lahjoittaneille yksityisille ihmisille! 

ölle puolet ostohinnasta. Luonnonperintösäätiön 
haltuun siirtynyt alue rajoittuu suoraan kontti-
kankaan olemassa olevaan suojelualueeseen. 

turveruukki on sopinut muiden maanomis-
tajien kanssa alkuperäisen ”palautetaan met-
sänkasvatuskuntoon kuivatettuna” -sopimuksen 
purkamisesta. turvekentän vedet laskenutta ojaa 
voidaan alkaa nyt hallitusti tukkia. tarkoituksena 
on nostaa karjonevan vedenpintaa aluksi kolmi-
senkymmentä senttiä. 

en osaa lainkaan sanoa, millainen paikka kar-
jonevasta lopulta tulee. puheissa on ollut muun 
muassa rahkasammaleen levittäminen suonpoh-
jalle pohjoisamerikkalaisen mallin mukaan. en-
nallistamista aletaan suunnitella yhdessä maan-
omistajien, SYken, eLY-keskuksen ja turveruukin 
kanssa vielä ennen joulua.

U U t i S i a 
i k i M e t S ä S tä

Luonnonperintösäätiön omistukseen siirtynyt Karjonevan länsiosa 

ei paikoin enää näytä turvesuolta. 
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Lampaat määkivät Yli-myllyssä
        Luonnonperintösäätiön suojelualueella Lopen 
Yli-Myllyssä aloitettiin kesällä �0�� lampaiden lai-
dunnus. Lampaat kuuluvat Hannu ja Mervi Rii-

henperälle, loppilaisille lampureille, jotka asuvat 
lähellä Yli-Myllyä. Säätiö on solminut heidän kans-
saan viisivuotisen sopimuksen laidunnuksesta.

Yli-Myllyn laidunnuksen ideana on edistää 
luonnon monimuotoisuutta, antamalla mahdol-
lisuus keto- ja niittykasvustolle palata avoimiin 
kohtiin maisemassa. Lampaat laiduntavat noin 
kahden hehtaarin suuruisella vanhalla niityllä ja 
pellolla. aitauksen ympärillä on sähköaita, joka 
estää lampaita karkaamasta mutta ei ole ihmisel-
le vaarallinen. Myöhemmin on tarkoitus rakentaa 
puinen aita.

Lampuri riihenperän mukaan lammas on pe-
rinnebiotooppia hoitamaan paras mahdollinen 
eläin; laiduntamisen jälkeen alkuperäiset kasvit 
pääsevät esiin eikä lammas riko maaperää niin 
kuin painavammat laiduntajat. Lampaat syövät 
lähes kaikkea, tekevät puhdasta jälkeä. voikukka 
maistuu niille, lupiinikin kelpaa muun ruuan vä-
hetessä mutta nokkonen jää syömättä. 

Yli-Myllyn kirjava lammaslauma

kaikki Yli-Myllyssä kesällä �0�� laiduntavat vii-
si lammasta ovat pässejä. pikku laumaa johtaa 
muita huomattavasti isokokoisempi Shepardi-
niminen lammas, jonka riihenperät aikovat pitää 

toimintaa suojelualueilla

M i k k o  h o v i L a
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    oppaana retkellä toimivat sieniasiantuntija 
Anni Markkanen sekä suojelualueen kupeessa 
asuva luontoharrastaja Silvo Pöysä.

retki aloitettiin pienimuotoisella perusruoka-
sienten kertaamisella annin mukanaan tuoman 
kirjallisuuden siivittämänä, jonka lomassa alkoi-
kin korien pohjat täyttyä kaikille tutuilla haapa-
rouskuilla ja keltavahveroilla. varsinaisen suojelu-
metsän ytimeen päästyämme, alueen läpikotaisin 
tunteva Silvo pöysä esitelmöi kyöpelinvuoresta ja 
tämän suojelukseen päätymiseen vaikuttaneista 
tekijöistä. 

kyöpelinvuori ja sen luoteispuoleinen metsä-
alue suojeltiin Luonnonperintösäätiön toimesta 
vuonna �004. Moni-ilmeisellä �7 hehtaarin suo-

Sieniretkellä 
kyöpelinvuorella

Lauantaina �7. syyskuuta ikimetsän Ystävät    –

Pohjantikan kolo kelottuneessa kuusessa.

U U t i S i a 
i k i M e t S ä S tä

siitoslampaana. Suomenlammas on usein vaa-
leanharmaa, kuten yksi Yli-Myllyn lauman jäsen. 
Lauman musta ja ruskea värimuoto ovat harvinai-
sempia. Musta sävy haalistuu aikuisena harmaak-
si. jaalanlammas, lauman erikoisuus, on raidalli-
nen ja mustavalkoinen, muistuttaa väritykseltään 
mäyrää. Se on harvinainen ja suojeltava otus.

joillekin pässeille tulee sarvet, mutta näillä ei 
ole. Lampaat ovat luonteeltaan uteliaita, lauhkei-
ta ja ennen kaikkea arkoja laumaeläimiä. ne pitä-
vät etenkin kaulasta rapsuttamisesta. 

Miten lammas reagoi kohdatessaan muita 
eläimiä? hirvi ja peura ajavat lampaat vauhdilla 
pakoon, mutta lauma menee kasaan yrittäes-
sään suojautua petoeläimiltä. ilves voi olla lam-
paille konkreettinen uhka, susia hämeessä on 
vain satunnaisesti. Lammas pelkää ja kunnioittaa 
koiraa.

Lampurin velvollisuudet

Lampurin velvollisuuksiin kuuluu tarjota lampail-
le puhdas vesi ja ruoka sekä kuivat puhtaat tilat. 
karvat on kerittävä kerran vuodessa. Lammas on 
sosiaalinen eläin; niitä ei saa pitää yksin. kaikilla 
lampailla pitää olla korvamerkki - varsinainen 
merkki sekä tarkistusmerkki. rekisteriä pidetään 
tautien takia. Lampaat syövät kesällä ruohoa ja 
muuta vihreää, talvella kuivaheinää ja kauraa. 
herkkuja niille ei saa kauheasti antaa, etteivät li-
hoa kuten siat.  

Yleensä lampaat teurastetaan nuorina koska 
maistuvat silloin paremmilta. Lammas voi kuiten-
kin elää �5-vuotiaaksi. 

LaUri jUSSiLa 
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jelualueella korostuvat erityisesti luonnontilaiset 
tervaleppä- ja ruohokorpibiotoopit, jotka molem-
mat ovat käyneet melko harvinaisiksi mm. met-
säojitusten ja hakkuiden johdosta. Mahtavana 
kohoava kyöpelinvuori edustuu taas karumman 
mäntykankaan ja jyrkänteiden muodostamana 
monumenttina. Suojelualueella pesineestä lintu-
lajistosta pöysä osasi kertoa mm. pohjantikan (Pi-

coides tridactylus), kanahaukan (Accipiter gentilis) 

Sieniopastusta Kyöpelinvuoren laella asiantuntija 

Anni Markkasen johdolla.

t    –yhdistys järjesti sieni- ja luontoretken kyöpelinvuoren suojelumetsään Mäntyharjulle. 

sekä lapinpöllön (Strix nebulosa). Lajien on katsot-
tu edustavan nimenomaan vanhojen kuusimetsi-
en yhä harvinaistuvampaa tyyppilinnustoa. 

Miltei tarunomaisen kuusikon kätköistä pal-
jastui myös erittäin runsas ja monilajinen sieni-
sato. kerättävästä lajistosta arvokkaimpien jouk-
koon kuuluivat siellä täällä kasvaneet mustien 
torvisienten rykelmät, jotka saivat ryhmämme 
jakaantumaan nopeasti erilleen, etsien omaa sa-
laista herkkujen aarreaittaa ikikuusikon monisa-
taavuotisten varjojen kätköistä. 

Sienien etsimisen sijaan jäin hetkeksi paikal-
leni muiden kadotessa ääneen kuulumattomiin, 
ja odotin mitä metsän varovainen hiljaisuus voi-
si paljastaa. jo pienen tovin kuluttua huomasin, 
kuinka lukuisat hömötiaiset alkoivat ruokailla lä-
heisessä katajapuskassa, ja kuin varkain ne olisi-
vat käyneet vierestäni nappaamassa sinisiä herk-
kupaloja. rauhallisempaa elontahtia edustivat 
jalkojen juuressa mönkineet metsäsittiäiset, joi-
den päämäärättömän etenemisen seuraamiseen 
olisi voinut käyttää koko retkelle varatun ajan.

Seesteytymishetkestä heränneenä lähdin 
itsekin etsimään paistinpannulle täytettä. tämä 
toteutui mitä hienoimmalla paikalla, kyöpelin-
vuoren laella, jossa lukuisat lampaankäävät odot-
tivat kerääjäänsä. täällä retkiryhmämme myös 
kokoontui jälleen yhteen, evästäen ja tarinoiden 
metsässä havaituista ilmiöistä.

paluumatkalla keräsimme vielä muutamat 
torvisienet ja ihastelimme metsän läpi virtaavaa 
puroa. jokainen retkeläinen oli takuulla sitä miel-
tä, että päivä oli onnistunut niin sään kuin sieni-
sadonkin osalta.

kiitän vielä kaikkia retkellä mukana olleita it-
seni ja ikimetsän Ystävien puolesta.

jUha ovaSkainen
Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtaja

j U h a  o va S k a i n e n
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runon metsä
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Metsä on monelle koti,
siellä on pesäpuu,
siellä on levähdyspaikka,
ilta kun laskeutuu.

Metsässä kasvavat pennut,
lintujen poikaset.
Suojele metsien puita - 
koteja suojelet.

aika on vanhojen puiden
ajallaan maatua.
älä lyö kirvestä puuhun.
koti voi kaatua.

 Anna-Mari Kaskinen

Metsän sylissä, kirjapaja �009

��
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tee testamentti Luonnonperintösäätiölle (y-tunnus �565��4-7).
annamme apua testamentin laatimisessa 

ja lähetämme pyydettäessä testamenttimallin.

p. 040 586 3950 tai 044 30� 5773 tai info@luonnonperintosaatio.fi

rakkaudesta 
luontoon...

Sinä voit olla mukana luomassa 
uusia pysyviä suojelualueita myös 

testamentin kautta.
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pro natura 
tavastia australis

www.sll.fi/etela-hame
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Me tUeMMe LUonnonperintöSäätiön tYötä MetSien SUojeLeMiSekSi

Kierrättämällä vähennät merkittävästi 

jätteen syntyä, säästät luontoa ja energiaa.

Katso lisää: www.kuusakoski.fi

Kierrätä!Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Satakunnan 
luonnonsuojelupiiri 

satakunta@sll.fi

hämeenlinnan seudun lsy:n  Martta Helvi Toivosen rahasto 
myöntää apurahoja kanta-hämeen alueelle luonnonsuojeluhankkeisiin. 

Lisätietoja heikki tiainen 050 57�4609, heikki.tiainen@hameelinna.fi

Ei syytä huoleen!

EHKÄ ET ITSE EHDI KORVATUNTURILLE
VOIT KUITENKIN SAADA JOULUPUKIN KOTITUNTURISTA
  LAADUKKAAN 8-VÄRITULOSTEEN VIELÄ JOULUKSI 

Mitoissa 48X33cm(A3+)...60x42cm(A2)...90x42cm panoraamat 

                 Hinnat 42...58...96 euroa, sisältää postituskulut ja alv(23%)

ESITTEET JA TILAUKSET: ilpo.piiroinen@artiplan.fi
     Artip Oy luontokuvapalvelu puh 044 517 4577


