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Luonnonperintösäätiön odotettu Metsän aika 2022 
-vuosikalenteri esittelee kaksitoista säätiön 
suojelualuetta kuvin, tekstein ja Juha Ilkan piirroksin. 
Metsän aika -kalenterin lisäksi saatavilla on 
Luonnonperintösäätiön Majavakalenteri 2022, 
jossa tutustutaan majavien jännittävään 
elämään Pepe ja Paula Forsbergin 
valokuvien välityksellä. 
Kalenterista löytyy kuvien lisäksi 
Pepe Forsbergin luontorunoja, 
joita Luonnonperintösäätiön 
suojelualueet ovat inspiroineet. 
Molempien kalenterien koko 
on seinälle ripustettuna A3 ja 
ne on painettu laadukkaalle 
FSC-sertifioidulle paperille. 
Kalentereiden tuotto käytetään 
ikimetsien hankintaan 
ja suojelutyöhön.

Luonnonperintösäätiön tukituotteita 
joka säälle: tilaa lämmin huppari tai  
viileä t-paita – itselle tai lahjaksi!

Pysy ajassa – tilaa vuosikalenteri! 

Luonnonperintösäätiön tukituotevalikoi-
ma on laajentunut. Nyt voit tukea säätiön 
toimintaa hankkimalla hienon viininpu-
naisen hupparin tai upean limenvihreän 
t-paidan. Tekstiilejä koristaa Luonnon-
perintösäätiön ja Ikimetsän ystävät ry:n 
yhteinen haapa-logo. Paitojen materiaali 
on 100 % sertifioitua luomupuuvillaa ja 
ne on tuotettu ja valmistettu reilun 
kaupan ehtojen mukaisesti. 

Nämä ja muut tukituotteet löydät Luonnonperintösäätiön verkkokaupasta: 
www.luonnonperintosaatio.fi/kauppa

Verkkokaupan lisäksi tukituotteita myy Luonnonperintösäätiön i k i m e t s ä -kauppa, joka 
palvelee Hämeenlinnan keskustassa osoitteessa Sibeliuksenkatu 2 
(Sibeliuksenkadun ja Palokunnankadun kulma). Tervetuloa tukituoteostoksille!
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Aloitin Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtajana joulukuussa 
2020, jolloin edellinen vuosilehti saapui juuri painosta. Siitä het-
kestä on nyt vierähtänyt kokonainen auringonkierto ja paljon on 
ehtinyt tapahtua. 

Vuosi 2021 oli Luonnonperintösäätiössä kiireistä aikaa. Toimin-
nan kokoluokka kasvoi uudelle tasolle ja samalla yhteishenki tiivis-
tyi. Kesällä muutimme uusiin toimitiloihin Palokunnankadulle, 
avasimme katutasoon Ikimetsä-puodin ja valmistelimme innolla 
Hakattu metsä ei vastaa -kampanjaa. Työtehtäviä jaettiin uudel-
la tavalla, jotta säätiön päätehtävää eli suomalaisten metsien ja 
soiden suojelua saatiin toteutettua paremmin. Nyt tämän työn he-
delmiä eli iloisia suojelu-uutisia on koottu yhteen kokonaisen leh-
den verran. Kiitos kuuluu teille, hyvät lahjoittajat, tukijat, vapaa-
ehtoiset ja mukana elävät sydämelliset suojelijat!

Vuoden aikana säätiö paransi viestintäänsä uudistamalla 
kotisivunsa ja kertomalla suunnitelmallisesti kuulumisiaan tie-
dotteiden ja uutiskirjeiden avulla. Vanhoista hyvistä perinteistä 
pidettiin kiinni, mutta samalla keksittiin uusia kujeita suojelu- 
toimien tehostamiseksi. Sen myötä tilauskirjat toimistolla pullis- 
telivat ja myös testamenttilahjoittaminen kasvoi voimakkaasti. 
Positiivinen palaute ja oivaltavat kehitysehdotukset johdattivat 
meitä kohti uusia ikimetsäisiä polkuja, joita kuljemme määrätie- 
toisesti eteenpäin. 

Suojelurintamalla olemme omalla panoksellamme raivanneet 
tietä kohti Euroopan Unionin mailleen suosittelemaa 30 % suo- 
jeluastetta. Esimerkiksi Etelä-Suomessa tavoitteista ollaan kauka-
na ja suojeluaste on hälyttävän pieni. Vain 3–4 % metsistämme 
on näillä leveyspiireillä suojeltu. Varoja luonnonsuojeluun tarvi-
taan juuri nyt, sillä uutena ilmiönä metsätiloja hamuavat myös 
monikansalliset rahastot.

Kuten Pentti Linkola totesi, jokainen luonnolle pyhitetty aari- 
kin on kullan arvoinen. Jokainen lahjoitus luonnonsuojeluun on 
tärkeä. Pienistä puroista syntyvät yhä ne joet, joilla pyrimme vas-
taamaan suojeluhaasteeseen. 

Hakattu metsä ei vastaa, joten vastataan yhdessä siitä, ettei 
arvokkaita metsiä tuhota. Tarvitsemme jokaista mukaan talkoi- 
siin. Suosittele siis Luonnonperintösäätiön kummiutta tai säätiölle 
lahjoittamista lähipiirissäsi. Tule vierailemaan Hämeenlinnaan 
Ikimetsä-kauppaan, niin kehitetään yhdessä uusia ja tehokkaita 
tapoja suojella luontoa. 

Vauhdikas 
toimintavuosi

Pepe Forsberg 
toiminnanjohtaja, 
Luonnonperintösäätiö



Anneli Jussila
suojelujohtaja, 

Luonnonperintösäätiö

Tervetulleita muutoksia on päästy tekemään, kuten säätiön perä-
simeen reippaasti tarttunut Pepe Forsberg kertoo viereisellä 
sivulla. Työolosuhteita on kehitetty ja henkilökuntaa lisätty teh- 
tävien runsautta vastaavaksi. Kollegani Pepe on mies paikallaan: 
ymmärtäähän hän sekä talouden että luonnon päälle. Aivan 
kuten säätiön perustajakin.

Luonnonperintösäätiön toiminnan ydin onkin pysynyt muut-
tumattomana: tehtävämme on hankkia pysyvään suojeluun luon- 
nonalueita, ensisijaisesti metsää, kuten myös suota, perin- 
nebiotooppeja, vesialueitakin. Kaikki muu tehdään tämän 
päämäärän puolesta. 

Suojelutyö on edennyt erinomaisesti kuluneena vuonna, huo-
limatta puunhinnan noususta. Vuoden lippulaivoja ovat Pentti 
Linkolan muistometsät: Kurikanlehto Sahalahdella Kangasalla ja 
Riuttasalo Toivakassa. Näissä metsissä siirtyi suojelun piiriin valta-
va määrä puita ja elämän monimuotoisuutta. Kansalaisten laaja 
osallistuminen muistokeräykseen teki suojelun mahdolliseksi. 

Pohjoisessa Suomessa sijaitsevat Euroopan viimeiset laajat 
luonnonmetsät. Luonnonperintösäätiö osallistuu myös niiden 
suojelemiseen – Ylä-Lapista ostimme kuluneena vuonna kaksi 
tärkeää metsää, yhteensä noin 100 hehtaaria. Näistä kuten muis-
ta hankituista alueista kerrotaan tämän lehden sivuilla.

Maailman metsissä vallitsee hätätila. Suomessa, metsäi-
sessä maassa, on pelastettava viimeiset luonnontilaiset ja nii- 
den kaltaiset metsät. Tällaisia metsiä löytyy suojelemattomina 
yksityismailta eteläisestäkin Suomesta, sieltä täältä. Säätiömme 
suojelee alueita kansalaisten välittömällä tuella. Konsepti on erit-
täin toimiva, varsinkin silloin kun hinta ei pääse kuumentumaan. 
Useita kauppoja on sovittu tämän lehden mennessä painoon 
eivätkä kaikki ehdi mukaan esittelyyn tänä vuonna. Näyttää siltä 
että Luonnonperintösäätiö pystyy suojelemaan kansallispuiston 
suuruisen alan vuosittain, eli tuhat hehtaaria. Ja sekin on vasta 
alkua. 

Suojelutyö jatkuu yhä tärkeämpänä, siitä lämmin kiitos teille 
tukijat, myyjät, alueiden lahjoittajat! Yhdessä ohitamme poliitik-
kojen hidastelun ja byrokratian ja annamme luonnolle tärkeintä 
mitä ihminen voi sille antaa – rauhaa.

Metsärauha
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Olen tehnyt Luonnonperintösäätiön vuosilehteä päätoimittajana jo 16 vuotta. Ensimmäisen lehden 

Ikimetsän henki tein 2006 Ilpo Piiroisen kanssa, toisen Matkalippu ikimetsiin Anni Kytömäen. Sen jäl-

keen julkaisun nimi on ollut Uutisia ikimetsästä. On aika antaa viestikapula eteenpäin lehden vetovas-

tuun osalta. Haluan sydämestäni kiittää kaikkia lukijoita näiden vuosien ajalta! Kiitän kaikesta pa-

lautteesta, myös kriittisestä. Luonnonperintösäätiön henkilökunnan vahvistuminen teki minulle mah-

dolliseksi kirjoittaa muistokirjani Pentti Linkolasta, ja ehkä saan tarttua myös uusiin suunnitelmiin kir-

joittamisen saralla. Uutisia ikimetsästä jatkaa, ja säätiön uutiskirjeen saa liittymällä tilaajiin. 
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Jukka Nousiainen 
keräsi rahaa metsien 
suojeluun
Soolotuotannostaan, Räjäyttäjistä ja Jytämim-
meistä tunnettu muusikko ja lauluntekijä Jukka 
Nousiainen täytti syyskuussa 40 vuotta ja käyn-
nisti sen kunniaksi syntymäpäiväkeräyksen Luon-
nonperintösäätiölle ja sen kautta vanhojen met-
sien suojeluun.

”Jos haluat antaa lahjan, anna se samantien 
jälkipolvillekin ja laita haluamasi summa Luon-
nonperintösäätiölle! Kerätään hemmetisti rahaa 
ja hankitaan metsää suojeltavaksi”, Nousiainen 
ohjeisti Facebook-sivullaan.

Nousiaisen syntymäpäiväkeräys oli voimassa 
syksyn 2021 keikkojen ajan. Nousiaisen mukana 
keikoilla kiersi Luonnonperintösäätiön rahalipas, 
minkä lisäksi keräykseen oli mahdollista osal-
listua Facebookissa ja tilisiirrolla Luonnonper-
intösäätiön keräystilille. 

Vuoden aikana monet muutkin tahot ovat 
keränneet Luonnonperintösäätiölle rahaa eri- 
laisten keräysten voimin. Luonnonperintösäätiö 
kiittää lämpimästi Jukka Nousiaista ja muita 
säätiölle rahaa keränneitä ja kannustaa edelleen 
järjestämään syntymäpäivä- ja muita keräyksiä 
luonnon hyväksi. 

Säätiö sai uudet 
toimitilat, kaupan ja 
kotisivut
Luonnonperintösäätiö muutti kesällä uusiin 
toimitiloihin osoitteeseen Palokunnankatu 20, 
Hämeenlinna. Säätiön toimistotilat sijaitsevat 
kakkoskerroksessa. Katutasoon Sibeliuksen-
kadun kulmaan avattiin samalla Luonnonpe- 
rintösäätiön I k i m e t s ä -kauppa ja taidegal-
leria, jossa myydään tukituotteita, lahjoituksina 
saatuja taide- ja arvoesineitä sekä pidetään tie-
dotus- ja muita tilaisuuksia. 

”Säätiön toiminnan kasvaessa paremmat 
toimistotilat olivat tarpeen. Uudet tilat mah-

Jukka Nousiainen & Kumpp synttärikeikalla Tullikamarin Pakka-
huoneella Tampereella 22.9.2021. Onnittelut myös 120 vuotta 
täyttäneelle Tullikamarille, joka on säätiön pitkäaikainen tukija.  
Kuva: Juho Hakkarainen

dollistavat entistä tehokkaamman varainke-
ruun. Syyskausi osoitti myös Ikimetsä-kaupan 
toimivuuden niin myymälänä kuin julkisena 
kohtaamispaikkanakin. Puodissa on pidetty on-
nistuneesti muun muassa tiedotustilaisuuksia ja 
kirjajulkkareita”, kommentoi säätiön toiminnan-
johtaja Pepe Forsberg.  

Ikimetsä-nimeä kantavan myymälän pe-
rustaminen kumpusi kesällä pidetyn hyvänte-
keväisyyshuutokaupan jälkihoidosta ja tarpees-
ta perustaa säätiölle uudenlainen varainhankin-
takanava. Myymälän avaaminen pikaisella 
aikataululla mahdollistui Satakunnasta saadun 
täsmälahjoituksen avulla. Nimettömänä py-
syttelevä palkittu luontokuvaaja halusi lahjoittaa 
Luonnonperintösäätiölle oman vanhan kamera- 
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UUTISIA

kalustonsa lisäksi uuden tavan kerätä varoja 
tärkeätä suojelutyötä varten, ja näin myymälän 
ovet saatiin auki heinäkuun puolivälissä.  

Toimitilauudistusten lisäksi Luonnonpe- 
rintösäätiön kotisivut kokivat kesän aikana pe- 
rinpohjaisen muodonmuutoksen. Uusia sivu-
ja suunniteltiin ja valmisteltiin huolella ja ne 
avautuivat yleisölle kesäkuun lopussa. Verkko-
sivu-uudistuksen on Luonnonperintösäätiölle 
toteuttanut digitoimisto Sitely. Käytettävyys 
on parantunut huomattavasti ja sivut on tuo-
tu näyttävästi tähän päivään. Sivujen kehit-
täminen yhdessä Sitelyn kanssa jatkuu ja sivu-
ja parannetaan palvelemaan Luonnonperin- 
tösäätiön tukijoita entistä paremmin.

Huutokaupalla 
varoja 
luonnonsuojeluun
Kesäkuussa järjestettiin Huutokauppa He- 
landerilla Luonnonperintösäätiön hyvänte-
keväisyyshuutokauppa, joka tuotti yli 
60 000 euroa suomalaisten metsien suo-
jeluun. 

Huutokaupassa myytiin yli kahdensadan 
tunnetun taiteilijan lahjoittamia teoksia, tai- 
teilijatapaamisia ja kulttuuritekoja. Teok-
siaan huutokauppaan lahjoittivat muun 
muassa kuvataiteilija Riitta Nelimarkka, 
oopperalaulaja Jorma Hynninen, taidemaa-
lari Kaj Stenvall ja kirjailija Rosa Liksom.

”Upeaa, että taiteilijat ja kulttuuriväki 
lähtivät isosti mukaan hienoon hankkee-
seen ikimetsien hyväksi. Huutokauppa oli 
hieno ja onnistunut kulttuuriteko”, kiittelee 
Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja 
Pepe Forsberg.

Ikimetsän ystävät ry tuki huutokaup-
pajärjestelyjä vapaaehtoisvoimin ja Huu-
tokauppa Helander ohjasi tuotot suoraan 
säätiölle ilman ostajan provisiota, jolla nor-
maalisti katetaan huutokauppakamarilla 
tehtävän työn synnyttämiä kuluja.

”Koko Helanderin henkilökunta halusi, 
että kohteista saatavat tuotot saatiin ohjat-
tua lyhentämättöminä suomalaisen luon-
non suojeluun”, kommentoi Huutokauppa 
Helanderin toimitusjohtaja ja meklari Mika 
Sirén.

Kuva: Arttu Hallberg
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Luonnonperintösäätiö pärjäsi hienosti 
Tradekan vuoden 2021 jäsenäänestyk-
sessä, jossa osuuskunnan jäsenet pääsivät 
vaikuttamaan lahjoituksen kohdistumi-
seen. Äänestykseen valitut kohteet oli-
vat jäsenten ehdottamia. Ääniä annettiin 
yhteensä 1867 ja säätiö keräsi niitä vii-
destä äänestyskohteesta eniten ja sai 
ikimetsien suojeluun yhteensä 13 000 
euroa. Summalla saadaan suojeltua ja 
rauhoitettua noin 2,6 hehtaaria suomal-
aista luontoa ja luotua lisää turvapaikko-
ja elämälle. Jaetulle toiselle sijalle tulivat 
TUL:n urheiluseurat ja Pelastusarmeijan 
Auta Ihmistä -keräys. Lahjoituksen saivat 
myös MIELI ry:n Sekasin-chat ja Partion 
Ystävät -rahasto.

UUTISIA

Kuhankeittäjä on kaunis ja erittäin uhanalainen lintu. Kuva: Ilpo Aalto

Luonnonperintö- 
säätiö voitti 
Tradekan lahjoitus-
äänestyksen

Meitä kummeja on nyt 
marraskuussa 2021 jo reippaasti yli 

1500. Kummimäärä on kasvanut
 kymmenen kuukauden aikana yli 

50 %. Liity sinäkin!

Ryhdy 
Luonnonperintösäätiön 
kummiksi!

Kummina tuet Luonnonperintösäätiön suo-
jelutyötä säännöllisesti kuukausi- tai vuosilahjoit-
tajana. Kuukausilahjoitus on kummille helppoa 
ja vaivatonta. Valitse sinulle tärkeä kummikohde 
ja aloita jatkuva kuukausilahjoittaminen valitse-
mallasi summalla. Kummin lahjoitussumma on 
vähintään 10 euroa kuukaudessa tai 120 euroa 
vuodessa, opiskelijoille ja vähävaraisille 5 euroa 
kuukaudessa tai 60 euroa vuodessa.

Voit täyttää liittymislomakkeen osoitteessa:
www.luonnonperintosaatio.fi/lahjoita/
liity-kummiksi. 
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HAKATTU METSÄ 

EI VASTAA

hakattumetsa.fi

Hakattu metsä ei 
vastaa -kampanja 
herättää suojelemaan 
ikimetsiä
Luonnonperintösäätiö käynnisti syksyllä 2021 
Hakattu metsä ei vastaa -kampanjan, jonka 
tuotoilla pelastetaan uhanalaisia metsiä koko 
Suomesta. Kampanja näkyy ja kuuluu mediassa 
laajasti aivan syystä, sillä metsien tilanne Suomes-
sa on hälyttävä ja suojeltuja alueita on liian vähän.

Enemmistö uhanalaisista eliölajeista elää met-
sissä. Hakkuut ja metsien muuttaminen talous- 
metsiksi on tuhonnut eläin- ja kasvilajien 
elinympäristöjä. Lahopuun vähentyminen ja 
puiden hakkuuvimma ovat ajaneet lajeja ahtaal-
le ja seuraukset ovat kaikin puolin karut: metsät 
ovat nuorentuneet, puusto yksipuolistunut ja 
luonto köyhtynyt.

Eri puolilla Suomea on vielä jäljellä luonnon-
tilaista metsää, joka vaatii suojelua. Luonnon-
perintösäätiö hankkii Hakattu metsä ei vastaa 
-keräyksen tuotoilla uhanalaisia metsiä ja takaa 
niille pysyvän rauhoituksen. Kuvitus: Christer Nuutinen

www.hakattumetsa.fi

 

Luonnonperintösäätiö, Etelä-Savon lintuharrasta-
jat Oriolus ry, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys 
ry, Kangasniemen Luonto ry, Pidä Saaristo Siistinä 
ry ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon 
piiri avasivat heinäkuussa kampanjan, jonka tar-
koituksena on etsiä ja suojella kuhankeittäjälle 
kotimetsä Etelä-Savosta. Kampanjan suojelijana 
toimii arkkiatri Risto Pelkonen.

Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) on Suomessa 
rauhoitettu lintulaji, joka on vuodesta 2015 määri- 
telty erittäin uhanalaiseksi. Se pesii lähinnä Etelä- 
ja Järvi-Suomessa ja se on Etelä-Savon maakun-
talintu. Kuhankeittäjän tyypillisiä elinympäristöjä 
ovat vanhat, vesistöjen lähettyvillä sijaitsevat 
lehtimetsät, joiden suojeleminen on ratkaisevan 
tärkeää lajin säilymisen kannalta.

Kuhankeittäjän kotimetsän suojelemiseen voi 
osallistua lahjoittamalla valitsemansa summan 
kampanjaan. Myös yritykset, yhteisöt ja muut 
tahot ovat tervetulleita tukemaan hanketta itse 
päättämällään summalla. Kuhankeittäjän koti- 
metsän etsimisestä ja suojeluprosessista vastaa 
Luonnonperintösäätiö.

Lahjoitusohjeet löytyvät 
Luonnonperintösäätiön verkkosivuilta 
osoitteesta: luonnonperintosaatio.fi/
kampanjat/kuhankeittajan-kotimetsa 
-etela-savoon/

UUTISIA

Kuhankeittäjälle 

etsitään kotimetsää Etelä-Savosta
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Pentti Linkolan 
muistometsät

Muistolehdon sylissä
Teksti: Anneli Jussila Kuvat: Matti Kuusela

Kammiostaan korkeasta

katselee hän mailman piirii,

taisteloa allans’ monta;

havu-oksan rauhan-viiri

päällänsä liepoittaa.

Aleksis Kivi: Laulu oravasta

Sahalahden Kurikanvuoren läntisellä ja luoteisel-
la rinteellä kasvaa ihmeellisiä puita. Alkukesän 
päivänä, ensikäynnilläni tähän metsään kuljin 
eläinten polkua, joka kaarteli kohti vuorenlakea. 
Kuuntelin mustapääkerttua ja tiltaltteja, ja nuuh-
kin metsän hyvää raikasta tuoksua. 

Paljon olen metsiä nähnyt ja nuuhkinut, mut-
ta en juuri tällaista – ympärilläni kohosi jättiläis-
puita. Niin voi sanoa, eteläisen Suomen mitta-
suhteissa. Monen puun kohdalla täytyi oikein 
pysähtyä ja jäädä katselemaan niska kenossa. 
Halaaminen oli joidenkin paksujen runkojen 

Kuva: Raine Lehtoranta
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kohdalla mahdotonta. Ne olivat liian paksuja. 
Pitkiäkin ne olivat, ja puustoarvion mukaan – lu-
kujakin on tässä työssä silmäiltävä – voi päätellä 
monien puiden ylittävän reippaasti 30 metrin 
korkeuden, tavoittelevan jo neljääkymmentä. 
Hakkuufirmojen kynnet taitavat olla pitkään syy-
hynneet päästä latomaan pinoon näitä suurel-
ta osin yli 400 kiintokuution metsähehtaareja!

Tuloksetta, sillä Pentti Linkola pelasti tämän 
metsän. Tarkemmin sanottuna Pentin muisto- 
keräys, jonka varojen turvin metsä ostettiin men-
neenä kesänä eläinlääkäri Sirkka Pyhälältä. 
Metsä sijaitsee Pentin vanhoilla retkimailla Sa-
halahdella, Pirkanmaan eteläosassa, vanhassa 
suuressa Hämeessä, joka aikoinaan ulottui me-
restä mereen ja käsitti suuren osan Sisä-Suomea. 
Kurikanvuoren metsän pohjois- ja länsipuolella 
lainehtii ihana Längelmävesi.

Kurikanlehdon rakenne on erikoinen: runsaas-
ti satavuotiaita ja vanhempia puita, mutta myös 
keskikerroksen kasvavaa sukupolvea sekä aivan 
nuoria puulapsia. Useissa vanhoissa metsissä ker-
roksisuus on melko vähäistä ja puusto on usein 
tasaikäistä – joskus tasaikäisyys selittyy sillä, että 
puusto on alkanut kasvaa palon jälkeen, useam-
min kuitenkin metsää tasaikäistävällä käsittelyllä. 

UUDET ALUEET Kurikanlehto
14 hehtaaria

Kangasala, Pirkanmaa

Tässä rinnemetsässä kulkiessaan voi miettiä 
paikan omaa erityistä historiaa. Todennäköises-
ti Kurikanlehdossa on joskus laiduntanut karja. 
Suuria puita ei ole koskaan täältä poimittu pois 
eikä koivuja ole vainottu. Hämmästyttävä moni-
lajisuus ilahduttaa silmää – mahtikuusia, kilpikaar-
naisia mäntyjä, joiden määrä lisääntyy ylempänä 
rinteellä, luonteikkaita ikivanhoja rauduskoivuja, 
osa pökkelöinä. Keskikerroksessa pihlajaa, har-
maaleppää, paikoin haapaa ja raitaa, ja myös 
metsälehmusta ja metsävaahteraa – jalopuiden 
aarteita, vähäisinäkin esiintyminä rikastuttamas-
sa suojelualuetta. 

Kurikanlehtoa rikastuttaa myös Kurikan-
vuoren laen 140 metrin korkeudella oleva laki-
tasanne, josta osa tuli suojelualueen puolelle. 
Ylhäällä maisema on karua, kuin eri leveysas-
teilta, ja puut paljon pienempiä, vaikka lienevät 
yhtä vanhoja kuin rinteiden mahtavat puut.

Tässä neljäntoista hehtaarin metsässä on lähes 
kaikkea sitä, mitä Pentti Linkola metsissä rakasti – 
myös suurta kauneutta. 



Erään metsän selviytymistarina
Teksti: Sirkka Pyhälä, Kurikanlehdon myyjä Kuva: Anneli Jussila

Antti-enoni oli minulle tärkeä ihminen. Elämäs-
säni oli monenlaista meneillään, ja yhteydenpito 
enoon oli satunnaista, kun hän äkillisesti kuo-
li vuonna 2010. Muistan ikäni suruviestin tuo-
neen puhelun, jonka sain poimiessani mustikoi-
ta Paarentien lähellä. Se marikko aukkohakattiin 
myöhemmin, ja taimikkopusikosta on enää turha 
hakea mustikoita.

Leskiemännän kuoltua vuonna 2018 yllätyin 
havaitessani olevani neljännesperijä autioituneel-
le maatilalle. Lisää järkytyksiä seurasi, kun perin-
nönjaossa selvisi, että olen ainoa oikeustoimikel-
poinen ja elossa oleva lähisukulainen Antti-enon 
puolelta. Eräs toinen perijä oli holhoojan kautta 
edustettuna, siltä taholta toive perintötilan jaosta 
oli selkeä: ”Rahana omaisuus, kiitos”. Perikunta oli 
jo kilpailuttamassa isoa päätehakkuuta, kun sain 
tämän estettyä ottamalla oman osani perinnöstä 
metsämaana. Voi sanoa, että minä pelastin Kuri-
kanlehdon hakkuulta, mätästykseltä ja kannon-
nostolta vuonna 2018. 

Emme tiedä varmasti, minkä ansiosta eno jätti 
Kurikanvuoren rinnemetsän varttumaan rauhas-
sa. Keskisen suvussa on luonto- ja eläinrakkaus 
kulkenut monessa polvessa. Äitini isä Johannes 
Keskinen jutteli usein eläinten ajatuksia ääneen, 
sanoitti koiran tai kukon sielunelämää lapsille. 

Keskisen väen harrastuksiin kuului myös lintujen 
tarkkailu. Siihen aikaan luonnon seuraamiseen 
olikin hyvät mahdollisuudet, kun Keljontietä ei 
vielä ollut rakennettu, ja vain kurainen kärrypolku 
yhdisti metsien keskellä sijaitsevan talon kylään. 

Omia eläinhavaintoja Kurikanlehdon metsästä 
on runsaasti. Olen nähnyt pyyn, teeriparven ja 
korppipariskunnan, jonka epäilen pesivän tie- 
noolla. Kääpiä metsässä on lukemattomia erilaisia 
ja pökkelöt ovat täynnä hyönteisten poistumis-
reikiä. Ruskopehkiäisiä satuin saamaan viitisen 
kappaletta samaan kuvaan niiden ruokaillessa la-
hon puun rungolla toukokuussa. 

Linnuista olen havainnut myös hippiäisen, 
hömö- ja töyhtötiaisen, pyrstötiaisen ja puukii-
pijän sekä jälkiä palokärjestä ja pohjantikas-
ta. Käpytikalla on taontapajansa puolikuivassa 
havupuussa metsän keskellä. Ahman jälkijotos 
kulki alueen eteläpuolelta pari vuotta sitten.  
Onpa alueella takavuosina viihtynyt karhukin.

Metsästä löytyy monia erikoisia kohtia, muun 
muassa valtavasti liekoa kasvava vanhojen 
kuusten alusta sekä paikka, jossa paksu sammal-
kerros joustaa saappaan alla kuin vesipatja. Luon-
nonperintösäätiö mahdollisti tämän kaiken säily-
misen jälkipolville, kiitos siitä!

Pentti Linkolan muistometsät
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Terve metsä,

Terve vuori,

Terve metsän ruhtinas!

Aleksis Kivi: Metsämiehen laulu

Keski-Suomen Toivakassa ja sen lähikunnissa, lä-
hellä Päijännettä, on edelleen jäljellä villejä, laajo-
ja ja vaikeakulkuisia metsämaastoja. Täällä Suuren 
Järven koillispuolella maisemien korkeuserot ovat 
huomattavia, vuoret metsäisiä ja seutu harvaan 
asuttua. Peltojen ja teiden raivaus on ollut monin 
paikoin mahdotonta, ja monia alueita on jäänyt 
sivuun rintamailta. Se on ollut luonnon onni.

Täältä, syvältä sydänmailta, löytyi hieman yl- 
lättävällä tavalla jatkoa Pentti Linkolan muisto-
metsähankinnoille. Muistokeräys oli kokonaisuu- 

Teksti: Anneli Jussila Kuvat: Mari Helkiö

Riuttasalo
 koko ala: 76 hehtaaria, 

Luonnonperintösäätiön osuus: 38 hehtaaria
Toivakka, Keski-Suomi

UUDET ALUEET

Riuttasalo – pieni erämaa
Pentti Linkolan muistometsät

tena tuottanut kesällä jo 425 000 euroa – nyt saldo 
on yli 443 000 euroa, mikä on kaikkien aikojen ke-
räysennätys Luonnonperintösäätiössä. Kurikanleh- 
don kauppa oli vienyt tästä summasta alle puolet.

Kiinteistönvälittäjälle ilmaantui kesäkuulla 
myyntiin Riuttasalo Toivakasta. Se oli lähtöhin- 
naltaan niin kallis, että Luonnonperintösäätiö ei 
yksinään olisi pystynyt sitä ostamaan. Myynti-il- 
moitus kertoi, että kyseessä oli noin 76 hehtaarin 
laajuinen, siis poikkeuksellisen suuri myytävä 
yksityistila, josta metsämaata olisi noin 75 hehta-
aria. Tila oli erittäin puustoinen ja siihen kuului 
noin hehtaarin lampi.
 Muutaman puhelinsoiton myötä syntyi yhteis- 
työkuvio Päijänteen luonnonperintösäätiön 
(Plups) kanssa. Kaksi säätiötä alkoi suunnitella 
yhteistä tarjousta, ja mikäli onnistuisimme, os-
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taisimme Riuttasalon yhdessä. Kolme naista – 
allekirjoittanut, säätiömme aluehallinnoija Mari 
Helkiö ja Plupsin Marjo Kuisma – katosi kesäi-
seen Riuttaan. Kun tulimme ulos sen taikapiiristä, 
olimme vahvasti vakuuttuneita alueen arvosta.

Plupsin puheenjohtaja Markku Kaloniemi 
totesi, että oli perustanut säätiönsä Pentin esi-
merkin innoittamana ja koki suureksi kunniaksi 
olla mukana hankkimassa Pentin muistometsää. 
Päijänteen läheisyys sopi kuvaan senkin takia, 
että Pentin elämän olennainen ajanjakso kalasta-
jana toteutui juuri tämän suurjärven aalloilla.

Tarjous oli tehtävä riittävän korkeana, sillä 
metsämarkkinat ovat ylikuumentuneet eteläi-
sessä Suomessa. Hintaa haettiin erilaisilla lasku-
toimituksilla ja rinnakkaisarvioinneilla. Lopulta 
kävi niin, että tekemämme tarjous oli muutaman 
tuhannen korkeampi kuin lähimmäs osunut hak-
kuufirman tarjous. 

Papereiden piti olla kunnossa, kauppapäivä 
sovittiin, mutta ostomatkalla Jyväskylään tuli 

vastaan kummallisia esteitä. Juna jäi seisomaan 
jonnekin Jämsän ja Jyväskylän välille, kun rata oli 
tukkeutunut vastaan tulevan junan veturin rik-
kouduttua. Pitkän odottelun jälkeen juna taas 
lähti liikkeelle ja pääsin myöhässä Jyväskylän ase-
malle, mutta oli mahdotonta saada taksia asemal-
ta eteenpäin. Kun sain lopulta taksin lennosta, en 
päässyt siitä ulos, kun kuljettajalla rikkoutui mak-
supääte ja maksaminen näytti mahdottomalta. 
Mikäli minulla ei olisi sattunut olemaan käteistä 
mukana – mikä on harvinaista –, olisin jäänyt ties 
kuinka pitkäksi ajaksi odottelemaan kuljettajan 
kanssa satelliittien oikeaa asentoa. 

Tekniikka kiukutteli ikään kuin tarkoitukselli- 
sesti, oltiinhan ostamassa muistometsää suurelle 
antimodernistille Pentti Linkolalle. 

Ehdin lopulta kaupantekotilaisuuteen vain 
muutaman minuutin myöhässä. Plupsin Kalo-
niemi, välittäjä Päijänteen metsänhoitoyhdistyk-
sestä sekä myyjät jo odottivat minua. Suuri kaup-
pa saatiin tehtyä kaikkien osapuolten iloksi. 



Uutisia ikimetsästä | 15

Riutan erämaa

Muistometsä on erikoinen, jylhä metsäalue lähellä 
Leivonmäen kansallispuistoa. Riuttasalon nimi 
viittaa paikallisessa kielessä vaikeakulkuisuuteen, 
erämaisuuteen.

Leivonmäen kansallispuisto oli Pentille tut-
tu; retkeilin siellä 1990-luvulla hänen kanssaan, 
ja paljon aiemmin Pentti oli rengastanut lintuja 
läheisen Vaarunvuoren maisemissa.

Riuttasalon ydinosa, noin 43 hehtaaria, on 
nimetty Pentti Linkolan muistometsäksi, kun taas 
loppuosa – joka sisältää myös nuorempaa metsää 
– jää kasvamaan tukialueeksi. Keräysvaroja käytet-
tiin metsään siinä suhteessa kuin siellä esiin-
tyy vanhaa puustoa ja nuorempi osa rahoitettiin 
säätiön muista varoista. 

Riuttasalon sydämessä heijastelee taivas-
ta salaperäisen tyyni suorantainen lampi, Pieni 
Loppanen, jonka eteläpuolella nousee metsää 
hallitseva vaikeakulkuinen Loppasenvuori, 
jyrkänteineen ja kapuajan palkitsevine näköa-
loineen. Vuori ja lampi ovat muistometsän hallit-
sevat elementit, mutta alueeseen mahtuu paljon 
muutakin. Pohjoispuolella metsä levittäytyy rau-
hallisena, kauniina ja vaikuttavan vanhapuus-
toisena mäntykankaana, jossa esiintyy koste-

ampia painanteita ja muutama suuri jääkauden 
tiputtama kivenlohkare. Lammen itäpuolella 
sijaitsee naapurin noin 10 hehtaarin suojelu-
alue, joka hienosti tukee suojelualuetta Pienen 
ja Suuren Loppasen välissä. Vuoren länsipuolel-
la sankassa, hämärässä metsässä kasvaa myös 
lehtipuuta. Erityisesti ilahduttavat suuret haavat 
ja liito-oravien runsaat merkit. Maasto on monin 
paikoin rehevää, jopa lehtomaista saniaisineen ja 
paatsamineen.

Alueen lintuelämä on rikasta. Riuttasalosta on 
ehtinyt tulla havaintoja ainakin seuraavista lajeista: 
pikkusieppo, idänuunilintu, metso, pyy, kanahauk-
ka, varpushaukka, kehrääjä. Nimenomaan kehrää-
jä vaikuttaa viihtyvän alueella. Tulevana vuonna 
saadaan varmasti uutta tietoa alueen lajeista. 

On epäilyjä karhun liikkumisesta alueella, ja 
toivomme sen löytävän Riuttasalosta rauhallisen 
talvehtimispesän. Metsästys tulee olemaan al-
ueella kielletty. Pentti Linkola, joka jossain määrin 
ymmärsi metsästystä elinkeinona, ei halunnut 
sallia sitä Luonnonperintösäätiön suojelualueil-
la. Hänestä oli tärkeää perustaa riittävän laajoja 
turva-alueita, joissa luonto saa täyden rauhan. Nyt 
se toteutuu hamaan ikuisuuteen suuren luonnon-
suojelijan omassa muistometsässä.
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Keväällä säätiö teki kaupat Juuassa sijaitsevasta 
noin kymmenen hehtaarin alueesta, jota omista-
ja tarjosi edullisesti suoraan ostettavaksi. Alue 
sijaitsee laajan Kuohusoiden suoalueen reunalla 
ja saikin nimekseen Kuohunlaita. Kuohunkierron 
luontopolku melkein sivuaa Kuohunlaidan koil-
lispäätyä ja lähialueella saman luontopolun varres-
sa ovat myös Juuan seurakunnan ylläpitämät laavu 
ja erämaakirkko.

Kuohunlaidan maastoissa avoimet nevat vaihet-
tuvat puustoisiin rämeisiin ja kangasmaan metsiin, 
joissa on korpinotkelmia. Aluetta ei ole milloinkaan 
ojitettu, joten siellä on runsaasti muun muassa 
metsäkanalinnuille tärkeitä luonnontilaisia metsän 
ja suon vaihettumavyöhykkeitä. Alueella tiede-
tään elävän niin metsoja, teeriä kuin riekkojakin. 
Säätiön ostaman alueen pohjoispuolella Kuohu-

Kuohunlaita
tarjoaa 
turvapaikkoja
metsäkana-
linnuille
Teksti ja kuvat: Janne Leppänen

soiden märimmällä alueella on useita pieniä lam-
pia, joilla pesivät sekä kaakkuri että metsähanhi. 
Metsähanhet varmastikin ruokailevat myös Kuo-
hunlaidan alueella.

Puustoiset alueet on hakattu viimeksi noin 
kuusikymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen luon-
taisesti nousseita metsiä on taimikkovaiheessa 
todennäköisesti raivattu, mutta varsinaisia har-
vennushakkuita ei ole tehty. Mänty on vallitse-
va puulaji ja lisäksi alueella on kuusta, koivua ja 
haapaakin.  Harventamattomuuden ja syntyhis-
torian vuoksi varttuvaan metsään on jo muodos-
tunut luonnonmetsän rakennepiirteitä, kerroksel-
lisuutta ja eri-ikäisyyttä. Kuohunlaita sijaitsee yli 
200 metriä merenpinnan yläpuolella niin sanotul-
la supra-akvaattisella eli vedenkoskemattomalla 
alueella, jota Itämeren eri vaiheet eivät ole huuh-
toneet. Myös lumituhot vaikuttavat täällä metsän 
kehitykseen ja tuottavat lahopuuta. 

Muutamat alueen vanhat, hakkuista sääs-
tyneet ikipetäjät saavatkin nyt rauhassa seurata, 
kuinka uusi puustosukupolvi varttuu ikimetsäksi 
turvassa hakkuilta.

Kuohunlaita
9,4 hehtaaria

 Juuka, Pohjois-Karjala

UUDET ALUEET
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Teksti ja kuvat: Mikko Hovila

Viitasammakkokin viihtyy 
Järvenrannassa

Vakka-Suomesta Taivassalon kunnasta ostettiin 
kesällä suojeluun noin kahdeksan hehtaarin Jär-
venranta-niminen metsäalue. Sen myi säätiölle 
Pekka Alho, joka halusi metsänsä säästyvän avo-
hakkuulta. 

Uusi suojelualue sijaitsee maamme moni-
muotoisimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä, niin 
kutsutulla tammivyöhykkeellä lounaisimmassa 
Suomessa. Suojelualueen pinta-alasta neljännes 
on kuivatun Taipaleenjärven länsiosaa, joka on 
muodostunut järviruokoa kasvavaksi kosteikoksi. 
Nimi Järvenranta viittaakin tähän kadonneeseen 
järveen. Kosteikolla on tavattu rauhoitettua vii-
tasammakkoa, joka on EU:n luontodirektiivissä 
saanut erityissuojeltavan aseman. Myös pajusirkut 
ja ruokokerttuset, ruovikkojen lintulajit, viihtyvät 
Järvenrannassa.

Kosteikko vaihettuu metsäksi kapealla koivua 
kasvavalla luhtavyöhykkeellä, joka tulva-aikoina 
on veden peittämää. Järvenrannan länsireunalla 
on pari hehtaaria järeämpää sekapuustoa, joka saa 
ajan kuluessa lisää vanhan luonnonmetsän piirtei-
tä. Paikoin jo järeiksi kasvaneet haapojen tuntu-
massa kulkija voi kohdata raikuvasti huutelevan 
palokärjen. Pekka Alho kertoo, että kevättalvella 
kuluvana vuonna hän näki metsässä uhanalaisen 
valkoselkätikkakoiraan, mahdollisesti reviirillä.

Metsäala jatkuu kaakkoisosaan, missä kasvaa 
järeitä mäntyjä. Alueella on myös metsittyvä 
keto katajineen sekä viljelemättä jäänyt, umpeen 
kasvava peltoheitto, jotka kertovat alueen histori-
asta. Pelloilla saalistaa hiirihaukka, jolle uusi suo-
jelualue luo pysyvän turvapaikan.

UUDET ALUEET Järvenranta
7,9 hehtaaria

Taivassalo, Varsinais-Suomi

Tule mukaan tarjoamaan turvapaikkoja elämälle.  

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ

Anna lahjaksi pala ikimetsää.
Luonnonperintösäätiö ostaa 
luonnonalueita pysyvään luonnonalueita pysyvään suojeluun.suojeluun.

info@luonnonperintoonperintosaatio.fi | www.luonnonperintosaatio.fi
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Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila, Pertti Salolainen ja WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kävi-
vät kesäretkellä Päivänsalossa ja kiinnittivät paikoilleen Pertinkulma kakkosesta kertovan kyltin.

Pertti Salolaisen juhlalahjoitus 
vauhditti Päivänsalon suojelua
Teksti: Anneli Jussila Kuva: Teemu Hintsanen

Luonnonperintösäätiö ei suinkaan onnistu voit-
tamaan kaikkia tarjouskilpailuja, joihin osallis-
tuu, mutta alkuvuodesta päästiin juhlistamaan 
tärkeää onnistumista: Paimelasta Lahden ja 
Vääksyn väliltä saatiin voitto 24,3 hehtaarin met- 
säalueesta kiperässä kisassa. 

Uusi suojelualue sijaitsee päättyvän tien 
päässä hiljaisella seudulla aivan kuntarajalla. 
Valtaosan alueesta muodostaa hämmästyttävän 
luonnontilaisena säilynyt järeä, yli satavuotias 
kuusimetsä, joka kasvaa lehtomaisella kankaalla. 
Metsässä on myös komeita haaparyhmiä, pieniä 
kallioita tihkupintoineen, kaksi soistuvaa painan-
netta ja kalliomännikkö palleroporonjäkälineen. 
Länteen laskeva rinne kasvaa nuorempaa leh- 
tipuustoa, joka on luonnontilaisesti kylväytynyt, 
joukossaan myös jalopuita kuten metsälehmusta. 

Päivänsalon yhteyteen saatiin suojeltua myös 
siihen liittyvä erillinen metsäkappale, kun mi- 
nisteri ja pitkäaikainen kansanedustaja Pertti Sa-
lolainen keräsi 80-vuotisjuhlapäivänsä kunniaksi 
WWF:n kautta 26 000 euroa metsien suojeluun. 
WWF ja Salolainen päättivät lahjoittaa Luonnon-
perintösäätiölle keräyksen tuoton, jolla voitiin 
suojella noin 2,5 hehtaaria puustoista ikimetsää. 

Pertti Salolainen on WWF Suomen perustaja 
ja kunniapuheenjohtaja sekä Luonnonperintö- 

säätiön pitkäaikainen tukija. Hän kannustaa ihmi-
siä lahjoittamaan luonnonsuojeluun. Päivänsalon 
suojelussa kaksi säätiötä yhdisti voimavaransa 
luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Salolaisen syntymäpäiväkeräyksen varoilla os-
tettu Päivänsaloon kytkeytyvä alue nimettiin Per-
tinkulma kakkoseksi. Pertinkulma ykkönen, jonka 
oston Salolainen rahoitti vuonna 2016, sijaitsee 
Paimelan Koirasuonmäen kylkiäisenä. Se on lin-
nunteitse melko lähellä Päivänsaloa samoin kuin 
Kullerolehdon suojelualue. 

Päivänsalo ja Pertinkulma kakkonen ovat tärkeä 
lisä Paimelan arvokkaaseen suojelualueiden 
“saaristoon“, toisiaan lähellä sijaitsevien suojelu-
alueiden ketjuun, joka muodostaa ekologisesti 
merkittävän vanhojen metsien verkoston Päi-
jät-Hämeessä.

Luonnonperintösäätiön, WWF:n ja Pertti Salo-
laisen yhteisellä retkellä kesäkuun alussa Päivän-
saloon kiinnitettiin paikoilleen Pertinkulma kak-
kosesta kertova kyltti.

Tilaan kuului myös peltoa ja rakennusryhmä, 
jonka säätiö kesällä myi paikalliselle luonnon- 
ystävälle toiveenaan mahdollisimman luonnon-
mukainen viljely.

Päivänsalo
24,3 hehtaaria
Hollola, Häme

UUDET ALUEET
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Karttaa katsellessa tulee usein mietittyä, miksi jokin 
kylä tai kaupunki on muodostunut juuri siihen, 
missä se nyt on. Osa syistä on ilmeisiä. Suomessa 
taajan asutuksen synty liittyy lähes aina vesistöihin 
kulkureitteinä. 

Kittilän osalta kylän muodostumisen Ounas-
joen varteen ymmärtää siis hyvin, mutta miksi 
juuri siihen kohden? Vähän kylän pohjoispuolella 
Ounasjokeen liittyy lännestä Aakenusjoki. Jokien 
yhtymäkohta olisi ilmeinen markkinapaikka, mut-
ta Aakenusjoki lienee liian kapea ja lyhyt, jotta sillä 
olisi koskaan ollut suurta merkitystä kulkuväylänä.

Kartalla huomio kiinnittyy kylän kohdalla 
Ounasjoessa olevaan pattiin.

Patti on nimeltään Karjarannanniemi. Tällä yli 
neliökilometrin laajuisella maa-alueella ei ole 
ainoatakaan asuinrakennusta, sillä koko alava 
niemi jää säännöllisesti kevättulvan alle. Miksi sen 
voi kuitenkin kuvitella olleen keskeinen tekijä Kit-
tilän kehitykselle?

Lapissa ei ole ylitarjontaa hyvistä laidun- ja niit-
tymaista. Joen tuomista maa-aineista koostuvana 
rehevänä tasankona Karjarannanniemi on kuiten-
kin ollut juuri sitä: täydellinen heinäniitty ja laaja 
laidun kylän lampaille ja lehmille.

Kittilän historiaa tutkineen Esko Vesalan mu-
kaan Kittilässä oli 1800-luvulla jopa voin ylituotan-
toa. Voita vietiin silloin Kittilästä pororaidoilla aina 
Pohjois-Norjaan saakka. Melkoinen suoritus kylälle, 
joka sijaitsi tukevasti maatalous-Suomen Lapin po-
rokylistä erottaneen Lannan rajan tuolla puolen.

Karjarannassa sijaitsivat myös Liisa Ojasen, 
syntyjään Maija-Liisa Vanhasalmen lapsuuden nii-

tyt. Liisan lapsuudessa 1940- ja 50-luvuilla Karja-
rannassa pidettiin kotitalon ja sukulaisten lehmiä. 
Toiselta palstalta niitettiin heinää talveksi. Niityn 
laidalla oli punahiekkainen uimapaikka Ounasjo-
en mutkassa.

Ajat muuttuivat nopeasti ja pian Liisan lap-
suuden niittytalous oli historiaa Lapissakin. 
Vanhasalmelta lehmät lähtivät jo 60-luvun alussa. 
Karjarannan maisema koostuisi todennäköisesti 
jo valtaosin metsistä, mikäli tulva ei olisi vaikeut-
tanut puiden kasvua.

Nykyaikana perinneympäristöt ovat uhana- 
laisten lajien toiseksi tärkein elinympäristö ja 
siksi erityinen kunnostus- ja hoitotöiden kohde. 
Suomen alun perin yli miljoonasta niittyhehtaaris-
ta aktiivisen hoidon piirissä on enää noin 30 000. 
Valtion Helmi-elinympäriohjelman tavoitteena on 
kasvattaa hoidettujen perinneympäristöjen pin-
ta-alaa 15 000 hehtaarilla.

Liisa Ojanen ja hänen siskonsa Kirstin jälkeläiset 
lahjoittivat Luonnonperintösäätiölle kaksi niittyp-
alstaa Karjarannasta. Erityisen lahjoituksesta tekee 
se, että Karjaranta on määritelty kokonaisuudes-
saan kansallisesti arvokkaaksi perinneympäristök-
si. Lapissa vain Tornionjoen Kainuunkylän saaret 
vetävät vertoja Karjarannalle perinneympäristö-
jen laajuudessa.

Luonnonperintösäätiön tavoitteena on edis- 
tää Karjarannan pääosin nurmilauhavaltaisiksi 
heinätulvaniityiksi määriteltyjen historiallisten lai-
tumisen hoitoa ja kenties hankkia omistukseensa 
lisää tästä noin 30 palstaan lohkotusta Ounasjoen 
patista.

Kylän laitumesta 
valtakunnallisesti 
arvokkaaksi 
perinneympäristöksi
Teksti ja kuvat: Ari-Pekka Auvinen

UUDET ALUEET Karjaranta
6,6 hehtaaria
Kittilä, Lappi



Maahisen metsä suojeltiin 

Inarijärven saamelaisalueella
Teksti: Anneli Jussila Kuvat: Anneli Jussila, Ari-Pekka Auvinen 

UUDET ALUEETČáháligvääri eli Maahisenvaara
42,3 hehtaaria

Inari, Lappi
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Luonnonperintösäätiö osti kevättalvella Ina-
rin kirkonkylän itäpuolelta luonnonmetsää 
sisältävän harvinaislaatuisen tilan, joka ulottuu 
Inarijärven rantaan. Tila ostettiin saamelaiselta 
Aikion suvulta, jonka omistuksessa säilyy ran-
nassa sijaitseva kenttä sekä oikeus poronhoitoon 
alueella. Kauppaneuvottelut käytiin poronhoita-
ja Leo Aikion kanssa. Kaapin-Matin nimellä tun-
netun tilan metsä saa myyjän toivomuksesta suo-
jeltuna nimen Čáháligvääri eli Maahisenvaara.

Čáháligväärin metsä on noin 42 hehtaarin 
suuruinen ja sijaitsee tiettömän taipaleen taka-
na. Se onkin helpoimmin lähestyttävissä vesiltä. 
Alue ympäristöineen edustaa Euroopan viimeis-
iä luonnontilaisia metsiä – nykymittapuun mu-
kaan sitä voi pitää lähes luonnontilaisena, vaikka 
maastossa on vähäisiä jälkiä saamelaiskulttuu- 
rista. Metsässä onkin havaittavissa jatkumo 

jääkaudesta nykyhetkeen – ihmisen toiminta ei ole 
täällä muuttanut metsän rakennetta eikä lajistoa 
olennaisella tavalla. Ylä-Lapin vanhimmat tutkitut 
mäntyjen lustot kertovat lähes 8000 vuoden his-
toriasta. Muinaispuita on löytynyt järvistä, missä 
pohjamuta on ne säilyttänyt. 

Luonnontilaiset, tuhatvuotiset metsät Inari-
järven pohjoisrannalla ovat erämaata, jota sa-
naa käytän tarkoituksessa ”kaukana autoteistä 
sijaitsevia, puustoltaan ja maastoltaan rauhaan 
jätettyjä”. Samanaikaisesti ne ovat myös Muddus-
järven paliskunnan porolaitumia ja saamelaisten 
kulttuurimaisemaa. On yhä ihmiskulttuureita, 
jotka eivät kajoa raskaalla kädellä maisemaan-
sa. Vanhat luppometsät ovat olennaisen tärkeitä 
perinteiselle poronhoidolle. Metsähallituksen ja 
yksityisten hakkuut ovat rajusti vähentäneet lup-
pometsiä ja johtaneet jäljelle jääneiden alueiden 



Uutisia ikimetsästä | 21

riittämättömyyteen. Siksi Čáháligväärin suojelu 
on myös sosiaalisesti tärkeä teko ja päänavaus. 
Saamelainen vanha kulttuuri on kohdellut metsiä 
pehmeästi, ja luontoa myötäilevän poronhoidon 
kannalta laajat suojelualueet ovat tarpeellisia. 
Leo Aikio on todennut, että aikoo tarvittaes-
sa vaikka taistella vanhojen puitten puolesta.

Inarinsaamelainen sana Čáhálig tarkoittaa 
saamelaismytologiassa aarteenvartijahaltiaa 
tai maahista, jolta oli pyydettävä lupa en-
nen kuin metsään voitiin leiriytyä. Maahiseen 
liittyy usein myös lampi, jossa sen uskottiin 

asuvan. Niin on täälläkin: suojelualueen reunas-
sa rinteen alla sijaitsee erikoisen muotoinen lam-
pi. Čáháligväärin edustalla jyrkän rinteen alla lai-
nehtii suuri Inari, ”erämeri”, ja rinteen päältä on 
näköyhteys Hautausmaasaareen ja Äijjih-saareen, 
Ukkoon, saamelaisten pyhään seitaan. Ylä-Lapin 
metsäaarteiden suojelussa voi myös Luonnonpe- 
rintösäätiö olla auttamassa lahjoittajiensa tuella ja 
ehkä myös Čáháligväärin aarteenvartijan avulla.

Luonnonperintösäätiö kunnioittaa ylisen Lapin 
alkuperäisväestön eli saamelaisten maata ja maise-
maa nimeämällä suojelualueen ensin saameksi ja 
toisena kielenä suomeksi.
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Kun Lokan tekoallas täytettiin vedellä vuonna 
1967, sen alle jäi muun muassa Suomen suurin 
suo, Posoaapa. Altaan alle jäi suurelta osin myös 
Mutenian kylä Posoaavan pohjoislaidalla, jossa oli 
poromies Uuno Pokurin talo. Pokurin nelilapsi- 
nen perhe muutti allasevakkoon Vuotsoon.

Korvauksena kotitilan maiden menetyksestä 
valtio tarjosi Pokureille lunastettavaksi 88 hehtaa- 
rin metsätilan nelisen kilometriä Vuotson kylästä 
koilliseen. Tämän Mukkavaaran metsän eteläosista 
otettiin aikojen saatossa jonkin verran tarvepuita, 
mutta enimmäkseen se sai olla rauhassa. Keväällä 
2021 metsä laitettiin myyniin ja kuumentuneilla 
puumarkkinoilla kiinnostuttiin metsän vanhoista 
hongista. 

Mukkavaaran pohjoisosa kuuluu Sompion 
luonnonpuistoon. Luonnonperintösäätiön tou-
kokuussa Uuno Pokurin perikunnalta ostamalla 
metsällä on yhteistä rajaa luonnonpuiston kans-
sa reilu puoli kilometriä. Luonnonpuiston rajan 

Pala koskematonta 
maailmaa

Puista useat ovat arvatenkin yli 
400-vuotiaita ja metsän rakenne 

on täysin luontainen

Teksti ja kuvat: Ari-Pekka Auvinen

Mohkkevárri eli Mukkavaara
88,2 hehtaaria

Sodankylä, Lappi

UUDET ALUEET



tuntumassa sijaitsee myös se osa Mukkavaaran 
metsästä, mikä alun perin herätti säätiön mielen-
kiinnon.

Vuosina 2005–2018 neljän ympäristö- ja tutki-
musorganisaation – Greenpeacen, Marylandin yli-
opiston, Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) 
ja Transparent Worldin – johdolla laadittiin kartta 
maailman jäljellä olevista koskemattomista luon-
nonmetsämaisemista. Noin 30 hehtaaria Mukka-
vaaran metsän koilliskulmaa kuuluu kartalla sa-
maan rajaukseen Sompion luonnonpuiston, Urho 
Kekkosen kansallispuiston ja Venäjän puolella 
aina Hiipinätuntureille saakka yltävän yhtenäisen 
metsäalueen kanssa.

Mukkavaaran vanhan metsän ja Sompion luon-
nonpuiston välistä rajaa ei voi erottaa ilmakuvas-
ta eikä maastossakaan, sillä metsä on molemmin 
puolin yhtä vanhaa ja luonnontilaista. Puista use-
at ovat arvatenkin yli 400-vuotiaita, ja metsän ra- 
kenne on täysin luontainen. Etelämpänä on myös 
nuorta puustoa, mutta sielläkin on seassa vuosi-
sataisia mäntyvanhuksia. 

Elokuisen iltapäiväretken lintulajilistaksi 
muodostui havaitsemisjärjestyksessä kuukkeli, 
pohjantikka, isokäpylintu, leppälintu, riekko, lau-
lurastas ja metso. Selvää on, että tällaisen lajikat-
tauksen voi havaita kerralla vain Metsä-Lapin al- 
kuperäisissä metsissä. 
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Tunne
luontosi.

Lähde retkelle
metsään, suolle, merelle,

kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja

voimaannu.
Koe Suomen Luonto!

Suomen Luontoa 
 juLkaiSee Suomen  

LuonnonSuojeLuLiitto.

Tilaa nyt!
suomenluonto.fi/

lehtitilaus
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Taavinsaari
4,2 hehtaaria

Rautalampi, Pohjois-Savo

UUDET ALUEET

Lehtomainen saari 
suojeluun Konnevedellä

Alkukesällä saatiin suojelun piiriin kaunis 
saarimetsä Etelä-Konnevedeltä Rautalammilta. 
Taavinsaari sijaitsee aivan Etelä-Konneveden kan-
sallispuiston tuntumassa. Saareen rantautunee-
na tunnustelijoina toimivat Eila Karki ja Jorma 
Knuutinen, joiden kuvista ja raportista ilmenee 
saaren kiehtova monimuotoisuus. He kävivät 
saaressa kahdella eri reissulla, sekä keväällä että 
kesällä.

Saaripalsta on 4,2 hehtaarin laajuinen ja mo-
nin tavoin mielenkiintoinen. Sen luontotyyppi 
on suurelta osin määriteltävissä kuivaksi leh-
doksi ja maapohjan kasvillisuus onkin rehevää. 
Saaren kenttäkerroksessa kasvaa muun muassa 
metsäkastikkaa, ahomansikkaa ja sormisaraa. 
Vaateliaita lehtolajeja edustavat puolestaan 
metsälehmus, näsiä ja lehtokuusama samoin kuin 
kevätlinnunherne ja metsävirna. ”Lieneeköhän 
mahdollisella tavallista ravinteikkaammalla kal-
lioperällä osuutensa asiassa,” pohdiskelee Jorma 
Knuutinen.

Saaressa kasvaa ilahduttavan runsaasti haapaa, 
kaikenikäistä, jo vanhaakin. Ainuttakaan kantoa 

Teksti: Anneli Jussila Kuvat: Jorma Knuutinen

eivät tiedustelijamme sieltä löytäneet, ellei muuta-
man mättään alla olisi piillyt jokin todella vanha 
sellainen. 

”Millainen lienee paikan historia metsän-
käytöltään? Metsäpalon jälkiä ei ole näkyvillä. 
Olisiko entistä laidunmetsää? Näilläkin main on 
hevosia, lehmiä ja lampaita viety kesäksi saariin, lä- 
heisessä Kumpusaaressa hevosia vielä 1960-luvul-
la,” kertoo Jorma Knuutinen. ”Aiemmasta laidun-
nuksesta ja kulttuurin vaikutuksesta kielivät Taa- 
vinsaaressa ainakin nurmitädyke, niittynätkelmä ja 
aitovirna.” 

Lintuja oli kesäisen retken aikana paljon ää-
nessä, enemmän kuin lähisaarten äänimaisemas-
sa. Reviirinoloisesti kaarteleva selkälokki kävi 
tarkkailemassa retkeläisiä, ja saaressa pelmahti 
lentoon koirasteeri. Puissa näkyi paljon tikkojen ta-
komajälkiä, ja soidinhuuteleva harmaapäätikka ja 
käpytikka näyttäytyivät kulkijoille haavikossa. Saa-
reen kuuluvalla pikkusuolla pyrähteli monenlaisia 
pikkuperhosia, ja sudenkorennot risteilivät pitkin 
rantoja.

Säätiö tutkii mahdollisuuksia myös muiden 
saarten suojeluun Etelä-Konnevedellä.



Urjala on pieni eteläpirkanmaalainen kunta, jos-
ta tuntuu löytyvän edelleen suojeltavia sankko-
ja metsää. Luonnonperintösäätiö sai kuluneena 
vuonna Urjalaan viidennen suojelualueensa – 
kunnan kokoon suhteutettuna säätiöllä on täällä 
eniten alueita Suomessa. (Lukumääräisesti eniten 
niitä on kuitenkin Inarin suuressa kunnassa, kuusi 
kappaletta.) Muut Urjalan suojelualueemme ovat 
Pyssynkangas, Haapalaakso, Metsänpeitto ja Sait-
tovuori.

Hiidenkivenkorpi sijaitsee Nuutajärvellä, omas-
sa rauhassa pikkutien varrella. Alue on 12 hehtaa- 
rin laajuinen ja kauttaaltaan puustoinen. Varsinais-
ta korpea biologisessa mielessä metsä ei ole; korpi 
viittaa tässä yleiskieliseen merkitykseen ”vanha 
kuusimetsä”. Alueen reunalla sijaitsee erikoinen 
jääkauden jättämä siirtokivilohkare, joka tunneta-
an paikkakunnalla Rojukivenä. Kansa on nimit-
tänyt näitä mielikuvitusta askarruttaneita suuria 
kiviä hiidenkiviksi – mikä muu kuin hiisi mahtavine 
voimineen olisi voinut siirrellä tällaisia lohkareita.

Hiidenväkeen viittaa myös perimätieto, että 
alueella on sijainnut esihistorillinen asuinpaikka.

Tilan nimi oli myyntihetkellä Järvenpää. Metsän 
laidassa, pellon kyljessä sijaitsee Järvenpään nyt 
autiona oleva rakennusryhmä, jossa on asuttu 
vuodesta 1922 pitkälle sotien jälkeiseen aikaan. 
Lähistöllä ei ole kuitenkaan järveä, joten kyselin 
myyjältä Riitta Saariselta nimen alkuperää. Hän 
kertoi, että rakennukset siirrettiin muutaman ki-

Hiidenkivi vartioi 
satavuotista metsää

lometrin päästä Valajärveltä tänne, ja Valajärvellä 
ne sijaitsivat ”järven päässä”. Metsää ei hänen 
mukaansa ole hakattu vuoden 1922 jälkeen kuin 
muutamasta kohdin poimimalla, lähinnä tuulen-
kaatoja korjaten. Riitta Saarinen halusi myydä 
metsänsä suojeluun, ei kaatokoneen käsittelyyn 
– olihan hänen sukunsa säästänyt sitä koko omis-
tusaikansa eli 100 vuotta. 

Hiidenkivenkorvessa kulkija voi kokea aidon 
vanhan havumetsän ilmapiirin ja kuulla korkeiden 
kuusten latvoja suhisuttavassa tuulessa myös esi-
historian havinaa.

Teksti: Anneli Jussila Kuvat: Mikko Hovila

UUDET ALUEET Hiidenkivenkorpi
12 hehtaaria

Urjala, Pirkanmaa
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Luonnonperintösäätiö osti Jämsästä Kertteen 
kylästä kaksi vierekkäistä metsäaluetta, Takkulan 
ja Aittopään, jotka sijaitsevat Aittojärven rannal-
la. Niistä muodostuva uusi suojelualue sijoittuu 
Rotkovuoren pohjois- ja luoteisrinteille ja vuo-
ren juurelle. Rotkojärven ja Aittojärven yhdistävä 
puro jää alimmalta osaltaan suojelualueen sisään, 
samoin noin kilometrin verran arvokasta rantaa. 
Suojelualue nimettiin Rotkovuoreksi.

Noin kahdenkymmenen hehtaarin laajuinen 
Rotkovuori saatiin ostettua tiukasta tarjouskil-
pailusta, ja sen päätyminen säätiölle oli hilkul-
la. Viimeiset puustoiset metsät joutuvat yleensä 
järjestään avohakkuuseen, joten pelastus tapahtui 
viime hetkellä. Kaupan onnistumiseen vaikutti 
luonnonystävä Sunita Melesjön 63 000 euron 
lahjoitus. Melesjö asuu Ruotsissa, Älvdalenissa, ja 
hänelle Suomen metsät ovat sydämen asia.

Rotkovuori suojeltiin Jämsässä 

Suurelta osin satavuotias tai sitä vanhempi 
metsä liittyy suoraan jo aiemmin perustet-
tuun, kolme kilometriä pitkään suojelualueeseen, 
joka rajautuu kaakkoon johtavan rotkon ja Rot-
kojärven ympärille. Rotkovuoren suojelualueen 
puolella painottuu vanha, kuusivaltainen kangas-
metsä, jossa lahopuuta on runsaasti. Vanha suo-
jelualue on sekin arvokas paitsi maisemallisesti, 
myös metsä- ja kalliokasvillisuuden osalta. Alueel-
la esiintyy vaateliaita sammal-, jäkälä- ja putkilo- 
kasvilajeja. Noin neljänkymmenen metrin korkeu-
teen järvestä nousevan jyrkänteen tyvellä maasto 
on lehtopalsamilouhikkoa ja puronvarsilehtoa. 
Alueelta tunnetaan pesivinä huuhkaja, palokär-
ki ja pyy. Liito-oravastakin on havaintoja. Luon-
nonperintösäätiön hankkima suojelualue tarjoaa 
näille ja monille muille lajeille uusia elinmahdolli-
suuksia ja monipuolistaa alueen luontotyyppejä.

Teksti: Anneli Jussila Kuva: Matti Peltonen

Rotkovuori
21,5 hehtaaria

Jämsä, Keski-Suomi

UUDET ALUEET
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UUDET ALUEET Kotisalo
11,8 hehtaaria

Liperi, Pohjois-Karjala

Teksti: Anneli Jussila Kuva: Mari Helkiö

Luonnonperintösäätiö onnistui kuluneena kaute-
na suojelemaan Kotisalon metsän Pohjois-Kar-
jalasta. Alue hankittiin Liperistä, noin 20 kilometrin 
etäisyydellä Joensuusta. Metsä on lähes kokonaan 
runsaspuustoista, vanhaa männikköä puolukka- ja 
mustikkatyypin kangasmaalla.

Kotisalon metsää myi välittäjä tarjouskilpai-
lun kautta. Kuten tarjouskilpailuissa yleensäkin, 
toinen vaihtoehto olisi ollut hakkuu ja mahdol-
linen rakentaminen. Luonnonperintösäätiö voitti 
muutamalla tuhannella eurolla tarjouskilpailun 
käynnistämällä metsän naapureiden aloitteesta 
pikakeräyksen, johon osallistui useita paikallisia 
ja myös etäisempiä luonnonystäviä. Ensimmäistä 
kertaa säätiön historiassa nopeasti käynnistetty 
kohdennettu keräys tuotti sen verran varoja puus-
ton perushinnan päälle, että voitiin tehdä voittava 
tarjous.

Koko ostettu alue on vajaan kahdentoista heh- 
taarin laajuinen, ja se sisältää suurimman osan eli 
1,3 hehtaaria kauniista, rämerantaisesta Hovat- 
ta-lammesta. Metsämaan osuus Kotisalosta on 
noin 10,5 hehtaaria. 

Kotisalon metsä pelastettiin 
pikakeräyksen turvin

Kotisalon ympäristössä on polveilevaa har-
jumaastoa, josta tunnetaan muun muassa 
muurahaissinisiiven elinympäristöjä. Metsää mo-
nipuolistavat paikoin rehevämmällä maaperällä 
kasvavat lehtipuut, kerroksellisuus ja keloutumi- 
nen. Rehevämpää metsää haapoineen esiintyy 
varsinkin Hovatta-lammen pohjoispuolella.

Tiedetään että valtaosa Kotisalon metsästä on 
ollut hakkuiden ulkopuolella 1950-luvulta lähtien. 
Pienimuotoinen harvennus on koskenut vain osaa 
tilasta. Kotisalossa osa puustosta on vähintään 
120-vuotiasta. Sotien jälkeen varoen poiminta- 
hakatuilla alueilla metsän vanhimmat ylispuut 
ovat selvästi tätäkin vanhempia, ainakin 150 vuot-
ta rauhassaan kasvaneita.

Vanhan mäntymetsän läpi kulkeva vaellusreitti 
on osa Liperin kunnan rakentamaa ja ylläpitämää 
65 kilometrin pituista Kinttupolut-verkostoa. Sen 
ylläpitoa jatketaan yhteistyössä kunnan kans-
sa. Polun ylläpito tulee olemaan sallittua suo-
jelupäätöksessä, vaikka koko metsä siirtyy muuten 
pysyvän, lakisääteisen luonnonsuojelun piiriin.



Elähän muuta, kaheskymmenesseihtemes kesä on 
menossa, kun tätä kotipolokuo on kävellä leku- 
teltu.

Valamistelin polun huolella jo heti kun tänne 
korpeen muutettiin; tarkotus oli jotta se ei näö 
kenenkää silimään, ei aenakaa järveltä, eikä näök-
kää.

Eipä tuota uskosi, miten sitä kiintyy tämmö-
seen polun pätkään. Heti kun alakaa v… ka en 
ilikie tässä sannoa, niin vetäsen kengät jalakaan 
ja lähen lippasemmaan tuttuun maesemaan. Jok-
kaesen puun polun varressa tunnen ja oon oppinu 
mahottommie ökypetäjie hallaelemmaan. Siinä 
on semmonen ehkä kolomesattoa killoa tuoresta 
puutavaroa kahen käsivarren välissä ja latvan tup-
su yli kahenkymmenen metrin korkeuvessa, ja 
kaekkein parraenta: vieraan kirves ei näijen puijen 
juuressa heilaha.

Kotipoloku
Teksti: Jalo Heikkinen (Julkaistu alun perin Ylä-Kainuu -lehdessä 23.8.2016)

 Kuvat: Ari-Pekka Auvinen
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Tihisenniemi
21,5 hehtaaria

Suomussalmi, Kainuu

UUDET ALUEET

Kun meistä aeka jättää, niin 
siihen pölläöttetään meiän 
moallinen olemus tuhkana 

luonnon käöttöön.



Polussa on monellaesta maesemoa.
Melekein alussa oekejaan kätteen on luonnon 

puutarha, niin me sanotaan, vanaha aro ja känt-
tyräkoevikko. Se on millon voatteissa vihreänä, 
millon keltasena, millon alasti. Siitä kunnaan kaot-
ta poloku vettää juhlavalle portille. Siinä on kahen 
puolen ukkopetäjä ja kuuset vartiossa. Ja tästä 
astutaan meiän mehtäkirkkoon. Keskelle kirkkoa 
haalattiin neliskulumanen kivi, pyhä kivi: kun 
meistä aeka jättää, niin siihen pölläöttetään meiän 
moallinen olemus tuhkana luonnon käöttöön.

Mehtäkirkosta poloku keäntyy rantaan ja 
vasemeen, kun ensin on kierretty mahtipetäjä. 
Peästään meiän rantapulevartille. Meleko harmoa 
se on, van kun kahtoo oekealle päen, niin johan 
siellä Kiannan Kylymälahti väläkkää, ja voe sitä 
aallon kohhaosta sillon kun se rantaan koatuu! Se 
on korvalle ja silimälle makkeata, ihan kun sinistä 
silikkie kahisteleisi. Toesinaan aallokko ärjähtellöö, 
ja lakkijaan soapi pitteä kummallahi käellä. Vene-
valakaman kaotta noustaan Tihisen kunnaelle. 
Ensimäenen on semmosta huonoa roveikkoa, 
van toenen, Tihisen kärki, on somanmuotonen ja 
puolukka jos kukkii, on Leinon sannaan ”unteni
kukkiva kunnas”. Tässä on hyvä seisattuo, vase-
meen on Sarvilahti ja Kylymänlahen kallie, oeke-
jaan aokijaa jo Siikaselekä Vuonanniemen nokan 
eite. Kahen puolen kunnasta on vähällä veillä mu-
kavat hiekat.

Sittä porskutellaan pikku korpeen. Siinä joskus 
pysähtyy naotiskelemaan korven olemuksesta, 
vaekka jo parinkymmenen askeleen peässä Tihi- 
sen mäki näkkyy ja kohta koti pilikottaa. Portaella 
on tuo… ka se…häepyny mielestä ja olo on kevy 
ja murheeton.
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Ylä-Kainuun kulttuurin voimamiehen 

Jalo Heikkisen (1942–2020) toive toteutui, 

kun hänen kotiaan ympäröinyt metsä siirtyi 

Luonnonperintösäätiölle huhtikuussa 2021. 

Suomussalmella sijaitsevan Tihisenniemen 

22 hehtaarin rantametsän myi luonnonsuojelu-

alueeksi Jalo Heikkisen leski Raija Heikkinen. 

Tihisenniemi koostuu lähes kokonaan noin 

130-vuotiaista havupuuvaltaisista kangasmet-

sistä. Suojelualueeseen kuuluu noin 

puoli kilometriä Kiantajärven rantaviivaa.
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Luonnonperintösäätiö osti Viitasaarelta Keitele-jär-
ven Aittosaaresta kolme noin hehtaarin kiinteistöä 
ja sai täten koko kauniin saaren haltuunsa.

Kirkasvetinen Keitele (maakuntalaulun ”Keitele 
vehmas”) sijaitsee Keski-Suomessa, keskellä Suo-
mea. Sen Hautsaaressa hieman etelämpänä Luon-
nonperintösäätiön perustaja Pentti Linkola aikoi-
naan 1960-luvulla aloitteli kalastajan uransa. Ait-
tosaari puolestaan sijaitsee järven pohjoisosassa 
ja on kaiken kaikkiaan noin seitsemän hehtaarin 
suuruinen. Siitä säätiön omistuksessa oli aiemmin 
reilun neljän hehtaarin osuus, jonka se osti UPM:ltä 
huhtikuussa 2010. Nyt kauppojen myötä suojeltiin 
noin kolme hehtaaria lisämaata ja Aittosaari pääsi 

Koko Aittosaari 
suojelun piiriin 

kokonaisuudessaan suojeluun. Mukana tuli joi-
takin rakennuksia, joista huvilaa on suunniteltu 
luonnonystävien hiljentymispaikaksi.

Aittosaaren luonto on monipuolista: man-
tereen puolella lehtomaista kangasta rehevine 
kuusineen ja lehtipuineen ja keskellä saarta 
komeaa männikköä. Etelään päin Keiteleen 
selän puolelle avautuvat karummat jäkäläkal-
liot vanhoine mäntyineen. Selän puolella 
sijaitsee myös kaistale komeaa hiekkarantaa. 
Metsää ei ole raivattu rakennusten ympäriltä, 
joten ne jäävät kauniisti metsän sisään ja 
maastoutuvat hyvin myös järveltä katsottuna.

Aittosaaren suojelulla on luonnon monimuo- 
toisuuden säilyttämisen lisäksi myös maise-
mallinen merkitys. Aittosaaren lähistöltä on 
rauhoitettu muitakin saaria, kuten Honkasaari. 

Teksti ja kuvat: Anneli Jussila

Aittosaari
7,5 hehtaaria 

Viitasaari, Keski-Suomi

UUDET ALUEET

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ

Lisätietoja: www.luonnonperintosaatio.fi   

Liity Luonnonperintö-
säätiön kummiksi.

Luonnonperintösäätiö ostaa 
luonnonalueita pysyvään suojeluun.

Lahjoitustili: FI78 5494 0950 0224 93Lahjoitustili: FI78 5494 0950 0224 93
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Auta luomaan turvapaikkoja elämälle.
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UUDET ALUEET Kaunilanmaa
6,1 hehtaaria

Marttila, Varsinais-Suomi

Keväällä säätiöön otti yhteyttä perikunta, joka 
tarjosi Varsinais-Suomen Marttilasta mielenkiin-
toista, pitkään rauhassa kasvanutta metsätilaa 
suojelualueeksi. Käynti paikalla paljasti vahvasti 
luonnontilaistuneen metsän, jossa kulkijaa terveh-
tivät sekä hömötiainen että töyhtötiainen – mo-
lemmat lajit jo harvinaisuuksia tehometsätalou-
den ankeuttamissa maisemissa.

Kallioinen harjanne jakaa metsän ylä- ja 
alapuoliseen osaan, mikä tekee alueen hauskan 
vaihtelevaksi. Alempana, idän puolella humisee 
tiheä, yli satavuotias kuusikko. Läntinen, ylempi 
osa on puolestaan puulajistoltaan monipuolisem-
pi: mänty esiintyy valtapuuna, ja joukossa kasvaa 
koivua, kuusta ja haapaa. Mäntyjen yhtenäisestä 
iästä ja joistakin palokannoista päätellen alueen 
länsipää saattaa olla osittain palanut vajaat sata 
vuotta sitten. Alueen alkuperäinen nimi Palomäki 
saattaa sekin viitata tähän suuntaan.

Tuuhea metsä rauhoitettiin 
Marttilassa lahjoituksen turvin

Pitkään jatkunut käsittelemättömyys ja luon-
nonrauha on johtanut metsän monipuolistumi-
seen; erityisesti länsipuolella esiintyy paikoin 
runsaastikin lahopuuta ja konkeloita sekä muura-
haispesiä. Pinta-ala on runsaat kuusi hehtaaria, 
mutta moni-ilmeisyys saa alueen vaikuttamaan 
suuremmalta. Keskellä metsää soistuu ojittama-
ton pieni korpialue, jonka laiteilla on huomatta-
va määrä tuulenkaatoja ja pökkelöitä. Tuulisena 
päivänä metsää hallitsee tunnelmallinen natisevi-
en konkeloiden ääni.

Marttilan kaunis tuuhea metsä onnistuttiin pe-
lastamaan täsmälahjoituksen turvin alati vaani-
valta avohakkuulta – säätiön tukija, tuntemat-
tomana pysyttelevä luonnonystävä lahjoitti sen 
kauppahinnan suuruisen summan säätiölle juuri 
neuvotteluiden aikoihin. Suojelualue nimettiin 
perikunnan toiveen mukaisesti Kaunilanmaaksi.

Teksti ja kuvat: Anneli Jussila



Myllyniityn monipuolinen suojelualue sijaitsee 
eteläisellä Pirkanmaalla Valkeakosken Painossa ja 
ulottuu Painonjärven rantaan. Hieman vajaan 15 
hehtaarin suojelualueeseen kuuluu kaunis, luon-
nonuomassa juokseva pikkujoki, joka laskee Isosta 
Leppäjärvestä Painonjärveen. Joki on alkupäästään 
täynnä pieniä ryöppyäviä koskia – maasto putoaa 
tällä välillä yli 20 metriä. Epätavallista alueessa on 
sen suuri lehtipuuvaltaisuus: valtaosa metsästä on 
pääpuulajiltaan rauduskoivua tai haapaa.

Myllyniitty saatiin hankittua kesällä 2021 tar-
jouskilpailusta, johon oli ehtinyt tulla useita tar-
jouksia. Perikunta ilahtui suojeluratkaisusta. Nyt 
suojeltuna puuston monikerroksinen rakenne saa 
säilyä ja kehittyä ilman raivausta ja harvennusta.

Lähes koko ostettu alue on rehevää, lehtomaista 
kangasta. Erityisen ilahduttavaa on, että metsään 
sisältyy jokivarren arvokas sinivuokkotyypin leh-
tokuusikko, aito lehto, jossa asustaa liito-orava. Jo- 
kiuoman pienilmastossa kasvaa useita vaateliaita 
lehtokasveja, mm. humalaa, lehto-orvokkia, lehto-
palsamia, lehtotähtimöä, imikkää, kevätlinnunher-

Liito-oravametsä pelastettiin 
Valkeakoskella 

nettä, lehtomataraa ja korpisorsimoa. Koskipai-
kalla kasvaa myös parikymmentä metsälehmusta. 
Sammallajistokin on monipuolinen ja vaatelias. 
Koskiketjun yläpuolelta on löydetty harvinainen 
ja uhanalainen aarnihiippasammal. Harvinaisia 
perhosia viihtyy lehdossa ja sen tuntumassa: kir-
jotäpläkoi, idäntäplämittari, keltaselkämittari ja 
uhanalainen nunnamittari.

Metsän sisään jää muutama umpeutuva vanha 
niitty. Jokisuulla Painonjärven itäpäässä kasvaa 
harvinaista vankkasaraa. Linnustosta mainit-
takoon pesivinä mm. pyy, metso, viirupöllö ja 
hömötiainen. Metsän halkaisee sähkölinja, jota 
myöten kulkee ulkoilupolku Pirkan Taival. 

Aivan Myllyniityn lähimaastossa on lisäksi 
kolme muuta suojelualuetta, niistä suurimpana 
Rehuistenvuori. Myllyniitty toimii näitä kolmea 
yhdistävänä suojelusaarena.

Myllyniitty on säätiön toinen suojelualue 
Valkeakoskella. Vuonna 2010 suojeltiin seitsemän 
hehtaarin kokoinen Metsola.

Teksti: Anneli Jussila, lajitietoja Kari Järventaustan tekstistä julkaisussa Valkeakosken arvokkaat luontokohteet.
 Kuva: Mari Helkiö
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Myllyniitty
14,7 hehtaaria

Valkeakoski, Pirkanmaa

UUDET ALUEET
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Ylpässuo on pienipiirteinen, maisemiltaan kaunis 
aapasuo Pohjois-Savon luoteiskulmalla Kiuruve-
dellä. Suolla esiintyy maakunnassa harvinaista 
järvikortevaltaista märkää luhtanevaa. Maisemaa 
elävöittävät lukuisat pienet metsäsaarekkeet, 
joiden puusto on luonnontilaista.

Ylpässuolla tavataan yhä riekkoja ja suonreu- 
nametsissä häärivät uhanalaistuneet hömötiaiset.
Karpalo marjoo runsaana.

Suurimmalta osaltaan ehjä suo on säilyttänyt 
reunojen ojituksista huolimatta alkuperäisen luon- 
teensa. Osa reuna-alueista voitaneen ennallistaa 
kaivamalla ojat umpeen tai kääntämällä niiden 
vesi takaisin suolle.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) juhlavuoden kam-
panjan tuotolla, josta valtaosa oli yliopiston lah-
joittamaa tukea, Luonnonperintösäätiö saattoi 

hankkia suon etäosasta noin 11 hehtaarin alueen 
vuoden 2020 viimeisenä kauppana. Yliopisto ha-
lusi suojella nimenomaan suoalueen Pohjois-Sa-
vosta. Ylpässuon pohjoisosan yli 30 hehtaarin ala 
on ojittamaton ja sen suojelemisen mahdollisuut-
ta tutkitaan.

Kokonaisuudessa Ylpässuosta voi todeta, että 
alueella on uhanalaisten tai silmälläpidettävien 
suoluontotyyppien laajoja esiintymiä. Alue on 
kytkeytynyt pohjoisesta Saarisuon soiden ja van-
hojen metsien suojelualueeseen, joka on myös 
Natura-ohjelmassa.

Itä-Suomen yliopiston 
juhlakeräyksen kohteena 
Kiuruveden Ylpässuo
Teksti: Anneli Jussila, Ari-Pekka Auvinen Kuva: Ari-Pekka Auvinen

UUDET ALUEET Ylpässuo
10,7 hehtaaria 

Kiuruvesi, Pohjois-Savo
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Etelä-Karjalasta on etsitty jo monen vuoden ajan 
Merja Salon muistometsää. Sitä on haettu tar-
jouskilpailuista ja on pyydetty paikallisia avusta-
jia tehostamaan etsintöjä, mutta vaikka joitakin 
ehdokkaita on noussut esiin, metsän hankinta 
on ollut kiven takana. Valokuvauksen professori 
Merja Salo perusti muistorahastonsa jo eläessään 
ja halusi, että sen varat käytetään eteläkarjalaisen 
metsän suojeluun.

Etsintä jatkui, ja vihdoin kuluvan vuoden loka-
kuussa alkoi tapahtua. Saimme säätiön avustajalta 
Sami Marttiselta vinkin Luumäellä sijaitsevasta 
koivuvaltaisesta metsästä, missä hän oli aiemmin 
kesällä nähnyt kuhankeittäjän. Sami myös arveli 
omistajan olevan suojelumyönteinen, mikä on 
yhtä tärkeä edellytys kaupalle kuin metsän luon-
toarvot. Retkeily alueelle vahvisti, että Veitsalmen 

Teksti: Anneli Jussila Kuva: Sami Marttinen

Veitsalmesta tuli Merja Salon 
muistolehto

metsä olisi sopiva juuri muistolehdoksi: valtavasti 
vanhenevia koivuja kauniine runkoineen, rannan 
puolella myös suuria kuusia, mäntyjä ja ruovikko. 
Metsänhoidollisista toimenpiteistä ei juuri jälkiä. 
Lahopuuta jo sopivasti ja lisää tulossa lähivuosina. 

Metsän omistaja Salme Tähtinen, jota kävim-
me retken jälkeen tapaamassa Taavetissa, olikin 
valmis myymään metsänsä suojelutarkoitukseen. 
Merja Salon tyttären hyväksyttyä Veitsalmen äi-
tinsä muistolehdoksi pääsimme sopimaan kaup-
papäivän marraskuun lopulle.

Muistokeräyksen varoista kului Veitsalmeen 
noin puolet, joten Luonnonperintösäätiö jatkaa 
toisen muistometsän etsimistä Etelä-Karjalas-
ta. Maakunnassa on lisäksi meneillään keräys 
Turvapaikkoja metsälinnuille Etelä-Karjalaan, jolle 
myös etsitään kohdetta. 

Veitsalmi
4 hehtaaria

Luumäki, Etelä-Karjala

UUDET ALUEET
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Pyysmäen metsä sijaitsee eteläboreaalisen ha- 
vumetsävyöhykkeen lounaisimmassa osassa 
Lounais-Hämeen Somerolla. Poikkeuksellisen 
puustoisen metsän tultua myyntiin Luonnonpe- 
rintösäätiö onnistui neuvottelemaan siitä kaupan 
myyjäosapuolen suosiollisella myötävaikutuksel-
la. Noin kahdeksan hehtaarin metsä on pääosin 
kuusivaltaista mustikkatyypin tuoretta kangasta, 
jossa kohoaa kookkaita mäntyjä, vanhoja jykeviä 
rauduskoivuja ja järeitä haapoja.

Metsässä ei koskaan siirrytty 1930-luvun harsin-
tametsätaloudesta alaharvennuksiin ja avohak-
kuisiin. Sotien jälkeen puuta lienee otettu lähinnä 
kotitarvekäyttöön, ja viimeisten vuosikymmenten 
aikana vain tuulenkaadot on kerätty pois. Muuta-
man viime vuoden aikana nekin ovat saaneet jäädä 
maapuiksi ja lahopuuta on alkanut muodostua.

Viljavalla maalla sijaitseva Pyysmäen kuusi-
valtainen metsä tulee kasvamaan vuosien 
mittaan hyvin puustoiseksi. Tällä hetkellä kes-
kimäärin satavuotias ylispuusto tulee sitomaan 
hiiltä vielä pitkälti toistasataa vuotta, ja sen jäl-
keenkin hiiltä sitoutuu maaperään vielä kauan.   

Pyysmäen 
puustoinen metsä saa rauhan
Teksti ja kuva: Mikko Hovila

Pyysmäen kaltaisilla metsillä on tärkeä mer- 
kitys myös ihmisten hyvinvoinnille. Pyysmäen 
arvo tunnetaan jo nyt hyvin paikallisten luon-
nossa liikkujien, marjastajien ja sienestäjien 
keskuudessa. Paikka on mitä parhain leppoi- 
sille hyvinvointiretkille, jotka tuovat sisäistä rau-
haa ja auttavat kohtaamaan arjen haasteita.

UUDET ALUEET Pyysmäki
8 hehtaaria

Somero, Varsinais-Suomi
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Teksti: Anneli Jussila Kuva: Mari Helkiö

Luonnonperintösäätiö hankki itärajan tuntumasta 
Pohjois-Karjalasta Kurkkovaaralle ja sen rinteille 
sijoittuvan pientilan, joka on säätiön toistaiseksi 
itäisin suojelualue. 

Perikunnan edustaja Jukka Malinen otti sää- 
tiöön yhteyttä ja kaupasta päästiin sopimaan il-
man välittäjiä. Säätiön kahdeksas suojelualue Poh- 
jois-Karjalassa nimettiin läheisen kylän mukaan 
Öllöläksi. 

ELY-keskus ei ole viime aikoina ostanut metsää 
Pohjois-Karjalasta suojeluun niin paljon kuin taka-
vuosina, vaikka maakunnasta löytyisi yhä paljon 
arvokasta suojeltavaa. Siksi Luonnonperintösäätiö 
pitää erityisesti silmällä maakunnassa myyntiin tu-
levia metsätiloja. 

Vajaan kymmenen hehtaarin metsässä kasvaa 
vallitsevan vanhan kuusikon lisäksi järeää mäntyä, 
suuria haapoja ja harmaaleppiä, joita tapaa 
metsässä myös pökkelöinä. Kangasmaan vart-
tuneen männikön ohella kivikkopaikoilla kohoilee 
suuria koivuja muistona kaskiajoista. Kuusikkoon 
on päässyt syntymään lumenmurtoja ja tuulen-
kaatoja maapuuksi.

Öllölän pohjoisosasta löytyy pieni ala vanhaa 
suopeltoa, jonka ympärillä on matala lapioaika-
kauden oja. Vesi on kirkasta ja ojassa on paljon leh- 
väsammalta, mikä viittaa lähteisyyteen. Öllölässä 
on myös vanhoja laitumia, entisiä peltoja ja pieni 
ala avointa tuoretta niittyä, jossa kesällä kukkii ke- 
sämaitiainen, nurmikaunokki, peurankello ja nur-
mikohokki. Linnuista Öllölässä voi tavata muiden 
muassa pikkusiepon ja idänuunilinnun. Metsä 
sopii pesimäpaikaksi niin hiirihaukalle kuin me-
hiläishaukallekin, jonka läsnäoloon viittaisi kesällä 
löytynyt auki kaivettu ampiaisen maapesä.

Öllölän kaupan mukana säätiölle tuli myös joi-
takin vanhoja rakennuksia, kuten päärakennus, 
hirsisauna ja aitta. Tilan entinen asuja oli luonnon- 

Uusi suojelualue Pohjois-
Karjalaan

Öllölä
10 hehtaaria

Joensuu, Pohjois-Karjala

UUDET ALUEET

ystävä, joka ei halunnut tehdä isoja hakkuita. Alu- 
eella on ollut voimassa metsästyskielto, joka nyt 
jatkuu Luonnonperintösäätiön hoivissa.

Perikunta halusi kunnioittaa omistajan pe-
rintöä ja säilyttää metsän luonnontilaisuuden. 
Säätiön suojelemana alue säilyy tulevinakin vuo-
sisatoina luonnon monipuolisena turvapaikkana.
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Luonnonperintösäätiölle lahjoitettiin kesällä ja 
syksyllä 2021 useita erityyppisiä luonnonalueita.

Tuusniemeltä Pohjois-Savosta säätiö sai Suo-
men Kulttuurirahastolta kaksi puustoista metsää, 
Saunaniityn ja Tappuranrinteen, joiden pinta-ala 
on yhteensä noin yhdeksän hehtaaria. Metsät 
tulivat säätiölle suojeltuina: Saunaniitty sai laki- 
sääteisen suojelun jo vuonna 1992 ja Tappuran-
rinne vuonna 2005.

Lahjaan liittyi testamentti, jonka ehdon mu-
kaan tilojen omistajan tulee huolehtia suojelualu-
eiden haapalehdon ja kosteikkoalueen suojelus-
ta ja säilymisestä tuleville polville. Alkuperäisen 
lahjakirjan teksti kuuluu: ”Metsää ei ole hakat-
tu moneen polveen ja rauhoitetulla alueella on 
useita harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.” 

Kulttuurirahastossa katsottiin, että alueet ovat 
Luonnonperintösäätiön hallussa oikealla omista-
jalla, testamentin tekijän tarkoitusta vastaavassa 
hoidossa.

Luonnonperintösäätiö sai 
monimuotoisia alueita lahjoina
Teksti: Anneli Jussila Kuva: Mari Helkiö

Hollolan Varrassuolta lahjoitti Lasse Sipilä 
säätiölle kolmen hehtaarin suopalstan, joka 
nimetään lahjoittajan toiveen mukaisesti Emman 
Pehkulaksi. Luonnonperintösäätiö tutkii mah-
dollisuuksia laajentaa suojelua Varrassuolla. Suo-
jelualue sijaitsee lähellä asutusta ja on osa kaunis-
ta kattilalaakson suomaisemaa, missä paikalliset 
usein ulkoilevat. Varrassuon koillispuolella sijait-
see muun muassa Soisalmensuon suojelualue.

Kouvolasta säätiö sai lahjana yhteensä 3,2 
hehtaaria metsää, joka muodostuu kahdesta re-
hevästä, toisiinsa liittyvästä pikkutilasta. Alueella 
kasvaa muun muassa tammia ja siellä on perhos-
niitty sekä lampi, josta joka kesä nousee maas-
toon uusi sukupolvi sammakoita. Alue nimetään 
perikunnan toiveen mukaisesti, lahjoittajien äi-
din mukaan Eiranmetsäksi.

Kärkölän Maavehmaalta saatiin lahjaksi upea 
17,7 hehtaarin Vähä-Sinkin metsä, aarniomainen 
alue, joka tuli säätiölle jo suojeltuna.

Lahjoitetut alueet:

Saunaniitty
4,6 hehtaaria, Tuusniemi, Pohjois-Savo

Tappuranrinne
4,4 hehtaaria, Tuusniemi, Pohjois-Savo

Emman Pehkula
3 hehtaaria, Hollola, Häme

Eiranmetsä
3,2 hehtaaria, Kouvola, Kymenlaakso

Vähä-Sinkin metsä
17,7 hehtaaria, Kärkölä, Häme



Suojelualueilla talkoiltiin 
luonnon hyväksi
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Hyppää mukaan 
Riihilahden 
niittytalkoisiin

Virkistävä 
metsityspäivä 
Rouvalassa
Padasjoen Rouvalan peltojen metsittäminen 
aloitettiin vuonna 2019 ja istutus sai jatkoa tänä 
vuonna. Metsittämisprojektia on toteutettu ame- 
rikkalaisen Tides-säätiön myöntämän apurahan 
turvin. 

Talkooporukaksi saimme tällä kertaa pääkau-
punkiseutulaisen sähköyrityksen PKS Servicen, 
joka halusi tulla viettämään virkistyspäivää puun- 
istuttamisen merkeissä. Yritys halusi myös omal-
la työpanoksellaan tukea hiilinielujen lisäämistä 
sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Tämän vuoden talkoissa istutimme Rouvalaan 
vaahteraa (Acer platanoides), tammea (Quercus 

robur), saarnea (Fraxinus excelsior), kynäjalavaa 
(Ulmus laevis) ja tervaleppää (Alnus glutinosa). 
Puulajien valintaan vaikutti ennen kaikkea tavoite 
edistää Rouvalan peltojen kehittymistä lehtipuu-
valtaisiksi metsiksi. Pellot metsittyvät luontaises-
tikin, mutta istuttamalla voidaan vaikuttaa lajis-
toon ja edistää jalojen lehtipuiden menestymistä 
alueella.

Lappeenrannan Riihilahdessa ahkeroitiin jälleen 
jo perinteeksi muodostuneissa niitto- ja hara-
vointitalkoissa kesä- ja elokuussa. Toimien tar-

Vaihtelevasta koronatilanteesta huolimatta saimme kuluneen vuoden aik
mat pienimuotoiset talkoot luonnon hyväksi. Erilaisilla luonnonhoit

tapauksessa edistämään luonnontilaisuuden ja monimuot
vanlaiset talkoilut ovat tarpeen jatkossakin monilla sää
järjestäminen onnistuu jatkossa hyvin ja saamme runsaasti r

Teksti ja kuvat: Mari Helkiö

Retkiseurue kapuamassa Utterinvuoren laelle.

Aluemerkintää suoritettiin osin hyvin kivikkoisessa maastossa.
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Syyskuun lopulla suuntasimme pienellä porukalla 
kohti Hauhon Utterinvuorta retkeilyn ja maltillis-
ten talkooaikeiden merkeissä. Aluksi tutustuimme 
Utterinvuoreen ja vierailimme myös alueen van-
himmalla osalla Leppäniemen luonnonsuojelu-
alueella, joka on perustettu 1956. Oli ilo ihailla 
puiden jykeviä runkoja ja havainnoida luonnon-
metsän erityispiirteitä. 

Retkeilyn jälkeen ryhdyimme tositoimiin eli te-
kemään aluemerkintää. Tehtävä oli melko vaativa 
Utterinvuoren laajan koon ja vaikeiden rajalin-
jojen vuoksi. Muutaman apukäsiparin ja hyvän 
etukäteissuunnittelun avulla saimme kuitenkin 
tärkeimmät rajaosuudet merkittyä. 

Merkittävää 
retkeilyä 
Utterinvorella

koituksena on pitää niitty avoimena ja vähentää 
ravinteisuutta, jotta perinnebiotoopille tyypilliset 
niittylajit viihtyisivät alueella. Samalla ehkäistään 
vieraslajien, kuten lupiinin, pääsyä monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaalle perinnebiotoopille.  
Riihilahden talkoita järjestää 
paikalliset aktiivit yhdessä 
luonnonsuojeluyhdistyksen 
kanssa. 

Vuonna 2020 aloitetut Puolangan Nauru-
niemen hoitotalkoot saivat jatkoa tänäkin 
vuonna syyskuun alussa. Muutama inno-
kas talkoolainen sekä Helmi-rahoituksen 
avulla palkattu henkilö ahkeroivat tämän 
uhanalaisen tulvaniityn hoidon parissa. 
Tarkoituksena on muodostaa Naurunie-
men talkoista vuosittainen perinneta- 
pahtuma ja pyrkiä mahdollisimman laa-
jaan hoitoalueeseen.

Matti Peltonen valmiina pystyttämään Utterinvuoren 

aluetaulun metsän reunaan.

Suojelualueilla talkoiltiin 
luonnon hyväksi

tta saimme kuluneen vuoden aikana järjestetyksi muuta-
äksi. Erilaisilla luonnonhoitotoimilla pystytään monessa 

tilaisuuden ja monimuotoisuuden kehittymistä. Siksi vastaa-
in monilla säätiön kohteilla. Toivotaan, että talkoiden 

vin ja saamme runsaasti reipasta talkooapua alueillemme. 
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Vietin vuonna 2015 paljon aikaa Kanadan Mon-
trealissa ja mielenkiinnosta menin katsomaan 
professori Suzanne Simardin luentoa metsistä 
McGill-yliopistolla. Kyseessä ei ollut mikään taval-
linen metsäluento, vaan se käsitteli puiden kom-
munikaatiota juurten välityksellä.

Radioaktiivisten hiilikokeiden avulla Simard oli 
onnistunut selvittämään, että puut jakavat tietoa 
toisilleen jopa lajien välillä. Esimerkiksi douglas- 
kuusen ja koivun välinen radioisotoopeilla tehty 
kommunikaatiokoe osoitti, että kun toinen puu 
peitettiin varjoon, naapuripuu alkoi lähettää juur-
ten välityksellä yhteyttämiseen tarvittavaa hiili- 
dioksidia tarpeen mukaan apua pyytäneelle.

Vähitellen professori Simard ymmärsi, että kyse 
on vielä paljon suuremmasta asiasta. Kommu-
nikaatioketjut maan alla olivat jopa kilometrien 
pituisia. Äitipuut jakoivat elämänoppeja ja tarvit-
tavia ravinneaineita etenkin jälkikasvulleen, jota 

Puut puhuvat
Teksti: Pepe Forsberg 

Kokonainen metsä puhuu 
keskenään. Ja mikä 

mielenkiintoisempaa, puilla 
näyttää olevan tunteet.

Kuva: Heikki Willamo
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ne myös suojasivat juuriensa avulla. Kyse oli erään-
laisesta kyynärpäätaktiikasta. Äitipuut muokka-
sivat omia juuriaan muodostaakseen omista sie-
menistään kasvaville puille otollisen kasvupaikan. 
Äitipuut myös opettivat jälkikasvuaan tekemään 
yhteistyötä sieniverkoston kanssa ja varoittamaan 
toisiaan vaarasta. Näin jälkikasvu sai paremmat 
mahdollisuudet menestyä omalla tontillaan.

Yhteistyö sieniverkostojen kanssa tarjosi jälki-
kasvulle ravinteita. Vaarojen osalta esimerkiksi 
hyönteisten pistoista kerrotaan naapuripuille. 
Koko metsän laajuinen yhteistyöverkosto mah-
dollistaa kommunikoinnin, analysoinnin, reagoin-
nin ja paljon muuta.

Suzanne Simard vertasi puiden verkostoitumis-
järjestelmää internetiin, jossa on useita osakes- 
kuksia. Nämä ”palvelimet” välittävät tietoa eteen-
päin. Kokonainen metsä puhuu keskenään. Ja 
mikä mielenkiintoisempaa, puilla näyttää olevan 
tunteet. Ne hoitavat erityisesti vanhuksia ja nuori- 
soa, joiden huolia kuunnellaan, ja apua tarjotaan 
kyseenalaistamatta tilannetta.

Professori Simardin sanoma oli, että mikäli esi-
merkiksi metsähakkuissa tuhotaan äitipuita, jotka 
hyödyttävät ympärillään olevia osakeskuksia, on 
lopputulos sama kuin internetistä otettaisiin data-
palvelimista virta pois yksi kerrallaan. Koko metsä 
kärsii tästä, ja jos yhteydet katkeavat liikaa, ei verk-
ko enää toimikaan. Metsä kuolee.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitsemme 
metsiä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Hyytiälän 
metsäaseman tutkimuksissa Juupajoella metsien 
ja ilmakehän vuorovaikutuksen professori Jaana 
Bäck on havainnut havupuiden tuottamien pih-
kayhdisteiden muodostavan pilviä. Aurinkoisina 
päivinä kyseisiä yhdisteitä haihtuu ilmaan niin 
rungosta, oksista kuin neulasistakin. Ilmassa yh-
disteet reagoivat valon ja muiden yhdisteiden 
kanssa tiivistyen pilveksi. Nämä heijastavat au- 
ringonsäteitä takaisin ennen kuin säteet ehtivät 
maahan. Näin metsä auttaa muodostamiensa 
pilvien kautta ilmastonmuutoksen torjumisessa. 
Ja eiväthän ne metsän hyödyt tähänkään jää.

Metsät sitovat hiiltä tehokkaasti yhdessä 
ympäröivän kasvillisuuden ja maaperän kanssa. 
Tiedeyhteisön konsensus on vahvasti sitä mieltä, 
että metsänhoidolla on valtava merkitys siinä, 
miten maahan, kasvillisuuteen ja metsiin varas-
toitunut hiili säilyy purkautumatta ilmakehään. 
Professori Bäckin mukaan avohakkuupainotteiset 
metsänhoitosuunnitelmat eivät enää nykytiedon 
valossa ole kestävällä pohjalla juuri siksi, että avo-

hakkuussa maaperään sitoutunut hiilidioksidi 
pääsee vapautumaan ilmaan, mikä kiihdyttää il-
mastonmuutosta.

Kun näiden kahden tutkijan tuloksia katsoo ris-
tiin, tulee välittömästi mieleen, että meidän pitäisi 
tehdä kaikki voitavamme jäljellä olevien vanhojen 
metsien suojelemiseksi. Pirstaloituminen on toi-
nen teema, jonka haitat tajuaa arkijärjelläkin: iso 
yhtenäinen metsä on luonnolle aina parempi kuin 
osiin pilkottu. Näistä lähtökohdista allekirjoitin 
Kentällä – In the field -ajatushautomon esityksen 
Evon tiedekansallispuiston perustamisen puoles-
ta.

Evon tiedekansallispuisto suojaisi Etelä-
Suomen merkittävintä jäljellä olevaa yhtenäistä 
metsäaluetta, ja mikä parasta, sen vanhoja tunte-
via metsiä lahopuineen ja harvinaisine lajeineen.

Kuva: Mari Helkiö
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Mikkolankorvesta löytyi 
Tiitäisen metsä

Kaksikymmentä vuotta sitten Anni Kytömäki 
poikkesi Ylöjärven Hopeatieltä kohti pellon taka-
na näkyvää, taivaisiin kurkottavaa metsän seinää. 
Mikkolankorven ikimetsään samotessa harjun 
humina vaimeni korven kuiskaukseksi. 

Juho Kytömäki laati suojelusuunnitelman, 
jonka luontojärjestöt esittivät Ylöjärven kaupun-
gille. Asia ei kuitenkaan edennyt, vaan metsä- 
suunnitelmassa vanhaa metsää uhkasi avohak-
kuu.

Luonnonperintösäätiön ylöjärveläinen suur-
lahjoittaja oli toivonut järeän ikimetsän suoje- 
lua kotiseudultaan. Mikkolankorvesta kerrottiin 
Pentti Linkolalle. Tuolloin hän oli sitä mieltä, että 
metsien suojelu on kuntien lakisääteinen velvol-
lisuus.

Ylöjärven ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo 
jatkoi työtä kaupungin metsien hyväksi, ja viimein 
vuonna 2016 ELY-keskus hyväksyi Mikkolankor-
ven lounaisnurkan METSO-suojelualueeksi. Myös 
Anneli Jussila oli tutustunut Ylöjärven-retkillään 
Mikkolankorpeen. Hän tunnisti sen arvon ja päät-
ti ryhtyä toimiin metsän suojelemiseksi.

Keskustelin Pentti Linkolan kanssa viimeisen 
kerran noin viikko ennen hänen kuolemaansa. 
Kerroin, että Mikkolankorvessa on reilusti taimi-
vaiheen ohittaneita puita – kädet eivät yllä puun 
ympäri. Pentti totesi: ”Kyllähän semmoinen metsä 

pitää suojella.” Mikkolankorpi onkin Luonnonpe- 
rintösäätiön viimeinen Pentti Linkolan henkilö-
kohtaisesti hyväksymä suojelukohde.

Vuonna 2020 WSOY halusi perustaa suojelu-
metsän rakastetun runoilijan ja luonnonystävän 
Kirsi Kunnaksen kunniaksi. Vielä samana keväänä 
Kunnakselle omistettu Tiitäisen metsä löysi sijansa 
Mikkolankorvesta. Tiitäisen metsä on nimeltään 
myös Kirsi Kunnaksen metsärunoista koottu kir-
ja, jossa metsän eläinten lisäksi tapaamme satu-
metsässä lymyävät keijut, peikot ja menninkäiset.

”Satu on kuin metsä: kuka sen poluilla vaeltaa, 
tulee itseään vastaan eikä palaa samana takaisin.” 
Näin sanoi Kirsi Kunnas, joka poistui keskuudes-
tamme 8.11.2021 96-vuotiaana. Hänen runonsa 
ja Tiitiäisen metsä elävät ja kuljettavat meitä sala-
peräisillä sammaleisilla runopoluillaan.

Teksti: Jussi Kytömäki, Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtaja Kuvat: Ari-Pekka Auvinen

Ikimetsän ystävät ry
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Luonnonperintösäätiön henkilökunnan 
yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.luonnonperintosaatio.fi/yhteystiedot

Luonnonperintösäätiö sr
Palokunnankatu 20 B
13100 Hämeenlinna

info@luonnonperintosaatio.fi

www.luonnonperintosaatio.fi

Yhteistyössä: www.ikimetsanystavat.fi

Suomen Luonto on asiantunteva Suomen Luonto on asiantunteva Suomen Luonto on asiantunteva 
ja innostava opas tutkimusmatkalle ja innostava opas tutkimusmatkalle ja innostava opas tutkimusmatkalle 

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN HALLITUS

Puheenjohtaja
Matti Aalto
ympäristöasiantuntija, diplomi-insinööri, 
filosofian maisteri
Helsinki 

Varapuheenjohtaja 
Mikko Hovila
maanviljelijä, MMM agronomi
Somero 

Risto Sulkava
biologi, filosofian tohtori
Heinävesi

Heli Jutila
ympäristöasiantuntija, filosofian tohtori, 
MBA, kasvitieteilijä
Hämeenlinna

Reidar Palmgren
näyttelijä-kirjailija
Helsinki



Luonnon-
perintösäätiön
SUOJELU-
ALUEET

Suojelualueillamme saa:
 liikkua lihasvoimin 
 kerätä marjoja ja ruokasieniä
 valo- ja videokuvata

Suojelualueillamme ei saa:
 ajaa moottoriajoneuvoilla
 metsästää, vahingoittaa eikä häiritä eläimiä
 ottaa kasveja ja kasvinosia
 vahingoittaa puita ja maaperää

 tehdä tulta

Rauhoitusmääräykset ovat osaksi aluekohtaisia.
Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa.

Alueet on numeroitu maakunnittain
hankintajärjestyksessä.
Marraskuussa 2021 säätiön 
omistuksessa oli 147
suojelualuetta, 
yhteensä 3 526 hehtaaria.

= uusi alue
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LAPPI

KAINUU

5   TEERISUO | Puolanka, 19 ha, 2019
Lahjoituksena saatu puolikas pienestä aapasuosta Kainuun vaarajakson juurella.  

6   LOSONVAARA | Sotkamo, 65 ha, 2019
Runsaslahopuustoista vaarakuusikkoaluetta, tärkeä uhanalaisten vanhan metsän lajien turvapaikka. 

7   NIEMENKANGAS | Suomussalmi, 23 ha, 2020
Säännöstelyn synnyttämä saari Vuokkijärvessä. 150-vuotiasta männikköä, kivikautinen asuinpaikka.

8   PAATSAMAKORPI | Kajaani, 11 ha, 2020
Syöksyvirtauksen runtelema vanha sekametsä, jossa runsaasti kookkaita korpipaatsamia. LISÄOSA 2021: 3,8 ha      

9   TIHISENNIEMI | Suomussalmi, 22 ha, 2021
Vanhaa metson ja pohjantikan asuttamaa havumetsää Kiantajärven niemessä.
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1    ULLADIEVVÁ – ULLATIEVA | Enontekiö, 11 ha, 2009
Vanha metsä kahden järven väliselllä hiekkatievalla. 

2    PYRYEENNÂM – PYRYNMAA | Inari, 88 ha, 2012, 2019
Maastojen ja maisemien rikkautta Ivalojoen rannalla.

3    KUOSÂMOKKE – KUUSIMUKKA | Inari, 20 ha, 2016
Ivalojoen mutkassa kiehtova metsä, jossa kuusi esiintyy pohjoisrajoillaan.
  
4    SIEIDISUÁLUI – SEITASAARI | Inari, 217 ha, 2019
Monimuotoinen metsäalue, joka ulottuu viiden eri vesistön rantaan.

5   ČIVTJUUHÂ – TSIUTTAJOKI | Inari, 120 ha, 2020
Lampien kirjomaa vanhaa mäntymetsää yhtenäisen metsänrajan tuntumassa.

6   KUUSAJOOGGAZ | Inari, 63 ha, 2020 
Maastoltaan monimuotoisen alueen keskellä virtaa Čoolmâsjuuhâ.

7   KARJARANTA| Kittilä, 7 ha, 2021 
Osa kansallisesti arvokaska perinneympäristöä Ounasjoen mutkassa.

8   MOHKKEVÁRRI– MUKKAVAARA | Sodankylä, 88 ha, 2021 
Ikimetsä Sompion luonnonpuiston rajalla Nattasten tuntureiden kupeessa.

9   ČÁHÁLIGVÄÄRI – MAAHISENVAARA | Inari, 42 ha, 2021 
Vuosisataisten mäntyjen vartioimalta vaaralta Inarijärven rannalla on näkymä Ukonsaareen.

1

7

8

9

1   PAHAPURO | Ristijärvi, 10 ha, 2013
Majavan muovaama sekapuustoinen metsä luonnonpuron rannoilla.

2   TULIJOKI | Puolanka, 59 ha, 2014, 2019
Kangasmetsiä, nevoja ja rämeitä kirkasvetisten Tulijoen ja Pienijoen välissä.

3   SYVÄJOENSALO | Kajaani, 50 ha, 2017, 2020
Tummavetiseen Syväjokeen viettävän alueen suot ennallistettiin syksllä 2020.

4   NAURUNIEMI | Puolanka, 19 ha, 2019
Uhanalaista tulvaniittyä Pirttijoen varrella hoidetaan aktiivisesti.

7
9

5



POHJOIS-
POHJANMAA

POHJANMAA
1   KOPPELONPESÄ | Kristiinan-
kaupunki ja Karijoki, 11 ha, 2010
Kuntarajan molemmin puolin laho-
puustoista, muun muassa liito-ora-
van asuttamaa kangasmetsää sekä 
avointa kalliomännikköä. 

2   HEININEVA | Alajärvi, 37 ha, 
2012–2013
Pohjanmaan hienoa suota, jonka 
pesimälinnusto erityisen moni- 
puolinen lokkiyhdyskuntineen, 
kahlaajineen ja riekkoineen. 

3   VIRVATULI | Halsua, 62 ha, 
2014
Ojittamatonta suota ja pirunpelto-
jen kirjomaa kangasmetsää Halsuan 
ja Perhon rajalla. Metsäpeurojen 
laidunmaita.

4   SYRJÄJOKI | Perho, 15 ha, 2015
Tiheäpuustoista rämettä, jonka 
lounaislaidalla virtaa pieni leh-
tipuiden ja katajien reunustama 
Syrjäjoki. Koivujen ja haapojen 
valloittamia metsäsaarekkeita.

5   PETÄJÄRANTA | Lestijärvi, 
26 ha, 2016
Muinaisrannan päällä jättipetäjiä ja 
vanhaa kuusikkoa. Rauhoituksen 
piiriin kuuluu pitkä rakentamaton 
rantaviiva ja yksityinen vesialue 
pikkusaarineen. 

6   HAVERI-LAMPILA | Alavus,
 70 ha, 2016–2017
Kahden kaupan kautta syntynyt 
merkittävä vanhan metsän suo-
jelualue. Monipuoliset maisemat, 
ehjä havuvaltainen metsä, kallioita, 
notkoja ja useiden lampien rantoja.
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   1   KONTTIKANGAS-KARJONEVA  
   Siikajoki, 92 ha, 2005, 2011
  Konttikankaasta puolet on metsää ja puolet  
  ojittamatonta rämettä. Sen kaakkoispuolel- 
  la avautuu Karjoneva, jota on hyvällä me- 
  nestyksellä ennallistettu lintukosteikoksi.

      2   KOSKENRANTA | Kuusamo, 14 ha, 2011
   Kappale koskematonta havumetsää itärajan tuntu- 
   massa lähellä luonnontilaista Toolansuota. Aluee- 
   seen kuuluu noin kilometri kauniin Multikosken ja  
   Multijärven rantaa.

3  AARNIVALKEA-KIVISUO | Kuusamo 232 ha, 2013, 
2016 & 2019, LISÄOSA 2021: 66 ha
Erämainen metsien ja soiden mosaiikki kymmenkunta 
kilometriä Kuusamon kirkolta lounaaseen. Kynttiläkuusia ja 
kuukkeleita, metsäsaarekkeissa jopa 400-vuotiaita puuyksilöitä. 
Avovesiallikoilla monimuotoinen suolinnusto.

4   KUOVISUO | Oulu, 41 ha, 2016
Valtaosin ojituksilta säästynyt suo, jota riekot asuttavat. Suon 
laidoilla voi yhä kuulla harvinaisen pohjansirkun heleän laulun. 
Kuovisuo rajoittuu etelässä 2 600 hehtaarin laajuiseen Sangin-
joen ulkometsään, joka suojeltiin kokonaan vuonna 2021.

5   ITÄKANGAS | Pudasjärvi, 13 ha, 2017
Lähes kaksisataavuotias jylhä metsä Pudasjärven Itäkankaalla. 
Pala Koillismaan alkuperäistä luonnonmetsää. 

6   POHJOLANVAARA | Kuusamo, 14 ha, 2018
Pohjolanvaaran eteläisessä rinteessä vuosikymmeniä koske-
mattomana olleen kuusikon keski-ikä on yli kaksisataa vuotta ja 
suurin osa puista kasvaa yhä. 

7   LAITAKANGAS-TUOHISAARI | Siikalatva, 31 ha, 2019
Osassa alueesta rehevää sekametsää haapoineen. Metsoja, 
hirviä ja hömötiaisia. Suosaarekkeita ympäröiviä turvemaita on 
alettu ennallistaa. 

8   KETTUKANGAS | Haapavesi, 32 ha, 2019
Vanha metsähaka, jolla haapaa poikkeuksellisen paljon. Lehtoa 
ja lehtokorpea käenkaaleineen ja suo-orvokkeineen. Monipuo-
linen linnusto sisältää ainakin neljä tikkalajia. 

9   AARNIKANGAS | Pyhäjärvi, 8 ha, 2019
Yli satavuotias rantakuusikko Pyhäjärven Emoniemessä. 
Kuusikon laidalla ennallistuvaa korpea ja nuorta koivikkoa. 

10  VEHMAANSUO | Oulu,14 ha, 2021
Rehevä metsä Kiimingin kalkkivaikuitteisella lettovyöhykkeel-
lä. Poikkeuksellisen runsas tikankonttiesiintymä. Esitellään 
seuraavassa vuosilehdessä.



POHJOIS-SAVO

ETELÄ-SAVO

7   VAARINMETSÄ | Kokkola, 4 ha, 2017
Hämyisä kuusikko Kokkolan Sokojalla. Metsässä 
elää muun muassa varpuspöllö, töyhtötiainen ja 
pyy.

8   WIKSKOG | Vöyri, 9 ha, 2017
Lahjana saatu alue Vetlotin saaresta. Kuusivaltaista 
peikkometsää ja komea tervalepikkö rantavyöhyk-
keellä.

9   KRUUNUNMAA | Alavus, 36 ha, 2017, 2020 
Uhanalaisten perhosten kokonaan ojittamaton 
kotisuo, jossa on hieno vanhan metsän osuus.

10   TEVALEHTO | Alavus, 13 ha, 2017
Rehevä, kauttaaltaan puustoinen ja kosteikkoinen 
alue, jonka halki virtaa tumma Tevajoki.

11   LAMPAKANNEVA | Evijärvi, 83 ha, 2018
Turvetuotannon sijasta Lampakanneva päätyi 
suojelualueeksi säätiön ja Luonnonsuojeluliiton 
Pohjanmaan piirin yhteistyön ansiosta. Alueella on 
uhanalaisia suotyyppejä ja monipuolinen linnusto.

12   HERLEVINLÄHDE | Kokkola, 10 ha, 2019
Mäntyrämettä Herlevinharjun kupeessa Kokko-
lassa. Poikkeuksellinen tervaleppien reunustama 
lähde.

13   NURMONNEVA | Lapua, 22 ha, 2018
Eteläpohjalainen peltojen reunustama keidas-
suo, jonka yltä turvetuotannon uhka on viimein 
väistynyt. Nurmonneva säilyy teerien soidintanter-
eena ja lakka-apajana.

14   JÄRVINEVA | Lapua, 13 ha, 2019 
Martikkalanjärveen rajoittuva valtaosin luon-
nontilainen suo, jonka aiemmin suojeltua reunaa 
Luonnonperintösäätiön alue täydentää. Keskellä 
suota Pakosaari, josta ihmiset hakivat suojaa 
isovihan vainoilta.

15   JÄRVI-TARKKA | Kauhajoki, 30 ha, 2019 
Järvi-Tarkan kolmiosainen suojelualue kasvaa 
kuusi- ja sekametsiä, joissa ei näy lainkaan hak-
kuujälkiä. Päätila ulottuu Uuronjärven rantaan. 
Maastossa on pieniä aloja avosuota ja perin-
nebiotooppeina hoidettavia niittyjä.

16   HUHMARNEVA | Kauhava, 70 ha, 2020
Suolla pesii tai oleskelee ympäri vuoden useita 
harvalukuisia ja uhanalaisia lintuja ja se on tärkeää 
metsäpeurojen talvehtimisaluetta. Suuri merkitys 
tulvavesien pidättäjänä ja lähiseudun vesistöaluei- 
den kuormituksen vähentäjänä.

1   KYÖPELINVUORI  
Mäntyharju, 18 ha, 
2004, 2019
Sokeritopan muotoinen 
Kyöpelinvuori, luonnontilainen 
Vaaherpuro ja vaikuttavaa taigametsää ke-
loineen. Vieressä muita suojelualueita. 

2   HUKANVUORI | Mikkeli, 21 ha, 2018
Kaunis kaksiosainen metsä ulottuu raken-
tamattoman Ahvenlammen rantaan idässä 
ja myyjän suvun vanhan kotitilan reheviin 
laidunmetsiin lännessä.
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1   KÄPYRANTA | Tervo, 26 ha, 
2009–2014
Moni-ilmeinen suojelualue 
Linnonsaaressa, satoja 
metrejä Virmasveden rantaa. 

2   PURONIITTY | Vieremä, 105 ha, 2020
Testamentilla saatu laaja metsätila, jonka 
luonnonmukaisimpana osana majavanpadon 
vesittämä haapavaltainen korpi.

3   YLPÄSSUO | Kiuruvesi, 11 ha, 2020
Itä-Suomen yliopiston juhlakeräyksen turvin 
hankittu arvokkaan aapasuon eteläosa.

4   TAAVINSAARI | Rautalampi, 4 ha, 2021
Haapavaltainen pikkusaari Etelä-Konneveden 
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.

5   SAUNANIITTY JA TAPPURARINNE 
Tuusniemi, 9 ha, 2021
Suomen Kulttuurirahaston lahjoittamat kaksi 
monimuotoista helmeä. Alueiden metsiä ei 
ole hakattu ja niillä elää uhanalaisia lajeja.

3

4
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POHJOIS-KARJALA2  
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1   LAMMASHAKA | Hamina, 1 ha, 2019
Lahjana saatu maisemallisesti kaunis alue suurine puineen.

2   LEHTORANTA ELI KIRKKOPOLUN METSÄ | Hamina, 15 ha, 2020
Monipuolinen metsätila sisältää vaihtelevia luonnontilaistuvia metsätyyppejä. Metsän läpi 
kulkeva hiekkatie edustaa historiallista Kirkkopolkua alkuperäisessä linjassaan.

3   EIRANMETSÄ | Kouvola, 3 ha, 2021
Lahjoituksena saatu pieni lehtipuustoinen pellonreunametsä Asemankulmalla. Alueella kasvaa 
muun muassa tammia ja siellä on suojainen perhosniitty.

1   TERVAVAARA | Nurmes
46 ha, 2005
Vanhan aarniomaisen metsän
suojelualue: liito-oravan, metson ja
majavan asuinsijoja. Lampia ja puroja.

2   VANAMONSALO | Valtimo, 21 ha, 2011
Rehevää kuusimetsää Koivuvaaran etelärinteellä. 

3   HAVUKKAKORPI | Juuka, 19 ha, 2016
Vanhaa, tiheää kanahaukkametsää ja kiemurtel-
evan Räksiinpuron viehättävä laakso. 

4   AHOMAA | Kitee, 17 ha, 2017
Vanhoille niitty- ja laidunalueille kehittyneitä leh-
timetsiä sekä eri-ikäisiä seka- ja havumetsiä.

5   ÄNGELMÄ | Juuka, 4 ha, 2017
Juuanjoen tulvavesien ruokkiman rehevän korven 
ja metsäluhdan moni-ilmeistä kasvillisuutta. 

6   YÖVILKANPURO | Juuka, 4 ha, 2017
Jokirantaan laskeutuvaa vanhaa, rehevää kuusik-
kolehtoa, jossa kasvaa näsiää ja lehtomataraa.                

7   TIKKAPIILO | Lieksa, 18 ha, 2017
Pitkä Jauhiaisen rantaviiva ja oma metsäinen saari. 
Rantaluhtaa ja vanhoja koivikoituneita peltoja.

8   ÖLLÖLÄ | Joensuu, 10 ha, 2020
Kuusivaltainen pientila Kurkkovaaralla ja sen rin-
teillä itarajan tuntumassa. Kivikkopaikoilla suuria 
koivuja muistona kaskiajoista. 
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9   KOTISALO | Joensuu, 12 ha, 2021
Vanhaa männikköä puolukka- ja mustik-
katyypin kankailla Hovatta-lammen rannalla.

10   KUOHUNLAITA | Juuka, 9 ha, 2021
Metsäkanalinnuille tärkeitä luonnontilaisia 
metsän ja suon vaihettumavyöhykkeitä.

9

3

1  AKANVAARA | Parikkala, 
25 ha, 2000
Itäisiä lajeja ylläpitävä koivu-
valtainen metsä. Pihapiiriä 
ympäröivät elämää kuhisevat kukkaniityt.

2   MÄKRÄMÄKI | Ruokolahti, 19 ha, 2011
Komeassa ”kalevalaisessa” metsässä on suuria 
korkeusvaihteluita ja runsaasti lahopuuta.

3   KAIKKALLIO | Imatra, 18 ha, 2013
Lahopuustoista lehtosekametsää, jonka moni-
muotoisuutta lisäävät Kaikkallion jyrkänteet ja 
halkeamat sekä eteläosan rehevä jokilaakso. 

4   RIIHILAHTI | Lappeenranta, 36 ha, 2018
Monimuotoinen metsälehmuksia kasvava lii-
to-oravametsä, jonka laidalla hehtaari niittyjä.

5   VEITSALMI | Luumäki, 4 ha, 2021
Koivuvaltainen luonnontilaistuva kuhankeit-
täjämetsä Kivijärven rannalla. Merja Salon 
muistolehto.

5

8
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  1   AITTOSAARI | Viitasaari, 7 ha,  
  2010, 2020
  Viehättävä ja ilmeeltään vaihteleva  
  saarimetsä pohjoisella Keiteleellä.

  2   METSÄPIRTTI | Uurainen, 
  7 ha, 2012
  Haapojen ja muiden lehtipuiden  
  ryydittämää korpea ja rämettä.

3   MÖRKÖKORPI | Saarijärvi, 8 ha, 2013 
Luonnontilaista korpikuusikkoa, jonka ilmettä mo-
nipuolistavat vanhat lehtipuut ja petäjät. 

4   LINNUNLAULU | 14 ha, 2013, 2018
Monipuolista metsää osin kivikkoisella maaperällä. Puro, 
salapuro ja lammenrantoja. Hanna Pahlstenin muisto-
metsä ulottuu Lahnasen rantaan ja harjanteelle sen 
yläpuolelle. 

5   TOIMELA | Toivakka, 4 ha, 2017
Pikkutila umpeutuvine peltoineen metsän sylissä.. 

6   KORVENKEHTO | Toivakka, 10 ha, 2017
Testamentilla saatua nuorta, tiheää metsää, jossa kasvaa 
myös vanhoja haapoja ja muita ylispuita. 

7   KÄÄNTÖLÄ | Toivakka, 16 ha, 2017
Kääntölän metsää hallitsee vanha, järeä kanahaukka-
kuusikko. Kookkaiden haapojen ja raitojen joukossa on 
nuorempaa kasvustoa ja paikoin runsaasti lahopuuta. 

8   SOIDINSALO | Pihtipudas, 75 ha, 2017
Pihtiputaan sydänmailta testamentilla saatu alue kätkee 
sisäänsä vanhoja petäjiä ja jäkäläisiä pirunpeltoja.

9   VIITANEN | Keuruu, 7 ha, 2018
Neljän vuosikymmenen koskemattomuus on tuottanut 
Viitasen pientilan metsään runsaasti lahopuuta. 

10  AIKALANKANGAS | Jämsä, 7 ha, 2019
Aikalan harjulta on paikannettu useita kivikautisia asuin-
painanteita sekä hirvenpyyntikuoppia. Puolukkakankaal-
la humisee komeita vanhoja petäjiä.

11  ROTKOVUORI | Jämsä, 22 ha, 2021
Rotkojärven ja Aittojärven yhdistävän puron varrella 
kasvaa osin yli satavuotiasta metsää ja louhikossa elää 
vaateliaita sammal-, jäkälä- ja putkilokasvilajeja.

12  RIUTTASALO | Toivakka, 38 ha, 2021
Yhteensä 76 hehtaarin metsäalue hankittiin yhdessä 
PLUPSin kanssa. Sisältää lähteen, liito-oravan elinpiirin, 
kokonaisen lammen ja komean vuoren. Alueelle on rajat-
tu 43 hehtaarin Pentti Linkolan muistometsä.

9 10

1   RIIHIKOSKEN METSÄ 
Salo, 10 ha, 2003
Rekijoen jyrkän itärannan komea kuusi- 
metsä. Puronotkoissa lehtokasveja.

2   ENÄJÄRVI | Laitila ja Pyhäranta, 
28 ha, 2005–2007
Vanhaa hämyistä kuusikkoa, kiven-
järkäleitä, kalliomännikköä ja Enäjärven 
ruovikkoa saarineen. Suden kulkumaita.

3   SORKLONVAINIO | Pyhäranta, 
14 ha, 2006
Monipuolinen, erikoisia vanhoja 
haapoja sisältävä metsä kallioselänteen 
ympärillä lähellä Ihodenjokea.

4   TOPENGINLEIJA | Kustavi, 22 ha, 
2007
Ikipetäjiä suon ja kluuvijärven rantamilla 
sekä kaunis kalliometsä.

5   MUSTAKORPI | Nousiainen, 13 ha, 
2008 
Tiheä, sankka korpimetsä, jota juhlistaa 
kilpikaarnamäntyjä kasvava mäki.

6   ORAVANMARJA | Salo, 1 ha, 2018 
Testamentilla säätiölle tullut pieni van-
han metsän kappale järven rannassa.

7   KETTUKALLIO | Turku, 9 ha, 2020 
Vanhan tuoreen kangasmetsän ylle 
kohoaa kanervikkoinen avokallio.

8   KRUUNUVUORI | Salo, 9 ha, 2020 
Metsäinen vuori ja sen vehreät rinteet.  
Vuoren laidalla luolamuodostumia ja 
huipulla pronssikautinen hautaröykkiö.

9   KAUNILANMAA | Marttila, 6 ha, 
2021 
Sankka havupuuvaltainen metsä, jossa 
voi kuulla konkeloiden natinaa ja uha-
nalaistuneiden metsätiaisten ääniä.

10  PYYSMÄKI | Somero, 8 ha, 2021 
Sammalkuusikkoa ja suuria haapoja 
somerolaisessa kulttuurimaisemassa.

11  JÄRVENRANTA | Taivassalo, 8 ha, 
2021 
Kuivatulle Taipaleenjärvelle muodos-
tunutta ruovikkoa ja koivuluhtaa. Kuival-
la maalla järeitä mäntyjä ja kolohaapoja.

11
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1   HARJU | Loppi, 9 ha, 2003, 2004
Kuusta kasvava korpi moreeniharjanteen kainalossa, sammalparatiisi.

2   TAHJANJÄRVEN METSÄ | Tammela, 9 ha, 2005
Läpileikkaus Tammelan ylängön metsätyypeistä, rakentamatonta rantaa. 

3   KELTALAMMEN METSÄ | Heinola, 8 ha, 2008
Erämainen lampi ja ehjä kangasmetsä asumattomalla seudulla, karhun kulkumailla.

4   YLI-MYLLY | Loppi, 6 ha, 2008, 2011
Kaunis ehjä harju, pikku joki, rehevä puusto ja niittyjä.

5   MIELIKINMETSÄ | Orimattila, 10 ha, 2010
Harvinaisia metsälehmuksia sisältävä kuusimetsä muuttuu Kennankallion päällä kilpikaarnamänniköksi.

6   SAMMALINEN | Jokioinen, 7 ha, 2010
Ehjä havumetsä, jossa erityisen paljon tuulenkaatoja, pökkelöitä ja sammalpedillä lepäävää lahopuuta.

7   KEIJUNMETSÄ | Hämeenlinna, 14 ha, 2011 
Kangasräme ja vanhaa, rauhassa kasvanutta kuusivaltaista sekametsää Paloniitunjärven rannassa.

8   LUKKO | Hämeenlinna, 3 ha, 2012
Rehevä ja monipuolinen alue, jossa mm. kallio-jyrkänne, jonka suojissa viihtyvät metsälehmukset.

9   HARJAVA | Hämeenlinna, 6 ha, 2013
Metsäsaarekkeiden kirjoma kolmiomainen niitty, jota ympäröivät kuusivaltaiset metsät.

10   LAHNAVUORI | Humppila, 13 ha, 2013
Kiipunjärven rannnassa vanhaa, paksusammalista kuusimetsää. Maastonmuotojen vaihtelua: kalliorinte-
itä ja -kumpareita, soistumia ja lampareita. Myös geologisesti arvokas suojelukohde.

11   HIIRETTTELÄNVUORI | Iitti 18 ha, 2013
Osa Kymijoen rannalla kohoavaa Hiirettelänvuorta reunametsineen. Vuoren päällä on sijainnut muinoin
tulipaikka ja sieltä aukeaa vaikuttava maisema vesistön suuntaan. 

12   ROUVALA | Padasjoki, 17 ha, 2016
Koskematonta havusekametsää ja niityiksi muuntuneita peltoalueita. Pihapiirissä suuret lehtipuut. 
Päärakennus on tuhoutunut tulipalossa. Niityille istutettu talkoilla lehtipuiden taimia.

13   LUHTARANTA | Hollola, 8 ha, 2016 
Porvoonjokeen eli Luhdanjokeen laskevalla rinteellä kasvaa sakeaa lehtimetsää ja vanha kuusikko. 

14   KULLEROLEHTO | Hollola, 14 ha, 2016
Rehevää lehtometsää, joka kasvaa suuria lehtipuita ja valtavia kuusia. Kenttäkerroksessa kukkii kullero. 

15   KOIRASUONMÄKI-PERTINKULMA | Hollola, 15 ha, 2016
Epätavallisen kookkaat haavat, kuuset ja petäjät hallitsevat vaikuttavaa vanhaa liito-oravametsää. 

16   LUHDANNIITTY | Hollola, 8 ha, 2019
Porvoonjoen yläjuoksun eli Luhdanjoen tulvaniittyjä ja lehtimetsiä. Arvokasta lintu- ja perhosaluetta.  

17    UTTERINVUORI | Hämeenlinna, 54 ha, 2020
Komea vuorenlakimetsä Hauholla, Hämeenlinnan lähistöllä. Läheistä Iso-Roinetta viitisenkymmentä 
metriä korkeammalle kohoava Utterinvuori on hakkaamattomana upea poikkeus maisemassa.
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      1   TAPIOLA | Pori, 69 ha, 2010, 2020
 Poosjärven Itälahden etelärannalla tulvivaa rantaluhtaa ja sitä reunustavia 
 haapa- ja kuusivaltaisia metsiköitä. Euroopanmajavan elinpiiriä. 
   

      2   HÖMÖTIAISENMETSÄ | Eura, 4 ha, 2010
 Pieni metsä suuren Pyhäjärven läntisellä rannalla, ytimenään vanha kuusikko.

     3   ARKINMÄKI | Rauma, 3 ha, 2014
 Lehtolaikkujen ja korpikosteikkojen rikastamaa tuoretta ja lehtomaista kangasta 
 suojeltujen Pramin lehtojen kainalossa.

4   TAPIOLANVAINIO | Kokemäki, 16 ha, 2015
Aarniomainen lahopuustoinen metsä asumattoman metsäalueen laitamilla: rehevää korpea ja 
lähteisyyttä, paljon tuulenkaatoja. Pohjantikan, peukaloisen ja puukiipijän asuinsija.

5   POROLANSUO | Harjavalta, 15 ha, 2017
Avosuota, jonka lävitse kulkee harjumainen jono suosaarekkeita. Nevalla on sääksen pesäpuu.

6   MAJAVAPUROT | Pori, 10 ha, 2017
Mahdollisesti kolme erillistä liito-oravan reviiriä. Euroopanmajava on nostattanut veden eteläosan 
metsään, minkä seurauksena on syntynyt runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. 

7   HOLAMPPI | Pori, 34 ha, 2019
Reheväpohjainen alue lähellä Pohjajokea kasvaa tuuheaa havuvaltaista metsää. Eevanniityillä valtalajina 
humisevat suuret vanhat koivut. Alueeseen kuuluu eteläpuoli Holampin entisestä järvialtaasta. 

8   AHMAUKSENKORPI | Ulvila, 41 ha, 2019
Laaja ja yhtenäinen metsä, jossa on paikoin runsaasti kuusilahoa. Saniaiskorpea ja sekapuustoista tuo-
retta kangasta. Metsässä asuu liito-orava ja alueen läpi virtaavalla Ahmauksenojalla euroopanmajava.

9   LINTUKANGAS | Kokemäki 5 ha, 2019
Ihastuttava satumetsä, jossa liito-oravan vahva reviiri. Jättiläiskuusia ja töyhtötiaisia.

10   UNHOLA | Kokemäki 5 ha, 2019
Autioitunut pikkutila, vanhaa metsää, lahopuuta ja umpeenkasvava niitty noin sadan metrin päässä 
1500 hehtaarin Harjunsuon suojelualueesta.

11   KEIDAS | Pori, 51 ha, 2020
Komea metsä- ja suoalue kiertää hevosenkengän muotoisena kaunista, erämaista Vähä-Särkijärveä. 

18   PÄIVÄNSALO | Hollola, 24 ha, 2021
Yli satavuotias kuusimetsä lehtomaisella kankaalla. Metsässä on myös komeita haaparyhmiä, pieniä kallioi-
ta tihkupintoineen, kaksi soistuvaa painannetta ja jäkälikköinen kalliomännikkö.        

19   EMMAN PEHKULA | Hollola, 3 ha, 2021
Suopalsta ojittamattomalla, Hollolan taajama-asutuksen ympäröimällä Varrassuolla.  

20   VÄHÄ-SINKIN METSÄ | Kärkölä, 18 ha, 2021
Aarniomainen, lahjaksi saatu suojelumetsä Maavehmaan kylässä.



PIRKANMAA

UUSIMAA

1   LIMBERG 
Lohja, 
16 ha, 2008
Todellinen eteläinen aarnio 
keloutuvine jättikuusineen ja 
maapuineen, aluskasvillisuutena 
pähkinäpensasta. 

2   TOMTESKOG | Porvoo, 
5 ha, 2013
Yli satavuotiasta havupuumetsää, 
hieskoivujen luonnehtima 
metsänkolkka ja loiva mäki kilpi-
kaarnamäntyineen. Paavi 
Franciskukselle lahjoitettu symbo-
linen kappale Tomteskogia.

3   KEURAANMÄKI | Lohja, 
6 ha, 2019
Keuraanmäen vanha metsä hu-
misee vuoren huipulla ja rinteillä. 
Rauhassa kasvaneen entisen 
hotelli Oivan metsän lahjoitti 
elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki.

4   VALKEAPURO | Nurmijärvi, 
6 ha, 2019
Vantaanjoen koskematonta ran-
talehtoa ja siihen rajautuva ennal-
listuva alue, jonka rajaa juoksee 
kirkasvetinen Valkojan puro.

5   KYNNEPÄÄ | Lohja, 
2 ha, 2020
Viljavalla maalla Lohjansaaressa 
sijaitseva lehto, jossa järeitä saar-
nia, tammia ja jalavia.

6   GÄSTANS | Raasepori, 
6 ha, 2020
Monimuotoinen alue Gästans-
saarella Snappertunassa, jolla leh-
toja, kalliomännikköä ja avoimina 
hoidettavia perhosniittyjä.
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                 1   MUSTIKKAMÄKI | Pälkäne, 7 ha, 2001
               Maisemallisesti tärkeä metsäkappale   
               järven ja hämäläiskylän läheisyydessä.

                2   KORPIVAINIO | Kangasala, 26 ha, 2005
 Längelmäveden rantaan ulottuva, monipuolinen ja  
 runsas metsä, jossa on aarniomaisia ytimiä.

3   HAAPALAAKSO | Urjala, 5 ha, 2009
Isoja haapoja ja runsaasti lahopuuta sisältävä aarniometsä, joka 
on syntynyt entiselle metsälaitumelle.

4   PYSSYNKANGAS | Urjala, 7 ha, 2009
Aito ikimetsä, liito-oravan elinpiiri, jossa on huomattavan suuria 
kuusia ja havumetsän sisällä myös vanhoja lehtipuita. 

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

6   METSÄNPEITTO | Urjala, 18 ha, 2013–2014
Vanhaa havuvaltaista metsää, jossa vanhoja koivuja ja haaparyh-
miä sekä runsaasti  lahopuuta. Pentti Linkolan nimikkometsä.

7   KAUKAMETSÄ | Mänttä-Vilppula, 18 ha, 2016
Hiljaisella seudulla sijaitseva vanha, moni-ilmeinen havumetsä.        

8   KUKKIALEHTO | Pälkäne, 22 ha, 2018
Rehevä ja lähteinen Kukkialehto rajoittuu suoraan kuuluun 
Takkulan lehmuslehtoon. Näsiää ja jalojen lehtipuiden taimia.

9   SAITTOVUORI | Urjala, 9 ha, 2019
Viehättävä havupuuvaltainen alue, johon kuuluu jyrkänne, laak-
son sammalpohjainen kuusimetsä ja harjanne.

10   MIKON METSÄ, Ylöjärvi, 14 ha, 2020
Rauhallisella paikalla sijaitsevan metsän maastonmuodot vaihtel-
evat kallioista notkelmiin ja pieniin laaksoihin. 

11    SUDEN METSÄ | Pälkäne, 9 ha, 2020
Moni-ilmeinen suojelualue Pälkäneen Korkeusvuorella. Karusta 
mäntykankaasta kosteapohjaiseen lähteiseen sekametsään.

12  TIITIÄISEN METSÄ | Ylöjärvi, 27 ha, 2020
Jykevää korpikuusikkoa heti Ylöjärven kaupungin taajaman 
ulkopuolella, suositun Pikku-Ahveniston luontopolun kupeessa.

13  MYLLYNIITTY | Valkeakoski, 15 ha, 2021
Isosta Leppäjärvestä Painonjärveen laskevan koskisen pikkujoen 
laakso. Metsän valtapuina rauduskoivu ja haapa.

14  KURIKANLEHTO | Kangasala, 14 ha, 2021
Suuria puita Kurikanvuoren rinteillä, paljon pökkelöitä ja keloja. 
Paikoin vaahteraa ja lehmusta. Pentti Linkolan muistolehto.

15  HIIDENKIVENKORPI | Urjala, 
12 ha, 2021
Vanha kuusimetsä Nuutajärvellä 
peltoaukean laidalla. Metsän 
reunalla sijaitsee Rojukiveksi 
nimetty siirtolohkare, hiidenkivi.

15

14
13
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Pysyvyyden lehvästö, lakatessaan laulamasta, 

etsii keinoja toteuttaa jatkuvuuttaan

ja korvautuu ajan varjoilla.

Se on hyönteisten pilveily ja kaikki heijastumaton.

Se on nykyhetkeen etsiytyvä huominen: 

suhinasta vyyhteytyy yön värisävyä, myöntyminen

ja huomaamatta syvenee tuo vaivihkainen

kunnes kaukaisuus liikahtaa, saa aavistamaan

etäisyyksien aiemmin käyttäytyneen toisin.

Herkistymme toiveille, jotka eivät aivan ole omia, 

enkä ole varma, uskonko kaiken sen mykkyyteen 

joka vielä toistaiseksi vaikenee.

Runo on Kristian Blombergin (s. 1975) teoksesta Kaikessa hiljaisuudes-

sa (Poesia 2019). Se on kirjailijan neljäs runoteos, jossa runoilija kohdis-

taa katseensa yksityiskohtiin ja paljastaa niiden avulla maailman, joka on 

yhtä aikaa kaunis ja arvaamaton. Kristian Blomberg on palkittu runoilija, 

suomentaja, Poesian perustajajäsen ja sen entinen kustannuspäällikkö.

Hengitystä yön värisävyissä
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Yhdessä

muutamme

maailmaa!
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on syväekologinen kulttuurilehti,  

joka keskittyy ekologisesti kestävän yhteiskunnan ja 

elämäntavan edistämiseen. Lehdessä julkaistaan  

mm. ympäristöfilosofisia esseitä, talouskasvu-

yhteiskunnan kritiikkiä, omavaraisuuspohdintoja, 

haastatteluja ja tee-se-itse -ohjeita.

Tilaa lehTi:  

KesToTilaus (4 numeroa / vuosi) 35 €        

www.elonkeha.com

Metsien ja luonnon monimuotoisuuden  

puolesta jo vuodesta 1995!
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