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LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN HALLITUS
SÄÄTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTA JA:  kalastaja-kirjailija Pentti Linkola
VARAPUHEENJOHTA JA:  matemaattisen ekologian professori Otso Ovaskainen

JÄSENE T : filosofian tohtori, ympäristöneuvos Timo Helle, suomen kielen professori Kaisa Häkkinen, 
maanviljelijä, agronomi Mikko Hovila, tietojenkäsittelytieteen lehtori Heikki Lokki, 
soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, näyttelijä-kirjailija Reidar Palmgren, 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, metsäluontoneuvoja Jukka Ruutiainen ja 
kirurgian erikoislääkäri Pentti Tiusanen
VARA JÄSENE T : metsäasiantuntija Sini Harkki, luontokartoittaja Anni Kytömäki

Vuosi 2013 on ollut Luonnonperintösäätiölle an-
telias. Alkuvuodesta säätiö sai merkittävän testa-
menttilahjoituksen nurmeslaiselta Taisto Matti 
Pennaselta. Myös säännölliset ja satunnaiset lah-
joittajat ovat muistaneet säätiötä hiukan edellis-
vuosia enemmän. Suojeluun on saatu hankituksi 
peräti 182 hehtaaria metsää ja suota, enemmän 
kuin yhtenäkään aiempana vuonna.

Kuukkelimetsä Kymenlaaksoon -kampanja 
kantoi vihdoin hedelmää, kun Hiirettelänvuoren 
monipuolinen metsä siirtyi säätiölle. Puronvar-
ren idylli Ristijärven Pahapurolla toi puolestaan 
suojelumetsän Kainuuseen. Nyt säätiöllä on 
suojelualue Manner-Suomen jokaisessa maa-
kunnassa.

Moneen maakuntaan saatiin uusia alueita, 
jopa kaksin kappalein, kuten Linnunlaulu ja Mör-
kökorpi Keski-Suomeen. Hämeessä suojelualuei-

den määrä nousi kymmeneen ja Pohjanmaalla 
suojelusuon pinta-ala yli kaksinkertaistui. Itäisel-
lä Uudellamaalla neuvottelut saivat onnistuneen 
päätöksen Tomteskogin suojelussa.

Loppuvuodesta tarjolle tuli kaksi lahopuus-
toista metsähelmeä, ja säätiö onnistui hankki-
maan molemmat. Kaikkallion pirunkirkko Imat-
ralla säilyy arvoisessaan ympäristössä ja Urjalassa 
saavat maapuut edelleen sammaloitua Metsän-
peiton rauhassa. 

Kiitos lahjoittajien säätiön oma suojeluverkko 
ulottuu Inarista Lohjalle ja Parikkalasta Kristiinan-
kaupunkiin ja kattaa yli 800 hehtaaria. Verkon ra-
kentamisessa ja ylläpitämisessä auttavat monet: 
metsän etsijät, vinkkaajat ja kartoittajat, suoje-
lutahtoiset maanomistajat, ennallistustalkoisiin 
osallistujat, metsänvartijat ja Ikimetsän ystävien 
viestinviejät. 

Kiitos verrattomasta vuodesta

TUIRE LAURINOLLI

suojeluvastaava
ANNELI JUSSILA

toiminnanjohtaja

Kiitos – kudotaan luontoverkkoa 
yhdessä ensi vuonnakin!

Lahjoitukset:
OP 549409-522493 

IBAN FI78 5494 0950 0224 93
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Metsänpeiton alla
Kansanperinteen metsänpeitto oli vaarallinen, ei-toivottu olotila, joka eksytti 
korpeen ihmisen tai kotieläimen. Metsän peittämä menetti yhteyden yhtei-
söönsä, muuttui sanattomaksi, näkymättömäksi. Hän häipyi metsään ja vaikka 
etsijät kulkivat vierestä ohi, häntä ei nähty eikä hän pystynyt puhumaan, tai 
ainakaan kukaan ei kuullut häntä. 

Metsänpeitto myyttisenä tarinana ulottuu rautakautisten tietäjäyhteisö-
jen aikaan, ja alun perin siinä oli kyse käänteisestä, nurinkurisesta maailmasta, 
joka jollain selittämättömällä tavalla on sisäkkäinen omamme kanssa. Oudos-
ta ulottuvuudesta palatessa oli tehtävä asiat päinvastoin, kuten kääntämällä 
vaatteet nurin. Myytillä ja rituaaleilla käsiteltiin pelkoa, ja samalla annettiin 
pelolle jatkuvuus.

Paitsi todellisesta eksymisestä, kyse oli psyykkisestä joutumisesta tuon-
puoleiseen, toiseuden rajan taa. Syvemmällä tasolla metsänpeitto merkitsi 
muuntuneen tietoisuuden tilaa – peittymisellä vihjattiin, että ihmiseen kät-
keytyy muutakin kuin järjen ohjaama päivätajunta ja tutut käsitykset omasta 
itsestä.

Metsä näyttäytyi hallitsemattomana voimana, jossa tutut ilmiöt eivät pä-
teneet ja jossa perimmiltään kyseenalaistui ihmisen oma ego ja sen tärkeys.

Metsä on edelleen tuntematon maa hiljaisuuden portin takana. Siellä 
piilee taianomaisen muuttumisen mahdollisuus, loputtoman tuoreena, vaik-
ka peittymisen luonne ei ole sama. “Peitto” ehkä onkin ulkopuolisen ilmaisu, 
harhanäky. Se mikä näyttää peittymiseltä ulkopuolelta katsoen, onkin ehkä 
sisältä päin paljastumista – onhan kyse käänteisestä maailmasta! Kokijan 
kannalta metsä voikin olla lumottu peili: tila, joka eksyttämisen sijasta ohjaa 
kotiin, tietoisuuteen.

Metsän syvyyksiin jatkuva peilisali on kulkua omaan itseen, suoraan näke-
miseen, rajattomaan. Vihreässä peilisalissa aukeaa myriadi peiliä ja kuvaa tois-
tensa sisällä. Peileissä on ei-kukaan ja samalla kaikki olennot. Hahmo jolla ei 
ole hahmoa, olento joka on pienen pieni ja suuren suuri. Maailmoja sisäkkäin 
ja päällekkäin. Täällä sopimukset minuudesta ovat vain kuin näkymättömällä 
musteella kirjoitettuja sanoja. Täällä ei ole sanoja.

Ehkä ikimetsä itsessään on elävä meditatiivinen tila, johon voi astua si-
sään, pysähtyä. Tila missä syvin kaipaus tulee ravituksi. Se päästää toiseen 
aikaan ja ymmärrykseen, tekee ehjäksi uudelleen ja uudelleen. Täällä met-
sänsisuksessa, metsän valoläikässä avautuu sydämemme, sisimpämme, jota 
ajatus ei tavoita – kaiken luomakunnan yhteydentila.

Tämä ikivanha maailma on aina vastasyntynyt, hengenvedon ikäinen.

ANNELI JUSSILA
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Luonnonperintösäätiön suojelualueet

    1 Akanvaara, Parikkala, 25 ha

Itäisiä lajeja ylläpitävä koivuvaltai-
nen metsä ja ihastuttavat kukka-
niityt; tilaan kuuluva 50-luvun talo 
toimii talkoolaisten ja tutkijoiden 
tukikohtana.

    2 Mustikkamäki, 
Pälkäne, 7 ha

Maisemallisesti tärkeä metsänkap-
pale järven ja hämäläiskylän lähei-
syydessä.

 3 Riihikosken metsä

Kiikala, 10 ha

Rekijoen jyrkän itärannan komea 
kuusimetsä, lehtokasvillisuutta ja 
puronotkoja.

   7 Enäjärven suojelualue 
Laitila ja Pyhäranta, 28 ha

Kolmen kaupan kautta syntynyt 
upea kokonaisuus, jossa vanhaa 
hämyistä kuusikkoa, kivenjärkälei-
tä, kalliomännikköä ja Enäjärven 
ruovikkoa saarineen.

  8 Korpivainio, Aimo Saksalan 

luonnonperintömetsä 

Kangasala, 26 ha

Längelmäveden rantaan ulottuva 
vaihtelevailmeinen, runsas metsä, 
jossa aarniomaisia ytimiä.

 9 Tervavaara, Nurmes, 46 ha

Vanhan aarniomaisen metsän suo-
jelualue: liito-oravan, metson ja ma-

  4 Harju, Loppi, 9 ha

Kuusta kasvava korpi moreenihar-
janteen kainalossa, sammalparatiisi.

   5 Kyöpelinvuori 

Mäntyharju, 17 ha

Sokeritopan muotoinen kallio, 
luonnontilainen puro ja vaikutta-
vaa taigametsää keloineen.

 6 Konttikangas-Karjoneva,

Siikajoki, 92 ha

Säätiön suurin suojelualue. Kont-
tikankaasta puolet on metsää ja 
puolet ojittamatonta rämettä. Sen 
kaakkoispuolella avautuu Karjone-
va, jonka ennallistaminen lintukos-
teikoksi etenee hyvin.

JU
H

A
 I

L
K

K
A

: 
M

E
T

S
O

L
A

, 
V

A
L

K
E

A
K

O
S

K
I

32

33

35

36

37

34

38

40

39

41

42

43

44
45



5

K
A

R
T

T
A

: 
JU

H
A

 I
L

K
K

A
 2

0
1

3
, 

S
K

R
:N

 H
Ä

M
E

E
N

 R
A

H
A

S
T

O
N

 T
U

E
L

L
A 4 H A R J U,  Loppi

javan 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 ran-
tamilla sekä kaunis kalliometsä.

13 Mustakorpi, 
Nousiainen, 13 ha

Tiheä, sankka korpimetsä, jota juh-
listaa kilpikaarnamäntyjä kasvava 
mäki.

14 Keltalammen metsä 

Heinola, 8 ha

Kaunis erämainen lampi ja ehjä 
kangasmetsä asumattomalla seu-
dulla, karhun kulkumailla.

15 Limberg, 

Jussi Pesolan muistometsä 
Lohja, 16 ha

Todellinen eteläinen aarnio kelou-
tuvine jättikuusineen ja maapui-
neen, aluskasvillisuutena pähkinä-
pensasta.

16 Yli-Mylly, Loppi, 6 ha

Kaunis ehjä harju, pikku joki, rehevä 
puusto, niittyjä ja tunnelmallinen 
pihapiiri. Alueen niittyjä laidunta-
vat kesäisin lampaat.

17 Haapalaakso, Urjala, 5 ha

Isoja haapoja ja runsaasti lahopuuta 
sisältävä aarniometsä, joka on syn-
tynyt 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 ke-
loineen.

19 Käpyranta, Tervo, 25 ha

Moni-ilmeinen suojelualue Linnon-
saaressa, sisältäen lähes kaikkia 
metsätyyppejä ja satoja metrejä 
Virmasveden rantaa. 

 20 Ullatieva, Enontekiö, 11 ha

Kahden järven välisellä harjulla kas-
vava maisemallisestikin upea vanha 
metsä pohjoisessa Lapissa, lähellä 
Pallas-Ounastunturin kansallispuis-
toa.

 21  Aittosaari, Viitasaari, 5 ha

Vaihtelevailmeinen, viehättävä saa-
rimetsä pohjoisella Keiteleellä.

Harmaasieppo

Metsänokiperhonen

Kevätlinnunherne 26.7. 2013

Kevätlinnun-
herneen kukkien 
värin muutos.
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 22  Metsola, Valkeakoski, 7 ha

Monimuotoinen vanhan metsän 
alue, jonka arvoa nostavat  liito-
oravan elinpiiri ja kolme pientä 
puustoista suota.

     23  Mielikinmetsä 
Orimattila, 10 ha

Sankka kuusimetsä jossa lehtipuu-
ta, mm. harvinaisia metsälehmuk-
sia. Kennankallion rinteellä ja päällä 
metsä muuttuu komeaksi kilpikaar-
namänniköksi.

 24  Tapiola, Arvi ja Eija Laaksosen 

muistometsä, 

Pori, Noormarkku, 25 ha

Poosjärven Itälahden etelärannalla 
tulvivaa rantaluhtaa ja sitä reunus-
tavia metsiköitä. Majavan elinpiiriä. 
25   
 25  Hömötiaisenmetsä, Eura, 4 ha

Pieni metsä suuren Pyhäjärven kai-
nalossa, ytimenään vanha kuusikko.

 26  Koppelonpesä 

Kristiinankaupunki ja Karijoki, 11 ha

Kuntarajan molemmin puolin laho-
puustoista kangasmetsää, jossa 
viihtyy mm. liito-orava, sekä avoin-
ta kalliomännikköä.

 27  Sammalinen, Riku Turtolan 

muistometsä, Jokioinen, 7 ha

Lähes koskematon, ehjä havumet-
sä, jossa erityisen paljon tuulenkaa-
toja, pökkelöitä ja lahopuuta.

28  Mäkrämäki, Ruokolahti, 19 ha

Komea ”kalevalainen” metsä Myl-
lylammen pohjoisrannalla, Mäk-
rämäellä ja Syvämäellä. Suuria 
korkeusvaihteluita, runsaasti la-
hopuuta ja uhanalaisia eliölaje-
ja. Lohkareita, jyrkänteitä, luolia. 

29  Vanamonsalo, Valtimo, 21 ha

Varttunutta rehevää kuusimetsää 
Koivuvaaran etelärinteellä. Aluee-

33 LU K KO, Hämeenlinna

seen kuuluu luonnontilaan palaavia 
hakkuuaukeita, niittyjä ja ketoja sekä 
hirsirunkoinen talo.

30  Keijunmetsä, Hämeenlinna, 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. Alueeseen 
kuuluu noin kilometri kauniin Multi-
kosken 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, 3 ha

Säätiön pienin suojelualue, rehevä ja 
monipuolinen – suota, kuusikkoa ja 

kalliojyrkänne, jonka suojissa viihtyvät 
harvinaiset metsälehmukset.

34         Heinineva, Alajärvi, 37 ha

Pohjanmaan hienointa suojelema-
tonta suota, jonka pesimälinnusto on 
erityisen monipuolinen lokkiyhdys-
kuntineen, kahlaajineen ja riekkoi-
neen. Toisen kaupan myötä suojelu-
alueen pinta-ala kaksinkertaistui.

35   Metsäpirtti, Uurainen, 7 ha

Järeähköjen haapojen ja muiden lehti-
puiden ryydittämää korpikuusikkoa ja 
rämettä maapuineen ja pökkelöineen.

36   Tomteskog, Porvoo, 5 ha

Vanhaa, yli satavuotiasta kuusikkoa, 
iäkkäiden hieskoivujen luonnehti-
maa kosteikkoa ja kilpikaarnamän-
tyjen valtaama kalliomäki. 

37   Pahapuro, Ristijärvi, 10 ha

Lähes kilometri kaunista luonnon-
tilaista puronvartta vanhoine leh-
tipuineen. Reunusmetsissä myös 
kuusikkoa ja suuria mäntyjä sekä 
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Tanhukärpäspari

Rautiainen

Näsiä 11.5. 2013

Metsälehmus
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Vuonna 2013 hankittuja alueita

pikkuaukioita. Säätiön ensimmäinen 
suojelualue Kainuussa. 

38   Hiirettelänvuori, Iitti, 18 ha

Kymijoen rannalla kohoava Hiirette-
länvuori reunametsineen. Lännessä 
ja idässä vuoren suojana vanhaa kuu-
simetsää. Poikkeuksellisen monipuo-
linen lehtipuusto – raitojen runsaus 
ihastuttaa. Säätiön ensimmäinen 
suojelualue Kymenlaaksossa.

39   Harjava, 
Hämeenlinna Kalvola, 6 ha

Metsäsaarekkeiden kirjoma kolmio-
mainen niitty ja sen kuusivaltaiset 
ympärysmetsät, jotka viistävät lähi-
seudun pähkinä- ja lehmuslehtoja. 
Ravinteisuutta ilmentävät mm. taiki-
namarja ja näsiä.

40   Aarnivalkea, Kuusamo, 56 ha

Osa erämaista kokonaisuutta kym-
menkunta kilometriä Kuusamon 
kirkolta lounaaseen. Suurehkoja 
metsäsaarekkeita, joiden välissä 

suota käkkärämäntyineen ja lam-
pareineen. Vaihteleva lähimaisema 
ja kaunis kaukomaisema Kuusamon 
sinisille vaaroille. 

41   Mörkökorpi, Saarijärvi, 8 ha 
Harvinaisen luonnontilaista aarnikuu-
sikkoa, jonka ilmettä monipuolistavat 
vanhat lehtipuut ja kilpikaarnapetä-
jät. Länsilaidalla on kostea korpi ja 
keskellä hehtaari umpeutuvaa niit-
tyä ja pihapiiri vanhoine puineen. 

42   Lahnavuori, Humppila, 14 ha

Yli puolet alueesta kattaa vanha, 
paksusammalinen kuusimetsä, jo-
ka kiertää yhtenäisenä nuorempia 
kalliomänniköitä. Metsä ulottuu 
lännessä Kiipunjärven rantaan. 
Maastonmuodoiltaan vaihteleva: 
kalliorinteitä ja -kumpareita, soistu-
mia ja lampareita. Myös geologisesti 
arvokas suojelukohde.

43   Linnunlaulu, Konnevesi, 7 ha

Osin hyvin kivikkoista kuusi- ja män-

tymetsää. Lännessä kahden Papu-
lammen ja niiden välisen puron 
rantaa, idässä paljon koivua ja haa-
paa sekä liito-oravan asuinsija. Kol-
mannes metsästä sata vuotta sitten 
tapahtuneen tulipalon jäljiltä. 

44   Metsänpeitto, Urjala, 14 ha

Kauttaaltaan vanhaa havuvaltaista 
metsää, jossa vanhoja koivuja ja haa-
paryhmiä. Paljon eri-ikäistä lahopuu-
ta. Kauniit maastonmuodot – laak-
soja, sammaleisia kallioharjanteita, 
suuria kiviä, jyrkänteitä. Metsän läpi 
kulkeva puro osin luonnontilainen. 

45   Kaikkallio, Imatra, 17 ha

Lähes luonnontilaista, lahopuus-
toista lehtosekametsää. Aluetta hal-
litsee Kaikkallio pirunkirkkoineen. 
Kaikkallion jyrkänteet ja halkeamat 
sekä eteläosan rehevä jokilaakso 
lehtipuureunuksineen lisäävät alu-
een monimuotoisuutta. 
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27 S A M M A L I N E N ,  R iku Tur tolan muistometsä ,  Jokioinen

Käpytikan männyn-
siemensyönnös.

Mustikoita 27.7. 2013.

Haapakettokoin 
toukan syömäjälki.
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Uudet suojelualueet

Iitin Hiirettelänvuori – 
suojelualue vihdoin Kymenlaaksoon

Talvisena päivänä kuljen ystävän kanssa lumiken-
gillä metsässä Kymijoen varressa. Polku johtaa 
Hiirettelänvuorelle, missä on kuuleman mukaan 
näköalapaikka ja laajahko metsä myytävänä. On 
pilvinen päivä, lunta paksusti maisemassa, mut-
ta vuoren laelle päästyämme näemme auringon 
pilkottavan pilvistä. Kun päästään vuoren reu-
nalle, missä jyrkänne putoaa Kymijokeen, auke-

aa hämmästyttävä maisema – tämähän on kuin 
Pienois-Koli! Kaukana alhaalla virtaa mahtava Ky-
mijoki Kirkkoselän kohdalla leveänä ja tummana, 
keskeltä se on auki vaikka on tammikuun loppu. 
Pelkästään jo tämän maiseman takia alue on ar-
vokas, vaikka vuorenlaen männiköstä suuri osa 
onkin nuorta.

Mutta metsäkin osoittautuu kiinnostavaksi. 
Vuorensolissa kasvaa haavikoita, reunalla lakka-
pääpetäjiä ja rinteillä metsä muuttuu vanhaksi 
kuusikoksi, täyskorkeaksi. Lumikengillä pääsee 
liikkumaan jyrkilläkin rinteillä ja tiheässä metsässä 
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Maisema Hiirettelänvuoren laelta Kymijoen Kirkkoselälle.

TEKSTIT: ANNELI JUSSILA

RUNOSITAATIT: BERTEL GRIPENBERG: Det skönaste landet, AARO HELLAAKOSKI: Yksinäisyys,

EDITH SÖDERGRAN: Metsän vaalea tytär, EINO LEINO: Nocturno.
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aivan toisin kuin suksilla. Rannan puolella kasvaa 
komeita lehtipuita, haapoja, koivuja, ja metsässä 
on huomattavan paljon isoja raitoja, jopa pieniksi 
metsiköiksi asti.

Hiirettelänvuoren palsta ulottuu Kirkkoselän 
rantaan myös lännen puolella, missä sen sisään 
jää pieni lahti ja puolet kauniista metsäisestä nie-
mestä.

Kevättalvella Luonnonperintösäätiö päättää 
– neuvoteltuaan Kymenlaakson lintutieteellisen 
yhdistyksen kanssa – ostaa 18 hehtaarin Hiiret-
telänvuoren metsän, mihin käytetään säätiölle 
tätä tarkoitusta varten kerättyjä Kuukkelimetsä 
Kymenlaaksoon -kampanjan varoja. Keräys on 
jatkunut jo viisi vuotta ja tuottanut vajaat 70 000 
euroa, mikä ei riitä Hiirettelänvuoren kaltaisen 
ison ja puustoisen kohteen ostoon. Puuttuvan 
summan lisää kauppahintaan säätiö muista lah-
joitusvaroistaan. 

Hiirettelänvuoren metsä on Kymenlaakson 
kampanjan ensimmäinen kohde. Kymenlaakson 
ikimetsää varten voi edelleen lahjoittaa varoja, 
sillä maakunnassa suojellut metsät ovat edelleen 
todella vähissä – Kymenlaakson metsistä kun on 
täysin suojeltuja vain noin prosentti, yksi ainoa, 
vähemmän kuin missään muualla Suomessa.

”… där väldiga furor med mossig bark 
mot himlen trotsande sträva…”

Porvoon Tomteskog

Kevättalvella Porvoon Tyysterissä asuva Jari To-
lin, säätiön pitkäaikainen tukija, ottaa yhteyttä 
ja kertoo lähellä kotiaan sijaitsevasta vanhasta 
metsästä. Hän tuntee omistajan Lars Ärligin ja 
on alustavasti puhunut tämän kanssa alueen 
mahdollisesta myynnistä Luonnonperintösäätiöl-
le. Metsä on vain noin viiden hehtaarin kokoinen 
ja siksi hieman epäröin, mutta lähden katsomaan 
aluetta varhain keväällä, kun lunta on vielä maas-
sa sen verran, että lumikengät ovat tarpeen.

Metsä vakuuttaa välittömästi, jo ennen kuin 
sinne astuu sisään – niin ehjänä ja kauniina nou-

see metsänreuna pienen peltokaistaleen takana. 
Suurten kuusten ja mäntyjen latvat tervehtivät jo 
etäältä. Tällä metsällä on todellinen tuuhea reu-
na, jonka vihreästä ovesta voi astua. Hanki kantaa 
metsässä seurueen lumikenkäilijöitä, muut uppo-
avat paikoin reittä myöten lumeen. 

Metsä on vanhaa, vain yhdestä sen nurkkauk-
sesta on joskus otettu hieman rakennuspuuta 
– Jari Tolinin mukaan tämä hieman nuoremmalta 
vaikuttava kolkka saattaa olla sekin lähemmäs sa-
tavuotias, päätellen vuosirenkaista jotka hän laski 
alueelta takavuosina otetusta puusta. Metsän ti-
heyden vuoksi puut ovat kasvaneet hitaasti – kul-
kijat arvioivat, että paksummilla puilla on ikään 
reilusti toistasataa vuotta, mahdollisesti kolmat-
tasataakin. Saa vaikutelman, ettei muutaman 
aarin aluetta lukuun ottamatta metsää ole lain-
kaan hakattu, ehkä ei koskaan. Paikoin metsässä 
on jopa luonnonpuistomainen tunnelma. Ei ole 
ihme, että menneenä talvena etelässä harhaillut 
lapinpöllö asettui juuri tähän metsään. Sieltä tun-
netaan myös muiden pöllöjen, mehiläishaukan ja 
kanahaukan pesintä.

Länsirajan taakse äskettäin tullut karkea avo-
hakkuu oli havahduttanut Lars Ärligin huomaa-
maan, että tämän metsän kohtalo olisi varmasti 
sama jos aluetta ei virallisesti suojella. Kuulen 
myöhemmin, että länsipuolella sijaitsi ennen hak-
kuuta yhtä ehjä ja hieno vanha metsä.

Kelottuvia kuusia Tomteskogissa.

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



U U T I S I A 

I K I M E T S Ä S TÄ

10

On kuitenkin pelastettava se mikä voidaan. 
Otan välittömästi käynnin jälkeen yhteyttä Lars 
Ärligiin, lähetän hänelle myös ruotsinkielisen 
esitteemme, ja myöhemmin puhelussa pääsem-
me pian hinnasta yksimielisyyteen. Perikuntaan 
kuuluvat Larsin lisäksi hänen sisarensa, jotka 
suhtautuvat luonnonsuojeluun myötämielisesti. 
Kauppa solmitaan huhtikuun puolivälissä Por-
voossa.

Kun Tomteskogin kauppa tulee julkisuuteen, 
saamme Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan piiriltä kirjeen – piiri kiittää säätiötä Tom-
teskogin suojelusta. Kirjeessä mainitaan, että Itä-
Uudenmaan sisämaassa metsien suojelutilanne 
on heikko. “Kohde on hieno ja sen luonnonarvot 
merkittävät. Kylällä ilmapiiri ja asenteet tuntuvat 
muuttuneen myönteisempään suuntaan kylän 
‘oman’ luonnonsuojelualueen myötä. Suojelu-
päätös on tuonut myös vinkkejä uusista suoje-
lunarvoisista metsistä.”

”…nevoja joille johdattaa
yksinäisiä pitkospuita...”

Alajärven Heinineva

Yhdessä Pohjanmaan piirin kanssa käynnistetty 
suokampanja on johtanut arvokkaan suomaise-
man suojeluun Alajärvellä. Vuonna 2012 ostettiin 
jo 16 hehtaarin kappale ojittamatonta Heininevaa, 
ja 2013 siihen saatiin kunnollinen lisäkappale, yli 
20 hehtaaria koskematonta suoluontoa aiemmin 
ostetun palstan pohjoispuolelta. Nyt suojellun 
suon pinta-ala on noussut jo 37 hehtaariin – ja 
toivottavasti pinta-ala kasvaa edelleen. Koko Hei-
ninevan pinta-ala on noin 300 hehtaaria, ja se on 
todettu Etelä-Pohjanmaan suojelemattomista 
soista arvokkaimmaksi. Tästä ojittamattomasta 

Tuulenkaatoja Heininevan itälaidan 

metsäsaarekkeella.
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suoalueesta 42 prosenttia on vaaraantuneita, 
erittäin uhanalaisia ja äärimmäisen uhanalaisia 
luontotyyppejä.

Toukokuussa solmitaan laajennusosan kaup-
pa Alajärvellä ja samalla tutustun ensimmäistä 
kertaa Heininevaan. On pilveilevä, sadetta ja 
paistetta vuorotteleva kevätpäivä. Heinineva si-
jaitsee molemmin puolin valtatietä, joka johtaa 
Lehtimäen keskustasta Seinäjoen suuntaan. Suo-
jelualue ulottuu molemmille puolille tietä, mutta 
tällä kertaa tutustun vain pohjoispuoleen, minne 
sijoittuu juuri säätiölle ostamani alue.

Suonlaita on melko vaikeakulkuinen keväisen 
runsasvetisyyden takia. Uuteen alueeseen kuuluu 
myös kuivempaa maata, nevan itälaidan metsäi-
nen kumpare, missä kasvaa vanhoja mäntyjä, osa 
niistä tuulen kaatamia. Onnistun saamaan kiika-
riin lännessä avautuvalla suolla teerien soitimen. 
Soivia teerikukkoja hypähtelee ja pörhistelee 
mättäiden välissä lähellä metsänreunaa, ja valke-
at pilkut eri puolilla suomaisemaa kertovat pesi-
mäpaikoilleen jo asettuneista lokeista ja joutse-
nesta. Hyvin kiinnostava alue aukeaa pohjoiseen 
ja luoteeseen metsäkumpareelta. Heininevan 
pohjoislaita on kauniisti polveileva, metsäisten 
saarekkeiden ja nevan lahdelmien maisemaa, jos-
sa on vahvasti pohjoinen, jopa erämainen leima.

Tuntematon soidenystävä lahjoitti syyskuus-
sa kampanjalle 63 000 euroa. Tämä merkittävä 
lahjoitus samoin kuin monet pienemmät lahjoi-
tukset pitkin vuotta takaavat soidensuojelun jat-
kumisen Luonnonperintösäätiön kautta. Neuvot-
telut Heininevan suojelualueen laajentamiseksi 
jatkuvat.

Kalvolan Harjava – 
niitty vanhan metsän kätkössä

Äimäjärven lounaispuolella, harvahkoon asutulla 
seudulla, kasvaa paikoin pähkinäpensasta lehto-
maisilla mailla. Äimäjärven rannan tuntumaan 
on perustettu 17 hehtaarin luonnonsuojelualue 
pähkinäpensaan ja metsälehmuksen suojelemi-
seksi. Siitä vain muutaman sadan metrin päässä 
etelässä kasvaa vanhaa kuusivaltaista metsää, 
jonka sisälle jäävät Harjavan niityt, omaan rau-
haansa vuosikymmeniksi unohtunut alue.

Omistaja Pirjo Rautakoski otti jo tammi-
kuussa yhteyttä säätiöön ja ilmaisi toiveensa 
myydä suojeluun seitsemän hehtaarin alueensa 
metsineen ja niittyineen. Hän oli kysynyt suoje-
lumahdollisuutta myös Hämeen Ely-keskuksesta 

Soivia teeriä ja pesiviä lokkeja Heininevalla.
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- Elyn Jukka Airola piti aluetta suojelunarvoise-
na, mutta Elyn Metso-projektiin se ei sopinut, kun 
ei ole kokonaisuudessaan metsämaata. Airola 
oli yhteydessä säätiöön, hän arveli että alueella 
saattaa kasvaa kiinnostavia kasveja ja mainitsi 
sääskenvalkun kasvupaikasta Harjavan länsirajan 
tuntumassa.

Toukokuun päivänä, kun on satanut ja tai-
vaalla paistaa jo pilvien lomasta aurinko, käyn 
Pentti Linkolan ja kirkkoherra Olavi Virtasen 
kanssa Harjavassa. Alueelle johtaa pieni, ruohot-
tunut metsätie. Olen käynyt alueella jo kerran 
aiemmin ja ihastunut Harjavaan, sen merkillisen 
rauhan tunnun vuoksi. Vanha, koskematon met-
sä ympäröi polveilevia niittyjä joka puolelta, vain 
lännessä metsäreunus on hieman kapeampi. 
Niittysaarekkeet kasvavat valtoimenaan tuomia, 
pihlajia ja koivuja. Ylitämme tulvivan puron, jota 
on ehkä joskus kaivettu ojaksi, mutta joka on ha-
kenut takaisin luonnonuomaan. Kuljemme niitty-
saarekkeiden kautta, lähestymme kaunista niityn-

reunaa pohjoispuolella – siinä kasvaa kookkaita, 
lihavia, loistavan vihreitä kuusia. Ehdimme nähdä 
vilahduksen kanahaukasta kuusten tuntumassa 
ja etsimme sen mahdollista pesää, löytämättä.

Luoteiskulmassa vanhan ladon lähellä Har-
javan metsä on rehevimmillään – siellä kasvaa 

Tuulenkaato kääpien ja pikkukuusten kasvualustana.

Pikkutikka

Petolinnun syönnös:
nuoren punatulkun 
sulkia.

Harmaaleppä

Niityn sieniä.

Lokakuisen
niityn 
kasveja: 
nokkonen 
ja hiirenvirna. 
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Läksin minä kesäyönä käymään…

Ristijärven Pahapuro

On satanut rankasti äskettäin, kun saavun myö-
hään kesäkuun iltana katsomaan Pahapuroa, 
pientä purolaaksoa Kainuun Ristijärvellä, kauka-
na ihmisasutuksesta. Maasto laskeutuu loivasti 
vehreään laaksoon… Suuria petäjiä ilmaantuu 
näkyviin, kaunista moni-ikäistä puustoa ja välissä 
pieniä aukeita kuin kutsuen telttailijaa. Alempana 
virtaa Pahapuro vanhassa koivumetsässä. Lähden 
seuraamaan puroa. Laulurastaat juttelevat, mesi-
marja kukkii roosana kaikkialla, lakka valkein ku-
kin joukossa, puro polveilee ja muuttaa yhtenään 
ilmettään. 

Haavassa on asuttu tikanpesä, puissa majavi-
en syöntijälkiä. Ilma on raikas ja pehmeä sateen 

A
N

N
E

L
I 

JU
S

S
IL

A

Pahapuron kesäyö.

suuria kuusia, raitoja, haapoja, ja metsän pohjalla 
sinivuokkoa ja näsiää. Keväinen sade on tehnyt il-
man raikkaaksi ja linnut laulavat kaikkialla. Musta-
rastas asettuu laulamaan suuren kuusen latvaan. 

Vaelluksemme johtaa Kavala-nimisen harjan-
teen taakse upealle pähkinäpensasta kasvavalle 
alueelle, jonne vie polku Harjavasta. On selvää 
että suojeltuna Harjava tukisi jo tätä valtakun-
nallisesti merkittävää rauhoitusta. Palatessamme 
huomaamme, että pähkinäpensaita kasvaa myös 
Harjavan luoteisnukkauksen tuntumassa.
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Lato ahtaalla, kasvava metsä tunnustelee jo seiniä.
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kuin ensin ajattelemme – myös naapuri on kiin-
nostunut alueesta ja tekee siitä kilpailevan tarjo-
uksen. Harjavan kauppa toteutuu kuitenkin ilok-
semme alkukesällä.
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Aarnivalkea, 
soiden ja metsän mosaiikki 
Kuusamossa

Metsähallitus myi talvella ja keväällä 2013 Kuu-
samossa Kivisuon kupeessa suurta metsä- ja suo-
palstaa noin 15 kilometriä lounaaseen Kuusamon 
kirkolta.

Kesäkuussa pohjoisen kiertomatkallani 
poikkean katsomaan tätä ns. Ollilan metsää. 
Tummia pilviä on nousussa, mutta sää paranee 
pian, aurinko tulee esiin ja koristeelliset pilvet 
näyttäytyvät suon yllä… Lähestyn aluetta län-
nestä, läpi vanhan, hakkaamattoman metsän. 
Ollilan palstan puolella huomaa, että metsästä 
on joskus viety puuta, kauan sitten – kaikkein 
vanhin sukupolvi pystypuista puuttuu. Metsä 
on kuitenkin miellyttävää, monilajista; vuosi-
kymmenet ovat menneet ilman toimenpiteitä, 

jälkeen, täynnä meheviä tuoksuja. Aurinko painuu 
jo alemmas ja heijastaa puiden takaa valoläikkiä, 
joissa hyönteiset tanssivat… on runollisen kaunis 
kesäilta niin kuin vain pohjoisessa voi olla. 

Alempana puronvarressa kukkivat metsä-
tähdet ja oravanmarjat, puro solisee, koskema-
ton metsä erikoisen muotoisine puineen jatkuu 
luoteessa kauas yli Pahapuron palstan rajan kohti 
Laulajanjärveä. 

Kun palaan, katselen valoisassa yössä lou-
naisen rajan takaista metsää. Siellä valtion mail-
la on jyrkähköjä rinteitä joilla puusto on melko 
koskematonta ja lahopuutakin tulossa. Voisiko 
suojelualuetta laajentaa siihen suuntaan, mietis-
kelen…

Pahapuron palsta, säätiön ensimmäinen 
suojelualue Kainuusta, ostettiin jo kevättalvella 
ja se on niitä harvoja metsäpalstoja, joita säätiö 
on hankkinut ilman että kukaan hallituksesta tai 
lähipiiristämme olisi nähnyt itse aluetta ennen 
kauppaa. Saimme vinkin Olli Manniselta, tun-
netulta metsänsuojelijalta. Metsää myi metsäyh-
tiö UPM – alue sijaitsi niin erillään yhtiön  muista 
maista, ettei sen hyödyntäminen kannattanut 

– ja se vaikutti puustotietojen ja valokuvien pe-
rusteella sen verran lupaavalta että päädyimme 
kauppaan. Käynti Pahapurolla kesäkuussa todisti 
sen, että kauppa todella kannatti. Alue on yksi 
säätiön kauneimpia.

Aurinko laskee ja laulurastas juttelee Pahapurolla.
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ojia ei löydy. Myös miellyttää se, että vanha la-
hopuujatkumo on yhä olemassa maapohjassa, 
vaikka nuoria tuulenkaatoja ei olekaan paljon. 
Myöhemmin kuulen puhelimessa Laatumaan 
Tuomo Leinoselta, että Metsähallitus ei ole 
omistusaikanaan tehnyt alueella mitään. Poi-
mintahakkuita on tehty ehkä 1970-luvulla, en-
nen kuin alue siirtyi valtiolle. 

Itse suo on ojittamaton, kaunis, reunoilta rä-
memetsää kasvava ja aueten keskellä avoimeksi 
nevaksi. Nevaa kirjovat lämpimät, herkät sam-
maleiden värisävyt. Alueen tunnelma tihentyy 
suurella metsäsaarekkeella alueen koillislaidalla 
– siinä vallitsee erityinen rauha ja puustokin on 
jo vanhaa. Kivisuon puoleinen rinne kasvaa ka-
peanmuotoisia kuusia. Täältä aukeaa näköala 
koskemattomalle, erämaiselle Kivisuolle ja sen 
saarekkeille, joilla näkyy keloja ja vanhoja honkia. 

Kivisuon takana siintävät Kuusamon vaarat sini-
sinä. Ollaan suuren, tiettömän, erämaisen suo- ja 
metsäalueen laitamilla. Aarnivalkeiden maisema, 
tulee mieleen pohjoiseen katsellessa.

Kun siirryn suonsaaren lounaanpuoleiselle 
reunalle, missä on sopiva paikka istahtaa aurin-
gonkilossa, maisema avautuu suojaisempana. 
On miellyttävää todeta, että kaikki mikä näkyy 
taivaanrantaa myöten kuuluu samaan aluee-
seen. Pinta-alahan on peräti 56 hehtaaria. Alue 
on muodoltaan ja sijainniltaan niin hyvä, että se 
sopii puutteistaan huolimatta suojelualueeksi. 
Suojelualueen perustaminen saattaa myös tukea 
lähialueiden koskemattomien maisemien lisä-
suojelua.

Säätiön hallitus päättää ostaa kohtuuhintai-
sen alueen, ja Aarnivalkeasta tulee säätiön toinen 
suojelualue Kuusamossa.

Aarnivalkean suomaisemaa kohti erämaista Kivisuota.
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Aarniometsä ja piilopirtti

Saarijärven Mörkökorpi
 
Saarijärvi, Lannevesi, ensimmäinen käynti Kivi-
ahon tilalla jonka tulosta myyntiin olen saanut 
vinkin Marketta Hornilta.

Pikkutien varrella kulkiessaan ei voi erehtyä: 
tässä alkaa vanha metsä. Tie päättyy pihaan, mis-
sä tiheikössä piileksii pieni talo, vanhat koivut ja 
kurjenpolviniityt ympärillään. Sisällä talossa nä-
kyy pelakuita ja vanha leivinuuni. Sivummalla 
on kaunis pyöreäikkunainen aitta kotkansiipisa-
niaisten keskellä. Niityt ulottuvat talolta kahtena 
kapeana sarkana pohjoiseen ja etelään. Varsinkin 
eteläinen niitynpää on lajistoltaan monipuolinen, 
ketomainen.

Metsä on todellinen taiga-aarnio, runsasla-
hopuustoinen vanha kangasmetsä, missä siellä 
täällä on suopainanteita kukkivine raatekas-

vustoineen. Valtaosassa metsää kasvaa järeitä 
mäntyjä ja kuusia, joukossa myös merkittävästi 
vanhoja koivuja ja raitoja. Metsässä ei näy min-
käänlaisia ihmistoiminnan jälkiä. Joukossa on 
keloja ja kelottuvia puita, maassa lojuu kaiken-
ikäisiä puita. Huomio kiintyy suuriin, korkeisiin ja 
kauniinmuotoisiin muurahaispesiin joita näkyy 
varsinkin alueen länsipuolella. Paikoin alueen 
kaakkoispuolella metsä on lehtomaista. Alueella 
vallitsee tuo kaipaamamme “syvä luonnontilan 
tuntu“, siellä vanhojen niittyjen laiteille on kasva-
nut suuria haapoja ja koivuja.

Etelä- ja lounaispuolella levittäytyy Mörkö-
korpi-niminen metsäalue, sekin hämmästyttävän 
kajoamaton. Mörkökorven ja Kiviahon metsien 
muodostama kokonaisuus on aivan harvinais-
laatuinen. Mörkökorven puolelta pitäisi saada 
mahdolliseen suojelualueeseen mukaan metsää, 
ajattelen samotessani maastossa näkymätöntä 
rajapintaa kahden tilan välillä.
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Punainen mökki ikimetsän keskellä

Myöhemmin heinäkuussa tulen uudelleen 
Kiviaholle, neuvottelemaan Aatto Astolan peri-
kunnan edustajien kanssa. Keskustellaan alueen 
hankkimisesta suojeluun säätiölle ja siitä, että 
Marketta Horn ostaisi rakennukset ja jäisi asu-
maan suojelualueen keskelle ekologisesti nou-
dattaen permakulttuurin periaatteita. 

Mörkökorven metsä on harvinaisen 

koskematonta, eikä maapuitakaan ole korjattu.

M A R K E T TA  H O R N

Koulukaverini osti talon Saarijärven 
Lannevedeltä. Siinä yhteydessä tuli 
puheeksi, että perikunnalla on lähellä 
toinenkin mökki. Siihen kuului tosin 
viisi hehtaaria metsää, jonka ELY-kes-
kus oli arvioinut suojeluun sopivaksi. 
Asia lähti etenemään pikavauhtia. An-
neli Jussila tuli katsomaan: loistavaa 
metsää. Naapuri lupasi myydä vielä 
kaksi hehtaaria omaa, ainutlaatuista 
metsäänsä. 

Lapseni ja Saarijärvellä asuva vel-
jeni ilmaisivat kauhunsa: Kaikki hyvin, 
mutta rakennukset ovat tontilla rasit-
teena. Emme ehdi auttaa sinua niin 
kuin vielä Ähtärin Suomineidon eko-
yhteisössä. Olin vakuuttava: Ei hätää 
– jos maksan mökin ja säätiö maat, 
saan varmasti apua ikimetsän ystä-
viltä. Onhan säätiön piirissä viritetty 
toivomusta, että olisi hyvä saada ret-

riittipaikka, minne vetäytyä ikimetsän 
keskelle. Minähän en tarvitse mökkiä 
koko aikaa, kesät viettäisin yhä mökillä 
Konginkankaalla ja talvisinkin on paik-
koja minne mennä. Mökin käyttöä ja 
töitä voitaisiin jakaa.

Nyt runsas kolme kuukautta myö-
hemmin korjausurakan alettua hiukan 
huolettaa. Pieni ekomummo ei pysty 
muuta kuin lattiaa pesemään. 

Nokikolari oli antanut perikunnalle 
puhtaat paperit leivinuunista ja hellas-
ta, mutta niin vain heittelimme reunoja 
lukuun ottamatta ikkunasta ulos kaik-
ki mitä tiilistä oli jäljellä. Talon katto 
purettiin kokonaan, päreetkin olivat 
mustuneet. 

Nyt katossa on uudet pellit, piippu-
kin uudestaan muurattu ja melkein pel-
litetty. Enää vesikourut ja reunalaudat 
puuttuvat. Hella lämmittää loistavasti, 
leivinuunikin valmistunee. Vesivessaan 
on vaihdettava kompostikäymälä, ma-
kuuhuoneeseen ja saunasiipeen saa-
tava Ukko-uunin tapainen. Vielä pitäisi 
varastona toimiva riihi tiivistää ja ovet 
saada sinne ja latoon. Vähitellen ladon 
ja savusaunan alahirret täytyy uusia. 

Mesiangervon valtaaman pellon 
eteläosaa saan käyttää, loppu jää met-
sittymään. Naapuri kävi kääntämässä 

traktorilla ja kelvottomaksi käyneet 
marjapensaat vedettiin ylös. Keväällä 
istutetaan mustaherukkaa ja ome-
napuita, kylvetään härkäpapua ja au-
ringonkukkaa. Eiköhän siitä hiukan 
elantoa heltiä. Tilalla on lähde, jossa 
kyläläisetkin ovat säilyttäneet mehu-
jaan. Sen kunnostaminen vaatii eri-
tyistä taituruutta.

Tulkaa ihmiset talkoisiin! Tai tul-
kaa tuuraamaan lämmityksessä, kun 
joudun itse käymään välillä Espoossa 
lastenlasten luona. Jospa joku puutar-
hapuuhia rakastava ikimetsän ystävä 
tulisi viettämään kesälomaansa! 

Tunnelmahan täällä on mieletön! 
Korkeiden vanhojen puiden oksat pur-
suavat naavaa, satumainen sammal 
peittää hämyisän metsän, niin myös 
kivet ja kukkulat. Suoalueilla puut not-
kahtelevat leppoisasti. Paikallislehti ot-
sikoi kauniisti: Pyhä metsä sai ikuisen 
rauhan. 

Mökistäkin – kutsutaan sitä sitten 
Luojan- tai Herrankukkaroksi, Lintu-
kodoksi tai Luojanmaaksi – saa käsit-
tämättömän kauniin turvaa huokuvan 
pesän. Aion viettää täällä talven. Käy-
kää myös piipahtamassa!

MARKETTA HORN
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Lahnavuori – 
vanha vuorenlakimetsä 
Humppilan Kiipunjärvellä

Loppukesästä säätiön sähköpostiin ilmestyy 
Forssan pastorilta, nykyiseltä Humppilan kirk-
koherralta Ilkka Wiiolta kiinnostava viesti. Hän 
kirjoittaa Humppilassa sijaitsevasta puustoisesta 
metsästä, yhdestä viimeisistä vanhoista metsistä 
kunnan alueella. Tämä kirkkoherran tunteman 

Ainoa ongelma on siinä, että alue on hieman 
liian pieni – vain runsas viisi hehtaaria. Vaikka 
poikkeuksia tehdään, säätiö pyrkii ostamaan suo-
jeluun suurempia kokonaisuuksia.

Saan tietää, että Aatto Astolan elämänkump-
pani Sirkku Rutanen asuu Lanneveden rannassa 
muutaman kilometrin päässä ja samalla käy ilmi, 
että hänen serkkunsa Arvo Rutanen omistaa 
Mörkökorpea. Arvo Rutanen saapuu pyydettynä 
paikalle, ja käyn hänen kanssaan metsäkävelyllä 
keskustelemassa tilanteesta.

Hyvin harvoin tapahtuu niin, että kun ehdo-
tan metsäkauppoja aivan yllättäen, maanomista-
ja olisi siihen valmis, jos ei muuten ole ollut myy-
mässä. Jo aiemmin metsäänsä suojeluun myynyt 
Arvo Rutanen kuitenkin on valmis myymään kaksi 
hehtaaria Mörkökorpea, jotta Kiviahon tilasta saa-
daan hieman laajempi suojelualue – hän tietää, 
miten tärkeä Kiviahon vaalittu metsä oli serkkun-
sa elämänkumppanille Aatto Astolalle, joka ei ha-

lunnut vuosikymmenten aikana ottaa siitä edes 
polttopuuta, vaan keräsi poltettavan puun lähei-
siltä hakkuuaukeilta. Myös hänen serkulleen Sir-
kulle metsä on rakas. Arvo Rutasen vastaantulon 
samoin kuin perikunnan suojelutahdon ansiosta 
saadaan syntymään lähes kahdeksan hehtaarin 
upea suojelualue.

Pikkusuo tuulenkaatoineen Lahnavuoren päällä.
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perikunnan metsä on tullut kiinteistönvälittäjälle 
myyntiin. Saan Ilkka Wiiolta yhteystietoja ja soi-
tan perikunnan edustajalle Anne Myllyojalle. 
Pian järjestyy käynti katsomaan metsää Annen 
veljen Sami Myllyojan kanssa aurinkoisena, he-
leänä syyspäivänä.

Humppila on vähäjärvistä seutua, mutta Lah-
navuoren metsä sijaitsee pitkänomaisen, korke-
arantaisen Kiipunjärven itärannalla. Järven ran-
nassa metsän kohdalla on muutama vain kesäisin 
käytössä oleva mökki. Myyntiin tulleella 13,5 heh-
taarin metsäkappaleella on toistasataa metriä 
omaa rantaa, mutta suuri osa metsästä sijaitsee 
Lahnavuoren pohjoisella laella ja sen takana. Pie-
ni kahdelle mökille johtava metsätie kiemurtelee 
alueen läpi. Alueen tekee erityisen viehättäväksi 
suuri, yli kuuden hehtaarin vanha kuusimetsä, jo-
ka ulottuu järven rannasta mäenharjanteiden ja 
kallioiden yli pienelle jyrkänteelle asti. Maaston-
muodot vaihtelevat avokallioista ja harjanteista 
jyrkänteisiin, ja ylös kallioiden väliin jää kauniita 
pikku soita ja lähteisiä kohtia. Juuri nämä merkilli-
set pikkusuot ja niitä ympäröivä vanha metsä va-
kuuttivat metsänkävijän siitä, että Lahnavuoren 
metsästä kannattaa tehdä tarjous, vaikka lounai-
sessa Hämeessä liikutaankin metsäkaupoissa kal-
liilla maaperällä, lähestulkoon kipurajalla.

Kuivemmilla paikoilla kasvaa ikääntyvää 
männikköä. Tuulenkaadot on korjattu varsinkin 
rannan läheltä ja pohjoislaidasta, mutta lähi-
vuosina maapuun määrä lisääntyy vääjäämättä. 
Alueen kaunis kuusimetsä on jo niin vanhaa, että 
pienialaisia aukkoja tulee syntymään luontaisesti 
ja metsän ikärakenne monipuolistuu pian.

Sami Myllyoja kertoo Lahnavuoren metsän 
historiasta:

”Isoisäni rakensi talomme vuonna 1937 Huh-
din kylään ja tiedetään, että tontilla on ollut talo 
aiemmin, kantatila on aika vanha. Ennen siirtymis-
tä meidän suvullemme tämä rannassa sijaitseva 
metsä kuului Jokioisten kartanoon. Kun isoisäm-
me rakensi talon tiilestä, kylän miehet ihmetteli-
vät miksi tiilestä, kun sinulla on metsää. Isoisä oli 
siihen vastannut: ’Ei hyvää metsää tuhlata talon 
rakentamiseen.’ Isoisän kuoltua sodassa isoäitim-
me meni uusiin naimisiin Kalle Koenkydön kans-
sa. Se mikä Lahnavuoren metsästä on hakattu 
(alueen itäpäästä) tapahtui Koenkydön toimesta 
sodan jälkeen. Tila siirtyi vanhemmilleni Helvi ja 
Lauri Myllyojalle 1954 kaupan kautta. Helvi oli ta-
lon tytär, joka isäni kanssa lunasti tilan itselleen. 
Samana vuonna myytiin Kiipunjärven rannasta 
palsta, jolle ostaja rakensi Lahnavuori-nimisen 
mökin. Metsää ei enää hakattu, lukuunottamatta 
tuulenkaatojen korjuuta. Myös siinä osassa Lah-
navuoren metsää, joka siirtyy nyt suojelualueeksi, 
sijaitsi järven rannassa vuokramaalla mökki, joka 
purettiin 1980-luvulla. Pienelle kaistalle mökki-
tien varressa on istutettu puuntaimia, kun myrs-
ky kaatoi vuonna 2001 melkein kaikki puut siitä 
kohdin. Nyt huomaa, että luonnontaimet ovat 
ohittaneet kasvussa istutetut taimet.”

Sami Myllyoja mainitsee myös, että jo hänen 
lapsuudessaan metsästä oli hankala löytää sopi-
vaa joulukuusta, koska kaikki kuuset olivat niin 
vanhoja. Hänen vanhempiensa luonnonystävyys 
näkyy siinäkin, että Lahnavuoren metsässä on jo 
vuosikymmenet ollut metsästys kiellettyä.

Viehkeä maisema lampien välissä

Konneveden Linnunlaulu 

Kesäisellä lomamatkalla Konnevedelle käyn 
katsomassa metsää, josta Samuli Hintikka on 
soittanut alkukesällä. Samuli ja hänen vaimonsa 
Marja ovat keväällä huomanneet säätiön pik-
kuilmoituksen Askel-lehdestä ja alkaneet miettiä, 
voisiko Samulin omistamasta metsästä Hytölän 

Lahnavuoren metsänreunaa.
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kylän länsipuolella tulla suojelualue. He nautti-
vat alueen lintujen laulusta keväisin ja toivovat, 
että alue saisi säilyä koskemattomana heidän jäl-
keensäkin. Tämä seitsemän hehtaarin laajuinen 
metsä sijaitsee vanhan kantatien molemmin 
puolin, Kärkkäiskylässä, kahden Papulammen 
välissä.

Lähden Samulin kanssa metsään alueen 
länsipäästä, missä puro laskee pienestä Papu-
lammesta suurempaan. Itse puronotko on mitä 
viehättävin, aarniomainen, koskematon pieni 
keidas lahopuineen, lehtipuineen ja suurine kil-
pikaarnaisine mäntyineen. Notkossa maastotyyp-
pi on lehtomaista: siellä kasvaa tuomia, saniaisia, 
korpi-imarretta, sudenmarjaa ja kevätlinnunher-
nettä. Pieni kaistale puronvartta on suojeltu met-
sälain erityisen tärkeänä elinympäristönä, niin 
Samulin kuin naapurinkin puolelta. Vanha kär-
rypolku johtaa alemman Papulammen rantaan, 
mistä rakentamaton rantaviiva tervaleppineen 
jatkuu itään päin muutaman sadan metrin mat-
kalta. Kun kuljemme itään, ohitamme lähteen ja 

lampeen laskevan salapuron. Nousemme kuusi-
notkelmasta mäntyjä kasvavaan mustikkaiseen 
mäkeen. Täällä on riehunut metsäpalo noin sata 
vuotta sitten – sen jäljiltä on vieläkin näkyvissä 
palokantoja ja -koroja.

Alueen läpi kulkeva Vaasan ja Kuopion väli-
nen vanha kantatie on hiljentynyt Hytölän kylä-
läisten ulkoilutieksi uuden tien valmistuttua ete-
lämmäksi. Vanha tie alkaa murentua reunoistaan 
ja pikkuhiljaa maisemoitua, eikä sillä ole juuri 
lainkaan moottoriliikennettä. Metsä jatkuu tien 
kaakkoispuolella ensin kivikkoisena ja hieman ki-
tukasvuisena, sitten se muuttuu kauniiksi, moni-
puoliseksi koivusekametsäksi. Täällä kasvaa myös 
haapoja, ja juuri tässä osassa metsää on Ely-kes-
kuksen edustaja todennut liito-oravareviirin, joka 
on myös merkitty alueen rantakaavaan.

Myöhemmin kesällä Pentti Linkolakin käy 
alueella, ja pääsemme pian kauppaneuvotteluihin 
Samulin kanssa. Kauppa solmitaan marraskuussa 
Konnevedellä. Alueen nimenä säilytetään Linnun-
laulu Samulin ja Marjan toivomuksen mukaan.

 Linnunlaulun metsä ulottuu tuuheana suuremman Papulammen rantaan.
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”Sillon varisutti metsä siemenensä 
ihmisten sydämiin...”

Urjalan Metsänpeitto

Haapamäkeläinen metsänystävä Ari Aalto antaa 
lokakuun lopulla säätiölle vinkin kiinnostavas-
ta metsästä Urjalassa. Kiinteistönvälittäjällä oli 
myynnissä harvinaislaatuinen eteläsuomalainen 
metsä. Finnea LKV ilmoitti noin 20 hehtaarin kak-
siosaisesta alueesta, jonka suurempi kappale si-
jaitsee aivan Urjalan Punkalaitumentien ja 9-tien 
risteyksessä, risteyksen pohjoispuolella paikassa, 
josta ei äkkiseltään odottaisi mitään erityistä. Jo 
ilmoituksesta kävi ilmi, että kyseessä oli laho-
puustoinen aarniomainen metsä, jossa on erityi-
sen kauniit maastonmuodot. Toinen osa metsää 
sijaitsee pienen suon takana mäenrinteessä. Kiin-
teistönvälittäjä Jouni Järvinen suosittelee säh-
köpostissaan varsinkin suuremman kappaleen 
ostoa luonnonsuojelualueeksi.

Käyn alueella säätiön hallituksen jäsenen 
Mikko Hovilan kanssa lyhyenä, tuulisena mar-
raskuun päivänä – ja retkemme osoittaa puusto-
tiedot ja sanallisen arvion todeksi. Isompaa met-
säkappaletta samotessa tajuaa, että tällaista on 
metsämarkkinoilla todellakin harvoin tarjolla.

Kun Punkalaitumentien puolelta lähtee 
metsään, puusto sulkeutuu melko pian takana 

hiljentäen liikenteen äänen. Sitten maaperä al-
kaa laskeutua rotkomaiseen laaksoon – kapeaa 
solaa myöten pääsee laakson pohjalle, hiljaisuu-
teen ja vihreään hämärään. On tultu kuin täysin 
eri maailmaan. Kaatuneita puita lojuu kaikkialla, 
suurten kuusten juuripaakkuja lepää laakson 
pohjalla pystyssä kuin kummallisia muistomerk-
kejä. Puronuoma on kaivautunut paikoin syvälle 
sammaleiseen kivikkoon. Kuuluu hiljaista natinaa 
eri puolilta metsää, kun tuuli osuu korkeimpien 
puiden latvoihin ja oksat ja konkelot hankaavat 
toisiaan vasten. Jokin liikkuu tuolla puiden takana 
– peuran hahmo kuin jokin arkkityyppinen kuva, 
se ilmaantuu ja katoaa. 

Myöhemmin löydämme todennäköisesti il-
veksen syömän peuran jäänteet kallioiden välistä.

Joka puolella suuressa rotkossa on lahopuuta 
erilaisissa lahoamisen vaiheissa, pystyssä, maassa 
vastakaatuneena tai jo sammaleen peittämänä. 
Kulku on lahopuun vuoksi suorastaan vaikeaa 
kuin luonnonpuistossa konsanaan.

Kallioiden takana avautuu vielä uusia, pie-
nempiä laaksomaisia painanteita, joista yhdessä 
kasvaa komea haaparyhmä, ja toisen yläpäässä 
on erikoinen suurten kivien piiri.  Idän ja kaakon 
puolella alue päättyy Lehmussuohon, jonka nis-
kaan on kaivettu oja, kuitenkin talkoilla helpos-
ti tukittavissa. Suota kuuluu tähän suurempaan 
metsäkappaleeseen useita hehtaareita, ja sen 



U U T I S I A 

I K I M E T S Ä S TÄ

22

ojat – tuota yhtä lukuunottamatta – ovat jo aiko-
ja sitten umpeutuneet. Suo on kaunista varpurä-
mettä, suopursua kasvavaa, ja senkin puustossa 
näkyy jo hoitamattomuuden luomaa monimuo-
toisuutta.

On selvää, että alueesta on tehtävä tarjous. 
Marraskuun lopulla solmitaankin sitten kauppa 
Tampereella Suden perikunnan kanssa. Marja-
Leena Outa ja Seppo Pekonen kertovat, että 

Noin vuosi sitten vietettiin iloista juhlaa, 
kun Luonnonperintösäätiön perustaja 
ja puheenjohtaja Pentti Linkola täytti 80 
vuotta 7.12.2012. Merkkipäivän kunni-
aksi säätiö järjesti keräyksen, joka tuotti 
parissa kuukaudessa yli 100 000 euroa 
hänen nimikkometsänsä ostoon. 

Upea tulos osoitti, että kansalaiset 
jakavat laajalti Linkolan ikimetsäunel-
man, joka säätiön synnytti. Lahjoitusten 

Metsänpeitosta Pentti Linkolan nimikkometsä
suuri määrä kertoo myös arvostuksesta 
hänen elämäntyötään kohtaan.

Ikimetsä Urjalan kätköistä putkahti 
kuin tilauksesta Pentti Linkolan 81-vuo-
tispäiväksi. Metsänpeitosta tulee hänen 
nimikkometsänsä – poikkeuksellisena 
eteläsuomalaisena aarniona haltijansa 
arvoinen.

TUIRE LAURINOLLI

Suden perhe tuli Karjalasta sodan jälkeen ja sai 
nämä maat sodanjälkeisissä maanluovutuksissa. 
Metsä kuului aiemmin Nuutajärven kartanolle. 

Luonnonperintösäätiöstä tulee suuremman 
noin 14 hehtaarin metsäkappaleen omistaja, ja 
alue päätetään nimetä Metsänpeitoksi. Se risti-
tään myös Pentti Linkolan nimikkometsäksi, jota 
varten käytetään Linkolan syntymäpäiväjuhlilla 
viime vuonna kerätyt varat.

M I K K O  H O V I L A
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”... omani on Hiiden vuoren kulta...”

Imatran Kaikkallio

”Olisiko tästä peräti pyhäksi paikaksi? Jotain yli-
maallista Pirunkirkossa on.

Katso tarkkaan. Onko Hiisi pitänyt aikojen 
alussa pitojaan vai mistä moinen lumous? Kun 
esi-isämme saivat saalista eli metsästä oli jotain 
otettu oli sen jumalille myös jotain annettava. Mi-
kä on sinun uhrisi Hiidelle tai Tapiolle?”

Tämä teksti on kirjoitettu tauluun Kaikkallion 
metsässä, korkeimman kallion juurella, paikassa 
missä kalliot muodostavat seudulla tunnetun 
vaelluskohteen, ns. pirunkirkon. Se kertoo alu-
een ilmapiiristä ja arvostuksesta. Kaikkalliota 
ympäröi vehmas, vanha metsä, jossa polveilee 
kaunis pikku joki. Metsässä on paljon lahopuu-
ta, lehtomaisuutta, lehtipuuvaltaisia alueita. Lä-
hellä on toinen kiinnostava kalliomuodostelma, 
Huuhainmäki. Lokakuinen retki alueelle lumoaa 
pienen retkikunnan perin juurin. Pidämme eväs-
retken taivasta hipovien puiden katveessa kalli-
on juurella, pyrstötiaisten pyrähdellessä yläpuo-
lellamme.

 Saimme naapurissa asuvilta luonnonystä-
viltä, Tiina Salestolta ja Antti Rapaselta tiedon 
siitä, että metsä on tulossa myyntiin. Rossin ja Sa-
lakan perikunnat ovat kiinnostuneet myymisestä 
suojelutarkoitukseen ja pääsemme pian kaupasta 
yhteisymmärrykseen. Kaikkallion metsä sijaitsee 
Imatralta etelään kymmenisen kilometriä, lähellä 
valtakunnan rajaa, eteläisessä Karjalassa, missä 
suojelualueiden määrä on keskimääräistäkin vä-
häisempi.

Kaikkallion 17 hehtaarin metsästä tulee sää-
tiön 45 suojelualue.
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Sumuisena syyskuun aamuna saapui Hämeenlin-
naan kaukaisia vieraita nousevan auringon maas-
ta. Japanin suurimman yksityisen luonnonsuoje-
lujärjestön – Ecosystem Conservation Societyn 
– edustajat Hobun Ikeya, Chiharu Kato, Masa-
hiro Shiina ja Madoka Uehara viettivät tulkkinsa 
Hiroko Kawamura-Palmusen kera koko päivän 
Luonnonperintösäätiön vieraina Hämeen maise-
missa viikon mittaisen Suomen kiertueensa yh-
teydessä.

Ajaessamme aamulla Sääksmäkeä kohti 
keskustelimme luonnonsuojelun tilasta Japanis-
sa – sumuisten maisemien siristelyn sijaan. Vie-
raamme kertoivat järjestöönsä kuuluvan runsaat 

Vieraita Japanista

30 000 jäsentä, palkattua henkilöstöä on satakun-
ta. Rauhoitettua maata heillä on kuitenkin vasta 
vähän, alle sata hehtaaria. Heidän toimintansa 
painottuukin enemmän poliittiseen vaikuttami-
seen, mikä on välillisesti lisännyt suojeltua pinta-
alaa Japanissa satoja hehtaareita. Vain hieman 
Suomea suuremmassa saarivaltiossa asuu 126 
miljoonaa ihmistä, joten lähes kaikki tasaiset 
maa-alueet on valjastettu ihmisen käyttöön. Rau-
hoituksen suojiin on saatu lähinnä vuoristojen 
rinnemetsiä sekä kosteikkoalueita.

Omenapöydän ääressä.
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Japanilaisten ykköstoiveena oli päästä tu-
tustumaan suuren mestarin, säätiön perustajan 
Pentti Linkolan kotimaisemiin. Luonnollisesti 
toive toteutuikin, ja Pentti esitteli meille pihapii-
rinsä metsän tarkalleen yhtätoista täysikasvuista 
puuta. Mestarin määritelmän mukaan puu on 
Puu, kun aikuisen miehen kädet eivät yllä sen 
ympäri rinnan korkeudelta. Tätä pienemmät yk-
silöt ovat tietenkin taimia! Vieraiden huomiota 
herättikin eräs melko roteva ”taimi”, joka oli aset-
tunut tukevasti nojaamaan ulkorakennukseen. 
Pentin mukaan kyseinen nojaaminen on täysin 
luonnonmukaista, eihän rakennuksen katto edes 
vuoda, vielä…

Pentin pihapiirissä keskustelu jatkui maukkai-
ta luomuomenoita mutustellessa ja muita maan 
antimia maistellessa. Valokuva Pentistä rengasta-
massa kalasääsken poikasia yli 40 vuotta sitten 
toi mukaan keskusteluun historiallista perspek-
tiiviä petolintujen tilasta ennen ja nyt. Sääksi 

globaalina lintulajina on tuttu myös japanilaisille.
Lounaan nautittuamme oli sääkin kirkastu-

nut ja Sääksmäen sillan upeat maisemat saivat 
vieraidemme kamerat laulamaan.

Vierailu Valkeakosken Korkeakankaan lähei-
syydessä, säätiön omistamassa  Metsolan met-
sässä oli hienon päivämme huipentuma. Jätti-
haavat liito-oravan reviireineen sekä lahopuista 
löytyneet puukiipijän pesät ovat tyypillisiä tälle 
upealle seitsemän hehtaarin rauhoitusmetsälle. 
Alueeseen kuuluva pieni suo hilloineen ja suo-
pursuineen näytti kiinnostavan vieraitamme ai-
van erityisesti.

Japanilaisten erikoisherkkua, männyntuok-
suvalmuskaa eli matsutakea, ei etsiskelyistämme 
huolimatta kuitenkaan löytynyt.

Vastavierailu japanilaisen säätiön vieraaksi 
olisi todella mielenkiintoinen kokemus! 

SAMI MARTTINEN

Vasemmalla Mestari Metsolassa ja oikealla japanilaisen Ecosystem Conservation Societyn 

puheenjohtaja Hobun Ikeya mittaamassa puun täysikasvuisuutta
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Lapsuuden kesät Kustavissa ja partioharrastus loi-
vat elämän mittaisen pohjan Tero Viikarin luon-
tosuhteelle. Metsä ja vesi ovat säilyneet läheisinä 
luonnon elementteinä, vaikka yrittäjän onkin vai-
kea irrottautua työstään luontoon. 

Tero on pyörittänyt veljensä Kimmon kanssa 
ravintola Klubia Tampereen Tullikamarin kulttuu-
rikeskuksessa jo toistakymmentä vuotta. Viime 
vuonna tapahtumailtoja oli yli 300 ja artisteja yli 
400.

– On olevinaan aina kiire, pitäisi vain lähteä 
sinne metsään. Sen kyllä tuntee, kuinka metsässä 
stressi hellittää ja jännitys laukeaa. Luonto antaa 
asioihin perspektiiviä. Ilman metsiä ei ole mitään, 
toteaa Tero. 

Hän tunnustaa aina poteneensa maail-
mantuskaa. Juuri nyt huolettavat kotimaassa 
kaivokset ja huono kaivoslaki, jonka turvin ul-
komaiset yhtiöt voivat tulla pilaamaan Suomen 
luonnon.

– Kaivostoimintaa pitäisi rajoittaa, valvoa ja 
verottaa, hän puuskahtaa. 

Toinen suuri huolenaihe on pohjavesivaran-
tojen yksityistäminen ja myyminen ulkomaisille 
suuryhtiöille.

Huoli ympäristöstä kulkee mukana myös ala-
ti huonona omanatuntona. Se ei vaikene, vaikka 
on johtanut myös tekoihin niin yrityksessä kuin 
omassa elämässäkin. 

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin kou-
lutuksen saaneelle Terolle on ollut luontevaa ha-
kea yritystoiminnassa ekologisesti kestävämpiä 
vaihtoehtoja niin sähkön ja veden kulutukseen 
kuin kuljetuksiinkin. Uusi vedensäästöjärjestelmä 
säästää vessoissa satojatuhansia litroja juoma-
kelpoista vettä vuodessa. Henkilö- ja tavarakul-
jetuksia hoidetaan sähköautolla ja muovijätteen 

syntyä pyritään vähentämään suosimalla bioha-
joavia tuotteita. 

– Vaikken eläkään niin ekologisesti kuin ha-
luaisin, kulutan kuitenkin aika vähän. Tuen myös 
ympäristön hyväksi toimivia järjestöjä, kertoo Te-
ro. – Kaikkien, jotka suinkin pystyvät, pitäisi teh-
dä jotain ympäristönsuojelun eteen.  Tarvittaisiin 
myös vahvempaa yhteisöllisyyttä. Ihmislajin älyl-

Metsän Kummi – k l u b i

Ilman metsiä ei ole mitään
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Liity Metsän 
Kummiksi!

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

linen ja tekninen evoluutio on vain valitettavasti 
edennyt nopeammin kuin sivistyksellinen ja so-
siaalinen.

Ravintola Klubin toiminnasta vastaava Tam-
pereen Kulttuurikamari Oy on koko toimintansa 
ajan lahjoittanut hyväntekeväisyyteen. Vaikka Te-
ro näkee sademetsien suojelun ihmiskunnan koh-
talonkysymyksenä, metsien suojelu on olennaisen 
tärkeää myös kotimaassa. Luonnonperintösäätiö 
löytyi kummikohteeksi lehtijutun kautta.

– Etsimme pientä organisaatiota, jossa hal-
lintokulut eivät syö leijonanosaa varoista. Luon-
nonperintösäätiö toimii lähellä ja suojelee metsiä 
konkreettisesti. Säätiön Metsän Kummiksi ryhty-
minen oli luonteva valinta. 

TUIRE LAURINOLLI
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Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys 
ja Luonnonperintösäätiö käynnistävät 
yhteisen kampanjan, jolla on tarkoitus 
suojella Pohjois- tai Luoteis-Pirkan-
maalta alue, jolla esiintyy Pirkanmaalla 
uhanalaista suo- tai metsälinnustoa. 
Kampanja käynnistetään vuoden 2014 
alussa, jolloin alkaa lahjoitusten keruu 
sekä sopivan alueen etsintä. Sopiva 
alue voi olla suota, korpea tai niiden 
raja-alueita. 

Pirkanmaan metsistä on suojeltu 
vain 2,6 prosenttia ja suoalueista vain 
2,5 prosenttia. Pirkanmaalla esiintyy 
vielä toistaiseksi korpia, soita ja niiden 
reunamia suosivia lajeja, kuten poh-
jansirkku, kuukkeli, keltavästäräkki ja 
riekko. Suojelualueita on vähän ja ne 
ovat kansallispuistoja sekä Siikanevan 
soidensuojelualuetta lukuun ottamatta 
pieniä ja hajanaisia. 

Linnut toimivat ympäristön tilan 
indikaattoreina, ja niiden hyvinvointi ja 
runsaus kertoo myös muiden eliölaji-
en hyvinvoinnista. Siksi linnustollisesti 
arvokas suojelualue on arvokas myös 
muille eläimille sekä kasveille. 

Suojele pala Pirkanmaata -kampan-
jalle tulee oma lahjakorttinsa Luonnon-
perintösäätiön valikoimiin. Kampanjan 
tukemiseksi on tarkoitus myös järjestää 
tukikonsertti Tampereella.  

Seuraa kampanjaa:
www.pily.fi
www.luonnonperintosaatio.fi/
kampanjat

TUIJA PALONEN

Kirjoittaja on Pirkanmaan 

Lintutieteellisen Yhdistyksen 

taloudenhoitaja ja retkivastaava

Suojele pala Pirkanmaata!
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Kuka olet ja mitä teet?
Mauri Leivo, biologi ja vapaa luontoalan sekatyö-
läinen. Kotoisin olen Pohjois-Karjalasta ja asunut 
parikymmentä viime vuotta Itä-Uudellamaalla. 
Tällä hetkellä asun rintamamiestalossa vanhalla 
maatilalla Porvoon Ilolassa. 

Olen ollut mukana luonnon- ja eläinsuojelu-
toiminnassa jo 30 vuotta. Tätä nykyä teen eniten 
suojelutyötä suojeluasiantuntijana Porvoon seu-
dun lintuyhdistyksessä, jossa olen muiden muas-
sa pyrkinyt saamaan suojeluun mahdollisimman 
monia vielä jäljellä olevia itäuusmaalaisia, edes 
jonkin verran luonnontilaisia metsiä. Olen myös 
jäsenenä monissa kansalaisjärjestöissä, koska 
jäsenmaksujen avulla järjestöt pystyvät ylläpitä-
mään toimintaansa. 

Miten päädyit Metsänvartijaksi?
Liityin Ikimetsän ystäviin heti kun se perustet-
tiin, mutta minulla oli tarve ja halu antaa vielä 
enemmän omaa aikaani ja energiaani metsien-
suojeluun. Kun kuulin metsänvartijatoiminnasta, 
katsoin kartasta lähimmän säätiön omistaman 
metsän – se oli Orimattilan Mielikinmetsä – ja 
tyrkyttäydyin sen vartijaksi. Pesti oli myös oma 
kunnianosoitukseni Säätiön upeaa ja menestyk-
sekästä toimintaa kohtaan. 

Metsät – yhdessä soiden ja saariston kanssa 
– ovat Suomen omaleimaisinta luontoa, josta 
meillä suomalaisilla on globaali vastuu. Itse lait-
taisin nykyistä paljon isomman siivun luonnon-
suojeluun käytettävistä pennosista nimenomaan 
metsien suojeluun. 

Mistä kumpuaa tarve ja voima 
luonnonsuojeluun?
Suojelutyön motiivina minulla on ollut halu aut-
taa heikompia, äänivallattomia. Katson sen suo-
rastaan velvollisuudekseni, koska olen saanut 

Metsänvartija: Mauri Leivo

METSÄNVARTIJAT ovat Ikimetsän ystä-
vissä toimiva luonnonystävien verkosto. 
Metsänvartija valvoo jotakin Luonnon-
perintösäätiön suojelualueista ja raportoi 
vapaamuotoisesti alueen luonnosta ja 
sen tapahtumista  kerran pari  vuodes-
sa tai tarpeen mukaan.  Vartijan kautta 
säätiö saa tiedon myös mahdollisista 
ongelmista, kuten ilkivallasta tai alueen 
ulkopuolelle kaatuneista puista.

M AU R I  L E I V O
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luonnosta ja sen elollisilta olennoilta niin paljon 
valoa ja voimaa elämääni. Olen tehnyt 2000-lu-
vulla kuusi luontoaiheista kirjaa, joiden kautta 
olen voinut jakaa rakkauttani, innostustani ja 
kunnioitustani luontoa kohtaan. Lisäksi olen ve-
tänyt opastettuja luontoretkiä, pitänyt luonto-
aiheisia kursseja, tehnyt luontoinventointeja ja 
lintukartoituksia sekä kaikenlaista muuta, minkä 
avulla olen pystynyt edistämään luonnon ja siellä 
elävien eliöiden suojelua.

Metsä ja sinä?
Metsät herättävät minussa väkeviä tuntemuksia. 
Kun pääsen astelemaan luonnontilaiseen tai edes 
sellaista muistuttavaan metsään, tuntuu kuin 
selittämätön rauha laskeutuisi sisimpään. Askel 
hidastuu, aistit herkistyvät tarkkailemaan ympä-
ristöä, aika pysähtyy, elämä on tässä ja nyt. Sanat, 
puhuminen, tuntuvat tarpeettomilta, ja muutun 
metsänpeitossa entistäkin huonommaksi seura-
laiseksi. En haluaisi millään rikkoa luonnon ääni-
maisemaa, sen moniäänistä hiljaisuutta. 
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Mielikinmetsän talkoolaisia nuotiolla: Solja ja Joel Marttinen, Anneli Jussila, Sami Marttinen.

Olen löytänyt metsät vasta aikuisiällä. Koti-
seudullani Outokummussa Pohjois-Karjalassa ei 
ollut ikimetsiä, siellä kahisivat kaskikoivikot ja 
järvenrantalepikot. Varsinainen metsäheräämi-
seni tapahtui 80-luvun lopulla Nuuksiossa, jossa 
ensi kertaa tajusin, että myös Etelä-Suomessa voi 
olla hienoa suomalaista metsää. Suojelualueiden 
painottuminen Itä- ja Pohjois-Suomeen ja etelän 
metsien voimallinen metsätalouskäyttö olivat 
luoneet väärän mielikuvan maamme metsistä. 
Todellisuudessa metsäluonto on rikkaimmillaan 
juuri Etelä-Suomessa, se vain on kutistunut ole-
mattoman pieniksi sirpaleiksi harvoille suojelu-
alueille.

Metsät herättävät myös ristiriitaisia tunteita. 
Nykyisellä asuinseudullani metsät ovat niin sur-
keassa jamassa, että joudun tekemään kovasti 
työtä, etten masentuisi aivan kokonaan eikä 
kiukku ihmisen ajattelemattomuutta ja ahneutta 
kohtaan yltyisi vallan hirmuiseksi. Yritän niellä sen 
tosiasian, ettei metsä merkitse kaikille samaa kuin 
itselleni. 
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Mielimetsä?
Minulle metsä kuin metsä on tärkeä ja arvokas. 
Kaikissa metsissä — ja puhun nyt oikeista luon-
nontilaisen kaltaisista metsistä — on kuitenkin 
samat yleispiirteet, sama tunnelma, sama hiljen-
tymiseen pakottava voima. Jos on pakko nimetä 
yksi metsä ylitse muiden, se on Autiovaaran upea 
ikimetsä Patvinsuon kupeessa Lieksassa. Toinen 
lähes yhtä mykistyttävän vaikuttava metsä on Py-
hä-Häkki Saarijärvellä.

Jouluterveisesi muille 
Luonnonperintösäätiön tukijoille
Toivon kaikille Luonnonperintösäätiön tukijoille 
voimia jatkaa työtä metsien puolesta. Aina se ei 
ole helppoa, aina sitä ei jaksa, mutta jokainen pie-
nikin korsi yhteiseen kekoomme on tärkeä. Yllätä 
läheisesi metsäaiheisella joululahjalla. Lupauksel-
la viedä sukulaislapsi jännälle metsäretkelle. La-
sipurkillisella kuivattuja suppilovahveroita. Luon-
nonperintösäätiön ”Pala ikimetsää” -lahjakortilla. 
Sellaisia ei marketeista saa.

TUIRE LAURINOLLI
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Syyskuussa järjestettiin Orimattilan 

Mielikinmetsässä talkoot, joissa ennallistettiin 

metsää tukkimalla kaksi pientä ojaa. Yläkuvassa 

Ikimetsän ystävien Sirpa Elina Tulirinta, 

alemmassa Ari Lahtinen  ja Helena Lundén 

Metsähallituksesta.

M AU R I  L E I V O
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Einari Vuorela |  Puut ajattelevat

VUORET eivät    KUKKULALTA

puhu turhia,    näkee kauaksi,

kalliot eivät    mutta laaksossa 

lörpöttele.    on syvyyden 

Mutta ne hoivailevat   alkulähteet.

sydämensä lämmöllä   Näkyväinen katoaa

sinivuokkoja.    mutta loputon on

Kukaan ei huomaa sitä.   näkymättömän

Silmän on vaikea    sisällys.

nähdä

pinnan alle.

Runon metsä
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Liity Ikimetsän ystävien jäseneksi!
Näin edistät metsiensuojelua ja 
tuet Luonnonperintösäätiön toimintaa.

Jäsenenä pääset osallistumaan retkiin ja talkoisiin 
säätiön suojelualueille. Tutustu myös myynti-
tuotteisiimme netissä tai tapahtumissa!

w w w . i k i m e t s a n y s t a v a t . f i

Ikimetsän ystävien 

*Vuoden laatulehti 2011, Vuoden taittaja 2011, 
  Vuoden kirjoittava toimittaja 2011, 
  Vuoden paras aikakauslehden kansi 2012

Laadustaan palkittu* 
luonnonystävän aikakauslehti 
Suomen Luonto ilmestyy 
kymmenen kertaa vuodessa maan 
parhain luontokuvin kuvitettuna. 
Se tarjoaa tuoreimman 
luontotiedon ja taustat 
ajankohtaisiin ympäristöaiheisiin. 

Tilaukset:

*Vuoden laatulehti 2011, Vuoden taittaja 2011, 
  Vuoden kirjoittava toimittaja 2011, 

Pro natura 
Tavastia australis

www.sll.fi/etela-hame

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo 

PUIDEN KANSA
Kunnianosoitus puulle, elävälle luonnolle ja 
ihmisten tarinaperinteelle. 

4. painos ilmestyy kevättalvella 2014 /tilaa 
enakkohintaan 38€  (sis. toimitus Suomessa)  
ovh 45 € / isommat erät tarjouksen mukaan

klassikkoteos luonnonuskontomme  
pyhistä puista ja paikoista

puidenkansa@elisanet.fi / www. puidenkansa.fi    
040-5478464


