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Loppuaan kohti kääntyvä vuosi 2012 on ollut 
Luonnonperintösäätiölle suojelullisesti hyvä, ja 
siitä lämmin kiitos teille, rakkaat tukijat! Uusien 
suojelualueiden perustaminen ja entisten laajen-
taminen on ollut mahdollista teidän ansiostanne 
– teidän jotka välitätte suomalaisesta luonnosta 
ja osallistutte suojelutyöhön säännöllisinä tai sa-
tunnaisina lahjoittajina. Säätiön alueet tekee ai-
nutlaatuisiksi se, että ne todella ovat syntyneet 
lahjoittajien konkreettisesta osallistumisesta suo-
jelutapahtumaan! 

Säätiö on tehnyt vuonna 2012 neljä kauppaa 
ja kahdesta uudesta kaupasta on sovittu joulu-
kuulle. Laaja Pyrynmaa Ivalosta ja pieni Lukon 
metsä Hauholta ostettiin säätiölle. Tervon Kä-
pyrannan suojelualue laajenee kahden kaupan 
kautta, ja Pohjanmaan suokampanja tuotti tulos-
ta – kappale hienoa Heininevaa saatiin ostettua 

turvaan. Kampanja jatkuu edelleen, ja kiitos sii-
tä kuuluu paitsi lahjoittajille myös Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiirille.

Tämän lehden ollessa jo taitossa tuli viime 
hetkellä tieto siitä, että säätiö on tehnyt voittavan 
tarjouksen Keski-Suomen Uuraisten Metsäpirtti-
nimisestä metsätilasta. 

Uusista alueista kerrotaan lisää tässä lehdessä.
Säätiö aloitti syksyllä Hämeen yrityksille suun-

natun kampanjan Kanta- ja Päijät-Hämeessä va-
rojen keräämiseksi hämäläisen metsäluonnon 
suojeluun. Myös Pentti Linkolan 80-vuotispäivä-
keräys aloitettiin samoihin aikoihin. Toivomme 
näistä merkittävää lisäystä suojelualueiden osto-
varoihin.

Tervetuloa mukaan perustamaan luonnon-
suojelualueita myös vuonna 2013!

Saatteeksi

ANNELI JUSSILA  

toiminnanjohtaja 

Luonnonperintösäätiö

Luonnonperintösäätiön hallitus
SÄÄTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTA JA:  kalastaja-kirjailija Pentti Linkola

VARAPUHEENJOHTA JA: professori Otso Ovaskainen

JÄSENE T : akatemiaprofessori Ilkka Hanski, filosofian tohtori, ympäristöneuvos Timo Helle, 
maanviljelijä Mikko Hovila, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen, 

taidehistorioitsija Anneli Jussila, emeritusprofessori Anto Leikola, 

tietojenkäsittelytieteen lehtori Heikki Lokki, näyttelijä-kirjailija Reidar Palmgren, 

europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, lehtori Pertti Sulkava

VARA JÄSENE T : metsäasiantuntija Sini Harkki, luontokartoittaja Anni Kytömäki, 

kirjastonhoitaja Leena Stén

U U T I S I A 

I K I M E T S Ä S TÄ

T
IM

O
 T

IK
K

A

LAHJOITUKSET OP 549409-522493 • IBAN FI78 5494 0950 0224 93 • BiC OKOYFIHH



3

Julkaisija: Luonnonperintösäätiö

Päätoimittaja: Anneli Jussila

Toimitussihteeri: Tuire Laurinolli

Ulkoasu ja taitto: Juha Ilkka

Kansi: Juha Ilkka

Kirjapaino: Kopijyvä Tampere 2012 

ISSN-L 1798-6478

ISSN 1798-6478

Yhteystiedot: Luonnonperintösäätiö, Arvi Kariston katu 3 A 20, 13100 Hämeenlinna
www.luonnonperintosaatio.fi  |  Puh. 040 586 3950  |  info@luonnonperintosaatio.fi 
Tukiyhdistys: www.ikimetsanystavat.fi

Voiko Mysteeriä suojella?
Ihminen on kautta aikojen rajannut tai rakentanut itselleen erityisiä tilo-
ja ei-tunnettua varten. Alun perin nämä tilat ovat olleet luonnonpaikkoja 
– metsiä, pyhiä lehtoja. Myöhemmin antiikin Kreikan ja Rooman temppelien 
marmoripylväät jäljittelivät muodoissaan ja koristelussaan puiden pilaristoa. 
Keskiaikaisen katedraalin huikaiseva monikerroksinen tila ja valohämy tuo-
vat mieleen ikimetsän korkeat latvat ja hämäränsäteet. Ei ole kaukaa haettua 
arkkitehtonisestikaan verrata metsää kirkkoon.

Sataviisikymmentä vuotta sitten Euroopassa ei juuri puhuttu luonnon 
suojelusta. Tarve suojella metsää ihmiseltä itseltään on kasvanut esiin vasta 
kun luonto muuttui ihmismielissä ”luonnonvaroiksi”. Laajamittainen teknolo-
ginen hyödyntäminen ei ole ainoastaan johtanut elämän rikkauden vähene-
miseen, vaan myös oman näköpiirimme kapenemiseen – olemme alkaneet 
ymmärtää maailman teknologiana, hallittavana rakenteena. Samanaikaisesti 
on alkanut häipyä se hienojakoinen ilmiö, jota voidaan kutsua pyhän alueeksi: 
sen aavistaminen ja ymmärtäminen, mikä ei ole tunnettua, sen kunnioittami-
nen, mikä on ihmisymmärryksen rajan takana.  

Mutta tarvitsemmeko me pyhää? Voimmeko me suojella mysteeriä ja mik-
si sen tekisimme?

Suojeltu metsä on viimeisiä eheitä, loukkaamattomia paikkoja maan pääl-
lä. Kuten Pauliina Kainulainen kirjoittaa, pyhyyden yksi keskeinen ominaisuus 
on koskemattomuus. Pyhä asettaa ihmiselle rajan.

Ikimetsä on vahvasti konkreettinen paikka; ja samalla mysteeri, yhtey-
dessä tuonpuoleiseen, mistä koko elämä kumpuaa. Paikka johon teknologian 
kontrolli ei ulotu ja missä ihmisen toimeliaisuus hiljenee – ikimetsä kaikkine 
lajeineen, vuosirenkaineen, syntymän ja kuoleman muotoineen, salaisuuk-
sineen – muuttuu suojelun myötä sakraaliksi, luomisen tilaksi. Kun metsän 
salaperäisyyttä ei kielletä, siitä tulee vihreä temppeli. Suojelu tuo ihmisen sen 
portille. 

Metsänsuojelun syvä merkitys piilee Mysteerin aavistamisessa – ja sille 
tilan antamisessa. Ilman mysteeriä harhaudumme elämän syvästä virrasta, 
omimmasta luonnostamme, josta kumpuaa myötätunto kaikkea elävää koh-
taan. Puiden hiljaisuus havahduttaa siihen, että meissä itsessämme on met-
sän kaltainen koskematon paikka, sisimmässämme, jokin jossa ymmärrämme 
vaistomaisesti ikimetsän syvyyden ja merkityksen.

“Sillä sen minkä ihminen tekee puille, sen hän tekee itselleen.”

ANNELI JUSSILA 
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Luonnonperintösäätiön 
suojelualueet

   Hei, 
jo 

35!

    1 Akanvaara, Parikkala, 25 ha
Itäisiä lajeja ylläpitävä koivu-
valtainen metsä ja ihastuttavat 
kukkaniityt; tilaan kuuluva 50-
luvun talo toimii talkoolaisten ja 
tutkijoiden tukikohtana.

    2 Mustikkamäki, 
Pälkäne, 7 ha
Maisemallisesti tärkeä metsän-
kappale järven ja hämäläiskylän 
läheisyydessä.

 3 Riihikosken metsä

Kiikala, 10 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, 28 ha
Kolmen kaupan kautta syntynyt 
upea kokonaisuus, jossa vanhaa 
hämyistä kuusikkoa, kivenjärkäleitä, 
kalliomännikköä ja Enäjärven 
ruovikkoa saarineen.

  8 Korpivainio, 

Aimo Saksalan 

luonnonperintömetsä 

Kuhmalahti, 26 ha
Längelmäveden rantaan ulottuva 
vaihtelevailmeinen, runsas metsä, 
jossa aarniomaisia ytimiä.

kuusimetsä, lehtokasvillisuutta 
ja puronotkoja.

  4 Harju, Loppi, 9 ha
Kuusta kasvava korpi moreenihar-
janteen kainalossa, sammalparatiisi.

   5 Kyöpelinvuori 

Mäntyharju, 17 ha
Sokeritopan muotoinen kallio, 
luonnontilainen puro ja vaikuttavaa 
taigametsää keloineen.

 6 Konttikangas

Siikajoki, 94 ha
Säätiön suurin suojelualue, 
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     9 Tervavaara, Nurmes, 45 ha
Vanhan aarniomaisen metsän 
suojelualue: liito-oravan, metson 
ja majavan asuinsijoja. Alueeseen 
kuuluu myös lampia ja puroja.

10 Tahjanjärven metsä 

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

11 Sorklonvainio 

Pyhäranta, 14 ha
Monipuolinen, erikoisia vanhoja 
haapoja sisältävä metsä kallioselän-
teen ympärillä lähellä Ihodenjokea.

12 Topenginleija, Kustavi, 22 ha
Ikipetäjiä suon ja kluuvijärven 
rantamilla sekä kaunis kalliometsä.

15 L I M B E R G ,  Jussi Pesolan muistometsä, Lohja

13 Mustakorpi, Nousiainen, 13 ha
Tiheä, sankka korpimetsä, jota juhlis-
taa kilpikaarnamäntyjä kasvava mäki.

14 Keltalammen metsä 

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

15 Limberg, 

Jussi Pesolan muistometsä 
Lohja, 16 ha
Todellinen eteläinen aarnio 
keloutuvine jättikuusineen ja 
maapuineen, aluskasvillisuutena 
pähkinäpensasta.

16 Yli-Mylly, Loppi, 6 ha
Kaunis ehjä harju, pikku joki, 
rehevä puusto, niittyjä ja tunnel-

mallinen pihapiiri. Suojelualueeseen 
liitettiin puoli hehtaaria Metlan 
entistä tutkimusmetsää.

17 Haapalaakso, Urjala, 5 ha
Isoja haapoja ja runsaasti lahopuuta 
sisältävä aarniometsä, joka on 
syntynyt entiselle metsälaitumelle.

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

19       Käpyranta, Tervo, 24 ha
Moni-ilmeinen kaksiosainen 
suojelualue Linnonsaaressa, 
sisältäen lähes kaikkia metsä-
tyyppejä ja satoja metrejä Virmas-
veden rantaa. Suojelualuetta 
laajennettiin yhdellätoista 
hehtaarilla, joista osa saatiin 
lahjoituksena.

 20 Ullatieva, Enontekiö, 13 ha
Kahden järven välisellä harjulla 
kasvava maisemallisestikin upea 
vanha metsä pohjoisessa Lapissa, 
lähellä Pallas-Ounastunturin 
kansallispuistoa.

 21  Aittosaari, Viitasaari, 5 ha
Vaihtelevailmeinen, viehättävä 
saarimetsä pohjoisella Keiteleellä.

0                         100 m

Vanha metsä

Pähkinäpensas- ja 
koivuviitaa:

alueen koillisosaa 
hakattu

noin v. 2000

Pähkinähakki

Pikkutervakko

Pähkinäpensas 

Jyrkänne

PO
LKU

KORPI

KALLIOKETO

Pähkinöitä
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K E I J U N M E T S Ä ,  Hämeenlinna, Renko

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

 23  Mielikinmetsä 
Orimattila, 11 ha
Sankka kuusimetsä jossa lehtipuuta, 
mm. harvinaisia metsälehmuksia. 
Kennankallion rinteellä ja päällä 
metsä muuttuu komeaksi 
kilpikaarnamänniköksi.

 24  Tapiola, 

Noormarkku, 25 ha
Poosjärven Itälahden etelärannalla 
tulvivaa rantaluhtaa ja sitä 
reunustavia metsiköitä. Majavan 
elinpiiriä. Kahden uuden kaupan 
kautta Tapiola laajeni vajaasta 10 
hehtaarista 25 hehtaariin. 25   Vuonna 2012 hankittuja alueita

25  Hömötiaisenmetsä, Eura, 4 ha
Pieni metsä suuren Pyhäjärven kai-
nalossa, ytimenään vanha kuusikko.

 26  Koppelonpesä 

Kristiinankaupunki ja Karijoki, 11 ha
Säätiön ensimmäinen suojelualue 
Pohjanmaalla. Alue sisältää laho-
puustoista kangasmetsää, jossa 
viihtyy mm. liito-orava, sekä avointa 
kalliomännikköä.

 27  Sammalinen, Riku Turtolan 

muistometsä, Jokioinen, 7 ha
Lähes koskematon, ehjä havumetsä, 
jossa erityisen paljon tuulenkaatoja, 
pökkelöitä ja lahopuuta.

28  Mäkrämäki, Ruokolahti, 19 ha
Komea ”kalevalainen” metsä Mylly-
lammen pohjoisrannalla, Mäkrä-
mäellä ja Syvämäellä. Suuria korkeus-
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vaihteluita, runsaasti lahopuuta ja 
uhanalaisia eliölajeja. Lohkareita, 
jyrkänteitä, luolia.

29  Vanamonsalo, Valtimo, 20 ha
Varttunutta rehevää kuusimetsää 
Koivuvaaran etelärinteellä. Alueeseen 
kuuluu luonnontilaan palaavia 
hakkuuaukeita, niittyjä ja ketoja sekä 
hirsirunkoinen talo.

30  Keijunmetsä, Renko, 14 ha
Kahden kaupan kautta syntynyt koko-
naisuus, johon kuuluu kangasräme ja 
vanhaa rauhassa kasvanutta kuusival-
taista sekametsää.

31  Koskenranta, Kuusamo, 14 ha
Kappale koskematonta havumetsää 
itärajan tuntumassa, lähellä suurta 
ojittamatonta Toolansuota. Aluee-
seen kuuluu noin kilometri kauniin 
Multikosken ja Multijärven rantaa.

32   Pyrynmaa, Inari, 80 ha
Luonnon ja maisemien rikkautta 
Ivalojoen rannalla: aihkien kirjomia 
rinnemänniköitä, vanhaa sekametsää 
keloineen, tulvakoivikoita, jyrkänteitä, 
lampi, pieniä soita ja puro. 

33   Lukko, Hämeenlinna Hauho, 3 ha
Säätiön pienin suojelualue, rehevä ja 
monipuolinen – suota, kuusikkoa ja 
kalliojyrkänne, jonka suojissa viihtyvät 
harvinaiset metsälehmukset.

34   Heinisuo, Alajärvi, 16 ha
Pohjanmaan hienointa suojelematonta 
suota, jonka pesimälinnusto erityisen 
monipuolinen lokkiyhdyskuntineen ja 
kahlaajineen. Pesivänä mm. riekko. 

35   Metsäpirtti, Uurainen, 7 ha
Järeähköjen haapojen ja muiden lehti-
puiden ryydittämää korpikuusikkoa ja 
rämettä maapuineen ja pökkelöineen.
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Uudet suojelualueet

Hämeen sydänmaiden pieni helmi

Hauhon Lukko

Keväällä 2012 säätiön toimistolle otti yhteyttä 
Ritva Särkisilta, joka tarjosi ostettavaksi kolmen 
hehtaarin metsäkappaletta Hämeenlinnan Hau-
holta. Vaikka alue on pienempi kuin mitä säätiö 
yleensä ostaa, yhteinen retki metsään toi esille 
hyviä perusteluita alueen suojelulle. Lukon met-

säkappale sijaitsee kahden suon välissä asumat-
tomalla metsäseudulla, entisellä Lahonmaalla, 
hauholaiskylien yhteisellä metsäalueella. Lukon 
halki solisee välillä kivien alle piiloutuva puro ja 
sen eteläpäässä on jyrkänne, jonka alla kasvaa 
metsälehmuksia. Tällä kohdin maasto on erityi-
sen rehevää. Vanha kuusimetsä peittää suurim-

Jäkäläistä jyrkänteen lakea Lukossa.
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man osan alueesta, humisten koskemattomana, 
omaan rauhaansa jätettynä.  Pian päästiin yhteis-
ymmärrykseen tämän viehkeän pienen metsän 
ostamisesta suojelualueeksi.

Ritva Särkisilta kertoo Lukon 
historiasta seuraavaa:

Nimestä ja kylästä

Lukko – sillä nimellä hämäläiset ovat kutsuneet 
jääkauden jälkeisten suppien lisäksi myös jyrkän-
teitä. Palsta kuuluu Matkantaustan kylään kuten 
Särkisillan tilakin. Torppa perustettiin joskus iso-
jaon jälkeen matkantaustalaisen Kompelin talon 
maille. Kompelista puolestaan tuli aikoinaan kau-
pan tai naimakaupan seurauksena osa Lautsiaa, 
mutta hallinnon papereihin Matkantausta jäi.

Isäni isä oli torpan poika, mutta maat peri toi-
nen veli. Seuraavan tarinan ”mummu” oli hänen 
vaimonsa. Kun hänen poikansa oli lapsettomana 
joskus 1960-luvulla lopettamassa tilanpitoa, isäni 
osti Särkisillan silloin jäljellä olleet maat ja ne ovat 
sitä kautta nyt kuolinpesällämme. 

Muistoja ja tarinoita

Jo matka Lukolle metsän sydämeen oli lapselle 
seikkailu.  Naapurin vanhaemäntä, Särkisillan 
mummu, tapasi käydä Lukolla kerran pari kesäs-

sä ja me lähiseudun kesälapset kipitimme sinne 
hänen helmoissaan. Mummu oli pieni, kuivakas 
ulkotyöihminen, joka oli aina menossa puolijuok-
sua ja etukumarassa.

Lukolle vei riihipihasta lähtenyt polku, joka 
oli merkitty myös vanhempiin karttoihin. Polku 
kulki sankassa ja synkässä metsässä, joskus puit-
ten välistä pilkahti auringon viilto sammaleelle 
ja notkoissa hiirenportaan lehdet kaartuivat ih-
misen pään yläpuolelle – ainakin jos ihminen ei 
ollut paljon päälle metrin. Oltiin melkein kuin vii-
dakkovaelluksella. 

 Mummu kertoi meille vanhoja tarinoita, aar-
nivalkeista ja nälkävuosien kurjuudesta. Ajattele-
vaisena lapsena päätin piilottaa takkini taskuun 
leivänpalan: kuinka ihanaa olisi jonain surkeana 
nälkävuoden aamuna yllättäen löytää taskustaan 
leivänpala! Lukosta mummu kertoi, että siellä oli 
piilopirtti, jonne Särkisillasta mentiin, jos tiedet-
tiin kasakoiden olevan tulossa. 

Sen puolesta Lukolla olisi ainakin voinut pii-
leksiä pidempäänkin, että siellä oli lähde. Pyhkä-
län isäntä Risto, joka hiihti aikoinaan Lukon läpi 
kymmenkilometristä koulumatkaansa, kertoi että 
Lukon lähde oli talvisinkin auki. Nyt se on saatta-
nut jäädä tuulenkaatojen alle.

Kasvimuistoja

Suot, jäkäläharjainen jyrkänne ja etäisyys – met-
säautotietäkään ei silloin ollut – tekivät Lukosta 
erityisen ja salaperäisen paikan. Sellaisen, josta 
voisi kuvitella löytyvän metsänemän, mystisnimi-
sen kasvin, jonka olin päättänyt löytää kasviooni. 
Mutta ei, piti tyytyä toiseen lehtivihreättömään 
kasviin, mäntykukkaan. Ja kihokin otin Lukon ylä-
suolta kasvioon. 

Yläsuolla kasvaa myös pikkukarpaloa, joi-
nakin vuosina sitä on kiisseliksi astikin, mutta 
yleensä vain maistiaisiksi. Suot ojitettiin yhteis-
hankkeena muistaakseni joskus 60-luvun lopulla, 
mutta, ojitus ei ole toiminut.

Lukolla kasvaa myös yksi pieni tammi. Niitä 
on ruvennut ilmestymään lähiseudun metsiin. 
Alvettulassa on vanhan sillan tienoilla suuria 
tammia ja Pyhkälän pojat toivat koulumatkoil-
taan terhoja, joista on Lukolta vajaan kilometrin 

A N N E L I  J U S S I L A

Haavikkorinne Lukossa.
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päässä olevaan pihaan noussut tammi. Varmaan-
kin sen terhot ovat selitys lähiseudun tammille. 
Lintuja harrastava tuttava sanoi närhien kuljette-
levan terhoja.

Mutta lehmuksethan ovat tietysti pääasia. 
Lounaaseen antavan kalliojyrkänteen lämpö 
on varmaankin tehnyt mahdolliseksi sen, että 
ne ovat jaksaneet kasvaa rungollisiksi. Mummu 
muuten kutsui lehmuksia niinipuiksi, mikä kuvaa 
puun ja ihmisen suhdetta. 

Myyntipäätöksen historiaa

Kun Lukon toiselle puolelle oli ilmestynyt aukko 
ja vähän sen jälkeen luin Metso-ohjelmasta, otin 
yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, 
koska halusin että Lukko säilyy. Siltä vuodelta 
kuulemma rahat olivat loppu, mutta päätettiin 
palata asiaan seuraavana vuonna. Seuraavana 
vuonna kävelimme Lukolla kahden metsänhoi-
toyhdistyksen edustajan kanssa.  He sanoivat, 
että korkeintaan suot ja jyrkänteen reunan leh-

mukset voisivat kelvata Metsoon, muttei palsta 
kokonaisuutena. Palstan toiselle sivullekin oli 
ilmestynyt kreppipaperinauhoja.  Naapuri olisi 
kuulemma kiinnostunut palstastamme. Kerroin, 
ettei se ole myynnissä.  

Helsingin kirjamessuilla näin Luonnonperin-
tösäätiön osaston, jossa kävin juttelemassa ja ker-
roin Metso-historiani. Ikimetsän ystävien sihteeri 
kehotti ottamaan yhteyttä säätiöön. Ja nyt Lukko 
on siis turvassa kaikilta metsänhoidollisilta toi-
menpiteiltä, olen onnellinen ja helpottunut. Oma 
tytär kävi siellä minun ”helmoissani” alle koulu-
ikäisenä ja  voin viedä sinne tyttärentyttärenikin. 
Ehkä hänkin jälkeläisiään katsomassa paikkaa. Ja 
matkalla näkee myös jonkinlaisen läpileikkauk-
sen erään aikakauden metsäpolitiikasta.

ANNELI JUSSILA

Kuusijätti metsän sydämessä.
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Keidas Ivalojokivarressa 

Ivalon Pyrynmaa

Suojelualueen synnyllä on usein pitkät ja sy-
vät juuret. Ivalon Pyrynmaan suojelun taustalla 
piilee kahdenkymmenen vuoden takainen vie-
railuni Lapin legendaarisen luonnonsuojelijan 
Harald Helanderin ja hänen vaimonsa Margare-

tan vieraana heidän hobittitaloa muistuttavassa 
erämaaresidenssissään. Vierailu tapahtui Kessin 
metsätaisteluiden aikaan 1990-luvun alkuvuosi-
na. Se oli vierailuistani ensimmäinen. 

Toinen käynti tapahtui kesällä 2011 - ja silloin 
aiheena oli Pyrynmaan metsän mahdollinen suo-
jelu Luonnonperintösäätiön hallussa. 

Säätiön toimistolle oli tullut samana vuonna 
kevättalvella Lapista kiinnostava, kauniisti kuvi-
tettu kirje. Siinä Harald Helander ehdotti kauppaa, 
jotta Pyrynmaan tulevaisuus suojeltuna metsänä 
olisi turvattu. Jo aikaisemmin Lapin Ely-keskuksen 
Kari Kemppainen oli keskustelussamme puhunut 
arvostavasti tästä metsästä, jota Ely, silloinen La-
pin ympäristökeskus, ei kuitenkaan voinut ostaa 
– Lapin suojelualuekauppojen painopistealue 
kun oli etelämpänä ns. Lapin kolmiossa. 

Ylä-Lapissa laajat suojelualueet sisältävät 
kuitenkin valtaosin tuntureita ja muuta avointa 

maastoa, ja varsinaisen metsämaan suojelulle on 
sielläkin edelleen suuri tarve. Hakattujen talous-
metsien keskellä Pyrynmaa poikkeaa luonnon-
tilaisuudessaan selvästi ympäristöstään. Vaikka 
Luonnonperintösäätiö on keskittynyt Lapin ete-
läpuoleiseen Suomeen metsäkaupoissaan, täs-
sä tapauksessa erityisen painavat syyt puolsivat 
kauppaneuvottelua.

Muinaisen joenuoman rehevyyttä

Kahtena pitkänä, yöttömänä kesäpäivänä samo-
sin aluetta: ensimmäisenä Haraldin seurassa, toi-
sena yksin valokuvaamassa. Sain ihmetellä, miten 
monenlaisia luonnonmuodostumia, metsätyyp-
pejä ja elinympäristöjä Pyrynmaahan mahtuu. 
Maiseman perusmuodot on uurtanut aikoinaan 
nykyistä pohjoisempana kulkenut vanha Ivalo-
joen uoma, jota reunustava entinen joenvarsi-
jyrkänne eli mella kiemurtelee alueen etelä- ja 
keskiosan halki jakaen sen kahteen luonteeltaan 
erilaiseen osaan. Alempi – nykyisen jokitörmän, 
Repomellan päällinen tasanne – on alavaa, enim-
mäkseen koivuja kasvavaa. Tähän alempaan 
osaan kuuluvat Pyrynmaan rehevimmät alueet, 
heleän vihreinä rehottavat tuoreet ja lehtomaiset 
kankaat, jotka ovat näin pohjoisessa harvinaisia. 
Niistä osa jää erämaatalon ympäriltä myöhem-
min erotettavan kolmen hehtaarin määräalan si-

Harald Helander Aulangolla 2012.
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sälle. Tiheästä matalan koivikon luonnehtimasta 
maisemasta Ivalojoen rantaan tullessa maisema 
muuttuu täysin – täällä jyrkkä Repomella putoaa 
kohtisuorasti veteen. Puiden lomasta aukeaa vai-
kuttavia maisemia joen hiekkasärkkien yli kohti 
tuntureita ja vaaroja.

Pyrynmaan alatasanteen puolelle kuuluu 
lännessä sijaitseva kokonainen kaunis lampi 
– Konivuopaja, jonka jyrkät itärinteet ovat vää-
rällään maalauksellisia keloja ja aihkeja. Se on 
muodostunut entiseen joenuomaan, Konilant-
toon. Kevättulvien aikana Ivalojoen soistuneet 
entiset joenuomat voivat virrata rajusti ja Koni-
lantossa vesi voi nousta metrejä. Lammen ran-
nassa metsä kasvaa erikoisen rehevänä, koivuja, 

haapoja, raitoja ja pajulajeja. Entisen mellajyr-
känteen suojaama lampi on suojassa kylmien il-
mansuuntien tuulilta, mikä tulvien ohella selittää 
sen poikkeuksellisen vehmauden. Täällä viihtyy 
myös silmälläpidettävä kellosinilatva, ja lammen 
pohjois- ja länsirantaan on muodostunut ruoho- 
ja heinäkorpia. Erämaatalon määräalan sisälle 
jää Konivuopajasta Ivalojokeen virtaava puro 
ja sen ympäristön kulleroniitty. Puroniityllä on 
myös pohjanhoikkaängelmän, kellosinilatvan ja 
pohjannokkosen esiintymä. Täältä on vanhoina 
aikoina kerätty heinää.

Aivan alueen eteläreunassa, joen kääntyessä 
suoraan etelään, joen rantaan tulee luhtaniittyä 
jolla kasvaa pohjanhoikkaängelmää ja lännen-
maarianheinää – molemmat Suomen vastuulaje-
ja EU:ssa. Myös tätä aluetta kuten kulleroniittyä 
Harald on hoitanut perinnemaisemana niittäen.Metsä Konivuopajan rannalla on rehevää.
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Harjun rinnemetsää keloineen.

Harjun takainen maisema

Jyrkän harjun päällä alueen pohjoispuolella mai-
sema muuttuu – kuivaa kangasmetsää luonneh-
tivat lounais-koillissuuntaiset matalat hiekkahar-
janteet ja siellä täällä nousevat jyhkeät vanhat 
männyt, joista osa jo keloutuu. Maapuita lepäilee 
maastossa siellä täällä. Tässä rauhallisessa, rajat-
tomalta tuntuvassa maisemassa on havaittavissa 
jälkiä 1960-luvulla tapahtuneista poimintahak-
kuista, jotka on tehty paksun hangen päältä. Suu-
ria puita on kuitenkin jätetty riittävästi, niin että 
metsän yhtenäisyyden tuntu ei ole rikkoutunut, ja 
monikerroksista uutta kasvua on nousussa. Lähes 
kaikki puut ovat täällä mäntyjä. Vanhimpia puita 
kohtaa harjun rinteessä, osa niistä on 400–500-
vuotiaita ja maatuneet liekopuut Haraldin arvion 
mukaan ehkä tuhatvuotisia.

Alueen itä- ja kaakkoislaidalla on kummassa-
kin kappale kirveenkoskematonta korpimetsää, 
ja täällä kuusi kasvaa pohjoisrajallaan yhtenäise-
nä metsänä. 

Tutustuttuani Pyrymaahan maastossa sa-
moin kuin luontokartoittaja Maire Puikon alu-
eesta tekemään luontoselvitykseen, vakuutuin 
alueen suuresta suojeluarvosta. Sieltä löytyy 
rehevinä kasvustoina Inarin Lapissa muuten 
harvinaisina esiintyviä lajeja ja neljä Suomen 
kansainvälistä vastuulajia. Viimemainittuja ovat 
lajit, joiden koko Euroopan kannasta Suomessa 
esiintyy 15–45 prosenttia, joten jokainen Suo-
men kasvupaikka on merkittävä. Yli kolmannes 
Pyrynmaan pinta-alasta on metsälain erityisen 
tärkeiksi elinympäristöiksi luokittelemia kohteita. 
Maisemiltaan alue on vaihtelevan kaunis salape-
räisestä Konivuopajasta Ivalojoen avariin maise-
miin ja aihkien koristamaan erämaaromanttiseen 
harjuun.

Kauppa Pyrynmaan 80 hehtaarin tilasta sol-
mittiin alkukesästä 2012 Hämeenlinnassa.

ANNELI JUSSILA
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Tervon Käpyranta 
kasvoi yhteen

Kesällä 2012 käyn puheenjohtajamme kanssa vie-
railulla Tervon Käpyrannassa Marketta Takaisen 
ja Kai Saikun kutsumana. Säätiöhän osti heiltä 
Käpyrannan kaksiosaisen suojelualueen vuonna 
2009. He haluaisivat nyt myydä lisää metsämaa-
ta säätiölle, itselleen he jättäisivät metsää vain 
polttopuiden hankkimista varten. Samalla on 
tarkoitus tutustua itäisenä naapurina sijaitsevaan 
Konneveden seurakunnan metsään – Konnevesi 
sijaitsee melko kaukana Tervosta, mutta siitä huo-
limatta seurakunta omistaa laajan metsäalueen 
Linnonsaaressa. Konneveden kirkkoherra Olavi 

Virtanenkin tulee paikalle kutsuttuna vieraana.
Kauniina, heleänä ja lämpimänä elokuun 

alun päivänä kävellään pitkään metsässä, katsel-
laan, kuunnellaan ja keskustellaan mahdollisis-
ta uusista rajoista. Katseltavat alueet sisältävät 
muun muassa kauniin rinteen, joka kasvaa kilpi-
kaarnamäntyjä ja tuuheaa kuusivaltaista metsää 
harmaaleppämetsiköineen. Aluelaajennuksen 
tärkein perustelu on yhdistää Käpyrannan suoje-
lualueen kaksi osaa toisiinsa. 

Seurakunnan metsässä heti Käpyrannan rajan 
takana on viiden hehtaarin kappale, jossa puusto 

on vanhaa ja hakkaamatonta. Metsä ulottuu ran-
taan asti, missä useampi sata metriä Virmasveden 
rantaa pidentäisi Käpyrannan rakentamattomia 
rantaviivoja yli kilometriin. Myös tässä komeassa 
metsässä kävellään ja se todetaan erittäin sopi-
vaksi lisäksi jo olemassa olevaan suojelualuee-
seen. Vaikka täältä on korjattu pois tuulenkaatoja, 
on metsä muuten kauttaaltaan koskematonta ja 
moni-ilmeistä, myös lahopuuta on syntymässä.  
Neuvottelu seurakunnan kanssa saadaan vireille.

Aterioidaan maittava päivällinen luontohen-
kisessä seurassa, yhdessä kirkkoherra Virtasen 
ja luontovalokuvaaja Olli Korhosen kanssa – ja  
sovitaan isäntäväen kanssa alustavasti kaupan-
teosta ja kohtuullisesta hinnasta. Marketta ja Kai 
haluavat lahjoittaa runsaan hehtaarin alueen sää-
tiölle kaupanteon yhteydessä. 

- Käpyrannan saaminen suojelualueeksi on 
tärkeintä mitä elämässäni on tapahtunut, sanoo 
Marketta Takainen.

Alkusyksystä toteutuu kauppa Käpyrannan 
laajentamiseksi kuudella hehtaarilla. Neuvotte-
lut Konneveden seurakunnan metsästä jatkuvat 
syksyllä, ja kauppa sovitaan joulukuulle. Näin Kä-
pyranta on kasvamassa yhtenäiseksi suojelualu-
eeksi ja kolmestatoista hehtaarista kahteenkym-
meneen neljään.

ANNELI JUSSILA

Käpyrannan uutta osaa.
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Heinineva ilmasta.

Suokampanjan 
ensimmäinen kohde

Heinisuo

Pohjanmaan piirin soidensuojelukampanjan 
ensimmäinen kohde, Heinisuo, on löytynyt mai-
semalliselta Heininevalta Alajärven Lehtimäellä. 
Heinineva sijaitsee noin 8 kilometriä Lehtimäen 
keskustasta Seinäjoen suuntaan, maantieltä avau-
tuen siten, että sen avaruuden aistii ohiajava tien-
käyttäjäkin.Koko suon pinta-ala on noin 300 ha, 
josta nyt ostettavissa oli 16,1 ha. 

Suo sijaitsee Suomenselällä noin 160 m me-
renpinnan yläpuolella ja vedet laskevat länteen 
Pohjaispuron, Kätkänjoen ja Ranta-Töysänjärven 
kautta Lapuanjokeen ja edelleen Pohjanlahteen. 
Vallitsevat suotyypit ovat lyhytkortinen neva, sa-
raneva ja rimpineva.

Heinineva on uusimmassa Ely-keskuksen 
soiden inventointiraportissa todettu Etelä-Poh-

janmaan suojelusoiden ulkopuolisista soista 
luontoarvoiltaan kaikkein merkittävimmäksi. Hei-
ninevalla todettiin vaarantuneita (VU), erittäin 
uhanalaisia (EN) ja äärimmäisen uhanalaisia (CR) 
luontotyyppejä 41,7 prosentilla pinta-alasta.

 Samalla se on todellinen maisemasuo, jon-
ka monipuolista linnustoa voi helposti tarkkailla. 
Ostettavan palstan nousevaan rinteeseen saa 
pysähdyslevikkeen ja mahdollisen opastetaulun 
pysähtyjiä valistamaan.

Heininevalla palstanomistajien asenne on 
suotuisa suon säilymiselle luonnontilaisena. Esi-
merkiksi etelän puoleisella alueella on suojelu-
alue perikunnan nimissä ollut voimassa jo kym-
menen vuotta.

Keväällä suolla on soitimella mm. teeri, ja 
kesällä runsasta linnustoa ei tiellä kulkeva voi 
olla havaitsematta. Laulujoutsen, kurki, harmaa-, 
kala- ja pikkulokki sekä kalatiira ovat näkyvänä 
pesimälinnustona.  Kahlaaja- ja sorsalinnusto on 
myös runsas. Jänkäkurpan reviiri ja riekkopoikue 
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Lahjoita Pohjanmaan suokampanjaan
maksamalla haluamasi summa lahjoitusten keräystilille IBAN FI78 5494 0950 0224 93.  
Käytä viitenumeroa 20653. Nyt voit myös ryhtyä Suokummiksi, kampanjan säännölliseksi tukijaksi. 
Lisätietoja: verkkosivut www.luonnonperintosaatio.fi, sähköposti info@luonnonperintosaatio.fi, 
puhelin toimisto 044 302 5773 arkisin 11–15
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Suojelusoita Pohjanmaalle!

havaittiin 2011. Luonnonsuojelullisesti merkittä-
viä, Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ja lintudi-
rektiivin liitteen l lajeja Heininevalla tavattiin 15, 
reviiritiheyden ollessa tutkittujen soiden suurin.

Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri on yhteis-
työssä Luonnonperintösäätiön kanssa saanut 
hyvän päänavauksen soiden pelastamisoperaati-

oonsa, kun tarvittava kauppasummakin on löyty-
mässä yksityisten ihmisten kartuttamana. 

Haluamme kiittää Luonnonperintösäätiötä 
ja lahjoittajia myönteisestä suhtautumisesta suo-
luonnon pelastamiseen.

SEPPO J. OJALA  Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojelu-

liiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjan-
maan piiri ja Luonnonperintösäätiö 
aloittivat keväällä 2012 yhteisen kam-
panjan. Lahjoituksia kerätään suopals-
tan hankkimiseksi.

Suomaakunnassamme Pohjan-
maalla valtaosa suopinta-alasta on 
ojitettu. Jäljellä olevia luonnontilai-
sia, ojittamattomia soita uhkaa tur-
vetuotanto. Luonnontilaisten soiden 
arvo niin eliöstölle kuin vesistöille on 
kuitenkin kiistaton. Niiden pelastami-
sella on kiire. Koska soidensuojelun 
täydennysohjelma on vasta aluillaan, 
tarvitaan järjestöjen ja kansalaisten ak-
tiivisuutta. Yksi keino on hankkia soita 
omistukseen ja suojella ne.

Pohjanmaalla maa on pirstottu tu-
hansiin pieniin yksityisten omistamiin 
palstoihin. Tämä koskee myös soita, 
ja erityisen tärkeää suon luonnollisen 
vesitalouden turvaamiseksi on hankkia 
suojeluun riittävän suuri alue. 

Ensimmäinen kohteemme, kappa-
le hienoa Heininevaa, vaatii lisäneu-
votteluita uusien kauppojen aikaan-
saamiseksi ympäröivien palstojen 
maanomistajilta. Siksi tarvitaan lisää 
lahjoituksia suoluonnon ystäviltä. Suo-
kampanja siis jatkuu!

TEEMU TUOVINEN

Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojelu-

liiton Pohjanmaan piirin aluesihteeri.
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Korpikuusikkoa Keski-Suomessa

Uuraisten Metsäpirtti

Lokakuun lopulla 2012 haapamäkeläisen metsä-
kartoittajan Ari Aallon katse nappasi myynnissä 
olevien metsäpalstojen joukosta lupaavan korpi-
kuusikon Uuraisissa. Yhdessä säätiön hallituksen 
jäsenen, biologi Pertti Sulkavan kanssa he mat-
kasivat Uuraisten Nyrölään, tekemään katselmus-
ta Metsäpirtistä.

Korpirämettä Metsäpirtin eteläosassa. 

Luonnonperintösäätiöllä on ollut vuonna 2012 
meneillään kolme alueellista kampanjaa uusien 
suojelualueiden hankkimiseksi ja kaikki ne jat-
kuvat myös vuonna 2013. Pitkäaikaisin on ollut 
Kymenlaakson ”kuukkelimetsän” etsintä ja korva-
merkitty varainkeruu sitä varten. Keräys aloitet-
tiin jo vuonna 2008 yhdessä Kymenlaakson lintu-
tieteellisen yhdistyksen kanssa ja se on tuottanut 
tähän mennessä  yli  58 000 euroa.  Kuukkelimet-
sän etsintää on tarkoitus entisestään tehostaa tu-
levana vuonna. Metsän löytäminen Kymenlaak-
son alueelta ei ole osoittautunut aivan helpoksi 
tehtäväksi, mutta muutama kiinnostava alue on 
tullut loppuvuodesta esille. Kaikki vinkit sopivista 
metsistä ovat tervetulleita!

Satakunnan luonnonsuojelupiirin kanssa 
käynnistettiin vuonna  2009 satakuntalaisen iki-
metsän etsintä piirin perimien testamenttivaro-
jen turvin. Tapiolan luonnonsuojelualueen han-
kinta neljän kaupan kautta vuosina 2010–2011 
oli hankkeen ensimmäinen hieno saavutus, ja 
parhaillaan käydään neuvotteluita uuden alueen 
ostamiseksi suojeluun Kauvatsasta.

Kolmas hankkeista käynnistettiin pohjanmaa-
laisen suoluonnon suojelemiseksi vuonna 2012. 
Satoa tästä saatiin korjata jo samana vuonna, kun 
joulukuun alussa ostettiin Alajärven kunnasta 16 
hehtaarin hieno, linnustollisesti arvokas Heinisuo. 
Jo marraskuun loppupuolella oli keräys kattanut 
alueen koko hinnan. 

Yhteydenotot: Anneli Jussila 040 5863950 tai
Tuire Laurinolli 0400 977 886

Pitkän, liejuisen sivutien ja kotoisan nimen 
taakse kätkeytyi seitsemän hehtaarin metsä, jos-
ta reilu puolet on 80–100-vuotiasta kuusikkoa. 
Maapohja on pääosin korpea, ja metsän läpi 
virtaa puro, tosin enimmäkseen ojaksi kaivettu. 
Metsää ei ole käsitelty pitkään aikaan, ja se onkin 
hyvin erirakenteista ja tiheää. Kuusten seassa kas-
vaa kymmeniä järeähköjä haapoja. Lahopuutakin 
löytyy: ikivanhoja maarunkoja ja koivupökkelöitä. 
Kauttaaltaan Metsäpirtissä kasvaa myös eri-ikäi-
siä lehtipuita – haavan ja koivun lisäksi harmaa-
leppää, raitaa ja pihlajaa. 

Luonnoltaan metsän arvokkain osa on mo-
ni-ilmeinen, muun muassa katajaa kasvava kor-
piräme, vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi. 
Maapuina rämeellä lepää vanhoja mäntykeloja. 
Rämeellä kulkee vanha kuivatusoja, mutta rä-
meen ja korven vaihettumisvyöhyke on luon-
nontilainen.

Palstaan sisältyy myös vanha pelto, jota har-
maalepät ovat hyvää vauhtia metsittämässä.

Luonnonperintösäätiö voitti tarjouskilpailun, 
ja Metsäpirtistä tulee säätiön 35. suojelualue, toi-
nen Keski-Suomessa. Pienillä kosteikkojen en-
nallistamistoimilla metsän luonnonarvot vielä 
kasvavat.

TUIRE LAURINOLLI

Vireillä olevia kampanjoita
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Sharewood on pari vuotta toiminut suomalainen 
sosiaalinen media, jossa käyttäjät ohjaavat vas-
tuullisten yritysten rahaa avustuskohteilleen vas-
taanottamalla mainoksia ja voittamalla palkinto-
ja. Käyttäjille ja järjestöille palvelu on ilmainen. 

Sharewoodin on perustanut viestintä- ja 
markkinointipalveluita tarjoava Givget Oy. Yh-
teiskuntavastuutaan Givget kantaa muun muas-
sa maksamalla liikevaihdostaan kymmenen pro-
senttia avustusjärjestöille. 

Kerätyt rahat tilitetään avustuskohteille ly-
hentämättöminä kaksi kertaa vuodessa. Loka-
kuussa 2012 Sharewoodin 28 000 käyttäjää oli 
kerännyt avustuskohteilleen yli 65 000 euroa.

Sharewood ei ole vain varainhankinnan vaan 
myös tiedonvälityksen kanava. Uutiset tavoitta-

Sharewoodissa kasvatat suojelumetsää

Luonnonperintösäätiö 
liittyi lokakuussa 
hyväntekeväisyysmedia 
Sharewoodin 
avustuskohteeksi.

vat laajan joukon palvelun käyttäjiä. Palvelussa 
toimii myös vapaaehtoispörssi, jonka kautta jär-
jestöt löytävät tekijöitä hyväntekeväisyystyöhön 
– ja vapaaehtoiset konkreettisia tapoja auttaa.

TUIRE LAURINOLLI

Voit tukea työtämme rekisteröitymällä 
Sharewoodiin verkko-osoitteessa www.
sharewood.org ja valitsemalla avustus-
kohteeksesi Luonnonperintösäätiön. 
Rekisteröityminen ja palvelun käyttö 
eivät maksa mitään.

Sharewoodissa kasvatat omaa met-
sääsi keräämällä elämyspisteitä. Pisteitä 
kerrytät lukuisilla tavoilla, muun mu-
assa ystäväkutsuilla, uutisilla, vapaa-
ehtoistöillä, kommenteilla ja toisten 
arvostamisella. Mitä aktiivisemmin ja 

monipuolisemmin käytät palvelua, sitä 
enemmän elämyspisteitä saat. 

Pisteillä voit ostaa arpoja ja voittaa 
palkintoja, joiden arvosta 10 prosenttia 
lahjoitetaan avustuskohteeseen.

Keräät rahaa avustuskohteellesi 
myös klikkaamalla mainoksia.

Luonnonperintösäätiön julkkistu-
kija Sharewoodissa on säätiön hallituk-
sen jäsen, europarlamentaarikko Sirpa 

Pietikäinen.
TUIRE LAURINOLLI

Liity tukijaksemme Sharewoodiin
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Kuka olet ja mitä teet?

Marja Konttinen, 30-vuotias, olen kotoisin Poh-
jois-Pohjanmaalta, nykyään asun Helsingissä.

Päätyöni on liiketoiminnan kehitys ja kump-
panuudet pelialalla – musiikki on rakas harrastus 
ja intohimo ja iso osa vapaa-aikaa.

Milloin liityit Metsän Kummiksi ja mikä 

sai sinut ryhtymään kummiksi?

Reipas puolitoista vuotta sitten. Sain viime joulu-
na ensimmäisen metsäkunniakirjani, jota esitte-
lin ylpeänä – olen auttanut hankkimaan metsää! 
Olen etsinyt erilaisia tapoja vaikuttaa ympäristöö-
ni ja yhteiskuntaan osallistumalla ja vaikuttamal-
la, mutta harvoin olen löytänyt lahjoituskohteita, 
joissa tuntuu, että voisi oikeasti nähdä mihin raha 
menee. Luonnonperintösäätiö ja pienlahjoitukset 
tuntuvat olevan siihen parhaita – oikeita tekoja 
hyvän asian puolesta. 

Onko metsä sinulle arkea 

vai juhlaa?

Rauhoittumista ja elämän orgaanista kohinaa, 
joka ei tunnu arkiselta vaan erityiseltä. Metsään 
pukeutuu eri lailla – ehkei juhlavasti – mutta ulos-
meno on oma rituaalinsa. John Muirilla on siitä 
kaunis sanonta – hän meni ulos kävelylle ja jäi 
ulos auringonlaskuun asti, koska ymmärsi, että 
ulosmeno oli oikeastaan meno sisään.

Mielimetsä?

Vietimme häämatkamme katsellen Suomen 
luontoa. Vaikuttavimmat olivat Kolin laajat 
metsäalueet, joille ei näy loppua mihinkään il-
mansuuntaan edes vaaran laelta. Amerikan isot 
punapuut ovat upeita, mutta niissä on paljon 
surumielisyyttä ja jotain kauheaa – jättiläispuu-
alueet kaupunkien paineessa, metsät puistoiksi 
muutettuina.

Mitä rakastat eniten 

metsässä?

Luin teininä Kovalaisen ja Sepon Puiden kansa 
-kirjaa lähes päivittäin, rakastin sen kuvitusta, 
sukupolvien ja muuttuvan kulttuurin tarinoita, 
runoja ja myyttejä. Metsä on meidän alkukoti, 
turva ja kehto, jonka merkitys ei ole kadonnut 
edes aikojen saatossa. Siitä voi kirjoittaa, lau-
laa ja saada inspiraatiota, jota löytyy usein vain 
abstrakteista tunteista. Ehkä metsä on mielen-
tila?

Olet muusikko – mitä metsän 

äänet sinulle merkitsevät? 
Etenkin äänet ja tuoksut yhdessä. Metsän tun-
nistaa hajusta ja sinne pääsee sisälle kuuntele-
malla. Äiti sanoo, että olen muuttunut kaupun-
kilaiseksi, kun kävelen metsässä kuin kiireessä. 

Marjan bändin Hexvesselin musiikissa 

metsä on myös läsnä: ”Hexvesselin uuteen 

levyyn luonnontilaisen metsän tarinan 

kertominen tuli itsestään. Kappaleet eivät 

sinällään saarnaa luonnosta, mutta musiikin 

ja sanoitusten tunnelma viittaa luontoon – 

toivottavasti myös omalla tavallaan inspiroi 

ja aktivoi kuulijan luontosuhdetta.”

Metsän Kummi: Marja Konttinen
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Onneksi en aivan kokonaan, sillä nautin etenkin 
tuulen äänestä ja rauhasta, jossa rapisee metsän 
elämän rytmi.

Oletko nähnyt unta metsästä?

Unissani on paljon ihmisen tekemää ja päivittäis-
ten asioiden läpikäymistä. Olisipa ihana uneksia 
luonnollisesta, jota ei itse joudu keksimään!

Jouluterveisesi muille Luonnon-

perintösäätiön tukijoille

Hyvää asiaa on mukava edistää, ja meillä on jokai-
sella jotain erityistä annettavaa. Terveiset muille 
tukijoille, taiteilijoille, metsien etsijöille ja niitä 
hankkiville. Joulurauhaa meille kaikille, eläimille 
ja luonnolle.

TUIRE LAURINOLLI

Liity Metsän 
Kummiksi!

P. 044 3025 773 (ark. klo 11–15)
info@luonnonperintosaatio.fi
www.luonnonperintosaatio.fi

M A I J A  L A H T I N E N
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Kuulumisia

Ihana viikko taas kerran! Kyllä Saarivuopiossa sie-
lu lepää!

Sää oli epävakaisen vaihtelevaa mutta iha-
naa kesäsäätä. Jatkuvammat sateet alkoivat vasta 
pois lähtiessä. Pyhäkero pysyi siis ylvään etäisenä 
ja retkeilimme vain lähimaastoissa. Todella pitkä 
aika on siitä, kun kävin Lapissa alkukesällä, kun 
järripeippojen kuorsaus täyttää metsän ja lirojen 
soidinääni kiirii lähes taukoamatta järven takai-
silta soilta.

Poroja on ilmeisesti ollut alueella talvilaitu-
mella poikkeuksellisen paljon, päätellen siitä, että 
maasto oli todella kulunutta.

Jo 50 vuotta odotetusta sopulivaelluksesta 
oli näkyvissä vain pesäkolot ja kakkakasat niiden 
suulla - lähes jokaisen kannon ja mättään kupees-
sa, sekä talvella yliajettujen nahkat siellä täällä 
mönkijäurilla.

Yksi rähjäisen sulkasatoinen kuukkeli ilmes-
tyi mökille vasta kolmantena päivänä ja sai myö-
hemmin seurakseen toisen, mutta ne vierailivat 
vain harvakseltaan – aina kiukkuisten järrien saat-
telemina.

Linnustossa ei ollut suuria yllätyksiä. Lapinti-
aisia ei näkynyt lainkaan, mutta urpiaisia oli tä-
nä vuonna todella paljon. Järven joutsenpari on 
selvästi vielä pesimätön. Eräänä aamuna järvellä 
vieraili pilkkasiipiparvi, muuten sillä kalasteli tuk-
kakoskelopari ja joukko ilmeisesti pesänsä me-
nettäneitä telkkänaaraita.

Syynä telkkien pesätuhoon ovat arvatenkin 
sopulivaellusta seuranneet nisäkäspedot. Näädän 
kakkoja oli maastossa ylt’ympäriinsä. Sekä näätää 
että kettua saimme seurata tuvan akkunasta.

Todella sykähdyttävä elämys tapahtui vii-
meisenä päivänä, kun kanniskelin pöllejä tihku-
sateessa rajallamme. Yhtäkkiä alkoi Ullatievan 
suojelualueen puolelta kuulua linnunpoikasten 
kerjuuääniä, ja kun lähdin äänen suuntaan, ha-
vaitsin pian kanahaukan risupesän ja siinä untu-
vaiset poikaset ojentelemassa. Ilmeisesti emo oli 
juuri käynyt tuomassa pesälle ruokaa.  Myöhem-
min emo istui poistumatta pesällä kun kävelin 
polkua pitkin sen alta.

Ullajärvi suojelualueen eteläpuolella oli ta-
pansa mukaan oikukas kalastajille. Ensimmäisellä 
kerralla sain peräti kaksi siikaa ja parikymmentä 
hyvän kokoista ahventa. Söimme itsemme ym-
myrkäisiksi. Herkullista! Mutta myöhemmin nousi 
vain kolme ahvenaa.

Mahtava yllätys jo tullessamme olivat pihassa 
kasvavat viitisenkymmentä korvasientä! Muualta 
retkiltämme emme löytäneet kuin muutaman.

Kiitos taas ihanasta lomasta Saarivuopiossa! 

MARTTI HILDÉN 

Kirjoittaja on Eläinmuseon museomestari

Päiväkirjamerkintöjä:
Saarivuopio 16.-20.6.2012

Alkukesän taikaa Ullatievan kainalossa
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Luonnonperintösäätiö järjesti yhdessä Ikimetsän 
ystävien kanssa kevätretken Yli-Myllyyn 6. tou-
kokuuta. Retkeen osallistui kaksikymmentäviisi 
henkilöä, joiden joukossa oli tavallista runsaam-
min lapsia. Yli-Mylly pihapiireineen ja lampaineen 
on kiinnostanut aikaisemminkin lapsiperheitä: 
edellisenä vuonna paikalla oli Anni Sinnemäen 
luotsaamana lähes 40-henkinen ryhmä, suurin 
osa nuoria perheitä lapsineen. Tänä vuonna ret-
keläiset tulivat paikalle jo ennen lampaita.

Tämäkin retki oli menestys. Päivä oli kaunis, 
puolipilvinen, ja valkovuokot kukkivat metsässä. 
Lasten kanssa ihmeteltiin Koirajoen virtausta, 
etsittiin uhrilähdettä ja tunnistettiin mäyrän kak-
kakasa harjun laella. Metsästä vanhan riihiladon 
luota löytyi myös kukkivia, tuoksuvia näsiöitä. 
Retkeilijöiden oli vaikea uskoa, että vanhana ai-
kana talon ohi kulkeva pieni polku oli Karkkilan 
ja Lopen välinen maantie, jota myöten kulki sään-
nöllisesti linja-autoja. 

Keväinen retki Yli-Myllyyn

Yli-Myllyn retkeläiset olivat varustautuneet kunnon eväillä.

Solja ja Joel Marttinen.

Vaikka Yli-Myllyn alue on vain kuuden heh-
taarin laajuinen, vierähti siihen tutustuessa  mo-
nia hauskoja tunteja. Lopuksi nautittiin maistuva 
piknik pihapiirissä. Osa retkeläisistä jäi paikalle 
vielä aterian jälkeen tutkimaan riihiladon ympä-
ristöä ja keskustelemaan mahdollisista tulevista 
talkoista.

ANNELI JUSSILA

A
N

N
A

L
I 

JU
S

S
IL

A
A

N
N

A
L

I 
JU

S
S

IL
A



U U T I S I A 

I K I M E T S Ä S TÄ

22

Retki Limbergiin

Ikimetsän ystävät ja Luonnonperintösäätiö järjes-
tivät syksyisen metsäretken 15. syyskuuta Luon-
nonperintösäätiön Limbergin metsään Lohjalle. 
Retkellä tutustuttiin myös syksyn sienisatoon ja 
metsään tehtyihin lajistoistutuksiin. Retkeläisiä 
paikalle saapui 11 kappaletta yhdellä koiralla 
vahvennettuna.

Syyskuun 22. päivänä luontoväki tempaisi raken-
tamalla padon Lopen Launosissa sijaitsevan Har-
jun suojelualueen läpi kulkevaan ojaan. Mukana 
oli toistakymmentä henkeä, joista kolme loppi-
laisia. Muut olivat eri puolilta Suomea, kaukaisin 
Pohjois-Pohjanmaan Piippolasta saakka.

Luonnonperintösäätiö on hankkinut Harjun 
suojelualueen vuonna 2003. Seuraavana vuonna 
alueeseen ostettiin laajennusosa.

Metsää on 8,6 hehtaaria, ja se sijoittuu ka-
pealle moreeniharjanteelle ja sen kupeeseen. 
Metsän ytimenä on korpi, jossa vankat kuuset 

heittävät varjonsa sammalten ja saniaisten ylle. 
Harjanteella humisee enemmän lehtipuitakin, ja 
harjumaastolle tyypilliseen tapaan kasvilajistoon 
lukeutuu lehtolajeja, kuten sinivuokko ja kevät-
linnunherne.

Metsän korpisydämeen on 1960-luvulla kai-
vettu oja, kuuleman mukaan kylän ensimmäisellä 
kaivinkoneella. Ensimmäiset ennallistamistalkoot 
alueella järjestettiin syksyllä 2007: oja padottiin, 
jotta korven vesitalous palautuisi luonnolliseen 
tilaan. Nyt pato oli päässyt huonoon kuntoon, 
joten se uusittiin kokonaan.

Harjun suojelumetsä sai uuden padon

Maasto-oppaamme oli Limbergin metsän-
vartija Dirk Schneider. Hänen lisäkseen paikalla 
oli lajistoistutuksista kertomassa Luonnonperin-
tösäätiön varapuheenjohtaja Otso Ovaskainen. 
Varsinaisen sieniretken oppaana taasen toimi 
kauppasienineuvoja Lauri Jussila.

Harmillisesti sieniä löytyi niukasti. Limbergis-
tä löydettiin lähinnä vaalea- ja rusko-orakkaita se-
kä herkkutattia. Sienten niukkuus on ollut tuttu 
ongelma muuallakin Etelä-Suomessa.

MIKKO SORJANEN

Limbergin metsänvartija Dirk Schneider mahtavan tuulenkaadon tyvellä, oikealla iloinen retkiseurue.

K U VAT:  OT S O  O VA S K A I N E N
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Padosta saatiin vahva ja toimiva, joten sitä 
tuskin tarvitsee muutamaan vuoteen uusia. Sa-
laatti- ja keittolounaan jälkeen padonrakenta-
jat kiersivät suojelualuetta Ikimetsän ystävien 
sihteerin, Mikko Sorjasen opastuksella. Talven 
myrskyt olivat kaataneet runsaasti puita Harjus-
sakin, mutta se ei suojelumetsässä ole ongelma. 
Tosin laho- ja kolopuita on alueella hyvin jo en-
nestään.

MARIKA TUDEER

Yritykset metsiin välskäri Lönnrotin jalanjäljissä

Padon tolppia nuijitaan paikalleen.

MATTI OJANPERÄ

Jo kahdentoista vuoden ajan säätiö on suojellut 
luonnonmetsiä yksityisten kansalaisten lahjoitus-
ten avulla. Myös merkittäviä yrityslahjoittajia on 
ollut mukana. Uusia yrityksiä kutsutaan mukaan 
suojeluhankkeisiin. Yrityksille säätiön toiminta-
malli on mutkaton mahdollisuus osallistua suo-
malaisen luonnon suojeluun.

Yrityksillä on monenlaista suojeluvalmiutta, 
ja parhaat tahtovat olla edelläkävijöitä ympäristö-
asioissa. Osa yrityksistä kehittää itse puhtaampia 
toimintatapoja, valtaosa on mukana ympäristö-
säädösten kehittämisessä. 

Säätiön toimintatapa tarjoaa laajalle yritysten 
joukolle mahdollisuuden osallistua suojeluta-
pahtuman varsinaiseen sydämeen, jossa suhde 
luonnonsuojeluun viriää kunnioittavasta ja mah-
dollisimman avoimesta yhteydestä luontoon. 
Avoimuuden mahdollisuus ei synny työpäivän 
jälkeen olohuoneen sohvalla, ei kuntosalilla eikä 
johtoryhmän kokouksessa, vaan ennen muuta 
oman elinympäristön havainnoissa. Tällaiseen 
valppaaseen hiljentymiseen ei tarvita lainkaan 
rahaa, erityisosaamista eikä vaikutusvaltaa. 

Syksyllä 2012 säätiö toteutti suojelumetsä-
kampanjan säätiön oman lähipiirin eli Hämeen 
lähes 700 avainyrittäjälle. Kampanjassa luotetaan 
myös kotiseuturakkauteen, vaikka yhä useam-
man yritysjohtajan elämä hahmottuu keikkalää-

kärin tapaan: siirrytään vieraille seuduille, jossa 
voi menestyä ammatissa, ja luonnossa virkistäy-
dytään kaukana työstä ja omasta maakunnasta. 
Tunnetuin keikkalääkäri oli Lönnrot. Hän kuuli 
metsien hätähuudot.

Hämeessä suojelualueiden osuus metsäalas-
ta on koko Etelä-Suomen tapaan alle kaksi pro-
senttia. Metsälajien uhanalaisuuden väistymiseksi 
tarvittaisiin ainakin noin kymmenkertainen suo-
jeluala. Parantuminen on vielä mahdollisuuksien 
rajoissa – ja siihen työhön yritykset voivat tarjota 
apuaan välskäri Lönnrotin jalanjäljissä.
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Säätiö sai alkunsa kalastaja-kirjailija Pentti Linko-
lan unelmasta ostaa yksityisesti rauhoitettavaksi 
ikimetsää. Aluksi Pentti ajatteli varovaisesti vain 
yhden metsän ostamista ja suojelemista. Unel-
mansa toteuttamiseksi hän talletti lähinnä kalasta-
jana hankkimansa säästöt ”valkoselkätikkatilille”, 
joka karttui myös merkkipäivälahjoituksilla 1992. 
Pysyvämmin unelma toteutui Luonnonperintö-
säätiössä, joka perustettiin 1995. Tällöin mukaan 
tuli muitakin asiasta kiinnostuneita, kuten Anto 

Leikola, Otso Ovaskainen ja Anneli Jussila.
Myöhemmin säätiön hallitusta laajennettiin 

12-jäseniseksi. Hallituksessa on tällä hetkellä 
edustajia eri elämänaloilta. Säätiön tukiverkos-
tona toimii vuonna 2005 perustettu Ikimetsän 
ystävät ry.

Yksityiset kansalaiset, yhteisöt ja yritykset 
ovat löytäneet Luonnonperintösäätiössä kanavan 
osallistua koskemattomien metsien suojeluun 
käytännössä ja konkreettisesti. Tämä on tuotta-

nut myös tulosta. Säätiöllä on jo 35 suojelualuetta 
eri puolilla maata ja useita kauppaneuvotteluita 
on vireillä. Säätiön suojelualueilla metsät ja suot 
saavat palautua kohti luonnontilaa. Jo ostohet-
kellä metsät ovat huomattavasti puustoisempia 
ja tuuheampia kuin talousmetsät. Säätiön met-
sissä on myös metsän pieneliöstön välttämättä 
tarvitsemia maapuita, keloja ja pökkelöitä toisin 
kuin talousmetsissä.

Lahjoitukset pyydetään osoittamaan Luon-
nonperintösäätiön tilille IBAN FI78 5494 0950 
0224 93. Maksettaessa pyydetään käyttämään 
viitenumeroa 20970 tai viestiä ”Pentti Linkola 
80”. Lahjoitukset käytetään uuden suojelualueen 
hankintaan.

ANNELI JUSSILA

Pentti Linkolan unelma on toteutumassa

Yhteydenotot:

Puheenjohtaja Pentti Linkola, p. 040 359 5288
Varapuheenjohtaja Otso Ovaskainen p. 050 309 2795
Toiminnanjohtaja Anneli Jussila p. 040 586 3950

Luonnonperintösäätiö 
muistaa perustajansa ja 
puheenjohtajansa 
Pentti Linkolan 80- 
vuotisjuhlaa 7.12.2012 
merkkipäiväkeräyksellä.
Keräys kestää vuoden 
loppuun. Ehkäpä keräyksen 
tuloksena saadaan ostettua 
kokonainen Pentille 
omistettu ”juhlametsä” 
suojeltavaksi?

24
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Ekologisen metsänkasvatuksen tulevaisuus

Näkökulma metsään

Luonnonperintösäätiö ja Ikimetsän ystävät te-
kevät erittäin tärkeää työtä luonnontilaisten ja 
luonnontilaisten kaltaisten metsäalueiden lain-
voimaiseen suojeluun saattamiseksi. Yksityisten 
maanomistajien kanssa tehdyt metsäkaupat ovat 
tuoneet suojelutyöhön mukaan väkeä, joka ei ole 
aiemmin ollut suojelusta kiinnostunut.

Kaikkea metsää ei kuitenkaan voida - eikä 
pidäkään suojella. Puuta tarvitaan perinteis-
ten rakennus- ja paperiteollisuuden lisäksi yhä 
enemmän energiakäyttöön, korvaamaan ulko-
mailta tuotuja fossiilisia polttoaineita, hiiltä ja 
öljyä. Kuinka talousmetsän hoidosta saadaan 
ekologisesti kestävää ja kuinka viedä uudet met-
sänkäyttömuodot tavallisen metsänomistajan 
tietoisuuteen? Tähän haasteeseen on syytä pa-
neutua myös suojelupuolella. Terveestä ja kes-
tävästä metsätaloudesta puhuttaessa on myös 
hyvä miettiä, mitkä ovat ne kriteerit, jotka mää-
rittelevät metsänkäytön kestäväksi. 

Ekologisesti kestävässä metsänhoidossa 
on mielestäni kyse siitä, kuinka talousmetsän 
elinkaari saadaan muistuttamaan mahdollisim-
man paljon luonnontilaisen metsän elinkaarta. 
Käytännössä tämä toteutuu vaalimalla puuston 
lajistollista monimuotoisuutta ja monipuolista 
ikärakennetta. Jos metsässä on jäljellä vanhem-
pia, jo kelottuneita jättihaapoja tai petäjiä, tulisi 
ne säilyttää muun muassa kolopesijöiden pesä-
puiksi. Ylitiheäksi päässeen alustaimikon harven-
tamisessa tiettyä kasvuluokkaa ei pitäisi koskaan 
poistaa kokonaan, jolloin vältytään ns. puupelto-
maisemalta.

Kun metsän ylispuusto on saavuttanut tuk-
kipuuvaiheen, ei ekologisessa metsätaloudessa 
tehdä aukkohakkuuta, vaan vaalitaan esimerkiksi 

jatkuvan metsänkasvatuksen periaatetta. Korjaus 
kohdistetaan pääosin järeimpään tukkipuuston, 
mutta terve alispuusto jätetään ylläpitämään 
metsänkasvun jatkuvuutta. Näin säästytään met-
sän kokonaisvaltaiselta hävitykseltä. Myös järeim-
mistä puista jätetään pieni osa keräämättä met-
sän monipuolisen ikärakenteen ylläpitämiseksi. 

Ekologisesta näkökulmasta jatkuvan metsän-
kasvatuksen etu perinteiseen aukkohakkuuseen 
on siis ilmeinen. Kotimaisen puun riittävyyden 
kannalta tulokset jäänevät heikommiksi. Kun-
nianhimoiset ilmastotavoitteet tähtäävät puun 
energiakäytön kasvattamiseen nykytasosta kak-
sinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä, minkä ta-
kia hakkuiden määrän oletetaan kasvavan reilusti 
nykyisestä. Jatkuvassa metsänkasvatuksessa ei 
harvennus- ja päätehakkuuvaiheissa synny huk-
ka-ainesta juurikaan, jolloin energiaraaka-aine on 
saatava muualta. Tämä voisi pahimmillaan johtaa 
aukkohakkuiden jyrkkään lisääntymiseen, eikä 
ekologisesti kestävämmille metsänkasvatusmuo-
doille olisi enää tilaa. Todennäköisemmin metsää 
kasvatetaan tulevaisuudessa kuitenkin yhä use-
ammin puun käyttötarkoituksen mukaan, jolloin 
erot energia- ja tukkipuumetsän kasvatuksessa ja 
käsittelyssä käyvät suuremmiksi. 

Luonnolliseen tahtiin kasvatettu tukkipuu on 
laadultaan ylivoimaista tehotuotettuun ”höttöön” 
verrattuna. Siksi voimme olettaa, että vaihtoeh-
toisilla ja luonnonmukaisilla tavoilla tuotetulle 
puuraaka-aineelle on kysyntää myös tulevaisuu-
dessa.

JUHA OVASKAINEN 

Kirjoittaja on Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtaja
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   1.
  Puu on ehkä juonut aika tavalla ja lailla
    ja se huojuu
  ja kuu jota ryntäävät hevoset vetävät
    kiitävien pilvien takana
  ei välttämättä ole aivan selvä vaan
  raivostuneen mielen tavoin raivoaa kuun
    androgyynistä raivoa.
  Myös tämä on puiden nähtävä, ääneti.

   2.
  Puun elämä on yhtä juhlaa kun se tuhlaa
     perittyä iloansa
  joka päivä, taas itsensä perittyään.
  Laulaako pähkinäpensas Schumannin Nussbaumia
  myös tiheikössä vaiko vain avarassa tilassa?
  Varmaa on vain että metsät ovat Euroopan
    suuret taideteokset,
  jotka sekä salpaavat hengen että tekevät
  mahdolliseksi hengittää.

  Paavo Haavikko Puiden ylivertaisuudesta, Art House 1993    

Runon metsä
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Tee testamentti Luonnonperintösäätiölle (y-tunnus 1565224-7).  
Annamme apua testamentin laatimisessa ja lähetämme 

pyydettäessä testamenttimallin.

Sinä voit olla mukana luomassa uusia pysyviä 
suojelualueita myös testamentin kautta.

Esimerkki 
Luonnonperintösäätiön 
suojelemista alueista ja 

niiden luonnosta: 
Metsola Valkeakoskella. 
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Puh. 040 586 3950 tai 044 302 5773 tai info@luonnonperintosaatio.fi

Hirven talviravinnokseen 
taittama pihlaja 

alueen pohjoisosista.

Kangasmaitikka

Kuusitiainen 
korpilupolla.

Rakkaudesta
 luontoon
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Pro natura 

Tavastia australis

www.sll.fi/etela-hame

  
   

ETELÄ-HÄMEEN
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Hae Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen 

Martta Helvi Toivosen rahastolta
apurahaa Kanta-Hämeen luonnonsuojeluhankkeisiin!

Lisätietoja Heikki Tiainen p. 050 571 4609, hetiainen@gmail.com


