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Luonnonperintösäätiö on vanhojen metsien suojeluun keskittyvä yksityinen säätiö, 
joka on perustettu vuonna �995. Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin 
vanhoja, luonnontilaisen kaltaisia metsiä ja hankkii niille pysyvän rauhoituksen 
luonnonsuojelulain nojalla. Koska Suomessa on suojeltu metsää vain häviävän vähän 
Lapin läänin eteläpuolella – noin � % metsämaasta – pyritään metsät ostamaan 
ensisijaisesti Etelä- ja Keski-Suomesta. 

Vuonna �009 lopulla säätiöllä on yhteensä �0 yhtenäistä suojeltua metsäaluetta, 
jotka ovat syntyneet �5 eri kaupan kautta. Metsien yhteispinta-ala on noin 340 
hehtaaria.

Säätiön metsät ovat yleensä – joitakin kaupan kylkiäisinä tulleita suo- ja 
niittyalueita lukuun ottamatta – erittäin puustoisia. Suojelukohteita etsittäessä 
keskitytään kauan hakkaamatta olleisiin, erirakenteisiin, monimuotoisiin metsiin,    
joissa esiintyy eri puulajeja ja lahopuuta.

Luonnonperintösäätiö tekee metsiä etsiessään yhteistyötä mm. ympäristö-
keskusten kanssa. Säätiötä avustavat monet vapaaehtoiset metsänetsijät, joiden 
löytämistä arvokkaista metsäalueista ilmoitetaan usein ympäristökeskuksille, mikäli 
säätiö ei kykene alueita ostamaan.

Säätiö ostaa kaikki metsät lahjoitusvaroin, joita saadaan yksityisiltä ja yrityksiltä. 
Säätiön kautta voi kuka tahansa metsänystävä ostaa palan metsää suojeluun. Tärkeä 
osa lahjoitusvaroista tulee myös metsäkummien kautta. Kummit ovat sitoutuneet 
pysyvämpään tukeen säätiölle, ja heille tiedotetaan vuosittain henkilökohtaisen 
suojelupinta-alan karttumisesta.

Varainhankinnassa, metsien etsinnässä ja tiedotuksessa on ollut vuodesta         
�005 lähtien apuna tukiyhdistys Ikimetsän ystävät r.y. sekä muita vapaaehtoisia.

Säätiön asioista vastaa hallitus johon kuuluu �� varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. 
Säätiöllä on toistaiseksi yksi työntekijä sekä ajoittain palkkatukea saavaa työvoimaa. 
Säätiön toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa.

Luonnonperintösäätiö 
pähkinänkuoressa

Säätiön puheenjohtaja 

Pentti Linkola (oik.) ja 

varapuheenjohtaja Otso 

Ovaskainen kesäisellä retkellä 

Riihikosken metsässä. 
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Luonto on yksinkertaisesti elämän kokonaisuuden kudos maapallolla.  Se on arvo, 
jota suurempaa emme tunne. Myös ihminen on osa tätä kudosta, samaa alkuperää 
muun elollisen kanssa. Elämän kunnioittaminen tarkoittaa käytännössä tilan antamista 
toisillekin, kokonaisuuden edun asettamista lajin tai yksilön edun edelle. 

Kun ihminen antaa tilaa elinympäristöille, joissa muutkin lajit kuin hän itse voivat 
elää, vähentää se yleensä hänen omaa taloudellista hyötyään ja vapauttaan. Tilan 
antaminen rajoittaa yksilön minäkeskeisiä oikeuksia, tämä pätee niin ihmissuhteissa, 
yhteiskunnassa kuin luonnossakin.

Luonnonperintösäätiö on olemassa niitä varten jotka haluavat kuunnella 
luonnon, metsän ääntä ja omalta osaltaan vastata siihen. Niille jotka haluavat ottaa 
omakohtaisen vastuun ja antaa tilaa elämälle.  Säätiö haluaa vaalia kunnioittavaa 
suhdetta metsään ja tarjoaa siksi todellisen keinon toteuttaa tätä suhdetta: kanavan 
vapaaehtoiselle avulle, jota metsäluonto tarvitsee. 

Tällä hetkellä Luonnonperintösäätiö on ainoa taho Suomessa, jonka kautta 
kansalaiset voivat konkreettisesti ostaa metsää suojeltavaksi, lahjoittamalla varoja 
halutun suuruisen metsäpalan suojelemiseen. Suurten metsäkokonaisuuksien ostoon 
omaksi luonnonsuojelualueeksi ani harvalla on varaa, mutta osallistuminen suurenkin 
suojelualueen syntyyn ”pala palalta” on nyt mahdollista jokaiselle säätiömme kautta.

Säätiö siis tarjoaa todellisen toiminnan paikan – yhteistyössä ja sovussa myös 
yhteiskunnan kanssa. Säätiön takana suojelualueet ovat myös kaksinkertaisessa 
turvassa: niitä suojaa sekä luonnonsuojelulaki että säätiölaki.

Vuonna �009 säätiön suojelualueiden määrä on noussut kahteenkymmeneen. 
Olemme myös saaneet ensimmäisen metsän lahjoituksena, Lapin Enontekiöltä. 
Toiminta-alueemme laajeni myös Pohjois-Savoon. Useita neuvotteluita kaupoista on 
työn alla.

Sinänsä myönteinen taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen ei välttämättä 
heikennä yleishyödyllistä toimintaa. Vasta syksyllä �009 lama on vaikuttanut jonkin 
verran säätiön tuloihin. Kuitenkin lahjoitusten määrä on kokonaisuudessaan pysynyt 
edellisen vuoden tasolla. Lämmin kiitos siitä kaikille teille, metsänystävät! Toivottavasti 
syksyn pieni notkahdus korjaantuu pian. Mitä enemmän saamme kerättyä lahjoituksia, 
sitä enemmän saamme ostettua metsää suojeluun. Jokainen yksittäinen lahjoitus on 
tärkeä, ja tärkeää on myös kummiverkoston laajeneminen. 

Vuosijulkaisu Uutisia ikimetsästä �009 kertoo säätiön uusista hankinnoista ja 
uusien suojelualueiden historiasta, metsäperinteestä , talkoista ja tutkimuksista… 
Tervetuloa mukaan, uudet tukijat, ja kiitos menneestä vuodesta kaikille!
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Luonnonperintösäätiön 
suojelualueet

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

3 Enäjärven suojelualue 
Laitila ja Pyhäranta, �8 ha
Usean kaupan kautta syntynyt 
upea kokonaisuus, jossa vanhaa 
hämyistä kuusikkoa, kivenjärkäleitä, 
kalliomännikköä ja Enäjärven ruovikkoa 
saarineen.

2 Sorklonvainio 
Pyhäranta, �4 ha
Monipuolinen, erikoisia vanhoja 
haapoja sisältävä metsä kallioselänteen 
ympärillä lähellä Ihodenjokea.

1 4 Mustakorpi 
Nousiainen, �3 ha
Tiheä, sankka korpimetsä, jota juhlistaa 
kilpikaarnamäntyjä kasvava mäki.

5

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

 Riihikosken metsä 
Kiikala, �0 ha
Rekijoen jyrkän itärannan komea 
kuusimetsä, lehtokasvillisuutta ja 
puronotkoja.
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 Harju 
Loppi, 8,6 ha
Kuusta kasvava korpi 
moreeniharjanteen kainalossa, 
sammalparatiisi.

 Yli-Mylly 
Loppi, 6 ha
Kaunis ehjä harju, pikku joki, 
rehevä puusto, niittyjä ja 
tunnelmallinen pihapiiri.

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

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

9 Tahjanjärven metsä 
Tammela, 9 ha
Kiehtova läpileikkaus Tammelan 
ylängön metsätyypeistä, 
rakentamatonta järvenrantaa.

11
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           Luonnonperintösäätiö 
    maksaa metsästäsi 
               markkinahinnan.

Lisätietoja: www.luonnonperintosaatio.fi

   myy 
    meille 
       metsäsi 
luonnonsuojelu-
     alueeksi!

 Korpivainio, Aimo Saksalan 
luonnonperintömetsä 
Kuhmalahti, �6 ha
Längelmäveden rantaan ulottuva 
vaihtelevailmeinen, runsas metsä, 
jossa aarniomaisia ytimiä.

13

12 Mustikkamäki 
Pälkäne, 6,6 ha
Maisemallisesti tärkeä 
metsänkappale järven ja 
hämäläiskylän läheisyydessä.

 Konttikangas 
Siikajoki, n. 50 ha
Säätiön suurin suojelualue, josta 
puolet metsää ja puolet ojittamatonta 
rämettä – molemmat luontotyypit 
tässä ympäristössä harvinaisia.

19

18 Tervavaara
Nurmes, 46 ha
Vanhan metsän suojelualue: 
liito-oravan, metson ja majavan 
asuinsijoja; alueeseen kuuluu myös 
pienvesiä.

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

16 Akanvaara 
Parikkala, �5 ha
Itäisiä lajeja ylläpitävä koivuvaltainen 
metsä ja ihastuttavat kukkaniityt; 
tilaan kuuluva 50-luvun talo toimii 
talkoolaisten ja tutkijoiden tukikohtana.

14 Keltalammen metsä 
Heinola, n. 8 ha
Kaunis erämainen lampi ja ehjä 
kangasmetsä asumattomalla 
seudulla, karhun kulkumailla.

 Käpyranta
Tervo, �3 ha
Moni-ilmeinen kaksiosainen suojelualue 
Linnonsaaressa, sisältäen lähes kaikkia 
metsätyyppejä ja satoja metrejä Virmasveden 
rantaa.

17

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

Vuonna �009 hankitut alueet

Jos sinulla on hallussasi metsä 
joka on vanha ja kaunis, 

ja jos haluat sen säilyvän...
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Uudet suojelualueet 

Urjalan 
taikametsät

Luonnonystävänä tunnettu Liisa Gröndahl asui ja eli 
koko elämänsä Urjalan Urjalankylän Kalliolan tilaa. Hän 
viljeli vanhempiensa kuoleman jälkeen peltoja, kunnes 
jätti ne luonnon huomaan.  Liisan elämäntyyli oli ää-
rimmäisen säästäväinen, hän vältti rahan käyttöä kai-
kessa mahdollisessa. �800-luvulla rakennettua taloa ei 
remontoitu, sitä lämmitettiin kerätyillä oksilla ja risuilla, 
talousvetenä käytettiin sadevettä. Pihapiirin kasvilli-

suutta Liisa rikastutti siirtämillään harvinaisilla kasveil-
la. Liisan säästäväisyys näkyy edelleen maisemassa. Se 
miten hän kohteli metsiään on taustana nykypäivän 
suojelualueiden synnylle. 

Kalliolaan kuului kaksi erillistä metsäaluetta 
– noin seitsemän hehtaaria pihapiirin takana ja viiden 
ja puolen hehtaarin metsä runsaan kilometrin päässä 
Kiimasuon laaksossa. Liisa ei harjoittanut nykyaikaista 
metsätaloutta. Hänen metsäänsä ei laadittu metsän-
hoitosuunnitelmia, sinne ei tehty hakkuita. Hieman 
kotitarvepuuta – sekin lähinnä risua – hän otti metsäs-
tään, mutta etupäässä ne ovat saaneet kasvaa rauhassa 
jo �950-luvulta saakka. 

Alemmasta suolaaksossa sijaitsevasta metsä-
laitumesta kehittyi Liisan aikana villi aarnio, missä 

U U T I S I A 
I K I M E T S ä S Tä
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Pyssynkankaan kuusikkoa, jossa liito-orava viihtyy. 
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Haapalaakson aarniota.

haapajättiläiset nousevat taivaisiin ja lahopuuta on 
niin runsaasti, että liikkuminen on paikoin hankalaa 
– muille kuin tikoille ja muille kolopesijöille, jotka viih-
tyvät erinomaisesti alueella. Ylemmässä Pyssynkan-
kaan laitamilla sijaitsevassa metsässä taas osa kuusista 
ehti Liisan aikana kasvaa sellaisiksi jättiläisiksi, että ne 
eivät naapurien arvion mukaan enää olisi mahtuneet 
sahoihin. Myös männyt, koivut ja muut lehtipuut kuten 
raidat ovat ylämetsässä saavuttaneet huomattavan iän 
ja koon. Metsämaisemat ovat täällä monipuolisemmat 
kuin suolaakson metsässä: on kaunista sekametsää, 
jonka läpi kulkee vanhan ajan kinttupolkuja, keskiosas-
sa on jyrkänteinen kallio erikoisen muotoisine puineen 
ja sen takana isoja kuusia kasvavaa sammalpohjaista 
metsää. Metsään kätkeytyy kaksi pientä niittyä.

Liisa suojeli aktiivisesti metsiään. Ylämetsän hän 
jopa ympäröi piikkilanka-aidalla estääkseen metsäs-
täjien pääsyn alueelle, mutta muutkaan kulkijat eivät 
olleet tervetulleita hänen metsäänsä. Liisan tarkka sil-
mä havaitsi jos vaikkapa marjastaja oli eksynyt hänen 
puolelleen ja hän ohjasi tämän pois alueeltaan. Hän 
saattoi soittaa naapurille: oletko liikkunut metsässäni, 
siellä näkyi samanvärinen takki. – Niinpä metsässä viih-
tyvätkin monet eläimet kuten kauriit ja uhanalainen lii-
to-orava, jonka papanoita havaittiin runsaasti suurten 
kuusten alla kuluvana vuonna.

Luonnonperintösäätiö osti molemmat metsäkap-
paleet alkukesästä �009, kun Liisa Gröndahlin kuole-
man jälkeen perikunta oli laittanut Kalliolan myyntiin. 
Alueiden arvon oivaltanut kiinteistönvälittäjä käytti 
ilmoituksessaan nimitystä ”ikimetsä”, mikä kiinnitti 
säätiön metsänetsijöiden huomiota, samoin kuin puus-
ton epätavallisen suuri kuutiosisältö. Myös Pirkanmaan 
ympäristökeskus oli metsistä kiinnostunut ja tietoinen 

sen luontoarvoista, mutta keskus ehtinyt mukaan 
tarjouskilpailuun. Säätiö eteni kaupan solmimisessa 
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.  – Pihapiirin 
rakennuksineen ja villiintyneet pellot osti lähinaapuri-
perheen tytär.

Urjalan ”taikametsien” rauha saa jatkua säätiön 
suojissa. Metsät on nimetty Pyssynkankaaksi ja Haapa-

laaksoksi.

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

Käpyranta: metsää ja 
järvimaisemia 
Savon sydämessä

Luonnonperintösäätiö sai keväällä �009 mielenkiintoi-
sen kirjeen Savosta, Tervon kunnasta. Siinä kerrottiin 
Virmasveden Linnonsaaressa sijaitsevasta metsästä, 
jota omistajat tarjosivat ostettavaksi luonnonsuojelu-
alueeksi. Alkukesästä paikalla kävi paikallinen yhteys-
henkilö, jonka arvio alueesta oli myönteinen, vaikka 
metsä ei ollutkaan vielä aarnioikäistä. Kesäkiireiden 
jälkeen säätiön edustajat ehtivät Savoon alkusyksystä, 
mieltyivät heti alueen tunnelmaan, ja jo lokakuun alku-
puolella tehtiin kauppa noin �3 hehtaarista.

Uusi suojelualue on nimetty Käpyrannaksi – si-
jaitseehan se Käpysalon kylässä ja siihen kuuluu usei-
ta satoja metrejä Virmasveden rantaa. Etelään aukeaa 
mahtava järvimaisema – metsän ohella Käpyrannan 
suojelualueen piiriin kuuluu myös savolaista järviluon-
toa. Juuri täällä sijaitsee metsän vanhin osa, ulottuen 
järven rantaan.

Uuteen suojelualueeseen kuuluu nelisen hehtaa-
ria yli �00-vuotiasta mänty- ja kuusimetsää, nuorem-
paa sekametsää, jossa on jo vanhoja ylispuita, suurten 
haapojen alue entisellä laidunmaalla sekä erillinen koi-
vuvaltainen metsä, jota reunustavat kilpikaarnamännyt 
ja vanhat kuuset. Koivikossa pulppuaa luonnonlähde, 
josta lähtee pieni puro. Vaikka metsä ei ole kauttaaltaan 
vanhaa, on siinä luonnonmetsän tunnuspiirteitä kuten 
monikerroksisuus, vaihtelevat puulajit ja paikoin erias-
teiset lahopuut. Omistajat ovat kaksikymmentä vuotta 
– omistussuhteensa ajan – kohdelleet metsää helläva-
raisesti, mikä nyt näkyy lisääntyneinä luontoarvoina.
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U U T I S I A 
I K I M E T S ä S Tä

Linnonsaaressa on useita rantojensuojeluohjel-
maan kuuluvia pieniä suojelualueita sekä Konneveden 
seurakunnan omistamaa vanhaakin metsää, josta osa 
rajoittuu Käpyrannan suojelualueeseen.

Käpyrannan metsän myivät Luonnonperintösää-
tiölle Linnonsaaressa asuvat Marketta Takainen ja Kai 

Saikku. Kysyimme heidän taustastaan ja syistä, jotka 
johtivat kauppaan.

Marketta Takainen, kuinka kauan olette asuneet 
Linnonsaaressa ja miten päädyitte tänne?

”Muutimme Linnonsaareen Luotoperälle – kuten 
nimitämme tilaamme – kesällä �989, vähän yli �0 vuot-
ta sitten. Kai on kotoisin Helsingistä, minä Lohjalta. Ete-
lä-Suomen silloinen elämänmeno ja kasinotalous alkoi 
meitä molempia kyllästyttää, halusimme elää lähem-
pänä luontoa ja yksinkertaisemmin. Halusimme viljellä 
itse osan ruuastamme. Tila oli myynnissä ja löysimme 
tiedot kuopiolaisen kiinteistövälityksen kautta. Läh-
dimme omin päin katsomaan ja tiesimme heti pihaan 
ajaessamme löytäneemme oikean paikan”.

Millaisia tilanne metsät olivat kun tulitte Linnon-
saareen?

 ”Metsää oli hakattu reippaasti, aukkoja oli tehty, 
mutta vanhaakin metsää oli tallella ja hyvässä kasvus-
sa olevaa taimikkoa. Alue on rehevää ja kasvu nopeaa, 
kahdenkymmenen vuoden aikana maisema on muut-
tunut paljon.Unto-myrsky kaatoi kesällä �00� Luotope-
rän metsästä noin 700 mottia. Suurin osa korjattiin pois, 
mutta osa rungoista jätettiin maahan tarkoituksella”.

Onko ajatus luonnonsuojelualueesta itänyt pit-
kään mielessänne ja mistä se on lähtöisin?

”Metsän suojelu on ollut pitkään mielessä, se 
on ollut unelma siitä asti kun tulimme tänne. Olem-
me seuranneet kirjoittelua suojeluasioista ja lukeneet 
myös Pentti Linkolan kirjoja ja lehtiartikkeleita. Yritim-
me suojelua ensin Metso-ohjelman kautta, mutta asia 
ei edennyt paikallisten viranomaisten kanssa. Olimme 
päättäneet, että tilan metsät suojellaan ja otimme sen 
vuoksi yhteyttä Luonnonperintösäätiöön”.

Mitä teille merkitsee oman tilan yhteydessä sijait-
seva luonnonsuojelualue?
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Virmasveden lahtea Rajaniemen ja Lepinniemen välillä.
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Ullatieva, metsä 
tiettömän taipaleen 
takana

Helmikuussa �009 säätiöön otti puhelimitse yhteyttä 
Martti Hildén, joka toimii Eläintieteellisen museon 
dosenttina Helsingissä. Hänellä oli ilahduttavaa asiaa 
– kysymys oli Lapin Enontekiöllä sijaitsevasta vanhas-
ta metsästä, jonka soittaja omalta osaltaan oli halukas 
lahjoittamaan Luonnonperintösäätiölle. Metsä oli yh-
teisomistuksessa, omistajia oli neljä:  Martti Hildénin 
lisäksi hänen veljensä Pentti ja Kaarlo, ja kolmantena, 
pitkäaikaisimpana metsän omistajana  Mauri Rautka-

ri, tunnettu mm. työstään Suomen WWF:ssä.

”Luonnonsuojelualueen toteutuminen tuntuu 
mahtavalta. Iso tavoite on saavutettu, unelma toteu-
tunut. On helpotus, että ainakin nämä alueet säilyvät. 
Voimme turvallisin mielin kulkea metsässä ja ihailla, 
saamme seurata läheltä metsän elämää. Tätä voi kyllä 
suositella muillekin metsänomistajille”!

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

Neuvottelut omistajien kesken kestivät aikansa, 
käytiin myös neuvottelu säätiön edustajan kanssa, ja 
syksyllä �009 päätös lahjoituksesta oli kypsynyt val-
miiksi.  Lahjoitus tehtiin virallisesti Helsingin maist-
raatissa marraskuun alussa. Luonnonperintösäätiö sai 
ensimmäistä kertaa lahjoituksena metsää, noin �� heh-
taarin suuruinen alueen Enontekiön Hetalta. Säätiö ei 
tällä hetkellä osta pohjoisimmasta Lapista metsää, sillä 
eteläisen Suomen metsien suojelutilanne on niin pal-
jon heikompi että on katsottu tärkeäksi keskittyä nii-
hin. Lahjoituksena metsää otetaan vastaan Lapistakin 
ja sille hankitaan lainvoimainen rauhoituspäätös.

Lahjoittajille erotettiin alueesta hehtaarin suu-
ruinen alue, jolla sijaitsee heidän pieni erämökkinsä. 
Heidän tahtonaan on alueen säilyminen säätiön hal-
lussa ja säätiön sille hankkima lainvoimainen suojelu. 
Lahjoittajat haluavat myös rohkaista muita toimimaan 
samalla tavoin, kun halutaan taata arvokkaan metsän 
säilyminen omana retkeily-ympäristönä.

Maahisten metsä

Säätiön uusin suojelukohde sijaitsee maisemallisesti 
komealla paikalla kahden järven – Ullajärven ja Peri-
länjärven – välillä. Korkealta harjulta aukeavat upeat 
näkymät koko ympäröivään luonnonmaisemaan, met-
sineen, jänkineen, järvineen ja jokineen. Pallas-Ounas-
tunturin kansallispuiston mahtavat tunturit hallitsevat 
maisemaa etelässä Ullajärven takana.

Alue nimetään Ullatievan suojelualueeksi. Tievan 
taustalla on saamenkielinen sana joka tarkoittaa kum-
pua, kunnasta. Ullatievoiksi on nimitetty lähistöllä, 
Ullajärven länsipuolella sijaitsevaa kumpuilevaa maas-
toa, joka jatkuu Ullajärven ja Perilänjärven välillä har-
juna. Harjun kohdalla kasvaa mäntyvaltaista ikimetsää. 
Maata verhoaa jäkälien ja matalien varpujen matto, 
jossa lepää maatuvia tuulenkaatoja, ja puista roikkuu 
luppojäkälien synkeän ruskea parta. 

Alunperin Ullatievat ovat olleet tunnettuja hyvis-
tä jäkälistään, ja nimen Ulla yksi mahdollinen tausta 
on saamen sana ullu, mikä tarkoittaa villaa – jäkälä on 
verhonnut kunnaat tiheänä villamattona. Ullatievoilla 
on kansanperinteen mukaan nähty maahisia ja maan-
haltioita ja siellä on sijainnut kivinen seita. Näistä on 
tietoa mm. T.I. Itkosen keräämässä paikallisperinteen 
kortistossa.

Lapissa on suojelualueita pinta-alaa kohden sel-
västi enemmän kuin Suomen eteläpuoliskossa, mutta 
valtaosa suojelualueista käsittää metsätöntä tunturi-
paljakkaa tai vähämetsäisiä alueita. Vanha metsä on 
edelleen haavoittuvainen myös Lapissa, missä metsän 
uudistuminen on lisäksi erittäin hidasta. Tämä oli mie-

Käpyrannan metsän myivät Luotoperän tilan omistajat, 

joista kuvassa Kai Saikku kaalikeittoa valmistamassa. 
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Yllä näkymä Ullatievan harjulta kohti Pyhäkeroa.

Alla harjunrinteen ikipetäjiä. 
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lessä alueen lahjoittajilla, joille on tärkeää saada Ulla-
tievan metsä ylisukupolvisen suojelun piiriin.

Lahjoittamalla metsän tai osan siitä suojelu-
alueeksi voivat metsästä iloita myös jälkipolvet vailla 
pelkoa tulevaisuuden hakkuista. Tunne metsän rau-
hasta ja jatkuvuudesta on tärkeä osa metsässä liikku-
misen iloa.

Ullatievan historiasta

Mauri Rautkari kertoo Ullatievan metsän hankinnasta 
�960-luvulla seuraavaa.

”Kuten lahjakirjan mukana olevasta maarekiste-
riotteesta selviää, metsä – nimellä Saarivuopio – on 
erotettu marraskuussa �967 nimiimme. Monivuotinen 
ystäväni sekä matka- ja linturetkitoverin, nyt edesmen-
nyt Olavi Hildén oli pitkään puhunut omasta mahdol-
lisesta pönttölintu -tutkimusalueestaan Lapissa ja 
sellaisesta luontoalueesta minäkin olin kiinnostunut 
monivuotisten Lapin linturetkieni jälkeen. Olihan Olavi 
tutkinut ammattimaisesti Lapin lintuja jo useita vuosia 
aikaisemminkin mm. Karigasniemellä.

Olavi soitti minulle keväällä l965 ollessani autol-
lani liikematkalla Rovaniemellä, että oli saanut tietää 
mielenkiintoisesta myytävänä olevasta metsätilasta 

Enontekiön Hetassa ja pyysi minua ajamaan sinne ja 
katsastamaan tämän metsätilan. Tilaa möi paikallinen 
kolttalappalainen Toivo Rantatalo. Siihen aikaan ei ol-
lut kovin helppoa päästä paikalle ja tällaiseen reissuun 
tärvääntyi koko kevätpäivä vesimatkoineen, jopa vii-
konloppu.  Mutta paikka teki minuun suuren vaikutuk-
sen harjuineen sekä näköaloineen. Ihmisiä ei missään 
lähistöllä ja joka paikassa verrattomat valkoiset jäkä-
läkankaat. En muista, oliko Olavi lainkaan käynyt pai-
kalla, vaan ainoastaan kuullut tästä tilasta. Kävin sitten 
syksyllä �965 uudelleen perheeni kanssa paikan päällä, 
jolloin myös päätimme kaupasta ja maksoin käsirahan 
�00 mk. Yövyimme jopa myyjän Topi Rantatalon luona 
Hetan kirkonkylässä. Setäni Heikki Soriala Sotkamon 
nimismiehenä laati kauppakirjan asiamiehenämme ja 
se päivättiin �7.��. �965.

Retkeilymme alueella sai aivan uudet ulottuvuu-
det, kun päätimme rakennuttaa sinne Olavin kanssa 
mökin runsaat kolmisenkymmentä vuotta sitten. ”

A N N E L I  J U S S I L A
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Näkymä harjulta Perilänjärven suuntaan. 
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Metsän arkea  entisaikaan

Metsän rooli vaihteli vuodenaikojen mukaan. Syyskyl-
mien tultua, kun oli saatu nauriit kuoppaan ja ämmät 
pirttiin, lähtivät miehet metsälle. Talven paukkupakka-
silla oli paras aika hakata halkoja, kun visainenkin puu 
kilahti halki melkeinpä kirvestä näyttämällä. Tukit oli 
kaadettava ja ajettava metsästä kunnollisten rekikeli-
en aikaan.

Kevätkauden merkkitapaus oli se, kun lehmät 
laskettiin ulos navetasta. Emäntä lausui varaussanat, 
jotka suojelivat karjaa joutumasta metsänpetojen kyn-
siin. Paimenen tai kokeneen kellokaslehmän johdolla 
karja vaelsi metsässä päivän, mutta illaksi se haettiin 
kotiin lypsylle ja pihapiirin suojiin. Alkukesällä lehmät 
eivät viipyneet metsässä koko päivää, kun syötävää oli 
vähän, mutta kun ruoho ja vesakot kasvoivat, lehmät 
viihtyivät yhä paremmin puiden siimeksessä. Siellä ei 
aurinko polttanut eivätkä paarmatkaan vaivanneet sa-
malla tavoin kuin aukealla maalla. 

Paimenilla oli metsässä aikaa monenlaisten käsi-
töiden tekoon, ja tarpeet saatiin metsästä. Vanhemmat 
opettivat nuoremmille tuohivirsujen, konttien ja rasioi-
den valmistusta. Ajan kuluksi askarreltiin soittimia, tuo-
hisia luikkuja tai pajupillejä. Paimenien tehtäviin kuului 
myös varpuvispilöiden teko. Niitä valmistettiin ohuista 

Metsä on tuhansien vuosien ajan ollut erottamaton 
osa tavallisten suomalaisten arkista elämää. ”Jäneksen 
aitasta” on haettu marjoja, sieniä, lihaa ja nahkoja sekä 
puutavaraa talojen ja aitojen rakennusaineeksi, erilais-
ten tarvekalujen tekoa varten ja poltettavaksi. Vanhan 
sananlaskun mukaan metsä ei koskaan antanut vii-
meistään: kun metsän antia käytti kohtuullisesti, aina 
jäi jotakin pyydettäväksi tai haettavaksi seuraavallakin 
kerralla. 

Metsään ei menty milloin ja miten tahansa.  Met-
sää ja sen haltijoita piti tervehtiä kunnioittavasti, sillä 
metsäonnesta riippui ihmisten elanto. Jos haltijat oli-
vat suopeita, he antoivat pyytäjälle saalista, mutta jos 
heidän mielensä pahoitettiin, seuraukset olivat ikävät. 
Pyydykset särkyivät, koirat eksyivät jäljiltä tai joutuivat 
petojen hampaisiin. Kotieläimet tai ihmiset saattoivat 
joutua metsän peittoon, eksyivät eivätkä enää osan-
neet pois tutustakaan metsästä. Etsimisestä ei ollut 
apua, sillä kadonneet olivat muuttuneet tavallisille sil-
mille näkymättömiksi. 

Kun metsään meni metsän ehdoilla, kaikki sujui 
hyvin. Erityisen hyvällä onnella saattoi nähdä metsän-
neidon, joka hetkeksi käänsi kauniit kasvonsa tulijaa 
kohti. Sitten se taas kääntyi ja hävisi, sillä selkäpuolel-
ta se oli puun rungon kaltainen.  Metsä suojasi kulki-
jaa monin tavoin. Joskus tapahtui, että puun juurelle 
torkkumaan jäänyt metsänkävijä heräsi varoittavaan 
ääneen: Nouse ylös, nouse ylös! Silloin piti totella kii-
reesti, sillä kohta puuhun iski salama tai se kaatui omia 
aikojaan. 

U U T I S I A 
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Metsän väkeä
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koivun oksista, jotka kuorittiin, nidottiin pajunvitsalla ja 
tasoitettiin sopivan mittaisiksi. Pikkulapsille veisteltiin 
leluiksi koreita keppejä.  Niihin saatiin kuvioita leikkele-
mällä, kuorimalla ja värjäämällä vihreillä lehdillä, lepän-
kuorilla tai rätvänänjuurilla. 

Metsää ei haluttu haaskata silloinkaan, kun rai-
vattiin sopivalle aurinkoiselle rinteelle kaski viljan tai 
nauriin kasvatusta varten. Alkuraivaus tehtiin vesomal-
la juhannuksen jälkeen. Silloin pantiin naiset tai nuori 
väki karsimaan puita ja hakkaamaan nurin vesakkoa. 
Samalla leikattiin vastaksia, joista ladottiin ja kuivatet-
tiin koko tulevan talvikauden saunomisvälineet. Haa-
van, pajun ja lepän lehtiä riivittiin ja kannettiin tuvan 
lattialle kuivumaan. Osa otettiin talteen oksineen ja ni-
putettiin. Lehdeksiä käytiin myös niittämässä sopivilta 
niityiltä ja metsiköistä. Ne kuivattiin pieninä tukkuina 
ulkosalla aidan seipäissä, puun oksilla tai seinustoilla ja 
syötettiin sitten myöhemmin lampaille talvirehuna. 

Kasken kaato oli aikamiesten työtä. Sitä tehdessä 
pidettiin tarkasti silmällä, millaisia tarvepuita kaadetta-
vien joukosta saattoi ottaa talteen. Metsä muotoili puut 
eri tarkoituksiin sopiviksi, ja taitava tekijä näki jo kau-
kaa, mitä mistäkin puusta parhaiten syntyi. Yhdestä tuli 
erinomainen reen jalas, toisesta rattaanpyörän pienoja, 
kolmannesta kauhoja ja neljännestä lusikoita. Vanhat 
papat, jotka eivät enää jaksaneet heiluttaa kirvestä 
nuorempien lailla, keräsivät tarvepuita ja kiskoivat tuo-
hia virsujen ja muiden käsitöiden raaka-aineeksi.

Seuraavan vuoden alkukesällä, kun kaadetut 
puut olivat kuivuneet, kaski poltettiin. Liekit pysyivät 
hallinnassa, kun reunat raivattiin paljaiksi ja tuli syty-
tettiin vastatuuleen. Jokainen kohta oli poltettava, ja 
jos puuta ei ollut riittävästi kaikkialla, tulta levitettiin 
viertämällä eli siirtämällä palavia runkoja paikasta toi-
seen. Poltettu kamara kynnettiin ja kylvettiin. Samaa 
halmetta käytettiin muutama vuosi, sen jälkeen se jäi 
ahona metsittymään. Jo kaatovaiheessa oli pidetty 
huolta siitä, että paikalle jäi sopivia siemenpuita uutta 
kasvua varmistamaan. 

 
Entä nyt?

Suuri osa suomalaisista on edelleen metsässä kuin 
kotonaan. Metsään pääsy on elinehto, mutta toisella 
tavoin kuin ennen. Metsä on ylellisyyttä, johon jokai-
sella on varaa. Jokamiehen oikeudella kerätään marjoja 
ja sieniä. Metsässä käydään viettämässä vapaa-aikaa, 
virkistymässä ja nauttimassa luonnosta. Monille met-
sä on se ainoa paikka, jossa voi todella rauhoittua ja 
hiljentyä. 

Yhä enemmän on kuitenkin myös niitä, jotka 
pelkäävät metsää samalla lailla kuin mitä tahansa tun-
tematonta uhkaa. Varsinkin pimeä metsä on kauhun 
paikka.  Metsään voi mennä korkeintaan opastetulle 
kierrokselle, kulkea merkittyä polkua, taivastella ympä-
rillä vallitsevaa hiljaisuutta ja toivoa pääsevänsä kiirees-
ti takaisin sivistyksen pariin.  Niin onkin hyvä.  Metsä ei 
tarvitse ihmistä niin kuin ihminen tarvitsee metsää. 
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Pienikin on tärkeää

Kävin heinäkuussa ystäväni kanssa vaeltamassa Kuusamossa, karhun-
kierroksen upeissa maisemissa. Toisen vaelluspäivän iltana päädyimme 
leiripaikkaan, riippusillan läheisyyteen pystytetylle tulisijalle. Olikohan 
paikan nimi Harrisuvanto, kaunis se oli joka tapauksessa.

Paikalla oli muitakin; kymmenkunta iloisesti rupattelevaa pariskuntaa. 
Nämä perheleiriläiset olivat saapuneet jo muutamaa tuntia aiemmin, 
joten he olivat jo saaneet telttansa pystyyn, tulen leimuamaan ja ruokansa 
valmiiksi.

Kun mekin saimme makuusijamme valmiiksi, alkoi väsyttää. 
Retkimuona oli kuitenkin pian kyhätty ja odotti vain hautumista.

Silloin yksi emännistä kurkisti kattilaansa ja hihkaisi ohimennen:    
”Hei, täällä olisi vielä keitettyjä makaroneja. Haluaako joku?”

Minä en ole erityinen makaronin ystävä. Paljas pikamakaroni, 
puhdistetusta vehnästä keitetty tärkkelys ilman höystettä tai mausteita 
ei vastaa minun mielikuvaani herkullisesta ateriasta. Kuitenkin, kun 
kirkassilmäinen vaeltajarouva heilautti kattilaa leiritulen loimussa, minussa 
heräsi suunnaton ruokahalu.

Käsitin äkkiä: kun syötävää on vähän, se muuttuu arvokkaaksi. Siitä 
tulee herkullista, oli se miltei mitä hyvänsä, vaikka sitten makaroneja.

Jos lapsena sain lauantaina äidiltäni kassillisen karamelleja, alun 
jälkeen loput olivat pelkkää vatsantäytettä. Jos makeisia taas sai niukasti, 
vaikkapa vain muutaman, jokaisen syöminen oli juhlaa.

Niukkuudessa piilee siunaus.
Eikö lämpö ole kaikkein arvokkainta palelevalle? Eikö lepo ole 

maittavinta silloin, kun on ruumiltaan ja sielultaan väsynyt? Eikö köyhän 
perheen lapsi iloitse ainoasta joululahjastaan enemmän kuin sellainen, jota 
hemmotellaan tavaralla ympäri vuoden?

Luonnonperintösäätiön suojelemat metsät ovat pinta-alaltaan lopulta 
varsin pieniä. Joku voisi kysyä, mitä virkaa niillä on, kun ne kuitenkin ovat 
vain hippunen tehometsätalouden puupeltojen rinnalla.

Mutta kuitenkin:  niillä on suuri merkitys, ne ovat palasia 
menneisyyden Suomen metsistä, ja niissä tuhannet puut, sammalet, 
sienet ja pienet eläimet saavat itää, kasvaa, lisääntyä, kuolla ja tehdä 
tilaa yhtä runsaille uusille ikäluokille. Niissä kukoistaa rikkaus, jollaisesta 
nykyaikaisessa hoitometsässä saa vain haaveilla.

Nyt, kun luonnontilainen, puustoltaan monenikäinen, lajistoltaan 
rikas metsä on vähissä, sitä arvokkaampi aarre on jokainen suojeltu 
hehtaari myös ihmiselle. Nykymaailmassa me kaipaamme koskematonta 
metsää samalla lailla kuin nälkäinen ruokaa, paleleva vaatetta tai uupunut 
lepoa.

R E I d A R  PA L M G R E N
näyttelijä/kirjailija, Luonnonperintösäätiön hallituksen jäsen

Virtavesien hoitoyhdistyksen 

aktivisteilta saimme tietoa, 

että luonnontilaisen 

jokeen kuuluvat virtaamaa 

estävät ainekset, kuten 

kivet ja luonnon omat 

kausiluontoiset tai 

pysyvämmät padot. 

Niiden ansiosta irtoaines 

vajoaa pohjaan ja vesi 

kirkastuu. Lajisto purossa 

tai joessa on moni-

puolisempaa näillä kohdin.



�5

Toimintaa 
Yli-Myllyn 
luonnonsuojelu-
alueella

Luonnonperintösäätiön Yli-Myllyn suojelualueella jär-
jestettiin kesällä �009 kahdet talkoot, ensimmäiset �5. 
toukokuuta ja toiset 8. elokuuta. Osallistujat tulivat Hel-
singistä, Kirkkonummelta, Järvenpäästä, Mäntsälästä, 
Somerolta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Myös Koira-
joen mahdollisia entistämistoimia pohdittiin erillisessä 
katselmuksessa Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) 
asiantuntijoiden kanssa.

Vaikka Yli-Myllyn alue on nyt luonnonsuojelulailla 
suojeltu eikä sitä ole tarkoitus hoitaa millään tavoin, ei 
tämä periaate koske rakennuksia, aivan rakennusten 
lähimaastoa, jokea eikä niittyjä. Suojelusäännöt mah-
dollistavat pihapiirin, niittyjen ja joen hoidon harkin-
nan mukaan. 

Alkukesän talkoissa kerättiin maastosta roskia ja 
piikkilankoja sekä maalattiin suurin osa päärakennuk-

sen läikkyvästä peltikatosta ruskealla värillä. Näin ra-
kennus maastoutuu paremmin kasvillisuuden sekaan. 
Lahoava suuri pöllipino saunan seinustalta purettiin ja 
vietiin pois.

Elokuisissa talkoissa viimeisteltiin katon maalaus 
sekä tehtiin alustavaa hoitosuunnitelmaa niityille. 
Talkooporukka päätyi siihen, että Höyläkoppelin niit-
ty harjun koillispuolella jätetään luonnon huomaan, 
kun sen sijaan Kotoniittyä pihapiirin lähellä pyritään 
pitämään avoimena sekä tukemaan varsinkin reu-
nassa esiintyvän ketokasvillisuuden elinehtoja. Niityn 
reunasta kitkettiin sananjalkoja, jotka olivat jo tukah-
duttamassa ketoneilikoita ja kissankelloja. Myös pihan 
polkuja on tarkoitus pitää avoimina, mm. Rinnepolkua 
joka johtaa navetan edustalta rinteeseen tuoksuvatuk-
katiheikön läpi. Pihapiirin korkeaa kasvillisuutta nave-
tan ja päärakennuksen välillä niitettiin.

Pihapiirissä on koristekasveja, joista osa saa jäädä 
sinnittelemään luonnonsuojelualueella, mutta ainakin 
lupiinista halutaan eroon. Talkoolaiset kitkivätkin koko 
suhteellisen pienialaisen lupiinikasvuston pois ja varret 
siemenineen vietiin pois alueelta. 

Molempiin talkoisiin kuului retkeily metsässä. 
Alkukesällä kukkivat valkovuokot jokilaaksossa ja 
käki kukkui harjun takana; metsä oli valoisa – osassa 
puista vasta pienet lehdet – ja täynnä auringonläikkiä. 
Elokuussa paettiin työn valmistuttua hellettä metsän 
tummiin varjoihin ja etsittiin uhrilähdettä, jonka tilan 
entinen omistaja Terttu Koskinen oli merkinnyt piir-
tämäänsä karttaan. (Kartan selityksineen antoi naapuri 
Jatta Turunen, joka ystävällisesti myös huolsi nälkäistä 
ja janoista talkooporukkaa.) Selitysosassa Terttu Koski-
nen kirjoittaa, että uhrilähteeseen oli uhrattu ainakin 
vielä �9�0-luvulla. Tutkimusretkeläiset päätyivät siihen, 

Talkooporukka Koirajoen varrella, 

lähellä uhrilähteen oletettua paikkaa, 

joka on muutama metri talkoolaisten 

takana.

Talkoolaisia Höyläkoppelin niityllä. 

Kuvat kesältä 2009.
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että uhrilähde oli todennäköisesti sijainnut kosteassa 
painanteessa, joka sittemmin on sammaloitunut um-
peen - todennäköisesti siksi että vesi Koirajoessa on 
laskenut vanhoista ajoista. Heräsi ajatus että mikäli 
vesi saadaan taas nousemaan – kuten virtavesien en-
nallistajien kanssa on suunniteltu -  ehkä uhrilähdekin 
ilmaantuu näkyviin… 

Elokuun tutkimusretkellä löydettiin mm. noitaym-
pyrä -sieni sekä runsas esiintymä talvikkeja harjunrin-
teestä. Iltapäivällä nähtiin suuria määriä sudenkorento-
ja Kotoniityn yllä sekä talon luona lepakko, jonka lajia 
ei ehditty tunnistaa.

Yli-Myllyn idyllinen ympäristö on kiitollinen tal-
koilla hoidettava. Ensi vuonna voidaan jatkaa uusien 
tunnelmallisten talkoiden merkeissä Yli-Myllyssä! Läm-
min kiitos osallistuneille. 

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

Yli-Myllyn maiseman kerroksia

1. Yli-Myllyn päärakennus 

1970-luvulla huopakattoisena. 

2. Pienet ikkunat, joissa on 

T-piena ja yläreunassa pienet 

ruudut (ympyröity), näkyvät 

joissakin vanhoista kuvista. 

Ikkunat on suurennettu 

ja muutettu 6-ruutuisiksi 

1980-luvun alussa, vähän 

myöhemmin taloon 

rakennettiin peltikatto. 

3. Talkooporukka maalasi 

peltikaton kesällä 2009.

Näkymä vanhan riihen mäeltä 

Koirajoen yli pohjoiseen, taustalla 

Yli-Myllyn pihapiiri ja harju. Kuva 

ehkä 1930-luvulta.

Sama paikka kuin oikealla 

kesällä 2009.

1. 2.

3.

K U VAT  �  J A  �  LU O N N O N P E R I N Tö S ä äT I ö N  A R K I S TO

LU O N N O N P E R I N Tö S ä äT I ö N  A R K I S TO

A N N E L I  J U S S I L A
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Leikkimökki
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1. Navetan peltikattoa 

rakennetaan 1980-luvun alku.

2. Kukkia navetan itäseinustalla, 

1980-luku. Seinustalla näkyvien 

kultapallojen jälkeläisiä kasvaa 

yhä Yli-Myllyn pihapiirissä, 

kuten monia muitakin sitkeitä 

puutarhakarkulaisia.

3. Navetan pääty ja piha 

hoidettuna 1980-luvulla.

Vanha riihi, joka on purettu 

1980-luvulla.

Kuvan takana teksti “Kotoinen maisema keväällä 

1978”. Vanha maantie, jota myöten liikennöi 

linja-autoja ennen uuden Hautahuhdantien 

rakentamista, kulki aivan pihapiirin vieritse. 

Nykyään tie on muuttunut kinttupoluksi.

3.2.
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Yhdessä metsien hyväksi

U U T I S I A 
I K I M E T S ä S Tä

Ikimetsän ystävät r.y. perustettiin vuonna �005 tuolloin jo kymmenvuotiaan Luonnonperintö-
säätiön tueksi. Säätiön metsänetsintä ja lahjoitusten hankinta oli ollut ”viidakkorummun” ja 
joidenkin säätiöstä kertovien lehtikirjoitusten varassa. Tarve saada koottua metsien ystäviä yhteen 
oli ilmeinen. Uskoa antoivat tuolloiset viisi hienoa ikimetsäaluetta, jotka säätiö oli jo onnistunut 
löytämään ja rauhoittamaan. Oli saatava enemmän voimia suojelukohteiden etsintään ja 
kartoittamiseen ja ennen kaikkea Luonnonperintösäätiön tunnetuksi tekemiseen ympäri maata. 
Oli kanavoitava se luonnonystävien joukossa laajalti kasvanut oppositio, jota kaikkialle leviävän 
tehometsätalouden tuhotyö herätti. Toiminta-ajatukseen kuului myös säätiön suora tukeminen 
taloudellisesti esimerkiksi yhteisten projektien kautta.

Ikimetsän Ystävien alkuvuosien tarmokas hallitus onnistui jäsenhankinnassa erinomaisesti, 
jäseniä oli pian satoja, sitten jäsenmäärän karttuminen jonkin verran hidastui, mutta jatkaa kasvua: 
tällä hetkellä jäseniä on noin 800. Samanaikaisesti säätiön lahjoittajien kirjo on monipuolistunut, 
joidenkin yksittäisten suurlahjoitusten rinnalle on noussut merkittävänä myös pienten ja keski-
suurten lahjoitusten tasaisempi virta. Osa lahjoittajista on sitoutunut pitempiaikaiseen tukeen 
säätiön säännöllisinä kummeina. Näin on syntynyt erilaisia tapoja tukea säätiötä, mikä vahvistaa 
säätiön toimintamahdollisuuksia.

Viiden yhteisen vuoden aikana yhdistys on järjestänyt joitakin kulttuuritapahtumia ja 
osallistunut muutamaan tapahtumaan osaksi metsävalistuksen, osaksi varojen keruun nimessä. On 
järjestetty retkiä säätiön suojelualueille, siivous, hoito- ja ojantukkimistalkoita ym. Jäsenkirjeissä on 
korostettu metsänsuojelua yleisestikin, muun muassa kehotettu jäseniä lähipiirissään puhumaan 
pienten epävirallistenkin vanhan metsän nurkkausten säästämisestä marja- ja sienimetsiksi. 

Julkaisutoimintaakin on ollut yhdessä säätiön kanssa. Yhteistyömme aikana säätiö on saanut 
�5 uutta metsäaluetta suojeltavaksi.

Vapaaehtoista apua tarvitaan

On ilahduttavaa, että yhä vain uusia ihmisiä ideoineen ja osallistumismahdollisuuksineen liittyy 
joukkoon, tukiyhdistykseen tai suoraan säätiön tukijoiksi. Paitsi että tämä vahvistaa perustoimintaa 
ja auttaa saamaan uusia metsiä suojelluksi, se lisää myös kasvualustaa uusille tavoille toimia.

Esimerkiksi vapaaehtoisten metsien etsijöiden ja paikallisten yhteyshenkilöiden verkosto 
tehostaisi myynnissä olevien metsien seurantaa. Nyt Ikimetsän ystävät on perustamassa 
aktivistilistaa ihmisistä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä tukemaan Luonnonperintösäätiön 
metsiensuojelutyötä myös vapaaehtoisella toiminnalla. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat halukkaita 
vapaaehtoisena apuna ideoimaan ja toteuttamaan varainkeräysmuotoja, järjestämään ja 
päivystämään tapahtumia, mahdollisesti osallistumaan metsäkeskusteluihin julkisuudessa, 
seuraamaan myynti-ilmoituksia ja käymään esineuvotteluita metsänomistajien kanssa. Myös 
kaikenlainen arvokkaiden metsien omakohtainen etsintä ja kartoitus saisivat entisestään tehostua. 
Suojelualueiden hoito ja joissain tapauksissa ennallistamistoimet vaativat edelleen talkooapua.

Pyrimme myös saamaan jäsenistöstä kaikille säätiön jo hankkimille alueille muutama 
sitoutunut vartija, joka pitää silmällä mahdollisia rikkomuksia ja ilkivaltaa. Ei ole varaa sellaisiin 
onnettomuuksiin kuin valtion suojelualueella, Ruoveden Siikanevalla, missä kenenkään tietämättä 
kaadettiin ja vietiin moottorikelkalla suosaarien mahtavimmat kelot.

Kiitoksena tästä kaikesta jatkavat sadoilla suojelluilla hehtaareilla niin puut havisemistaan ja 
humisemistaan, linnut lurisemistaan, pörriäiset surisemistaan kuin käävät lahottamistaan, kuten 
tähänkin asti.

H A R R I  K U O K K A N E N ,  puheenjohtaja (Ikimetsän ystävät)
Aktiivilistalle ilmoittautujat ottakaa yhteyttä Imyn sihteeriin Mikko Sorjaseen: 

info@ikimetsanystavat.fi
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Luonnonperintösäätiö kokeilee uhanalaisen metsä-
lajiston palauttamista Etelä-Suomen suojelualueille 
siirtoistutusten avulla. Kohderyhmänä ovat sellaiset 
lahopuissa esiintyvät sienet, jotka ovat aiemmin ol-
leet yleisiä Etelä-Suomessa, mutta uhanalaistuneet 
metsien käsittelyn ja pirstoutumisen johdosta. Hanke 
toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston Metapo-
pulaatiobiologian tutkimusryhmässä (Suomen Akate-
mian tutkimuksen huippuyksikkö, http://www.helsin-
ki.fi/science/metapop) toimivan akatemiatutkija Otso 
Ovaskaisen kanssa.

Etelä-Suomen heikon suojelutilanteen takia luon-
nontilaisia metsiä tarvitseva lajisto on taantunut voi-
makkaasti, eikä istutettavia lajeja enää esiinny Luon-
nonperintösäätiön metsien lähialueilla. Siirtoistutus 
on yksi työkalu alkuperäisen metsäluonnon palautta-
miseksi. Se voi kuitenkin toimia pitkällä aikavälillä vain 
jos onnistutaan luomaan istutuskohteiden ympäris-
töön riittävän isoja ja monimuotoisia suojelualueita, 
joilla lajien kannat säilyvät istutuksen jälkeenkin.

Luonnonperintösäätiön hallitukseen kuuluvan 
Ovaskaisen tutkimusryhmä toteutti siirtoistutuskokeen 
Lohjalla sijaitsevassa Limbergin metsässä helatorstaina 
��.5.�009. Istutettavat yksilöt oli etsitty Etelä-Suomen 
parhaista jäljellä olevista luonnonmetsistä. “Olemme 

Luonnonperintösäätiö palauttaa 
uhanalaisia lajeja siirtoistutuksin

kasvattaneet itiöemistä otetuista näytteistä rihmas-
toa jota siirrämme lajeille sopiviin maapuihin”, kertoo 
Ovaskainen. Kääpien elinkierto rihmastosta itiöemään 
on hidas, ja kokeen onnistuminen selviää lopullisesti 
vasta vuosien päästä. Tutkijoiden suunnitelmissa on 
kuitenkin seurata rihmaston kasvamista myös run-
gon sisällä dNA-menetelmien avulla. Kääväkkäiden 
siirtoistutuksista ei ole juurikaan aiempia kokemuksia, 
ja kokeella on mielenkiintoa myös perustutkimuksen 
kannalta. Lajiston palauttamisen mahdollisuuksien 
selvittämisen lisäksi tutkimus tuottaa tietoa uhanalais-
tumisen syistä.

Limbergin metsään siirtoistutettavat kääpälajit. 
Uhanalaisuuden luokittelu IUCN-kriteerien mukaan: 
NT = silmälläpidettävä; VU = vaarantunut; EN = erittäin 
uhanalainen.
Amylocystis lapponica, pursukääpä (IUCN-luokka: VU)
Antrodia albobrunnea, riekonkääpä (NT)
Antrodia sitchensis, sitkankääpä (EN)
Antrodiella citrinella, sitruunakääpä (VU)
Fomitopsis rosea, rusokantokääpä (NT)
Oligoporus guttulatus, tippakääpä (NT)
Perenniporia subacida, korkkikerroskääpä (NT)
Rhodonia placenta, istukkakääpä (NT)
Skeletocutis stellae, välkkyludekääpä (VU)

Jenni Hottonen ja Dmitry 

Schigel Limbergin 

metsässä kääpäaskareissa. 
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Kierrättämällä vähennät merkittävästi 

jätteen syntyä, säästät luontoa ja energiaa.

Katso lisää: www.kuusakoski.fi

Kierrätä!Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Onko sinulla luonnonsuojeluun 
liittyvä tutkimusidea tai hanke? 
Hämeenlinnan seudun luonnon-
suojeluyhdistys ja Martta Helvi 
Toivosen rahasto voivat auttaa 
sinua. 

Lisätietoja: 
Karri Jutila, 050-5768 953 

Pro natura 
Tavastia australis

www.sll.fi/etela-hame

E
T

ELÄ-HÄMEEN 

L
U

O
N

NONSUOJELUPII
R

I 
R

y

ME TUEMME LUONNONPERINTöSääTIöN TYöTä METSIEN SUOJELEMISEKSI

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) ostaa ja suojelee lakisääteisesti 

luonnonmetsiä. Tule mukaan ajankohtaiseen ja tärkeään työhömme, 

lahjoituksesi näkyy luonnossa suoraan ikimetsän pinta-alan kasvuna. 

Kysy lahjakorttia!

Lahjoitustili Op 549409-522493

Tiedustelut: 040-586 3950, toiminnanjohtaja Anneli Jussila • www.luonnonperintosaatio.fi • info@luonnonperintosaatio.fi
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