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Suojelevat teot
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Pääkirjoitus

Puheiden aika on ohi. Hyvät aikeet, lobbaukset ja selvitykset eivät enää riitä. Jokainen tie-
tää miten vakava on maapallon ekologinen tila, jopa päättäjien täytyy se tietää. Silti tun-
tuu kuin juuri päättäjät olisivat nyt kaukana jäljessä siitä mitä maailmassa todella tapahtuu. 
Vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee; kakku yritetään sekä syödä että säästää, kun ilmaston-
muutoksen torjunta ja talouskasvun välttämättömyys esitetään peräkkäisissä lauseissa.

Suomen metsien ulkomaita myöten huomiota herättänyt raaka käsittely ei ole herät-
tänyt maamme poliitikkoja, jotka päinvastoin ovat juuri tehneet vastuuttomia suuriin 
lisähakkuisiin johtavia päätöksiä. Sen sijaan kansalaisten parissa näkyy selvä valistunei-
suuden kasvu. Tilanteen tiedostaminen on johtanut toimintaan, joka kanavoituu apuna 
Luonnonperintösäätiölle. Säätiö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua suoje-
luun ohi politiikan. Säätiön kautta voi ostaa suojeluun paloja ikimetsää tai ojittamatonta 
suota haluamallaan alueella. Näitä paloja voi myös antaa lahjaksi – ne ovatkin lähes ainoita 
ekologisesti kestäviä aineellisia lahjoja. 

”Suora toimintamme” on kaikille avointa, sovinnollista ja kaikkia osapuolia kunnioit-
tavaa. Se ohittaa hallintovallan ja byrokratian ja täten varojen vuotamisen tarpeettomiin 
hallintorakenteisiin. Säätiö on jo yli 21-vuotias, mutta pitänyt edelleen hallintonsa mah-
dollisimman yksinkertaisena ja keveänä, kustannustehokkaana.

Vuonna 2016 Luonnonperintösäätiö saattoi pysyvään täysrauhoitukseen enemmän 
pinta-alaa kuin yhdenkään aiemman toimintavuoden aikana. Säätiö osti alueet seuraavilta 
paikkakunnilta: Päijät-Hämeen Padasjoelta ja Hollolasta, Lestijärveltä Pohjanmaalta, Iva-
losta Lapista, Juuasta Pohjois-Karjalasta, Töysästä Etelä-Pohjanmaalta, Vilppulasta Pirkan-
maalta ja Kuusamosta Koillismaalta. Testamentin kautta saatiin rauhoitettavaksi kolme 
aluetta Pihtiputaalta ja Toivakasta Keski-Suomesta ja neljäs Kajaanista Kainuusta. Yh-
teensä kaksitoista aluetta on saatu suojeluun, ja kolmen muun kaupasta on sovittu. 

Vuonna 2016 joulukuun alkuun mennessä on upeaa ja ainutlaatuista Suomen luontoa 
saatu hankittua lahjoitusvaroilla 208 hehtaaria ja testamentin kautta 140 hehtaaria, yh-
teensä 348 hehtaaria. Suojeltu pinta-ala on jo kokonaisuudessaan lähes 1400 hehtaaria, ja 
suojelualueiden lukumäärä 60.

Luonnonperintösäätiö kiittää kaikkia suojeluhankkeisiin osallistuneita lahjoittajia, tuki-
joita ja vapaaehtoisia avustajia sekä toivottaa tervetulleiksi uudet luonnonystävät!

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotissyntymäpäivän juhlavuosi. Sen kunniaksi avaamme 
juhlavuoden keräyksen, jonka tarkoituksena on lahjoittaa kotimaallemme uusi lain tur-
vaama suojelualue – yksi tai useita – pysyvästi turvaan hakkuilta!

Anneli Jussila
toiminnanjohtaja

“Mahdollisuus antaa 

ekologisesti kestävä 

aineellinen lahja.”
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Rouvala – viehättävä metsätila Padasjoella 
Anneli Jussila

Säätiön sähköpostiin tuli jo keväällä 2015 vinkki 
lahtelaisella välittäjällä myynnissä olleesta maa- ja 
metsätilasta Padasjoella Päijät-Hämeessä. Asias-
ta kertoi ensimmäisenä avustajamme Ari Aalto, 
joka mainitsi sen metsän olevan harvinaislaatuisen 
komeaa ja koskematonta. Metsää käytiin katso-
massa useita kertoja ja todettiin, että Ari Aallon 
arvio piti täysin paikkansa. Säätiön puheenjoh-
taja Pentti Linkola suorastaan ihastui tähän met-
sään. Myös idyllinen pihapiiri upeine perinnekas-
veineen, suurine vaahteroineen ja pihlajineen teki 
miellyttävän vaikutelman. Keltamullalla maalattu 
talo sijaitsee loivan rinteen yläosassa metsän kol-
melta puolelta ympäröimänä. Metsää on vajaa 12 

hehtaaria, ja tilaan kuuluu myös viitisen hehtaaria 
peltomaata. 

Rakennukset, pellot ja pihapiirit eivät lukeudu 
säätiön suojelukohteisiin, mutta joskus niitä voi ja 
saa tulla kauppojen mukana, sillä aina ei pelkkää 
metsää saa ostettua erikseen. Toisinaan myös 
pihapiiri ja pellot sijaitsevat metsään nähden niin 
”yhteenkietoutuneina”, että metsän rauhan kan-
nalta on järkevää ostaa yhtenäinen tilakokonai-
suus.  Näin oli tilanne Rouvalankin kohdalla. Neu-
vottelut jatkuivat vuoden 2015 syksyllä ja samalla 
kuulimme myyjiä edustaneelta Marja Hirvoselta 
alueen mielenkiintoisesta historiasta. Tila oli kuu-
lunut Kakon perheelle, joka tuli sodan loppu-

Uudet suojelualueet
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Rouvalan pihapiiriä lemmikkien kukinnan aikaan.



Uudet suojelualueet

vaiheessa rajantakaisesta Karjalasta ja osti tilan 
omakseen Hämeenlinnan kaupungilta. Tilalla oli 
harjoitettu vanhakantaista maataloutta eläimineen.

Vihdoin vuoden 2016 tammikuussa päästiin hin-
taneuvotteluissa sellaiseen pisteeseen, että kauppa 
voitiin solmia yhteisymmärryksessä. Asiassa pääs-
tiin ratkaisuun senkin ansiosta, että nimettömänä 
pysyttelevä luonnonystävä, tamperelainen rouva, 
toimi Rouvalan mesenaattina ja lahjoitti kaupante-
kotilaisuudessa säätiölle huomattavan osan kaup-
pasummasta.

Näin saatiin tämä upea, harvinaislaatuisen kau-
nis ja merkittävä metsä suojelun piiriin. Keväisin 
alueelle kuuluu selvästi läheltä ohi virtaavan Hein-

joen kosken kohina, ja suuri Päijänne on linnun-
tietä lähellä, vain puolentoista kilometrin päässä. 
Osalle entisistä pelloista saa lehtometsä palata, 
rehevästä lehdostahan peltomaat on Suomessa 
alun perin raivattukin. Pihapiirin ja lähimpien pel-
tolaikkujen suhteen säätiön hallitus ei ole vielä teh-
nyt päätöstä, mutta myös niiden käyttö tulee olla 
suojelualuetta tukevaa ja ekologisesti kestävää.

5

Rouvalan tiheää metsää tammikuun iltapäivänä.
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Anneli Jussila

Pohjanmaan pohjoiskulmalla, lähes järvettömäl-
lä seudulla, lainehtii suuri ja komea Lestijärvi. Sen 
itärannalla kauan asunut Olavi Sillanpää myi 
kevättalvella Luonnonperintösäätiölle omista-
mansa rantametsän, noin 14 hehtaaria, ja siihen 
kuuluvan harvinaisen 10 hehtaarin yksityisen 
vesialueen. Alueelle kaavoitettuja mökkitontteja 
Olavi Sillanpää ei halunnut hyödyntää, vaikka 
tuotto olisi ollut moninkertainen, sillä metsän 
säilyminen hakkaamattomana ja omassa rauhas-
saan oli hänelle tärkein asia. Kauppaneuvottelu-
issa säätiö sai apua Pohjanmaan luonnonsuoje-
lupiirin aktiiveilta, mikä oli tervetullutta pitkien 
etäisyyksien vuoksi.

Petäjäranta – Lestijärven vanha metsä

Petäjärannan metsä on pääasiassa täyskor-
keaa havumetsää, joukossa kasvaa jonkin ver-
ran haapaa ja koivua. Merkittäväksi alueen 
tekee – paitsi kaunis, pitkä ja polveileva ran-
taviiva pikkusaarineen –  metsän käsittelemät-
tömyys ja erityisesti siihen sisältyvä Lestijärven 
muinaisranta, jonka päällä kasvaa mahtavia 
petäjiä. Muutama näistä petäjistä ylittää mit-
tasuhteiltaan jopa Pyhä-Häkin kansallispuiston 
legendaariset jättipetäjät.

Yksityisellä vesialueella on merkitystä suo-
jelukohteena järvessä, jota edelleen uhkaavat 
yläpuolisten valuma-alueiden turpeennos-
tosuunnitelmat. Asianosaisena Luonnonpe-
rintösäätiöllä on mahdollisuus osallistua myös 
Lestijärven suojeluun.
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Uudet suojelualueet

Kesän viimeinen ilta 
Petäjärannalla
Ari-Pekka Auvinen

Elokuun lopussa olin tutustumassa kahteen sää-
tiölle tarjottuun metsään Keski-Pohjanmaalla. 
Matkaan lähtiessäni oli harmaata ja pohjoisesta 
puhalteli koleasti. Kun söin eväitä iltapäivällä Kaus-
tisten Puhkionkalliolla, maankuulun Pauanteen uk-
kosenpolttaman saunan raunioilla, alkoi pilvipeite 
kuitenkin ohentua. Halsuan peuramaille ehdittyäni 
tuli aurinkokin esiin. Tuuli tyyntyi. 

Päivän toinen kohde Lestijärven ja Halsuan ra-
jalla oli erämaisen lumoava. Upottavaa aapasuota 
ja reheviä vuosikymmeniksi unohtuneita met-
säsaarekkeita suurine siirtolohkareineen. Vaikken 
olisi halunnut kiirehtiä mihinkään, vilkuilin toistu-
vasti kelloa. Kun viimein kävelin takaisin autolle, oli 
auringonlaskuun enää reilu tunti.

Luonnonperintösäätiö oli aiemmin helmikuus-
sa hankkinut 24 hehtaarin määräalan Keski-Poh-
janmaan suurimman järven, Lestijärven, itäran-
nalta. Olin katsonut karttaa ja arvioinut auringon 
laskevan nyt jo melkein suoraan länteen – oletin, 
että Petäjäranta saisi osakseen Lestijärven selän yli 
laskevan auringon viimeiset kultaiset säteet.

Olin oikeassa. Petäjärannalle päästyäni näky oli 
henkeäsalpaava. Järven yllä purjehti enää jokunen 
ohut yläpilvi, ohikulkeneen kylmänrintaman 
repaleinen jäänne. Pohjatuuli oli käymässä akkansa 
luokse nukkumaan, kuten isälläni oli tapana sanoa. 
Tunsin luissani, että käsillä olisi kesän viimeinen 
lempeä ilta. 

Petäjärannan myi säätiölle sen vieressä asuva 
Olavi Sillanpää, jolle jäi hänen kotirannassaan 
olevaan saunaan ja venelaituriin elinikäinen käyt-
töoikeus. Vaikken olisi tiennyt, olisin siinä Olavin 
laiturilla seistessäni voinut vannoa, ettei tämä ol-
lut nuoren miehen laituri eikä tuo nuoren miehen 
vene. Olavin laiturissa oli läkkipellinpaloista tehty 
kansi ja vanhassa puuveneessä keltaiseksi maalattu 
lasikuituinen kuori. Väkisinkin tulivat lapsuuden ka-
lastajaukot mieleen. Milloin olinkaan viimeksi näh-
nyt tällaisen idyllin?

Pian aurinko alkoi painua. Kivikkoisella, viimei-
siltä metreiltään aika jyrkälläkin rannalla ei ollut juu-
ri minkäänlaista rantavyöhykettä vaan lähimmät 
salskeat hongat nousivat lähes suoraan järvestä. 

Auringon säteet saivat niiden rungot hehku-
maan. Rannassa oli kaatuneita runkoja sikin sokin.

Odotin, seurasin auringon laskevan, tuskin mal-
toin hengittää. Hienoimpia hetkiä ovat ne, kun 
ihmisen ja ajan ääriviivat hämärtyvät. Jotain sel-
laista siellä Lestijärven itärannan vanhojen petä-
jien kyljissä oli. Kuin silta sukupolvista toisiin.

Kotimatkalla alkoi pimenevä ilta kietoutua kos-
teista painanteista nousevaan usvaverhoon. Auton 
hurinan yli kantautuivat Léo Ferrén laulun suru-
mieliset sanat: ”Avec le temps… Avec le temps, va, 
tout s’en va.” 

Ajan myötä kaikki häviää, niin kai se on, mutta 
aika pitkään meidän jälkeen Petäjärannan hon-
gankyljet vielä ilta-auringossa punertuvat.
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Lampila – kauniiden lampien ja kallioiden 
valtakuntaa
Anneli Jussila

Uudet suojelualueet

Luonnonperintösäätiöön otti varhain keväällä yh-
teyttä Luonnonystävä, joka omisti Töysässä Poh-
janmaalla noin 30 hehtaarin tilan. Hän kertoi, että 
haluaisin myydä metsänsä suojelualueeksi säätiöl-
lemme ja että metsä ei ollut vielä erityisen vanhaa. 
Kuitenkin se oli pitkään ollut hakkaamatonta ja sii-
hen sisältyi kolmen eri lammen rantoja. Kartoista ja 
ilmakuvista oli vaikea tulkita metsän suojeluarvoja, 
joten ainoa mahdollisuus oli käydä tutustumassa 
alueeseen.

Luonnonystävä odotti minua mökkinsä pihalla 
Töysän takamailla. Pikkutilan rakennuksissa ja pi-
hapiirissä hän vietti joitakin aikoja vuodesta vai-
monsa kanssa, vaikka he asuivat enimmäkseen 
kaukana täältä. Pihalla kukkivat narsissit ja siltä 
avautui kaunis näkymä Pyörähäisen lammelle, jon-
ka vastarannalla kurki aloitteli pesintää. Luonnon-
ystävä johdatti minut kierrokselle metsään.

Melkein heti huomio kiintyi siihen, että Lampi-
lan metsä oli tavattoman kaunista ja eheää. Maasto 
kumpuili ja muuttui välillä upeiksi jäkäläkallioiksi, 

joiden väliin jäi notkoja ja soistuneita pikkulaak-
soja. Oli totta, että metsä ei ollut vielä yli satavuo-
tiasta, mutta toisaalta se oli kauttaaltaan ehjää ja 
täyskorkeaa, taimikkoa ei näkynyt lainkaan. Nuoria 
puita oli vain luonnostaan erirakenteisessa met-
sässä suurten puitten alla osana kokonaisuutta. 
Varsinkin umpimetsässä sijaitseva Haverinlampi 
vesilintuineen antoi alueelle erityistä viehätystä.

Luonnonystävälle metsän saaminen suoje-
luun oli tärkeintä, ei niinkään siitä saatava hinta. 
Kävimme paikalla vielä kerran kesemmällä puheen-
johtaja Linkolan kanssa, jolloin kauppahinta sovit-
tiin viehättävän mökin teepöydän ääressä – hin-
nassa tultiin säätiötä reilusti vastaan. Näin saatiin 
puolin ja toisin tyytyväisinä Lampilan kaunis met-
sä-kallio-pienvesistömaisema suojelun piiriin. 

Lampilan tarina jatkunee tulevana vuonna; 
säätiö on alustavasti sopinut viereisen metsätilan 
ostosta jolloin suojelualueen pinta-ala nousisi 65 
hehtaariin.
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Uudet suojelualueet
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Havukkakorven hämärässä
Anneli Jussila

Uudet suojelualueet

Pohjois-Karjalassa, Ruohosuon kylässä Juuassa kol-
menkymmentä kilometriä Kolilta luoteeseen, sijait-
see Havukkakorpi, entiseltä nimeltään Halolankor-
pi. Se on vanha, lähes kauttaaltaan yli 100-vuotias 
metsä, joka rajoittuu eteläpäästään kiemurtele-
vaan Räksiinpuroon.

Havukkakorpi oli julkisessa myynnissä OTSO 
Metsäpalvelun kautta ja säätiö sai siitä avusta-
jaltaan Janne Leppäseltä vihjeen. Saimme häneltä 
myös runsaasti kuvia alueesta ja kartan, johon oli 
merkitty alueen runsaat liito-oravaesiintymät. 
Puustoarviosta ja kuvista saattoi jo päätellä, että 
kysymyksessä oli harvinaisen rauhaan jätetty 
metsä, josta kannatti tarjota. Kysymyksessä oli 
tarjouskilpailu, joten jälleen saatiin jännittää lop-
putulosta. Liito-orava ja omistajan suojelumyön-

teisyys ilmeisesti avittivat tilannetta sen ver-
ran, että säätiön jättämä tarjous hyväksyttiin ja 
Pohjois-Karjalaan saatiin uusi upea suojelualue. 
Aluetta omistanut Gröhnien perikunta myi 
säätiölle Havukkakorven. Perikunnan edustaja 
Kauko Gröhn kertoi, että suojeluratkaisu oli su-
vulle mieleen, koska toinen vaihtoehto olisi ol-
lut alueen hakkuu paljaaksi  ”eikä metsässä enää 
olisi elinaikanaan voinut liikkua”.  Nyt metsä tun-
tuu edelleen omalta ja sinne voi rauhallisin mielin 
palata. Kauko Gröhn kertoi vielä, että metsän säi-
lymiseen halki vuosikymmenten, jolloin useimmat 
metsät kaadettiin, vaikutti voimakkaimmin per-
heen äiti Outi Gröhn. Hän oli tullut rajantakaisesta 
Karjalasta nykyisen Suomen puolelle, ja hänelle oli 
sydämen asia, että tätä kaunista metsää ei hakattu. 
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Uudet suojelualueet

Janne Leppänen, Havukkakorven 
löytäjä
Janne, milloin kuulit ensimmäisen kerran
alueesta? Entä sen tulosta myyntiin?

Kuulin alueesta työkaveriltani, joka oli alueella 
liikkunut ja kertoi sen olevan hienoa vanhaa metsää. 
Hän epäili että metsässä saattaisi olla mm. liito-ora-
via. Kaveri tiesi senkin, että alue oli myynnissä. Silloin 
elettiin huhtikuun puoliväliä menneenä keväänä. Olin 
lomalla huhtikuun loppupuolella. Siihen asti kuullun, 
myynti-ilmoituksen ja ilmakuvien perusteella tuli vah-
vasti sellainen tunne, että tätä täytyy käydä katso-
massa maastossa, ja onneksi pääsin paikan päälle.

Miksi Havukkakorpi on mielestäsi suojelun ar-
voinen alue?

Alue on nykypäivänä harvinaisen laaja yhtenäinen 
alue järeäpuustoista vanhaa kuusisekametsää, mm. 
haapaa on runsaasti. Maasto on osin kangasmaata, 
osin korpipohjia.

Korpialueet ovat reheviä, ruohokorpi-tyyppisiä. 
Vaikka niissä onkin vanhaa ojitusta, niin luonnollinen 
vesitalous on osin palautunut ja sitä olisi helppo edis-
tää ennallistamalla. 

Tällaisella alueella pystyy elämään useita varttu-
nutta ja vanhaa metsää tarvitsevia lajeja.

Mitä lajeja olet itse havainnut Havukkakorvessa?
Linnut ovat se ryhmä jonka parhaiten tunnen. Jo 

sillä ensimmäisellä käynnillä huhtikuussa löysin asu-
tun kanahaukan pesän, 15 minuutin päästä siitä, kun 
olin astunut metsään sisään!

Jäljistä päätellen alueella on pohjantikka. Met-
sässä liikkuu harvinaisen paljon uhanalaistuneita 
töyhtö- ja hömötiaisia sekä puukiipijöitä. Liito-oravan 
papanoita löytyy niin monesta paikasta joka puolelta 
aluetta, että yksilöitä täytyy olla useita. Ruohoisilla ko-
rpialueilla on hiirenporras - isoalvejuuri kasvustoja ja 
mm. karjalanruusua. 

Luonnonperintösäätiön tukija, tunnettu lintu-
mies ja opettaja Mikko Hakanen Toivakasta kuoli 
55-vuotiaana vuoden 2015 lopulla. Hän jätti sää-
tiölle perinnöksi pikkutilan ja runsaasti irtaimistoa, 
kuten traktorin ja valokuvauslaitteita, sekä 140 
hehtaaria metsää.

Mikko Hakasen metsät sijaitsevat Toivakassa, 
Pihtiputaalla ja Kajaanissa. Pihtiputaan metsä 
Koiravuori on suurin, 74 hehtaarin laajuinen. Siinä 
on paljon varttunutta, tiheää havusekametsää ja 
rakkakivikkoja eli pirunpeltoja, laidoillaan ikivan-
hoja petäjiä. Toivakan 16 hehtaarin Kääntölä on 
osittain jo suojeltua vanhaa kuusivaltaista metsää, 
jonka sisällä kasvaa iäkkäitä, kookkaita rauduskoi-
vuja. Toivakan toinen palsta Haanperä samoin kuin 
Kajaanin Myllypuro odottavat vielä tutkimistaan; 
palaamme Mikko Hakasen perintöön tulevana 

Suojelualueita testamentin kautta
Anneli Jussila

vuonna nettisivuillamme ja seuraavassa vuosileh-
dessä.

Mikko Hakasen toive alueittensa suhteen toteu-
tuu: Luonnonperintösäätiö perustaa niistä jokaises-
ta pysyvän suojelualueen. 
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Kuusimukka turvaa yhden pohjoisimmista 
kuusikoista

Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö osti heinäkuun alussa 21 
hehtaaria Ivalojoen alajuoksun rehevää rantakuu-
sikkoa ja -koivikkoa. Kuusimukaksi nimetty alue 
sijaitsee Vasikkaniemessä pari kilometriä Ivalon 
taajamasta koilliseen. Kuusi kasvaa alueella poh-
joisrajallaan ja aika ajoin tulvivan joen ansiosta 
maapohja on paikoin jopa lehtomainen.

Metsän omistanut Ari Lääperi toivoi alueesta 
suojelualuetta, ja hänen sinnikkään yhteydenpidon 
seurauksena Luonnonperintösäätiö vastasi lopulta 
kutsuun. Tiettävästi myös Metsähallitus oli havitel-
lut aluetta suojeltavaksi jo parikymmentä vuotta 
sitten, mutta palstan silloinen omistaja ei ollut ha-
lukas maanvaihtoon.  

Kuusimukka on kahden veden välissä. Suun-
nikkaan muotoinen alue rajoittuu idässä 600 metrin 
matkalla tiukasti kaartuvaan Ivalojokeen ja län-
nessä 50 metrin verran Ivalojoen entiseen uomaan 
muodostuneeseen vakaveteen, Viekkalanjärviin. 
Siellä täällä alueen keskelläkin on meanderoineen 
joen taakseen jättämiä suojuotteja.

Kuusimukan lajisto odottaa vielä tarkempia 
selvityksiä. Siellä tiedetään kasvavan ainakin näillä 
leveysasteilla eksoottisia tuomia, metsäruusuja ja 
punaherukkaa. Linnustoon kuuluvat sekä pikku- 

että pohjantikka. Heinäkuisella retkellä koivikon 
keskelle lehahti sateiden ja sulkasadon runtele-
ma hiiripöllö ja vanhoissa kynttiläkuusissa jutteli 
huomattavan suuri siperialaisten vieraiden, kirjo-
siipikäpylintujen, parvi – yhteensä 35 ristinokkaa.

Uimaretki Kuusimukkaan
Joskus sitä saa vaan niin huonoja ideoita. Yksi 
viime kesän pohjanoteerauksistani sattui Iva-
lon Vasikkaniemellä. Olin vaimoni, kahden ala-
asteikäisen lapsen ja kahden keski-ikäisen koiran 
kanssa kesälomamatkalla Lapissa. Kuten tavallista, 
yritin epätoivoisesti yhdistää perhe-elämää harras-
tuksiini.

Heinäkuun alussa oli Inarin seudulla vielä kauniin 
helteistä, mutta Kuolassa irvisteli synkkä matala-
paine koleine koillistuulineen. Viimeisen varmu-
udella kauniin helleaamun kunniaksi ajattelin, että 
menisimme uimaan. Mutta koska sitä Luonnon-
perintösäätiön vastikään ostamaa Vasikkaniemen 
metsääkin piti käydä katsomassa, niin ajattelin 
luonnollisesti yhdistää nämä tavoitteet.

Ilmakuvalla Vasikkaniemen kohdalla Ivalojoessa 
näkyy komea hiekkasärkkä. Vähän samanlaisessa 
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mutkassa, lappilaisittain mukassa, on Ivalon vi-
rallinen uimaranta viitisen kilometriä ylävirtaan. 
”Tuohan voisi olla hieno uimapaikka”, ehdotin 
toiveikkaana vaimolleni. Valitettavasti hän uskoi 
minua.

Yleensä olen mielestäni aika etevä lukemaan 
karttoja. Tällä kertaa onnistuin kuitenkin huti-
loimaan mittakaavan suhteen. Virhearvio numero 
yksi – Kuusimukkaan on oikeasti vähintään pari 
kilometriä lähimmältä tieltä, lähestyi sitä mistä 
suunnalta tahansa.  Suoraan ei voi mennä, sillä 
Ivalojoen vanhoihin uomiin syntyneet makkara-
maiset lammet kiertävät aluetta kuin vallihaudat.

Entä se suunta, jolta me Kuusimukkaa lähes-
tyimme? No, sieltä ei ole edes polkua, märän ke-
sän jäljiltä vettä virtaavia rinnejänkiä lähinnä vain. 
Yltäkylläisen kosteuden lisäksi oli myös hyttysiä. 
Paljon hyttysiä. En ole milloinkaan muulloin näh-
nyt isokokoisen paimenkoiramme kävelevän pol-
vet koukussa niin, että varvut raapivat sitä vatsasta. 
Näin se sai edes pientä helpotusta räkkään.

Kun viimein saavuimme Ivalojoen rantaan, kävi 
seuraava virhearvioni ilmeiseksi. Vasikkaniemen 

edustalla on kyllä komea hiekkasärkkä, mutta sen 
erottaa rannasta kapea syvänne. Ja koska runsai-
den sateiden vuoksi joki oli lähes tulvakorkeudes-
sa, oli virtaus rannassa kova ja särkät enimmäkseen 
veden alla. Ei auttanut kuin kääntyä saman tien 
takaisin.

Paluumatkalla tunsin epäonnistuneen retken-
johtajan häpeän sekä loppumatkasta myös 
vaikeakulkuiseen maastoon väsyneen nuorim-
maisen painon harteillani. Uineet emme olleet 
metriäkään, mutta silti seurueesta jokainen oli hies-
tä ja suovedestä läpimärkä autolle päästyämme. 
Kuitenkaan edes lapset eivät pahemmin valit-
taneet. Ehkä tämä oli sittenkin heille vain sellainen 
tavallinen isijuttu.

Luonnonperintösäätiöllä on monenlaisia suoje-
lualueita. Osa alueista on helposti saavutettavissa 
ja soveltuu mainosti kevyeen retkeilyyn. Vähintään 
yhtä arvokkaita ovat kuitenkin myös ne Kuusimu-
kan kaltaiset alueet, joille ei pyhäkengät jalassa ole 
asiaa. Kuusimukan kuusivanhukset ottavat vastaan 
vain asialleen vähän omistautuneempia retkeläisiä, 
ei mitään sunnuntaiuimareita. 
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Uudet suojelualueet

Näkymiä Kivisuolle

Ari-Pekka Auvinen

Syyskuussa saatiin Kuusamosta puhelinsoitto, joka 
tuntui vaativan reagointia. Seitsemisen kilometriä 
Kuusamon kirkolta lounaaseen, aivan Ouluntien ja 
Kurkijärventien risteyksen tuntumassa oli myyn-
nissä iso palsta, jonka luoteisosa vaikutti lupaaval-
ta. Ilmakuvilla näkyi koskemattomia allikkoisia soita 
ja kuvioluetteloon oli suosaarekkeiden puuston 
keski-iäksi merkitty parhaimmillaan yli 200 vuotta.

Metsän myyntiä hoitanut Outi Tervo Kuusamon 
metsänhoitoyhdistyksestä oli havainnut, että aina 
kannatti soittaa kierros myytävänä olevan tilan 
naapureille. Niin hän oli tehnyt nytkin. Ja kuinka 
ollakaan yhdeksi Kivisuon palstan naapureista oli 
osoittautunut Luonnonperintösäätiö. Myytävällä 
määräalalla oli 500 metriä yhteistä rajaa vuonna 
2013 perustetun Aarnivalkean suojelualueen kans-
sa.

Jo Aarnivalkeaa suojeltaessa oli säätiön toimin-
nanjohtaja Anneli Jussila tähynnyt pohjoiseen 
Kivisuon koskemattomana siintävän suo-metsä-

maiseman suuntaan ja haaveillut suojelualuetta 
jonain päivänä vielä laajennettavan. Lopulta tuo 
haave täyttyi kuin itsestään.

Syyskuisella tutustumismatkalla Kivisuo täytti 
Annelin odotukset. Suosaarekkeiden hongat oli-
vat todellakin vanhoja, vanhimmat varmasti yli 
300-vuotiaita. Metsäsaarekkeiden välissä oli kau-
niita avovesilampareiden kirjavoimia suojuotteja. 
Valkosiipisiä riekkoja pölähteli lentoon. Tunnel-
ma oli Kuusamon taajaman suhteellisesta lähei-
syydestä huolimatta alkukantaisen koskematon. 
Mitään aivan tällaista ei ollut vielä tullut vastaan.

Kaupat Kivisuosta varmistuivat lokakuun aikana 
Tervon ja Jussilan hyvällä yhteispelillä. Minä kävin 
kirjoittamassa säätiön puolesta nimen kauppakir-
jaan 20.10. Ostetun palstan koko on 62 hehtaaria. 
Yhdessä Aarnivalkean 56 hehtaarin kanssa tämä 
tekee 118 hehtaaria. Aarnivalkea–Kivisuo on näin 
ollen uusi suurin suojelualueemme!
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Uudet suojelualueet

Kivisuon palstaa myi välittäjän avustuksella 
aikoinaan Länsi-Kuusamon tiettömältä syrjä-
seudulta Etelä-Ruotsiin muuttanut Raimo Kukka. 
Hän ei kerrotun mukaan jaksanut enää Ruotsista 
käsin hoitaa metsiään. Luonnon kannalta hyvä 
niin. Yhtä vajaan kolmen hehtaarin taimikkoaluetta 
lukuun ottamatta säätiön ostamalla alueella ei ole 
tehty sataan vuoteen mitään.

Itse pääsin Kivisuolle ensimmäisen kerran loka-
kuun alussa ja toistamiseen kaupantekomatkalla 
paria viikkoa myöhemmin. Ainoaksi noiden reis-
sujen puutteeksi jäi se, että päivä loppui molem-
milla kerroilla kesken. Kivisuohon on vaikea olla 
uppoamatta, niin kirjaimellisesti kuin kuvaannol-
lisestikin. 

Kivisuo on kuin koillismaalainen versio riisipel-
losta. Pohjoista kohti laskevalla rinnesuolla on 
vähän väliä jänteitä, joiden yhdellä puolella olevilla 
avovesialtailla vesi on parikymmentä senttiä kor-
keammalla kuin toisella. Jänteet lienevät ainakin 
osittain roudan synnyttämiä. Vesi valuu hauskoina 
luonnonnoroina altaiden välillä.

Lintuhavaintopalvelu Tiiraan on tallennettu 
Kivisuolta vanhoja Heikki Ketolan ja Heikki Sep-
päsen havaintoja 70- ja 80-luvuilta. Kivisuolla pesi 
silloin melkein jokainen arvokkaan lintusuon tun-

nuslaji – vesipääsky, jänkäkurppa, mustaviklo, 
selkälokki, suokukko… Luulen, että minun on 
mentävä kartoittamaan Kivisuon linnuston nykyti-
laa heti ensi kesänä.

Kivisuon metsäsaarekkeet ovat kallioisia. Pui-
den joukossa on paljon vanhoja harmaita keloja 
ja tasalatvaisia vanhoja petäjiä. Heikolla sam-
maltuntemuksella oli loppusyksystä vaikea sanoa 
onko alueella Kuusamolle tyypillistä kalkkivaiku-
tusta, mutta sekin varmasti vielä selviää.

Jälkimmäisellä retkelläni suuntasin askeleeni jo 
pääasiallisesti nyt hankitun alueen ulkopuolelle – 
koilliseen, ilmakuvissa sankoilta ja yhtä lailla kos-
kemattomilta vaikuttavia Kalliovaaran kuusikoita 
kohti. Muutaman kilometrin kävelyn jälkeen en 
voinut kuin nauraa. Kuukkelit nauroivat kanssani. 
Kivisuo–Kalliovaaran seutu on hengästyttävän 
hienoa suo-metsä-kalliomosaiikkia, joka täyttäisi 
mielestäni vaikka kansallispuiston kriteerit. 

Suojelullisesti arvokasta aluetta on aina Sii-
ramojoelle ja Säynäjälammelle saakka, yhteensä 
noin 800 hehtaaria. Ison osan alueen länsireunasta 
omistaa Kuusamon kaupunki. Seuraava askel onkin 
selvittää, mitä niille maille on aiottu tehdä. Ehkäpä 
Aarnivalkea–Kivisuon suojelualue laajenee jälleen.
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Kaukametsä, onnellisten maailma

Uudet suojelualueet

Anneli Jussila

Pirkanmaan ikimetsää etsittiin pitkän aikaa, sen jäl-
keen kun Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
kanssa aloitettu kohdennettu keräys oli aloitettu 
vuonna 2014. Jostain syystä, aktiivisesta etsimi- 
sestä huolimatta, sopivaa myynnissä olevaa metsää 
oli vaikea löytää. Joitakin vinkkejä saatiin, mutta 
niistä ei päästy alkua pitemmälle.

Menneenä kesänä säätiön sähköpostiin tuli 
vinkki Metsätilat.fi:n välittäjältä Miika Bucktmanil-
ta. Vilppulassa lähellä Pirkanmaan koillisrajaa oli 
myynnissä harvinaisen runsaspuustoinen ja omiin 
oloihinsa unohdettu metsä, jota Miika Bucktman 
suositteli suojelualueeksi. Tarjousten jättöpäivä 
oli aivan lähellä ja oma kalenterini jo täynnä, siksi 
pyysin aluetta katsomaan säätiön harjoittelijaa 
Timo Luukkosta. Hänen perusteellinen raport-
tinsa ja kuvansa osoittivat, että Vilppulan metsä oli 
erittäin sopiva luonnonsuojeluun.

Ehkä hiljainen loma-aika ja metsän hieman 
”hankala” sijainti auttoivat kaupantekoa sikäli, 
että tarjouksia ehti tulla vain muutama ennen 
aikarajaa. Säätiön tarjous nousi parhaimmaksi, 
ja kaikkien hämmästykseksi alue saatiin ostet-
tua, ensimmäisenä Pirkanmaan kampanjan koh-
teista. Kampanjassa etsitään varsinaisesti suon-
laidemetsää, jotta voisimme tarjota elinpiirejä 
Pirkanmaalla äärirajoillaan eläville kuukkelille ja 
riekolle. Kaukametsäksi ristitty noin 18 hehtaarin 
suuruinen Vilppulan Kolhon metsä on kuitenkin 
hieno päänavaus. Linnustollisestikin metsä tul-
lee osoittautumaan mielenkiintoiseksi, kunhan 
aluetta päästään tarkemmin tutkimaan. Ainakin 
runsas lahopuuston määrä takaa ruokailu- ja pe-
sintämahdollisuuksia monille lintulajeille, samoin 
monipuolisia elinpiirejä kääville ja hyönteisille. 
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Uudet suojelualueet

”Ei, vaan siellä, missä ilmanrannall’

Kaukametsä haamottaa,

Siellä ompi onnellisten maailma,

Siellä autuaitten maa.”

Aleksis Kivi, Kaukametsä 1866

Kaukametsä on myös harvinaisen monimuo-
toinen metsä, sen metsätyypit vaihtelevat sulkeu-
tuneesta sammalkuusikosta rinteiden sekametsiin 
ja harjanteen komeaan kilpikaarnamännikköön, 
joista viimeksi mainittu muistuttaa eniten Aleksis 
Kiven näkyä taivaanrannalla häämöttävästä honka-
nummesta, ”autuaitten maasta”.

Myös vähän suurempien otusten tiedetään viih-
tyneen alueella; Kaukametsän suojelumyönteiset 
myyjät kertoivat karhun talvehtineen siellä. Suo-
jelualueen itäpuolella sijaitsee Karhusuo, jonka 
takana jatkuu laaja metsämaa ilman ihmisasutusta. 
Nimet ovat usein vanhin osa maisemaa - karhun 
vierailut alueella lienevät ikimuistoista perua.

Ti
m

o
 L

u
u

kk
o

n
en



18

Uudet suojelualueet

Luhtaranta, lintujen laululehto
Anneli Jussila

Lahden lounaispuolella virtaa Luhdanjoki, joka 
myöhemmin muuttuu Porvoonjoeksi ja laskee Por-
voon kaupungin kohdalla Suomenlahteen. Luh-
danjoen itäpuolella noin 15 kilometriä Lahdesta 
lounaaseen oli keväällä myytävänä kaksi pikkutilaa, 
jotka rajoittuvat jokeen. Ilmoitus huomattiin viime 
hetkellä, ja se vaikutti sen verran kiinnostavalta 
joenrannan lampineen että kävin alueella juuri en-
nen tarjousten viimeistä jättöpäivää. 

Oli kolea huhtikuun iltapäivä ja alueen metsät 
vaikuttivat ensin liian nuorilta. Mutta kuljeskelu 
alueella ristiin rastiin laskevan päivän punerta-
vassa kajossa sai minut vähitellen viehättymään 
ja innostumaan. Pikkutie päättyi alueelle ja muut-
tui poluksi, eli alueen läpi ei voida ajaa. Alhaalla 
tulvi Luhdanjoki, ja lammet olivat näin varhain 
keväällä joen lahtia, joilla viivähti pohjoiseen 
muuttavia vesilintuja. Alavammilla mailla vallitsi 
tiheä, vielä lehdetön lehtimetsä, ja paikoin kukki 
suloisesti tuoksuva näsiä. Pieni puro virtasi alueen 
halki. Ylempänä kasvoi pulskia kuusia niittymäisellä 
maalla ja eteläisin osa alueesta on vanhaa, sulkeu-

tunutta kuusikkoa, jossa lahopuu on saanut van-
heta rauhassa. Kaikkialta soi rastaiden kevätlaulu.

Ihmeen paljon mahtui siis tähän 7,5 hehtaarin 
alueeseen! 

Pikainen soittokierros joillekin säätiön hallituk-
sen jäsenille, ja sain luvan tehdä tarjouksen aluees-
ta aivan viime hetkellä. Seuraavana päivänä soitet-
tiin Metsäkeskuksesta, joka myi aluetta: säätiö oli 
onnistunut täpärästi voittamaan tarjouskilpailun, 
vaikka tarjouksia oli tullut suuri määrä.  Kaupat 
päästiin solmimaan Hollolan kirkolla. 

Kaksi toisiinsa liittyvää pikkutilaa saivat suoje-
lualueena nimekseen Luhtaranta. Luonnontilan 
palaaminen alueelle on sitä merkittävämpää, kun 
alueelta on joskus viety maa-aineksia ja siellä on 
yritetty viljellä, mutta se oli sen jälkeen saanut 
pitkään elää omassa rauhassaan. Ihmistoimien 
jäljet ovat jo katoamassa, lehtipuut pudottavat 
syksyisin lehtensä ja multakerros paksunee. Ja joka 
kevät palaavat vesilinnut ja rastaat pesimään rau-
hassa Luhtarannan sylissä.
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Tunteva maisema

Maisema on aina kanssamme, mutta huomaammeko me olla läsnä, sisällä maisemas-
sa? Tyypillinen länsimainen ajatusmalli on nähdä maisema ulkopuolella sijaitsevana 
näköalana. Silloin näkemisen kohde on fyysinen, erillinen objekti jota ”minä” katselee, 
arvottaa, ostaa, hyödyntää, käsittelee ja muokkaa. Tässä käsityksessä, vaikka sillä pe-
rusteltaisiin ihailu ja ylevöittäminen, on mukana kahtiajaetun maailman syndrooma.

Olavi Paavolainen, runollisen maisemaproosan mestari, loi ajattelevan maiseman

käsitteen. Termi syvällisesti sulautti katsojan ja katsottavan. Ihmisen psyyke ja maise-
ma toimivat sisäkkäin Paavolaisen käsitteessä, joka oli interaktiivisuudessaan aikaansa
edellä.

Ihminen, joka liikkuu ympäristössään herkin mielin ja avoimena maiseman hiljai-
sille äänille, tulee huomaamaan miten kaikella hänen ympärillään on mieli ja sydän. 
Maisemassa on myös jotain jota voi nimittää sieluksi. Silti maisema ei ole vain ihmisen 
sielunmaisema, vaan hienojakoinen yhteys toimii kahdensuuntaisesti. 

Saksalaisen Peter Wohllebenin kirja puiden salatusta elämästä paljastaa kuinka
herkkä ja elävä, suorastaan tunteellinen, on metsä, jota varsinkin Suomessa on koh-
deltu kuolleena ja mekaanisena raaka-ainevarastona. Tämä kokonaisvaltaisuus ja vuo- 
rovaikutteisuus liittyy kaikkiin maisemiin, jotka muodostuvat elävistä organismeista.

Kun suojelemme luontoa, suojelemme juuri elävien olentojen elinpiirejä ja samalla
omaa olemustamme – ehjiä, monikerroksisia ja monimielisiä metsänsisuksia, tuulessa
arvoituksellisesti suhisevia niittyjä, iloisesti liplattavia rantoja, syvämietteisiä soita,
taivaan hiljaisuutta peilaavia vesiä ja jäkälien verhoamia vakaita kallioita, ja kaikkea
mikä näissä elää. Suojelemme kokonaisuutta, jonka sisällä on elämä. Sen yksi osa on 
ihminen. 

Maisema ei olekaan kaksiulotteinen kuva tuolla jossain ulkopuolellamme, vaan 
tunteva olento, joka ympäröi ja läpäisee meitä. Kun yhteydentila on syntynyt, luontoa 
ja maisemaa ei voi enää koskaan katsoa sivusta, ulkopuolisena.

Kuka haluaisi avohakata oman sisimpänsä?

Anneli Jussila
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Ainutlaatuinen pyhiinvaellus Tomteskogiin
Anneli Jussila

Pyhän Franciskuksen päivänä 4. lokakuuta järjesti 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyhiinvael-
luksen Tomteskogiin metsään, ”paavin palstalle”. 
Osa vaeltajista lähti liikkeelle Porvoon tuomio-
kirkolta, osa liittyi mukaan reitin varrelta. Vaeltajia 
oli enimmillään lähes sata. Myös Tyysterin kyläläisiä 
liittyi vaeltajiin ja lopuksi pidettiin ruokataukoa 
Munkbyborgetin kylätalolla. Irja Askolan avusta-
jan Kaisa Karirannan järjestelyt onnistuivat erino-
maisesti.

Metsässä pidettiin ekumeeninen rukoushetki 
paavin lahjasta kertovan taulun ja sen luo pys-
tytetyn puisen ristin luona. Tilaisuuden johdan-
tosanoissaan piispa Irja Askola sanoi:

– Me olemme koolla, koska maa, meri ja metsät 
ovat Jumalan luomaa. Siksi saamme tätä kaikkea 
ihastella, hämmästellä ja löytää merkityksemme 
tässä suuressa kokonaisuudessa. Me olemme kool-
la, koska välinpitämättömyyteemme ja turhan ta-
varan keräilymme vie tilaa metsän puilta ja omal-
ta hengelliseltä hengittämiseltä. Täällä annamme 
metsän puhua, kuiskata meille.

Veli Gabriel Salmela luki otteita paavi Francis-
cuksen kiertokirjeestä Laudato si’:

– Maailmankaikkeuden lopullinen päämäärä on 
Jumalan täyteys, jonka ylösnoussut Kristus, kaik-
kien asioiden kypsyyden mitta, on jo saavuttanut. 
Näin löydämme vielä yhden perusteen torjua ih-
misen tyrannisoiva ja vastuuton muiden luotujen 
hallinta. Muiden luotujen lopullinen päämäärä 
emme ole me. Sen sijaan kaikki kulkevat yhdessä 
meidän kanssamme ja meidän kauttamme kohti 
yhteistä päämäärää.

Isä Mikko Leistola ortodoksisesta seurakun-
nasta luki otteita patriarkka Bartolomeoksen teks-
teistä:

– Meidän on uudestaan opittava suhtautumaan 
aineeseen kuin mysteeriin, joka avaa yhä uusia 
sakramentaalisia yhteyksiä. Eukaristisina olentoi-
na me voimme oppia “katsomaan kedon kukkia”, 
huolehtimaan kasveista ja eläimistä, puista ja ve-
sistöistä, vuorista ja valtameristä, koko ihmiskun-
nasta ja kaikesta luonnonympäristöstämme.

Suomen katolisen kirkon piispa Teemu Sippo 
siunasi Tomteskogin metsän tuulen humistessa 
korkealla latvuksissa. Alhaalla puiden juurella val-
litsi tyyni ilmanala ja pyhiinvaeltajien joukossa har-
ras tunnelma.

Toiminta
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Paavin paluu suomalaiseen 

ikimetsään

Näkökulma

Pohjolan ristiretkien jälkeen 1200-luvulla Suomesta tuli osa katolisen uskon maailmaa. 
Anno Domini 1229 kaukana Roomassa paavi Gregorius IX julisti bullassaan suoma-
laisten pyhät lehdot katolisen kirkon omaisuudeksi: ”luci et delubra, deputata olim 
ritibus paganorum”.

Suomen keskiaikaiset kirkot rakennettiin paavin käskystä kirkon okkupoimille 
maille entisten pyhien lehtojen tuntumaan. Paikannimistö on säilyttänyt muistumia 
tästä: hiisi-alkuiset tai muut pyhitettyyn metsään viittaavat paikannimet usein yhä 
kiertävät keskiaikaisten kirkkojen ympäristöä.

Suomen pakanalliset palvontapaikat olivat katolisen kirkon omaisuutta uskonpuh-
distukseen asti, sen jälkeen ne siirtyivät luterilaiselle kirkolle. Muinaisuskonto perus-
tui pyhien lehtojen palvontaan, ja jäljet tavasta haluttiin hävittää. Suomalaiset elivät 
pitkään kahden uskonnon maailmassa, olivat kristittyjä mutta palvoivat vuosisatoja 
eteenpäin salassa myös pyhiä puitaan ja lehtojaan – tavasta on tietoa 1700-luvulle asti, 
jopa 1800-luvulta. Pyhät paikat eivät sijainneet enää kylässä, kirkon tuntumassa, vaan 
ne piilotettiin syrjemmälle.  

Suomen ensimmäiset luonnonsuojelualueet syntyivät 1900-luvun alussa. Tämä ta-
pahtui vasta kun pyhät luonnonpaikat alkoivat unohtua eikä vanha luonnonuskonto 
enää ollut voimissaan. Ilmiössä voi nähdä merkityksensiirtymän ja jatkumon, sillä 
pyhät lehdotkin olivat suojelualueita. Yhtäläisyyksiä on useita, niistä tärkein on met-
sän oman kiertokulun kunnioittaminen, koskemattomuus. Tätä kutsutaan nykyään 
monimuotoisuudeksi. Yritämme rationalisoida suojelun syitä, mutta ehkä syvimmät 
vaikuttimemme eivät ole muuttuneet.

A.D. 2016 paavi Franciscus kaukana Roomassa sai erikoisen lahjan Suomesta – kap-
paleen ikimetsää, jonka lahjoitti Helsingin piispa Irja Askola. Tämä 10 aarin kappale 
sijaitsee Luonnonperintösäätiön Tomteskogin suojelumetsässä. 

Näin ympyrä sulkeutuu – Tomteskog on luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokas alue lähes koskematonta metsää, mutta samalla sitä voi pitää (nimeään myöten) 
luonnon- tai luontouskonnon jatkumon merkkinä, rauhoitettuna hiljenemispaikkana. 
Paavi Franciscus, ekologisesti valveutunut paavi, Pyhän Assisilaisen kaima, omistaa nyt 
symbolisesti palan suomalaista suojeltua metsää, joka siunattiin syksyn 2016 ainut-
laatuisen pyhiinvaelluksen päätteeksi. Muinoin pyhät lehdot koettiin vaarana kristin-
uskolle, nyt aletaan ymmärtää kirkonkin piirissä metsän pyhyys. 

Paavi on palannut  - Canossan kautta? – suomalaiseen ikimetsään.

Anneli Jussila
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Ikimetsän ystävät mukana kirjamessuilla
Marjo Viitanen

Keskeinen osa Ikimetsän ystävien toimintaa on 
oman ja Luonnonperintösäätiön toiminnan esittely 
erilaisissa tilaisuuksissa. Muutamana viime vuonna 
yhdistys on päivystänyt osastollaan Helsingin kir-
jamessuilla ja Helsingissä pidettävillä Metsä-mes-
suilla. Vuonna 2016 messuosallistumisia muutettiin 
niin, että parin vuoden tauon jälkeen osallistuimme 
taas kirjamessuille Turussa ja sen jälkeen perintei-
seen tyyliin Helsingissä. Metsämessut jätettiin sen 
sijaan ainakin tänä vuonna väliin.

Messut ovat oivallinen tapa kertoa sekä yh-
distyksen että Luonnonperintösäätiön toiminnasta 
uusille ihmisille. Osaston kulmalla, paraatipaikalla 
on ”viipale” suurta puuta. Sitä pysähtyvät tutkimaan 
niin koululaiset kuin varttuneemmatkin messukä-
vijät ja puun äärellä jutellen vanhojen metsien ja 
suurten puiden asia tulee konkreettisesti näkyväk-
si. Monet messuvieraat kertovat omista tärkeistä 
vanhoista puistaan ja surustaan, kun kodin tai 
mökin läheinen vanha metsä kaadetaan ja tilalle 
tulee valtava, rouhittu aukko. Toisinaan saamme 

messuilla myös vinkkejä vanhoista metsistä, joita 
vielä on jäljellä ja joita toivotaan suojeltavan. Näitä 
viestejä sitten toimitamme eteenpäin Luonnonpe-
rintösäätiölle. Parhaassa tapauksessa juttelemaan 
tulee vanhan metsän omistaja, joka on kiinnostu-
nut säästämään oman metsänsä koskemattomana 
jälkipolville.

Toki messuosastolle pysähtyy paljon yh-
distyksen jäseniä ja metsäkummejakin, joilla on 
tapana hakea messuilta ”ikimetsänpala”, ihastutta-
via joulukortteja tai ”Ei mainoksia” -tarroja itselle ja 
ystäville. Ja jälleen tänä vuonna saimme messuilta 
monia uusia jäseniä, jotka toivotamme lämpimästi 
mukaan Ikimetsän ystävien toimintaan! Aktiviteet-
teja löytyy sekä retkiltä, toisinaan talkoista ja taas 
ensi vuonna myös messupäivystyksistä. Ja mikäpä 
estää jäseniä esittelemästä toimintaamme ”omissa 
ympyröissään”, paikkakunnilla eri puolilla Suomea. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet auttavat mielellään 
järjestelyissä ja toimittavat materiaalia tapahtu-
mien järjestäjille.

Toiminta

Vapaaehtoinen avustaja Henrik Westerholm (vas.) ja Imyn sihteeri 

Pirjo Surakka-Cooper (oik.). Keskellä säätiön toimistosihteeri Arja Haakana.
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Heinäkuinen päivä metsän katveessa
Anni Kytömäki

Ikimetsän ystävillä on tapana järjestää vuosittain 
tutustumisretkiä Luonnonperintösäätiön alueille. 
Kesän 2016 retki oli lauantaina 16. heinäkuuta ja 
suuntana Korpivainion luonnonsuojelualue Kan-
gasalla. Säätiö osti Korpivainion 26-hehtaarisen 
metsän Aimo Saksalalta vuonna 2005. Kaup-
pahinta oli noin 30 prosenttia metsän puuston 
todellisesta arvosta, sillä Saksala halusi tukea 
säätiötä. Metsänystävän kädenojennuksen tun-
nustukseksi Korpivainion suojelualueen toinen 
nimi onkin Aimo Saksalan luonnonperintömetsä.

Ikimetsän ystävät on järjestänyt retken Korpi-
vainioon kerran aiemmin, mutta metsä on moni-
ilmeisyydessään monenkin käynnin arvoinen. 
Vaikka alue sijaitsee lähellä kylä- ja huvila-asutus-
ta ja metsän rakennetta rikkovat pelto, maantie 
ja sähkölinja, luonnonsuojelualueen eri kolkissa 
tavoittaa syrjäseudun rauhan. 

Viidentoista retkeläisen voimin teimme met-
sässä kierroksen, joka johti kulkijat Korpivainion 
tyypillisimpien näkymien ääreen. Tervaleppien 

siimeksestä kapusimme sammaleisille kukku-
loille pohtimaan petäjien ikää, ihmettelimme 
yövilkkaa, vanhojen metsien orkideaa, ja varhaisia 
suppilovahveroita. Ne jätimme vielä kasvamaan, 
mutta jotkut mukana olleet kokosivat saaliikseen 
keltavahveroita ja herkkutatteja. Luonnonpe-
rintösäätiön suojelualueillahan sienestäminen ja 
marjastaminen ovat sallittuja.

Korpivainion metsän ilme vaihtelee kangasmet-
sästä hämyisään saniaiskorpeen ja lehtomaisiin 
rinteisiin, joilla kasvaa mm. näsiää. Retki oli taval-
listakin antoisampi, sillä mukana oli useita asian-
tuntijoita, jotka innostuivat pohtimaan luonnon 
yksityiskohtia monelta eri kannalta.

Retken huipentumana kävimme katsomassa 
metsän länsiosassa kasvavaa ”tynnyrihaapaa”, puu-
jättiläistä, joka seisoo tukevasti paikallaan met-
sän ja pellon rajoilla. Pellon keskellä on vielä kaksi 
säätiölle kuuluvaa rauhoitettua metsäsaareketta, 
joiden laitamilla lopuksi kiersimme havainnoimas-
sa perinnemaisemien harvinaistuneita lajeja, kuten 
kissankäpäliä ja häränsilmiä.
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Metsä on päästä varpaisiin mielenkiintoinen paikka.

Toiminta
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Runollinen metsäaukea

Menet metsään, et minkään syyn takia
muuten vain
kävelet siellä, hengität
tulet sitten pois.
Et osaa sanoa mitä tapahtui.
Etkä kuitenkaan unohda.

--

Maailma liikkuu, välillä on kesä, välillä talvi
kesällä maailma liikkuu helteessä ja tomussa
talvella sumussa ja pimeässä
ja ihminen hengittää
pysyvyyden illuusion ansarissa
kuluttaa aikaa mittaamalla voimaa
kasvuttoman ja kuolleen kanssa
vaikka hengitys on hänen ainoa liekansa elämään
vaikka hän hengittää kuin kasvi
kääntyy sokeasti
valoa ja lämpöä kohti.

--

Rakastan sinua. Rakastan metsää joka kasvaa kyselemättä
kenelle se kuuluu, kuka siitä hyötyy ja mikä sen kohtalo on.
Metsän uumenissa säilyy kauan kesän lämpö ja viileys
havinan ja ryskeen alla säilyy hiljaisuus
ja siinä särkynyt eheytyy
ja siinä rakkaus on.
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Älä tapa!

Älä muurahaista tapa jos se sattuu kulkemaan tiesi poikki:
sillä on omaiset ja yhteydet ja tehtävä kesken.
Älä tapa käärmettä kun se keväällä nousee kolostaan
sen kesä on lyhyt ja varjo matala, ei sinua uhkaa
sillä on sydän ja sukupuoli
sillä on hennot hartiat, kanna itse taakkasi
älä tapa, anna elävänä mennä
anna ehjänä pysyä!

Älä tapa puuta, älä tervaleppää rannassa
turhaan tapa, se on aikaa edellä
sen tehtävä on laaja ja sinulta salassa
se on mukana mutta yhtälailla yksin
juuriinsa sidottu kuin sinä kohtaloosi.
Älä tapa puuta ja kaikkia meitä joita 
puu elämällään suojelee!

Älä tapa vaikka monet niin tekevät, älä sinä!
Kuule miten syvällä sinussa hiljaa parahtaa
aina kun elävää lyödään!
Älä mykistä vaistoa, vanhinta osaasi älä tuhoa
anna tunteesi itkeä ja elpyä
anna järkesi voimistua
tajuamisen valossa.
Älä tapa!

Ja kun lakkaat tappamasta
näet miten olet kaikessa mukana
ja valoa on ja puiden nöyrää voimaa
ja iloitset

ilon pyörre nostaa sinut
kuin ilmavirta linnun lentoon.

Liisa Laukkarinen
Kokoelmasta Vahva ja avuton 1985, Tammi
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Suojelualueillamme saa 

- liikkua lihasvoimin sekä 

- kerätä marjoja ja  ruokasieniä.  

   

Suojelualueillamme ei saa 

- ottaa kasveja eikä kasvinosia, 

- metsästää, vahingoittaa eikä   

  häiritä eläimiä, 

- vahingoittaa maaperää, 

- tehdä tulta, 

- ajaa moottoriajoneuvoilla.

Rauhoitusmääräykset ovat osin 

aluekohtaisia. Jos haluat 

tarkempaa tietoa jonkin alueen 

määräyksistä, ota yhteyttä.
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ETELÄ-KARJALA
Akanvaara

Parikkala, 25 ha, 2000
Itäisiä lajeja ylläpitävä koivu-
valtainen metsä ja ihastuttavat 
kukkaniityt. Tilaan kuuluva 
1950-luvun talo toimii talkoolais- 
ten ja tutkijoiden tukikohtana.

Mäkrämäki
Ruokolahti, 19 ha, 2011
Komea “kalevalainen” metsä 
Myllylammen pohjoisrannalla, 
Mäkrämäellä ja Syvämäellä. Suu-
ria korkeusvaihteluita, runsaasti 
lahopuuta ja uhanalaisia eliöla-
jeja. Lohkareita, jyrkänteitä, luolia.

Kaikkallio
Imatra, 17 ha, 2013
Lähes luonnontilaista, lahopuus-
toista lehtosekametsää. Aluetta 
hallitsee Kaikkallio hiidenkirk-
koineen. Kaikkallion jyrkänteet ja 
halkeamat sekä eteläosan rehevä 
jokilaakso lehtipuureunuksineen 
lisäävät alueen monimuotoi-
suutta.   

ETELÄ-SAVO
Kyöpelinvuori 

Mäntyharju, 17 ha, 2004
Sokeritopan muotoinen kallio, 
luonnontilainen puro ja vaikut-
tavaa taigametsää keloineen.

HÄME
Harju

Loppi, 9 ha, 2003, 2004
Kuusta kasvava korpi moreeni-
harjanteen kainalossa, sam-
malparatiisi.

Tahjanjärven metsä
Tammela, 9 ha, 2005
Kiehtova läpileikkaus Tammelan

Luonnonperintösäätiön suojelualueet

1

28

45

5

ylängön metsätyypeistä, rakenta-
matonta järvenrantaa.

Keltalammen metsä
Heinola, 8 ha, 2008
Kaunis erämainen lampi ja ehjä 
kangasmetsä asumattomalla seu-
dulla, karhun kulkumailla.

Yli-Mylly
Loppi, 6 ha, 2008, 2011
Kaunis ehjä harju, pikku joki, 
rehevä puusto, niittyjä ja tunnel-
mallinen pihapiiri. Alueen niittyjä 
laiduntavat kesäisin lampaat.

Mielikinmetsä
Orimattila, 10 ha, 2010
Sankka kuusimetsä jossa lehti-
puuta, mm. harvinaisia metsäleh-
muksia. Kennankallion rinteellä ja 
päällä metsä muuttuu komeaksi 
kilpikaarnamänniköksi.

Sammalinen
Riku Turtolan muistometsä
Jokioinen, 7 ha, 2010
Lähes koskematon, ehjä havu- 
metsä, jossa erityisen paljon 
tuulenkaatoja, pökkelöitä ja 
lahopuuta.

Keijunmetsä
Hämeenlinna, 14 ha, 2011 
Kahden kaupan kautta syntynyt 
kokonaisuus, johon kuuluu kan-
gasräme ja vanhaa, rauhassa kas-
vanutta kuusivaltaista sekametsää 
Paloniitunjärven rannassa.

Lukko
Hämeenlinna Hauho, 3 ha, 2012
Säätiön pienin suojelualue, re-
hevä ja monipuolinen – suota, 
kuusikkoa ja kalliojyrkänne, jonka 
suojissa viihtyvät harvinaiset 
metsälehmukset. 
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Harjava
Hämeenlinna, 6 ha, 2013
Metsäsaarekkeiden kirjoma kol-
miomainen niitty ja sen kuusi-
valtaiset ympärysmetsät, jotka 
viistävät lähiseudun pähkinä- ja 
lehmuslehtoja. Ravinteisuutta 
ilmentävät muun muassa taiki-
namarja ja näsiä.

Lahnavuori
Humppila, 14 ha, 2013
Yli puolet alueesta kattaa vanha, 
paksusammalinen kuusimetsä, 
joka kiertää yhtenäisenä nuorem-
pia kalliomänniköitä. Metsä 
ulottuu lännessä Kiipunjärven 
rantaan. Maastonmuodoiltaan 
vaihteleva: kalliorinteitä ja -kum-
pareita, soistumia ja lampareita. 
Myös geologisesti arvokas suoje-
lukohde.

          Rouvala
Padasjoki, 17 ha, 2016
Tunnelmallinen metsätila lähellä 
Päijännettä. Harvinaisen kaunista 
ja koskematonta havusekamet-
sää, entisiä peltoja ja suurten 
puiden katveessa pihapiiri raken-
nuksineen.

          Luhtaranta
Hollola, 7 ha, 2016
Porvoonjokeen eli Luhdanjo-
keen laskevalla rinteellä sakeaa 
lehtimetsää ja pienialainen vanha 
kuusikko. Linnustollisesti arvokas 
alue.
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Kolmannes metsästä sata vuotta 
sitten tapahtuneen tulipalon 
jäljiltä.

           Koiravuori
Pihtipudas, 74 ha, 2016
Tiheää kasvavaa metsää ja 
rakkakivikkoja laidoillaan iki-
petäjiä. Testamentin kautta 
syntynyt suojelualue.

           Kääntölä
Toivakka, 16 ha, 2016
Vanhaa sekametsää, jossa upeita 
vanhoja rauduskoivuja.
Testamentattu alue.

KYMENLAAKSO
Hiirettelänvuori

Iitti, 18 ha, 2013
Kymijoen rannalla kohoava Hii-
rettelänvuori reunametsineen. 
Lännessä ja idässä vuoren suojana 
vanhaa kuusimetsää. Poikkeuksel-
lisen monipuolinen lehtipuusto 
– raitojen runsaus ihastuttaa. 
Säätiön ensimmäinen suojelualue 
Kymenlaaksossa.

LAPPI
Ullatieva

Enontekiö, 11 ha, 2009
Kahden järven välisellä harjulla 
kasvava maisemallisestikin upea 
vanha metsä pohjoisessa Lapissa, 
lähellä Pallas-Ounastunturin kansal-
lispuistoa.

Pyrynmaa
Inari, 80 ha, 2012
Luonnon ja  maisemien rikkautta 
Ivalojoen rannalla: aihkien kir-
jomia rinnemänniköitä, vanhaa 
sekametsää keloineen, tulvakoi-
vikoita, jyrkänteitä, lampi, pieniä 
soita ja puro.

           Kuusimukka
Ivalo, 20 ha, 2016
Ivalojoen mutkassa sijaitseva 
kiehtova metsä, jossa kuusi esiin-
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tyy pohjoisrajallaan. Alue ulot-
tuu joesta entiseen jokiuomaan, 
Viekkalanjärveen.

PIRKANMAA
Mustikkamäki

Pälkäne, 7 ha, 2001 
Maisemallisesti tärkeä metsäkap-
pale järven ja hämäläiskylän 
läheisyydessä.

Korpivainio
Aimo Saksalan luonnonperintö-
metsä
Kangasala Kuhmalahti, 26 ha, 
2005 
Längelmäveden rantaan ulottuva, 
monipuolinen ja runsas metsä, 
jossa on aarniomaisia ytimiä. 

Haapalaakso
Urjala, 5 ha, 2009 
Isoja haapoja ja runsaasti laho-
puuta sisältävä aarniometsä, joka 
on syntynyt entiselle metsälaitu-
melle.

Pyssynkangas
Urjala, 7 ha, 2009 
Aito ikimetsä, liito-oravan elinpiiri, 
jossa on huomattavan suuria 
kuusia ja havumetsän sisällä myös 
vanhoja lehtipuita. Keskellä jyrkkä 
kallio keloineen.

Metsola
Valkeakoski, 7 ha, 2010 
Monimuotoinen vanhan metsän 
alue, jonka arvoa nostavat liito-
oravan elinpiiri ja kolme pientä 
puustoista suota.

Metsänpeitto
Pentti Linkolan nimikkometsä
Urjala, 18 ha, 2013–14
Kauttaaltaan vanhaa havuvaltais-
ta metsää, jossa  vanhoja koivuja
ja haaparyhmiä. Paljon eri-ikäistä 
lahopuuta. Kauniit maaston-
muodot – laaksoja, sammaleisia 
kallioharjanteita, suuria kiviä, 
 

KAINUU
Pahapuro 

Ristijärvi, 10 ha, 2013
Lähes kilometri kaunista luonnon-
tilaista puronvartta vanhoine leh-
tipuineen. Reunusmetsissä myös 
kuusikkoa ja suuria mäntyjä sekä 
pikkuaukioita. Säätiön ensimmäi-
nen suojelualue Kainuussa. 

Tulijoki 
Puolanka, 56 ha, 2014
Kangasmetsien ja rämeiden muo-
dostama kokonaisuus kirkasveti-
sen tammukkajoen varrella. Met- 
sä suurelta osin yli satavuotiasta, 
paikoin yli 150-vuotiasta. Alueen 
itäpäässä tulvaluhtaa. Metsässä 
viihtyvät pohjantikka ja kuukkeli, 
jokivarressa majavan lisäksi saukko.

KESKI-SUOMI
Aittosaari

Viitasaari, 5 ha, 2010 
Viehättävä ja ilmeeltään vaihteleva 
saarimetsä pohjoisella Keiteleellä.

Metsäpirtti
Uurainen, 7 ha, 2012 
Järeähköjen haapojen ja muiden 
lehtipuiden ryydittämää korpikuu-
sikkoa ja rämettä maarunkoineen 
ja pökkelöineen.

Mörkökorpi
Saarijärvi, 8 ha, 2013 
Harvinaisen luonnontilaista 
aarnikuusikkoa, jonka ilmettä 
monipuolistavat vanhat lehtipuut 
ja kilpikaarnapetäjät. Länsilaidalla 
on kostea korpi ja keskellä hehtaari 
umpeutuvaa niittyä sekä pihapiiri 
vanhoine puineen.

Linnunlaulu
Konnevesi, 7 ha, 2013 
Osin hyvin kivikkoista kuusi- ja 
mäntymetsää. Lännessä kahden Pa-
pulammen ja niiden välisen puron 
rantaa, idässä paljon koivua ja haa-
paa sekä liito-oravan asuinsija. 
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          Lampila
Töysä, 31 ha, 2016
Maisemallisesti viehkeä, ehjä 
metsä kallioineen, notkoineen 
ja lammenrantoineen, kaukana 
isoista teistä. 

POHJOIS-KARJALA
Tervavaara

Nurmes, 46 ha, 2005 
Vanhan aarniomaisen metsän 
suojelualue: liito-oravan, metson 
ja majavan asuinsijoja. Alueeseen 
kuuluu myös lampia ja puroja.

Vanamonsalo
Valtimo, 21 ha, 2011 
Rehevää varttunutta kuusimet-
sää Koivuvaaran etelärinteellä. 
Alueeseen kuuluu luonnontilaan 
palaavia hakkuuaukeita, niittyjä ja 
ketoja sekä hirsirunkoinen talo.

          Havukkakorpi
Juuka, 19 ha, 2016
Vanhaa, tiheää havuvaltaista 
metsää ja kiemurtelevan Räksiin-
puron viehättävä laakso. Liito-
oravan vahvaa elinpiiriä.

POHJOIS-POHJANMAA
Konttikangas-Karjoneva

Siikajoki, 92 ha, 2005, 2011 
Säätiön 2. suurin suojelalue. Kont-
tikankaasta puolet on metsää ja 
puolet ojittamatonta rämettä. 
Sen kaakkoispuolella avautuu 
Karjoneva, jonka ennallistaminen 
lintukosteikoksi etenee hyvin.

Koskenranta
Kuusamo, 14 ha, 2011 
Kappale koskematonta havumet-
sää itärajan tuntumassa lähellä 
suurta ojittamatonta Toolansuota. 
Alueeseen kuuluu noin kilometri 
kauniin Multikosken ja Multijär-
ven rantaa.

jyrkänteitä. Metsän läpi kulkeva 
puro osin luonnontilainen. 

          Kaukametsä
Vilppula, 18 ha, 2016
Hiljaisella seudulla sijaitseva vanha, 
moni-ilmeinen havupuumetsä, 
jossa tiedetään karhun talveh-
tineen.

POHJANMAA
Koppelonpesä

Kristiinankaupunki ja Karijoki, 
11 ha, 2010 
Kuntarajan molemmin puolin 
lahopuustoista, muun muassa liito-
oravan asuttamaa kangasmetsää 
sekä avointa kalliomännikköä.

Heinineva
Alajärvi, 37 ha, 2012–13 
Pohjanmaan hienointa suojele-
matonta suota, jonka pesimälin-
nusto erityisen monipuolinen 
lokkiyhdyskuntineen, kahlaajineen 
ja riekkoineen. 

Virvatuli
Halsua, 62 ha, 2014 
Ojittamatonta suota ja pirunpelto-
jen kirjomaa kangasmetsää Hal-
suan ja Perhon rajalla. Metsä-
peurojen laidunmaita.

50     Syrjäjoki
Perho, 15 ha, 2015
Tiheäpuustoista rämettä, jonka 
lounaislaidalla virtaa pieni lehti-
puiden ja katajien reunustama 
Syrjäjoki. Itä- ja koillisosassa kaksi 
koivujen ja haapojen vallitsemaa 
metsäsaareketta.

           Petäjäranta
Lestijärvi, 24 ha, 2016
Lestijärven rantametsä, jossa 
muinaisrannan päällä jättipetäjiä 
ja vanhaa kuusikkoa. Rauhoituksen 
piiriin kuuluu pitkä rakentamaton 
rantaviiva ja yksityinen vesialue 
pikkusaarineen.

          

Aarnivalkea-Kivisuo 
           laajennus
Kuusamo, 118 ha, 2013 ja 2016
Kahden kaupan kautta syntynyt 
vaikuttava kokonaisuus kau-
nista, ehjää nevamaisemaa ja 
erikokoisia metsäsaarekkeita, 
jotka kantavat ikivanhaa puus-
toa, käkkärämäntyjä, aihkeja, 
lampareita sekä kiemurteleva 
joki. Linnustollisesti arvokas alue. 
Vaihteleva lähimaisema ja kaunis 
kaukomaisema Kuusamon 
sinisille vaaroille.

POHJOIS-SAVO
Käpyranta

Tervo, 26 ha, 2009–14 
Moni-ilmeinen suojelualue 
Linnonsaaressa, sisältäen lähes 
kaikkia metsätyyppejä ja satoja 
metrejä Virmasveden rantaa. 

SATAKUNTA
Tapiola

Arvi ja Eija Laaksosen muisto-
metsä
Pori Noormarkku, 25 ha, 2010 
Poosjärven Itälahden eteläran-
nalla tulvivaa rantaluhtaa ja sitä 
reunustavia metsiköitä. Euroo-
panmajavan elinpiiriä. 

Hömötiaisenmetsä
Eura, 4 ha, 2010 
Pieni metsä suuren Pyhäjärven 
läntisellä rannalla, ytimenään 
vanha kuusikko.

Arkinmäki
Rauma, 3 ha, 2014
Lehtolaikkujen ja korpikosteikko-
jen rikastamaa tuoretta ja lehto-
maista kangasta Naturassa suojel-
tujen Pramin lehtojen kainalossa.
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LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄT

Luonnonperintösäätiö, Raatihuoneenkatu 13 A 1, 13100 Hämeenlinna     info@luonnonperintosaatio.fi
www.luonnonperintosaatio.fi      Yhteistyössä: www.ikimetsanystavat.fi

Anneli Jussila 
toiminnanjohtaja
040 586 3950

Arja Haakana
toimistosihteeri
044 302 5773

Tomteskog
Porvoo, 5 ha, 2013 
Vanhaa, yli satavuotiasta kuusik-
koa, iäkkäiden hieskoivujen 
luonnehtimaa metsänkolkka ja 
kilpikaarnamäntyjen valtaama 
matala kalliomäki. 

VARSINAIS-SUOMI
Riihikosken metsä

Salo Kiikala, 10 ha, 2003 
Rekijoen jyrkän itärannan komea 
kuusimetsä, lehtokasvillisuutta ja 
puronotkoja.

Enäjärven suoalue
Laitila ja Pyhäranta, 28 ha, 
2005–07 
Kolmen kaupan kautta syntynyt 
upea kokonaisuus, jossa vanhaa 
hämyistä kuusikkoa, kivenjärkä- 

leitä, kalliomännikköä ja Enäjär-
ven ruovikkoa saarineen.

Sorklonvainio
Pyhäranta, 14 ha, 2006 
Monipuolinen, erikoisia van-
hoja haapoja sisältävä metsä 
kallioselänteen ympärillä lähellä 
Ihodenjokea.

Topenginleija
Kustavi, 22 ha, 2007
IIkipetäjiä suon ja kluuvijärven 
rantamilla sekä kaunis kallio-
metsä.

Mustakorpi
Nousiainen, 13 ha, 2008
Tiheä, sankka korpimetsä, jota 
juhlistaa kilpikaarnamäntyjä 
kasvava mäki.

           Tapiolanvainio
Kokemäki, 16 ha, 2015
Aarniomainen lahopuustoinen 
metsä asumattoman metsäalu-
een laitamilla: rehevää korpea ja 
lähteisyyttä, paljon tuulenkaatoja. 
Tervalepikot vaihtuvat kankaiden 
jykeviinkin kuusikoihin ja kallion-
lakien männiköihin. Pohjantikan, 
peukaloisen ja puukiipijän asuinsija.

UUSIMAA
Limberg

Jussi Pesolan muistometsä
Lohja, 16 ha, 2008 
Todellinen eteläinen aarnio 
keloutuvine jättikuusineen ja 
maapuineen, aluskasvillisuutena 
pähkinäpensasta.
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LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN HALLITUS

Pentti Linkola
kalastaja-kirjailija, puheenjohtaja

Sääksmäki

Pentti Tiusanen
kirurgian erikoislääkäri

Kotka

Timo Helle
eläintieteen tohtori

Aska

Ari-Pekka Auvinen
pohjoisten alueiden 

metsäasiantuntija

050 413 3403

TOIMISTO

Hallituksen varajäsen:

Ari-Pekka Auvinen
tutkija, valokuvaaja

Oulu

Mikko Hovila
maanviljelijä, MMM agronomi

Somero

Reidar Palmgren
näyttelijä-kirjailija

Tampere

Sirpa Pietikäinen
europarlamentaarikko, 

kauppatieteiden maisteri

Hämeenlinna

Timo Luukkonen
aluevastaava

0400 977 886
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www.sll. /etela-hame

Pro natura 

Tavastia australis

Kutsu toimintaan!
Luonnonperintösäätiö tarvitsee 

lahjoituksiasi suojellakseen kallista 
maatamme. Jos haluat osallistua 
talkoisiin, messuille tai muuhun 

toimintaan, tule mukaan 
Ikimetsän ystäviin. 

Jäsenillä on etuoikeus päästä 
opastetuille retkille 

säätiön 
suojelualueille. 

www.ikimetsanystavat.fi

Ekokampaamo Oranssi | Tiina Heinonen | Palomäentie 30
Pyynikki, Tampere | 050 593 1721 | www.kampaamo-oranssi.com

GPSRETKET

Käytkö verkkokaupoissa? 

Tue ostoksillasi Luonnonperintösäätiötä. 

Rekisteröidy ja aloita varojen kerääminen: 

http://helpfree.ly/j773



Uutisia ikimetsästä

Suomen Luonto on asiantunteva 
ja innostava opas tutkimusmatkalle 
luontoon ja ympäristöön. 
Laadustaan palkittu luontotiedon 
aarreaitta kuvitetaan maan parhain 
luontokuvin. Lukijatutkimuksen mukaan 
lukijamme ovat erittäin tyytyväisiä 
ja pitävät lehteä luotettavana ja 
monipuolisena luontotiedon lähteenä. 
99 prosenttia on valmis suosittelemaan 
lehden tilausta ystävilleen. 
Suomen Luontoa julkaisee Suomen 
luonnonsuojeluliitto ry. Tilaamalla tuet 
samalla luonnonsuojelutyötä.

TILAA NYT!
www.suomenluonto.fi /

lehtitilaus

Tunturisopuli, Lemmus 

lemmus, on omapäinen, 

omaperäinen ja 

elintavoilleen uskollinen. 

Se on myös pohjoisen 

Fennoskandian ainoa 

kotoperäinen nisäkäs. 
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Mitä ihmettä? Tilaa, niin tiedät!


