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KARRI JUTILA 
 

Suppilovahverot 

 
Jos metsätaloudessa olisi kyse rahasta tai työllisyydestä, puiden kasvattaminen olisi 

sivuseikka. 
 

Muutimme Etelä-Hämeeseen Satakunnasta. 
Harrastin siellä lintuja. Yleisesti ottaen Ko-
kemäenjoen alajuoksulla on hyvin aikaa 
harrastaa lintuja, koska työtä on niukasti. 
Työn loppuessa minäkin tänne muutin. 
 Hämeessä oli lintuja niukemmin. 
Sen sijaan metsästä löytyi suppilovahvero 
(Cantharellus tubaeformis). Löysin toisen-
kin ja kohta satakunta. Seuraavalla kerralla 
mukanani oli muovipussi, ja sitä seuraavalla 
kaksi. Tytär oppi kävelemään suppilovah-
verometsässä ja syömään suppilovahveroli-
hapullia, suppilovahverohernekeittoa ja 
suppilovahveropitsaa.  

Viime lokakuussa opastin sieniret-
keä Janakkalassa. Olimme kuusikossa pari 
tuntia ja kukin 16 retkeilijästä keräsi aina-
kin kilon suppilovahveroita parin hehtaarin 

alueella. Kun ottaa huomioon, että samalta 
alalta voi sieniä kerätä useamman kerran 
yhdessä syksyssä, metsän taloudellinen 
tuotto on melkoinen. Suppilovahveron kilo-
hinta pyörii viiden euron ympärillä (viime 
syksynä näin marketissa parillakin kympillä 
per kilo). Kuusikko lienee lähivuosina avo-
hakkuusuunnitelmissa - ja sen jälkeen ei 
siellä kerätä vahveroita 60 vuoteen. Puiden 
täytyy olla huikean arvokkaita, jos tällainen 
on taloudellisesti kannattavampaa kuin sie-
net. 60 vuoden aikana kuusikosta on joka-
vuotisin osingoin kerättävissä näillä luvuilla 
yhteensä 9 600 euroa. Avohakkuuhehtaari 
tuottaa keskimäärin 200 kuutiometriä puuta. 
45 euron mottihinnalla se tekee 9 000 euroa 
ja sato kerätään kerran ihmisiässä. 

 
             Kuva: Karri Jutila 
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HELI JUTILA 

Hajuheinän jäljillä 
 

Hajuheinä ei ole mikä tahansa haiseva tai tuoksuva heinä. Kasvistossamme on useita 
kumariinin tuoksuisia heiniä kuten tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum), maarian-

heinät (Hierochloë) ja tesma (Milium effusum), mutta vain yksi on rauhoitettu ja 
uhanalaisluokituksessa arvioitu silmälläpidettäväksi. Hajuheinä (Cinna latifolia) on mo-
nivuotinen, löyhästi mätästävä heinä, jolla on nuokkuva röyhy. Hajuheinä kasvaa lou-
hikkoisten, kuusikkoisten, sekapuustoisten metsien puro- ja rotkolaaksojen sammalei-
silla lohkareilla ja lehtorinteillä. Se suosii pienilmastoltaan viileitä ja kosteita paikkoja. 

Paikat ovat monesti metsälain suojaamia. 

 

Kartoitin jälleen kerran uhanalaisia kasveja 
kesällä 2012. Yksi selvitettävistä lajeista oli 
hajuheinä. Se on luontodirektiivin liitteen 
laji ja siitä oli tarpeen raportoida Euroopan 
Unionille. Tiesin kirjallisuuden perusteella 
lajin kasvavan Hauhon Vihavuodessa. 
Uhanalaisrekisteristä saamieni koordinaat-
tien avulla suunnistimme 30.6.2012 per-
heen voimin kesäisenä lauantaina Vihavuo-
den Takalaan, jonka lähistöllä oli peruskar-
tassa näkyviä lohkareikkoja sekä pohjoises-
ta etelään virtaava Ahvenisoja. 

Auton jätimme Takalan länsipuoli-
selle Korpiniityn mäelle Ahvenusmaantien 
varteen, pohjoiseen kääntyvän portilla sul-
jetun kärrytien kohdalle. Kuljimme varttu-
neessa mäntymetsässä, kunnes tulimme 
ensimmäiselle louhikkokuviolle, jonne ha-
juheinälle oli merkitty esiintymätieto. Tästä 
kohdasta hajuheinää ei kuitenkaan löytynyt 
ja jatkoimme louhikkoa luoteeseen työnty-
vän niityn kulmaan, jossa kasvoivat mm. 
metsälehmus (Tilia cordata), haisukurjen-
polvi (Geranium robertianum), näsiä 
(Daphne mezereum), lehtoarho (Moehrin-
gia trinervia), iso- ja kivikkoalvejuuri 
(Dryopteris expansa & D. filix-mas) sekä 
nurmikaunokki (Centaurea phrygia) entisen 
niityn puolella.  

 
Kuva: Heli Jutila 
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Matka kulki louhikoiden ja metsäi-
sempien kuvioiden kautta kohti pohjoista ja 
paikkaa, missä louhikko tulisi lähimmäs 
Ahvenisojaa. Niille main oli merkitty toi-
nen esiintymätieto hajuheinästä. Louhikon 
reunassa kasvoi kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus) ja metsän puolella keltalieko 
(Diphasiastrum complanatum). Laaja lou-
hikkokuvio oli puuton ja jäkälävaltainen, 
todellinen pirunpelto. Kuvasin mm. seuraa-
via jäkäliä: vaalea-, harmaa- ja palleropo-
ronjäkälä (Cladonia arbuscula, C. rangife-
rina & C. stellaris), okatorvijäkälä (Clado-
nia uncialis), puna- ja ruskeaitiöpesäkkeisiä 
torvijäkäliä sekä pikarimaisia torvijäkäliä ja 
kaarrekarvetta (Parmelia centrifuga). Putki-
lokasveja ei juuri lohkareiden koloista löy-
tänyt. 

Tämän laajan louhikon itäkulmasta 
löysin n. 50 kukkimatonta hajuheinän ver-
soa. Leveät, vaakatasoon sojottavat lehdet 
ja kieleke sekä tuppien avoimuus vakuutti-
vat minut lajista. Tohkeissani en huoman-
nut listata seuralaislajistoa, mutta eipä nois-
sa viidessä lohkareen kolossa juuri sitä ol-
lutkaan. Korkein verso oli noin 1,2 m kor-
kuinen ja osa versoista oli alle 20 cm. Kas-
vit kasvoivat laikuittain kaikkiaan n. 8 x 2 
m2 alalla. Kukkien aiheitakaan ei vielä nä-
kynyt. Otin valokuvia hajuheinästä ja kas-
vupaikasta, joka tuntui yllättävän karulta. 
Toisaalta noin 20 metrin päässä oli rehevä 
Ahvenisojan varsi ja mm. kookas tervalep-
pä.  

Etsin tämän jälkeen hajuheiniä lou-
hikon reunalta ja ojan varresta. Itse louhi-
kon keskellä en uskonut niiden voivan sel-
vitä. Puron länsipuolta kuljettuani siirryin 
sen itäpuolelle kulkien sitä jonkin matkaa. 
Rehevät ja kookkaat soreahiirenportaat 
luonnehtivat kaivetun ojan vartta. Uoman 
virrassa kasvoi isonäkinsammal (Fontinalis 
antipyretica). Rannan kivillä oli haisukur-
jenpolvea (Geranium robertianum).  

Lähdin seurailemaan Ahvenisojan 
rehevää vartta kohti etelää. Puro kääntyi 

 
                                          Kuvat: Heli Jutila 
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idemmäs kivikosta ja virtasi varttuneeseen 
tuoreeseen kuusilehtoon. Puron varteen oli 
muodostunut myös kosteaa lehtoa, jonka 
edustavimpaan lajistoon kuuluivat suokeltto 
(Crepis paludosa), ketunlieko (Huperzia 
selago) ja velholehti (Circaea alpina).  

Tultaessa Jokisen pohjoispuolisen 
peltokuvion luokse kotkansiipi (Matteuccia 
struthiopteris) ja käenkukka (Lychnis flos-
cuculi) kirjattiin lajistoon. Entisillä pelloilla 
ja niityillä kasvoi suurruohovaltaista niitty-
kasvillisuutta. Maininnanarvoisia lajeja 
ovat mm. nurmikohokki (Silene vulgaris), 
kurjen- ja harakankello (Campanula persi-
cifolia & C. patula). Palatessa kiersin takai-
sin luoteeseen työntyvän niityn kulmaan, 
jonka läheltä olimme tulleet. Metsälehmus-
ta kasvoi kuuden pystyn puun ja useiden 
lamoavien verran rehevässä ja lähdevaikut-
teisen oloisessa pellon kulmassa.  

Kohti tien vartta ja autoa lähdettäes-
sä havaitsimme kaksi valkolehdokkia (Pla-
tanthera bifolia). Pistäydyimme vielä Hä-
meenlinnan ja Pälkäneen rajalla noin parin 
kilometrin päässä luoteeseen sijaitsevalla 
Kirkkokalliolla. Sen etelä-lounaisreunassa 
oli kasvistollisesti mielenkiintoisinta kallio- 
ja paahdekasvillisuutta, sisältäen parhail-
laan kukkivat mäkitervakot (Lychnis visca-
ria), ahomansikan (Fragaria vesca) ja roh-
totädykkeen (Veronica officinalis). Etelä-
juurelta löytyi myös kevätlinnunhernettä ja 
ketunliekoa sekä taikinamarjaa (Ribes al-
pinum). Torvoilan hiekkaisella entisellä 
pellolla kukoistava niitty oli kukkea mäki-
tervakkojen, harakankellojen (Campanula 
patula) ja päivänkakkaroiden (Leucanthe-
mum vulgare) kukkiessa. Särmäkuisma 
(Hypericum maculatum) ja sarjakeltano 
(Hieracium umbellatum) olivat vielä kukas-
sa. Niitylle tultaessa siellä hääri mäyrä (Me-
les meles). Vähän etelämpänä on kallioketo, 
jossa kasvavat ja kukkivat kissankäpälä 
(Antennaria dioica) ja mäkitervakko. 

Kesällä päätin hankkia hajuheinän 
keräysluvan, sillä tämä rauhoitettu laji ei 

ole kaikille helppo tuntea, joten arvelin, että 
hedelmöimättömien versojen tunnistus voisi 
aiheuttaa epäilyä lajin tunnistuksen osalta. 
Kun olin saanut luvan ja muutoksenhakuai-
ka oli kulunut, päätin käydä keräämässä 
näytteen hajuheinästä. 9.9.2012 matkasin 
tyttäreni kanssa kohteelle. Tällä kertaa tu-
limme metsätietä pohjoisesta Loutikonkal-
lion suunnasta.  

Hajuheinä löytyi paikaltaan louhi-
kon reunasta. Laskin 36 hedelmöivää ver-
soa, joista suhteellisen suuria oli noin 20. 
Lisäksi löytyi 14 steriiliä versoa. Otin useita 
kuvia heldelmöivän ja jo siemeniään levit-
tävän heinän dokumentoimiseksi. 

Loutikonkalliomäen lounaisreunassa 
oli kosolti puolukkaa (Vaccinium vitis-
idaea) ja keräsimme ämpärin täyteen läm-
pimän ja auringonpaisteisen syysretkemme 
kunniaksi. 

 

 
                                                           Kuva: Heli Jutila 
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Taulukko. Vihavuoden Ahvenisojan seudun putkilokasvilajeja ja niiden runsaus. 136 
putkilokasvilajia. R = runsaus. 
 

Laji R. 
Acer platanoides 1 
Achillea millefolium 1 
Actaea spicata 1 
Aegopodium podagraria 3 
Agrostis capillaris 2 
Alchemilla monticola 2 
Alchemilla vulgaris 2 
Alnus glutinosa 3 
Alnus incana 1 
Alopecurus pratensis 1 
Angelica sylvestris 3 
Anthriscus sylvestris 3 
Athyrium filix-femina 5 
Betula pendula 3 
Betula pubescens 4 
Calam. arundinacea 3 
C. canescens 2 
Calamagrostis epigejos 3 
Calamagrostis purpurea 2 
Calla palustris 2 
Calluna vulgaris 2 
Caltha palustris 3 
Campanula patula 2 
Campanula persicifolia 1 
Carex digitata 1 
Carex rostrata 1 
Centaurea phrygia 1 
Cinna latifolia 1 
Circea alpina 2 
Cirsium arvense 1 
Cirsium helenioides 1 
Cirsium palustre 3 
Convallaria majalis 5 
Crepis paludosa 2 
Dactylis glomerata 1 
Daphne mezereum 1 
Deschampsia flexuosa 3 
Dryopteris carthusiana 2 
Dryopteris expansa 2 
Dryopteris filix-mas 2 
Epilobium angustifolium 2 

  
Epilobium montanum 1 
Equisetum pratense 3 
Equisetum sylvaticum 3 
Festuca ovina 1 
Filipendula ulmaria 3 
Fragaria vesca 2 
Galium palustre 3 
Galium uliginosum 1 
Geranium robertianum 2 
Geranium sylvaticum 2 
Geum rivale 3 
Gymn.  dryopteris 2 
Hepatica nobilis 4 
Hieracium umbellatum 2 
H. vulgata -ryhmä 2 
Hierochloë australis 1 
Huperzia selago 2 
Hypericum maculatum 1 
Hypochoeris maculata 1 
Impatiens noli-tangere 1 
Juniperus communis 3 
Lathyrus pratensis 1 
Lathyrus vernus 1 
Linnaea borealis 4 
Lonicera xylosteum 3 
Luzula pilosa 4 
Lychnis flos-cuculi 1 
Lycopodium annotinum 3 
Maianthemum bifolium 5 
Matteuccia struthiopteris 2 
Melampyrum pratense 3 
Melampyrum sylvaticum 3 
Melica nutans 3 
Milium effusum 3 
Moehringia trinervia 3 
Orthilia secunda 4 
Oxalis acetosella 5 
Paris quadrifolia 3 
Phleum pratense 1 
Picea abies 7 
Pinus sylvestris 6 

  
Platanthera bifolia 1 
Poa nemoralis 4 
Poa palustris 1 
Polypodium vulgare 3 
Populus tremula 3 
Potentilla erecta 3 
Potentilla palustris 2 
Prunus padus 2 
Pteridium aquilinum 4 
Pyrola minor 3 
Pyrola rotundifolia 2 
Ranunculus acris 2 
R. auricomus coll 1 
Ranunculus repens 4 
Rhamnus frangula 3 
Ribes alpinum 4 
Ribes nigrum 4 
Ribes spicatum 2 
Rubus idaeus 4 
Rubus saxatilis 4 
Rumex acetosa 2 
Rumex longifolius 2 
Salix caprea 3 
Salix phylicifolia 3 
Scirpus sylvaticus 3 
Silene dioica 2 
Solidago virgaurea 5 
Sorbus aucuparia 4 
Sparganium emersum 3 
Stellaria graminea 2 
Stellaria longifolia 3 
Succisa pratensis 2 
Taraxacum ssp. 2 
Thelypteris phegopteris 5 
Tilia cordata 3 
Trientalis europaea 5 
Trifolium medium 2 
Trifolium pratense 1 
Trifolium repens 1 
Tussilago farfara 2 
Urtica dioica 3 
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Vaccinium myrtillus 6 
Vaccinium uliginosum 3 
Vaccinium vitis-idaea 6 
Valeriana sambucifolia 3 
Veronica chamaedrys 4 

Veronica officinalis 3 
Veronica scutellata 1 
Vicia cracca 2 
Vicia sepium 2 
Vicia sylvatica 1 

Viola canina 1 
Viola palustris 5 
Viola riviniana 1 

 

 
                Kuva: Heli Jutila 



 9 

TUOMO VAINIO 
 

Koukkunokka 
 

Hämeenlinnalaisen luontokuvaaja Tuomo Vainion lintulaudalla on talvella 2012-13 vie-
raillut erikoinen sinitiainen. 

 
Lintulaudallamme vierailee säännöllisesti 
poikkeuksellisen nokan omaava sinitiainen 
(Parus caeruleus). Liekö sukua Pinokkiolle, 
Kapteeni Koukulle vai Jörö-Jukalle! Yhtä 
kaikki, meillä lintu kulkee nimellä "Kouk-
kunokka". 

Ensin arvelin paljaalla silmällä kat-
soessani nokkaan tarttuneen jotakin ylimää-
räistä, mutta kamera selvensi nokan epä-
muodostuneeksi. 

Lintu on erittäin vihainen muita lin-
tuja kohtaan. Oravaa se ei sentään tohdi 
laudalta ajaa pois. Tintti pystyy syömään 
normaalisti laudalta ja maasta, ja se vierai-
lee jopa talipalloilla. Ainoa näkyvä haitta 
nokasta lienee se, että sukiminen ei taida 
kuulua sen taitolajeihin. 

Lintu on takkuisen ja läikikkään 
oloinen. Varsinkin takaa päin se on mel-
keinpä ruokottoman näköinen. 

 
Kuva: Tuomo Vainio         
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KARRI JUTILA 
 

Syöliön salama 
 

Hauhon Iso-Syöliön rannalla sijaitsevan 
partiomökin pihapiirissä iski kesällä 
2012 salama kahteen vierekkäiseen 

havupuuhun, järeään kuuseen ja kol-
men metrin päässä kasvavaan hen-

nompaan mäntyyn. 
 

 Kävimme 8.7.2012 tutustumassa 
Hauhon Iso-Syöliön rantaluontoon. Järvi 
sijaitsee Rukkoilan asumattomalla metsä-
alueella ja sen rannalla on vain yksi mökki, 
joka toimii partiolaisten leiripaikkana. Järvi 
on Iso-Roineeseen laskeva latvajärvi 108 
metrin korkeudessa merenpinnasta ja sen 
pinta-ala on 13 hehtaaria, suurin syvyys 14 
metriä. Suursimpukoita ei järvessä ollut 
mutta ahvenia näkyi. Liejupohjaisilla ran-
noilla näkyvyys oli noin metri ja uposkas-
villisuutta tuppaina siellä täällä. Järven ve-
den laatu on vuonna 2002 määritelty hy-
väksi. 

Rantametsässä kiertäessä löytyi 
varvikosta noin kymmenen metrin päästä 
mökistä runsaasti puunsäleitä. Kävi ilmi 
että kahteen vierekkäiseen puuhun, järeään 
kuuseen ja mäntyyn oli iskenyt salama. 27 
metriä korkean kuusen latvasta juurakkoon  
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kulki noin 25 cm leveä haava, josta oli len-
tänyt satoja säleitä jopa 26 metrin päähän 
rungosta. Liistakkeista kaksi suurinta oli 
kuusimetrisiä, ja toinen niistä oli lentänyt 
peräti kymmenen metrin päähän:  neljä yli 
metrin mittaista oli pystyssä sammalikossa 
18-26 metrin päässä puusta. Suurin pystyyn 
iskeytyneistä sälöistä oli painunut 25 cm 
maahan.  
 Noin 20-metrinen salamaniskemä 
mänty sijaitsi kolmen metrin päässä. Sen 
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haava oli epäyhtenäinen, alle viisi senttiä 
leveä. 
 Mielenkiintoista oli myös, että 
kummankin puun tyvellä salama oli pölläyt-
tänyt kariketta ja humusta pois. Männyssä 
salama oli tyveltä mennyt vastakkaiselle 
puolelle ja "räjäyttänyt" maata sekä kuori-
nut 8-10 cm paksuisia pintajuuria kolmen 
metrin etäisyydelle rungosta. 

  Puut sijaitsevat 8-11 metrin päässä 
mökistä itään huussipolun varressa Syö-
liönmäen pohjoispuolen alarinteessä hak-
kuun reunalla. Salaman iskemä kuusi ei 
erotu selvästi muista korkeista kuusista ja 
ylempänä hakkuulla on lukuisia yksittäisiä 
isoja mäntyjä ja koivuja. Mitään ilmeistä 
syytä sille, miksi salama iski tähän, ei näy. 
Arvoitukseksi niinikään jäi, tuliko taivaalta 
salamia yksi vai kaksi kappaletta. 

 

 
              Kuvat: Karri Jutila 
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 HEIKKI NIINIMÄKI 
 

Heinolassa jyrisee 
 

Salailu vauhdittaa päätöksentekoa. 
 
Hallinnon Ikävältä Kiusaajalta jälleen ter-
veisiä. Heinolassa muhii aloite, jota virasto 
ja luottamuselimet koettavat väheksyä saa-
dakseen siitä mieluisimman päätöksen. Jo 
vuotta aiemmin nousi kansalaisliike vastus-
tamaan 121 tontin ja niiden uuden kadun 
rakentamista lehtokorpeen. Sellaisista on 
rauhoitettu alle promille Etelä-Suomesta. 
Nyt taitavat tien päähän tulevat 11 upeaa 
rantapaikkaa olla varakkaiden ja vaikkapa 
venäläisten mieleen. Sinne saadaan 2 400 
000 euron hintainen tie ikäänkuin sen var-
relle tulisi tavallista kansaa asumaan. Osta-
vat kuulema tontit, jos kohta niitä olisi 
myös vanhan asutuksen seassakin lähellä 
sata yksittäistä myytävänä – vaikka huhun 
mukaan nekin menisivät vain lisäyksen 
avulla kaikki kaupaksi. Ulkoilualueen hak-
kuu ei huoleta rantapaikkoja haaveilevia. 

Kaupunginhallituksen oli helppo 
päättää Sinitaipaleen pohjoisosan kaava 
kokouksessa 26.3.2012, kun se jätti 5 - 12 
kuukautta odottaneiden lausuntojen pääsyn 
oman ehdotuksensa vastaehdotukseksi. Ko-
koukselle jäi yksi virastoversio - helppo 
tehdä yksi päätös. Luonnonsuojelujärjes-
töillä on maankäyttö- ja rakennusalain mu-
kaan oikeus antaa kokouskäsittelyyn asia-
kirjoja, mutta kaupungin virasto jätti ne 
kaupungin valmistelijoille, ikäänkuin syy 
olisi yksistään heidän valtava työpaineensa. 
Olisi pitänyt olla merkintä "kuntalaisaloite" 
otsikon vieressä. Tarkkaa on! Lahdessa 
ohjataan aloitekirjeet luettaviksi sitä mu-
kaan kaikille mahdollisille elimille oitis. Jo 
valmista metsän säästämisaloitetta joutui 
pääehdotusta, raivausta ja rakentamista, 
valmistellut virkamies ruotimaan. Kukapa 
konsanaan haluaisi oman luomuksensa vas-

tustusta puolustaa. Aikaa vastalauseiden 
mietiskelyyn annettiin mennä, sillä muuta-
man kirjelmän lukeminen virastossa kesti 
enimmillään vuoden. Lukeminen on joskus 
hidasta, suomen kielen etenkin. Se kuulema 
on hallintolain tarkoittama "kuntalaisaloite 
on käsiteltävä viivyttelemättä". Menetelmää 
ei tosin ole mainittu: Onko käsittely aloit-
teen valohoitoa pöydällä tai varjohoitoa 
laatikossa? ”Viivyttelemättä” tarkoittaa 
nopeaa sujauttamista pois silmistä. Tämän 
esityslista-aiheen ulkopuolisiakin asioita 
puheenjohtajat saivat hallituksensa hyväk-
symään, kun jäsenet eivät huomanneet kyt-
kykauppoja, otsikkoon kuulumattomia asi-
oita, samalla noin vain menemään päätös-
puolelle. Niitä ei mainittu esityslistan teks-
teissä ollenkaan. Luonnonsuojelupiiri oli 
pannut merkille salakuljetuksen, jota ei olisi 
saanut olla huomavinaankaan!  

Rannat sulkevat ökytontit ja raken-
nusjärjestyksen käskyt rikkovat vesira-
jasaunat palasivat kaavaan vastoin asukkai-
den toiveita. Kaiken kukkuraksi valtuuston 
vuoro oli päättää 23.4., ilman kunta-
laisaloitteita sekin. Niiden sanottiin yhä 
olevan myöhässä, siis vuosi ei riittänyt. 
Kaupunginhallitus ja -valtuusto ottavat 
muita asioita listoilleen vaikka edellisenä 
viikonvaihteena. Olisiko siis italialaisen 
hidastuslakon paikka, mitä kokouksiin ote-
taan ja mitä ei. Yhteistyö kuntalaisten kans-
sa on unohdettu, luvatkoot seuraavat vaa-
liehdokkaat taas vaikka sitä, kylläpähän 
lunastaisivat, jos muistavat. Mutta ulkois-
taminen on muotia: hallinto-oikeus saa hoi-
taa Heinolan kunnallispolitiikan ja onhan 
sillekin vielä ali-ylihankkija eli korkein 
hallinto-oikeus. 
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KARRI JUTILA 
 

Suuri luontoilta Vääksyssä 
 

Asikkalan luonnonystävät ry:n 40-vuotisjuhlassa Vääksyssä 2.11.2010 järjestettiin suu-
ren yleisön kerännyt luontoilta. Asiantuntijoina toimivat Olavi Blomster (perhoset), 
Matti Helminen (nisäkkäät), Juha Keto (kalat), Heikki Kolunen (linnut), Heikki 
Setälä (ympäristöekologia) ja Anja Terho (kasvit). Seuraavassa keskustellut aiheet 

eliösystemaattisessa järjestyksessä. 
 

Mikä on Vesijärven tila? Paranemaan päin, 
tänä kesänä ei juuri sinilevä (Cyanobacte-
ria) kukkinut  

Etelä-Hämeessä tavallisen valko-
vuokon (Anemone nemorosa) pohjoisraja 
kiinnosti: levinneisyysraja kulkee Jyväsky-
län paikkeilla. Vääksyn erikoisuuden, alp-
pivuokon (A. trifolia) alkuperää pohditaan 
edelleen: Aikoinaan maantieteen professori 
Mauno Kotilainen oli vankasti sitä mieltä, 
että Asikkalan alppivuokko on kasvitieteen 
professori Johan Norrlin in kesäpaikalleen 
tuoma, mutta nykyään ovat Pertti Uotila ja 
kasvitieteilijät yleisesti yhtä vankasti sitä 
mieltä, että laji on luontainen muinaisjään-
ne. Alppivuokko esiintyy alueilla, jotka 
olivat täällä ensimmäisenä kuivilla jääkau-
den jälkeen. Keltavuokko (A. rapuncu-
loides) on laikuttaisesti tavallinen Lahden 
eteläpuolella Porvoonjoen tulvaniityillä ja 
kasvaa paikoitellen Asikkalassakin. 

Voikukkalajeja (Taraxacum) on pal-
jon (noin 500), koska ne ovat apomiktisiä 
eli tekevät siementä neitseellisesti. Suurin 
osa lajeistamme on rikkatulokkaita; alkupe-
räiset metsien, rantojen ja Lapin lajit eivät 
ole yhtä hanakoita leviämään. 

Lehtoneidonvaippaa (Epipactis hel-
leborine) esiintyy vielä Heinolan siirtola-
puutarhan rannalla, josta se lähestulkoon 
hävitettiin maanrakennustöiden yhteydessä. 
Pesäjuurta (Neottia nidus-avis) esiintyy 
Lammin Untulanharjulla. Laji on siitä eri-
koinen, että saattaa se kukkia maan allakin, 

Täplärapu (Pacifastacus leniuscu-
lus) on kilpailemassa jokiravun (Astacus 
fluviatilis) pois Vesijärveltäkin. Tämä joh-
tuu siitä, että amerikkalainen tulokas sietää 
rapuruttoa (Aphanomyces astaci) paremmin 
kuin jokirapu. 

Eräällä kysyjällä oli valokuvasarja: 
Mihin katoaa veden pinnalla parittelevan 
tytönkorentopariskunnan (Coenagriidae) 
naaras? Paritellessa se meni uppeluksiin 
muttei tullutkaan ylös. Vesikasveilla oleili 
vain koiraita - hukkuvatko naaraat munittu-
aan? Eivät huku - naaras pystyy olemaan 
uppeluksissa kymmeniä minuutteja ja jatkaa 
munimista sitten muualla. 

Pikkuapollon (Parnassius mne-
mosyne) Carl Von Linne  on kuvannut tie-
teelle "Hämeen vuorilta", joiden on arveltu 
tarkoittavan Hämeenlinnan harjuja. Nytsel-
lään Suomen ainoa sisämaaesiintymä sijait-
see edelleen Etelä-Hämeessä, Somerolla. 

Minne ovat Vääksynjoen nahkiaiset 
kadonneet?  Neljässä kolmestatoista Vesi-
järveen laskevassa pikkujoessa on järvi- & 
pikkunahkiaisia (Lampetra fluviatilis & 
planeri), erityisesti Hollolassa, mutta ym-
pyräsuisten kannat ovat vähentyneet. 

Vesijärven ankerias (Anguilla an-
guilla) on uhanalainen eikä pysty vaelta-
maan mereen Kymijoen kautta. Hollolassa 
on edelleen ankeriaan ammattikalastajia. 
Jos Vääksyn kanavalle saataisiin anke-
riasarkku ja kaloja kuljetettaisiin mereen, 
laji saattaisi menestyä. 
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Jos sisi-
lisko (Lacerta 
vivipara) me-
nettää hännän 
loppukesällä 
tai syksyllä, se 
ei selviä tal-
vesta hengissä. 
Häntään näet 
kertyy talveh-
timisessa kulu-
tettavaa rasvaa. 

Ranta-
käärme (Natrix 
natrix) on Ete-
lä-Hämeessä 
hyvin harvi-
nainen. Ruot-
salaisen ran-
noilla lajia 
esiintyy. Muu-
dan yleisöhavainto oli, että kyy (Vipera 
berus) ui pinnalla, rantakäärme mieluum-
min sukeltaa. 

Siili (Erinaceus europaeus) on 
mahdollisesti levinnyt Suomeen Ruotsin 
vallan aikana ihmisten auttamana. Virossa 
esiintyy idänsiiliä (E. concolor) sekä poh-
joisosissa tavallista siiliä; Pohjois-
Viroonkin tavallinen siili lienee ihmisen 
kuljettama. 

Lepakot (Chiroptera) pystyvät tal-
vehtimaan myös paikoissa, jossa lämpötila 
laskee pakkasen puolelle. Lepakoiden 
muuttokäyttäytymistä on viime vuosina 
alettu tutkia, mm. Timo Metsänen Suomen 
kulttuurirahaston avustuksella Vääksyssä. 

Miksi jänis (Lepus) hyppii? -Jaloista 
on aikojen saatossa olemassaolon taistelus-
sa kehittyneet juoksentelussa voimakkaat 
hyppyjalat. 

Mitä tapahtuu majavan (Castor) pe-
sässä talvella? Syödään ja levätään. Padon 
korjaaminen talvella on majavalle liki mah-
dotonta. Majavanpesissä ei ole todettu mui-
ta talvehtijoita. Kuinka vanhoiksi majavat 

elävät? Tarhaoloissa toistakymmentä vuot-
ta. 

Voisiko saimaannorpan (Phoca his-
pida saimensis) tuoda Päijänteelle? Teorias-
sa kyllä, mieluummin tosin Laatokan run-
sasta kantaa (Ph. h. ladogensis) kuin Sai-
maan vähiä norppia. Kalastus kärsisi. Ihmi-
sen ei pidä levittää eliöitä uusille alueille. 

Vuonna 2009 Heinolassa tavattu 
mustajoutsen (Cygnus atratus) keskustelut-
ti. Ratkaisematta jäi, miksi pohjoisen pal-
lonpuoliskon neljä joutsenlajia ovat valkoi-
sia, mutta Australian joutsen musta ja Etelä-
Amerikan mustakaulainen? 

Timo Metsäsen samana päivänä 
Pulkkilanharjulta löytämä sulka määritettiin 
vanhan kalalokin (Larus canus) sulaksi, 
luonnollisessa sulkasadossa tippuneeksi 
(mustan käsisulan valkoinen kärki kulunut). 

Kaupunkien roskaruoka aiheuttaa 
variksille (Corvus corone cornix) väri-
muunnoksia ja heikentää höyhenpeitettä, 
mutta pulujen (Columba livia domestica) 
monivivahteinen höyhenys on loistokun-
nossa. Uuden kirjallisuustiedon mukaan 
kulttuuriravinto heikentää myös luustoa. 

 
Luontoilta Vääksyssä 2.11.2010. Kuva: Karri Jutila. 
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TOIVO HEIKKINEN 
 

Luonnonystävien paneelikeskustelu Pa-
dasjoella 

 
Padasjoen Luonnonystävät ry:n järjestämä luontoaiheinen tilaisuus sai lähes 30 luon-

nosta kiinnostunutta kuulijaa tulemaan kahvila Pikanttiin 1.9.2012. 
 
Tilaisuuden juontajana toimi Tero 

Paarvio, joka julisti aluksi Padasjoen Vuo-
den 2012 Luonnonystäväksi Padasjoen La-
dun melontajaoston. Perusteena oli erityi-
sesti se, että melontajaosto on onnistunut 
viemään huomattavan paljon ihmisiä luon-
non keskelle. Nytkään melontajaoston edus-
tajaa ei ollut paikalla vastaanottamassa 
kunniakirjaa, sillä jaosto oli vetämässä me-
lontaretkeä Päijänteellä. Paarvio kuitenkin 
lupasi, että palkinto luovutetaan myöhem-
min jaoston edustajille. 

Paneelikeskustelun asiantuntijoina 
paikalla olivat Tapani Uronen, Jukka 
Ruuhijärvi, Heikki Aarela  ja Katja Hol-

mala. Urosen erityisalaa ovat kasvit, Aarela 
on erityisesti pöllöihin erikoistunut lintu-
harrastaja ja Ruuhijärvi sekä Holmala Riis-
ta- ja kalantutkimuslaitoksen tutkijoita. 

Raati vastaili yleisön esittämiin ky-
symyksiin erittäin asiantuntevasti ja moni-
puolisesti. Esitetyt kysymykset käsittelivät 
mm. nisäkkäiden pimeänäköä, perhosia, 
mehiläisiä, kalojen urheilukalastusta, bio-
manipulaatiota, lintujen alkuperää, supi-
koiran levinneisyyttä, muurahaisyhdyskun-
nan kehittymistä ja oravan petoluonnetta. 

Heikki Aarela piti kiinnostavan lu-
ennon Padasjoen pöllölajeista ja pöllöjen 
rengastamisesta. Aarelan tutkimusaineistos-

 
Kuva: Toivo Heikkinen 
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ta selvisi, mistä Padasjoella rengastettuja 
pöllöjä on myöhemmin tavattu ja mistä tän-
ne on muuttanut pöllöyksilöitä. Suurinta 
liikehdintää on tapahtunut Kanta-Hämeen ja 
Uudenmaan suuntaan. Päijänne näyttää 
muodostavan tehokkaan esteen pöllöjen 
liikkuvuudelle, sillä 20 vuoden aikana Pa-
dasjoelta on tavattu vain yksi Sysmässä 
rengastettu pöllö. 
 Kuulijoille paljastui myös, että ko-
keneella lintuharrastajalla on hyvät tiedot 
muustakin ekosysteemistä. Esimerkiksi 
juuri pöllöjen lukumäärät ja pesinnän onnis-
tumiset riippuvat ratkaisevasti myyräkan-
noista joita seuraamalla voidaan ennustaa 
pöllöjenkin selviytymistä. Myös metsäta-
louden toimenpiteillä saattaa olla dramaat-
tinen vaikutus eri lajien elinympäristöihin. 

Katja Holmala on tullut tunnetuksi 
pannoitettuihin ilveksiin liittyvistä tutki-
muksistaan. Holmala kertoi useilla pantail-
vesyksilöillä tehdyistä tutkimuksista, joissa 
seurattiin gps-lähettimen avulla yksilöiden 
liikkumista ja reviirien muodostumista. 
Joidenkin ilvesten todettiin vaeltaneen syn-

nyinseudultaan jopa tuhannen kilometrin 
matkan, ennen kuin ne asettuivat uudelle 
seudulle.  Toiset yksilöt taas saattoivat py-
sytellä vain 15 kilometriä halkaisijaltaan 
olevalla alueella. 
Holmalan esityksestä jäi mielikuva, että 
tutkimus on ollut tutkijallekin mielenkiin-
toinen ja sen aikana hänelle on muodostu-
nut varsin läheinen suhde tutkittaviin eläi-
miin. Yksi pantailveksistä jäi projektin ai-
kana lähellä Jämsää auton alle ja toinen 
ammuttiin metsästyksen yhteydessä.  

Tero Paarvio oli kuvannut Padasjo-
ella ilveksen jälkiä ja halusi tietää asiantun-
tijan mielipiteen jälkien jättäjän sukupuo-
lesta ja iästä. Maallikon silmään kuvissa 
näkyi vain lumessa olevia kuoppia, mutta 
Holmala pystyi tekemään niistä pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä ilveksen koosta ja 
iästä.  

Keskustelulle varattu kahden tunnin 
määräaika ylittyi reilusti, joka kertoo siitä, 
että aihepiiriin liittyville tilaisuuksille on 
varmasti tilausta jatkossakin. 

 
Asiantuntijoina: Tapani Uronen, Katja Holmala, Jukka Ruuhijärvi ja Heikki Aarela.  

Kuva: Toivo Heikkinen 
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KARRI JUTILA 
 

Riistaeläinkuulumisia 
 

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri otti jälleen osaa Riistakeskuksen Etelä-
Hämeen piirin(entinen Etelä-Hämeen riistanhoitopiiri) järjestämiin sidosryhmätilaisuuk-
siin vuonna. 15.3.2012 kuultiin ja keskusteltiin hirvistä Evokeskuksessa, 25.10. suur-
pedoista samassa paikassa ja 7.11. ilveksestä Parolan sotilaskodissa. Ilveslaskenta 

suoritettiin 2.2.2013. 
 

Hirvet  
Avauspuheenvuorossaan alueellisen riista-
neuvoston puheenjohtaja Hannu Laine 
kertoi mm. että hirvet (Alces alces) eivät 
siirry valtatie 3:n yli, eli se toimii hirvitalo-
usalueen rajana. 
 Riistakeskuksen riistapäällikkö Jyri 
Rauhala esitteli maakunnan hirvitilannetta 
(Luonnonsuojelupiirin ja Riistakeskuksen 
”maakunta” on lähes sama alue). Talvella 
2012 Kanta-Hämeen hirvekkäin alue oli 
Janakkala ja niukkahirvisin Urjala. Metsäta-
lousvahingot laskivat vuoden 2005 huipusta 
(3 500 000 euroa) lähes nollaan vuoteen 
2010 mennessä. Hirven vuotuinen vasatuot-
to on 56-57 %. Tarvetta suuriin muutoksiin 
hirvikannan hoidossa ei ole. 
 Keskustelussa kävi ilmi, että eri 
syistä jotkut metsästysporukat ilmoittavat 
ammuttujen määrää yläkanttiin, toiset ala-
kanttiin. Kaupallinen jahti on tuomassa 
kasvua kantaan, mikä aiheuttaa harmia naa-
purina asuville metsänkasvattajille. 
UPM:llä on Pohjois-Janakkalassa "hirvi-
pankki", jota on suojeltu kovasti verotetun 
Lammin hirvikannan turvaamiseksi. UPM:n 
mailla ei ole kaupallista jahtia, vain pari 
omaa vuosittaista. Jännä sivuheitto oli, että 
UPM:n mies kutsui alueen päätuotantohaa-
raa, puuntuotantoa "ekosysteemipalveluk-
si".  
 Laine puhui siitä, että hirvikannat 
on syytä pitää suhteellisen korkeana, jotta 
lupia voidaan myöntää tarpeeksi ja jahtipo-

rukoihin riittää halukkaita. Metsästysseu-
roillakin esiintyy puutetta uusista nuorista 
jäsenistä. Tätä taustaa vasten oma ehdotuk-
seni oli kasvattaa suurpetokannan kautta 
luonnollista säätelyä. 
 Hirveen liittyen oli edellisenä vuon-
na järjestetty kyselyselvitys. Tuloksissa oli 
mainittu muun muassa "saaliinlaadun huo-
nontuminen" ja "geneettisen monimuotoi-
suuden kapeneminen". Tämä ilmenee hirvi-
en yksilökoon ja sarvien pienentymisenä. 
Laajoilla alueilla ei ole saatu urossaalista, 
kun ne on metsästetty, "mahtisonni" puut-
tuu monelta alueelta. 
 
Suurpedot 
Tilaisuuden aluksi riistapäällikkö Rauhala 
kertoi Etelä-Hämeen suurpetokannoista, 
kantojen kehityksestä ja seurannasta. Susia 
(Canis lupus) liikkuu Etelä Hämeessä vuo-
sittain 2-5, ei vahvistettuja pentueita. Tam-
mikuussa liikkui pariskunta Etelä-Hämeen, 
Uudenmaan, Varsinais-Suomen rajalla. 
Janakkalan Harvialan metsäalueella epäil-
tiin olevan susiperhe useita vuosia sitten. 
Suden pääravintona on valkohäntäpeura, 
joita on runsaammin Varsinais-Suomessa 
kuin Etelä-Hämeessä.  
 Karhuja (Ursus arctos) on kym-
menkunta, pentueita vähän. Viime vuosi oli 
edellisistä poikkeava: ensi kertaa tapahtui 
useita karhuvahinkoja mehiläishoidolle, 
keskittyen Lounais-Hämeeseen. Korvauksia 
maksettiin noin 20 000 euroa. Myös Janak-
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kalassa sattui muutamia mehiläistarhava-
hinkoja. Alueen ensimmäinen kotieläinva-
hinko todettiin, kun karhu tappoi Lounais-
Hämeessä kymmenkunta lammasta. 
 Ilveksiä (Lynx lynx) esiintyy run-
saasti. Laji on runsastunut Etelä-Suomessa 
1970-luvulta alkaen, nyt Suomessa arvioi-
daan olevan 2 500 yksilöä (Ruotsissa vä-
hemmän). Vuotuinen ilvessaalis ollut Etelä-
Hämeessä yleensä 5-15, vuosituhannen 
vaihteessa oli kolme nollavuotta.  
 Etelä-Hämeen riistakeskus järjestää 
talvella 2013 ilvesten lumijälkilaskennan. 
500 osallistujaa on ilmoittautunut tähän 
suuritöiseen tapahtumaan. Pyrkimyksenä on 
saada parempi minimiarvio ilveskannasta, 
koska metsästäjät eivät luota Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitoksen (RKTL) lukuun. 
 Moottoritien ei ole huomattu estä-
vän karhujen ja susien liikkumista, ne tule-
vat ylitse jos sellainen vaelluksen tielle 
osuu. 
 Tutkija Jani Pellikka RKTL:stä 
kertoi RKTL:n yhteiskunnallisesta suurpe-
totutkimuksesta. Yhdessä ympäristöekono-
mi Juha Hiedanpään ja kulttuurimaantie-
teilijä Sanna Ojalammin kanssa riistaeko-
logi Pellikka on selvitellyt suurpetojen sosi-
aalista vaikutusta. Tämä FITPA-hanke yllä-
pitää kirjoituspalstaa internetissä. Kolmen 
lounaissuomalaisen lauman aluetta (Eurajo-
ki, Köyliö ja Yläne) on tutkittu.  Virallinen 
valtakunnallinen susipolitiikka ja ”paikalli-
nen kannanhallinta” (eli laittomat salakaa-
dot) toimivat rinnakkain, ja tälle pitäisi löy-
tää vaihtoehtoja (Karjalan yleisötilaisuudes-
sa kysyttiin: Mihin tarvitaan Riistakeskusta, 
kun meillä on laiton pyynti ja poliisi?). Yk-
si ratkaisuehdotus on susien sietäminen - 
rahalliset korvaukset "hyvinvoinnin mene-
tyksistä". Toinen on yhteiselo - tieto suden 
elintavoista (suurempi hirvikanta susirevii-
rillä, laidunten aitaaminen, lampaat sisälle 
yöksi), suden tapoihin vaikuttaminen (pe-
lottelu, hirvieläinten ruokintapaikkojen jär-
kevä sijoittaminen). Petopuhelinta on arvos-
teltu siitä, että tieto on vanhaa: manuaali-

sesta tiedonkäsittelystä johtuen tieto on 4-
24 tunnin ikäistä. On myös yksinäisiä susia 
ja väliaikaisesti jakautuneita ryhmiä ilman 
pantasusia. Rajoittava tekijä susipuhelin-
toiminnassa on erityisesti pannoittamisen 
korkea hinta helikopterijahteineen. Ore-
gonissa toimii tekstiviestipalvelu, joka va-
roittaa lampuria, kun susi tulee määrätyn 
varoetäisyyden päähän.  
 Yläneen lauman alueella on luon-
non- ja kansallispuisto, mutta siitä huoli-
matta sudet viihtyvät paljon paremmin rau-
hallisissa talousmetsissä, missä on hirvien 
talvehtimisalueiksi soveltuvia taimikoita. 
 Ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- 
ja metsätalousministeriöstä alusti suurpeto-
politiikan suuntalinjoista, konfliktin hallin-
nan perusteista sekä poikkeuslupamenette-
lystä erityisesti suden osalta. Suurpedot 
ovat luontodirektiivin tiukasti suojelemia 
lajeja (12. artikla) mutta "suojelusta voi-
daan poiketa” (16. artikla). 
 Siirtoistutuksia on aikaisemmin teh-
ty karhuilla ja ilveksillä, mutta enää toimin-
taa ei harjoiteta. 
 Hoitosuunnitelmia on valmiina su-
delle, karhulle ja ilvekselle. Ahma tekeillä. 
Ensi vuonna aletaan päivittää suden hoito-
suunnitelmaa.  
 Sähköaitaus on Itä-Suomessa ha-
vaittu tehokkaaksi karhuesteeksi. Valtio 
tukee aitavälineillä ja tarhaaja pystyttää 
aidan.  
 

Ilvekset 
Ilveslaskennasta Etelä-Hämeen riistakeskus 
järjesti erillisen koulutuspaketin. Ilvestutki-
ja Katja Holmala RKTL:stä kertoi koke-
muksia lajista. Holmala on vuodesta 2007 
alkaen pannoittanut noin 50 ilvestä. Mar-
raskuussa 2012 toiminnassa oli neljä pan-
taa, joista kaksi Etelä-Hämeessä. Panta toi-
mii vuoden ja tipahtaa sitten. Pantailveksen 
ampumista ei ole erikseen kielletty, mutta 
tutkija toivoo, ettei niin tehtäisi. 
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 Eri naapurimaissa on käytössä il-
veshavainnoille erilaisia kertoimia (4-6) 
todellisen kannan arvioimiseksi. Suomessa 
päätettiin vuonna 2000 ottaa käyttöön ker-
roin 6. Havainnot tulevat petoyhdyshenki-
löiltä ja avainasemassa ovat pentuehavain-
not. Viime talvena erillislaskentoja teh-
tiin Etelä- & Pohjois-Savossa, Keski-
Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla. 
Niillä löydettiin jopa kymmeniä uusia pen-
tueita kolmessa maakunnassa.  
 Laskentapäällikkö järjestää lasken-
nan suorittamisen. Laskentapäällikkö tai 
jälkitarkastaja kirjaa tulokset Tassu-
tietokantaan. Reitistö pyritään suunnittele-
maan pysyväksi eikä siihen saisi jäädä isoja 
aukkoja (pentueiden keskimääräinen etäi-
syys 11-13 km). Laskijat kirjaavat jälkiha-
vainnot: pentueet pyritään motittamaan ra-
jatulle alueelle siten ettei niitä kuitenkaan 
säikytetä liikkeelle, ja tarkastajat tulevat 
tarkastamaan nämä havainnot. Ikä määrite-
tään etutassusta mitattuna:  

• Pentu < 8 cm  
• Eraus 8-10 cm 
• Aikuinen > 10 cm 

Askelleveys on ilveksellä kapeampi kuin 
koiralla ja sudella. Kirjatiedoista poiketen 
kynnet näkyvät noin puolessa ilvesten jäl-
jistä. 
 Laskenta suoritetaan 1-2 vrk lumisa-
teesta ennen helmikuun puoliväliä, jonka 
jälkeen kiima alkaa selvästi vaikuttaa liik-
kumiseen. Alkutalvella pentue liikkuu kiin-
teästi yhdessä ja aikuisen sekä pennun tas-
sun kokoero on selvempi. Erillislaskennassa 
motitetut pentueet ovat jatkossa kannanar-
vion pohjana. 
 Huhtikuussa suurin osa pennuista 
lähtee omille teilleen: muutamat lähtevät jo 
vuodenvaihteessa ja jotkut pysyttelevät 
emon seurassa pari vuotta. Naaras synnyttää 
1-2 pentua 2-8 -vuotiaana. Joskus harvoin 
naaraalla mukana myös ylivuotisia eraus-
pentuja. Noin puolet pennuista kuolee vii-
den ensimmäisen kuukauden aikana – niitä 

tappavat mm. kettu, koira, ripuli ja nuha. 
Vuoden ikäisistä seuraavaan vuoteen selvi-
ää 60 %. 
 Ilves pysyttelee saaliin ääressä jon-
kin aikaa: valkohäntäpeura riittää pentueelle 
viikon, jänis pari päivää. Pakkanen ja sää 
eivät vaikuta ilveksen liikkumiseen, mutta 
saalis vaikuttaa. 
 Kevätkesällä riistakeskus järjestää 
palautetilaisuuden. Pannoitetuista ilveksistä 
Holmala ja Etelä-Hämeen riistakeskuksen 
Marko Muuttola  lupasivat uutta tietoa 
viimeistään laskennan palautetilaisuudessa. 
Pdf-raportti kaikista kuudesta maakunnasta 
ilmestynee syksyllä. 
 Muuttola kertoi tarkemmin lasken-
nan suorittamisesta. Pentuekartta on reikäi-
nen harvasta petohdyshenkilöverkostosta 
johtuen. Havainnot ovat runsastuneet vuon-
na 2011. Muuttola kehotti etsimään pentu-
eita ensi lumilta lähtien, jotta varsinaisena 
laskentapäivänä laskeminen sujuisi joui-
tuisasti. Tavoitteena että reitistö kuljettu 
läpi kolmessa tunnissa klo 12 mennessä 
(autoilla metsäteitä myöten), reittiä vähin-
tään 1 km/km2. Suositeltavaa on että tarkas-
taja alkaa kiertää motitettuja pentueita myös 
aamupäivällä sitä mukaa kun tietoja tulee. 
Tavoitteena on yksi jälkitarkastaja/mottiin 
odotettu pentue, jotta urakasta suoriudutaan. 
Havainnot kirjataan mieluiten samana päi-
vänä. 
 Tassuun oli 1.1.-7.11.2012 kirjattu 
suurpetohavaintoja Etelä-Hämeestä seuraa-
vasti: 

• Susi 54  
• Karhu 45  
• Ilves n. 2500  
• Ahma 1 

 Riistakamerat ovat uusi apu peto-
seurannassa: löytyvien peuranraatojen ää-
reen tuodaan kamera ja raato sidotaan aloil-
leen. 
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Ilveslaskenta 
Helmikuun 2013 alussa olin mukana tarkas-
tamassa ilveslaskennan havaintoja Hauhon 
pohjoisosissa. Päivän kuluessa katsastimme 
neljän ilveksen jäljet – ja ohessa näimme 
yhdet näädän ja saukon jäljet sekä runsaasti 
jänisten ja ketun jälkiä. Näätäeläimet on 
helpohko tunnistaa parihypyistä ja viidestä 
varpaasta, mutta esimerkiksi metsäjäniksen 
takakäpälän yksittäiset, kovalla hangella 
lyhyeksi jääneet jäljet erehdyttivät jälleen. 
Tällainen jälki näyttää suuren suden tai il-
veksen jäljeltä. 
 Pyhälammilla oli pellon poikki 
mennyt nuori ilves. Tienvarren ladonkul-
malta pähkäilimme harmaita karvoja ja kis-
sanjälkiä. Metsästäjät epäilivät ilveksen 
siinä vieneen kissan, mutta vain kissantas-
sun jälkiä löytyi todisteena kollien tappelus-
ta. 
 Hyömäen metsästäjäporukka oli 
paikantanut muutaman neliökilometrin met-
säkaistaleelle mottiin ilveksen ja sen kaksi 
pentua. Pentueen liikkeistä metsästäjillä oli 
tarkka tieto, sillä laumasta oli alkuviikolla 
luvan kanssa ammuttu vuoden ikäinen 
erauspentu. Viikon sisällä naaras oli pentu-
jen kanssa kulkenut yli 15 kilometrin ym-
pyrän. Muuan jäljittäjistä (joka itse oli 
myöhästynyt jahdista) manaili seurantaan 
kuluvaa moottorikelkkabensaa. 
 Laskennassa Etelä-Hämeen ilves-
määräksi saatiin noin kaksi kertaa suurempi 

kuin RKTL:n arvioima. Ilveslaskenta järjes-
tettiin, jotta petojen kaatokiintiötä voitaisiin 
nostaa: metsästäjien mielestä RKTL:n peto-
tilasto antaa lajeille liian alhaisia lukumää-
riä. Ilveksen "haitat" ovat, että ne syövät 
metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja. Usein 
vedotaan myös kissojen saalistamiseen. 
 Pienillä hirvieläimillä on mennyt 
hyvin kun vähälumiset talvet Etelä-
Suomessa alkoivat 1980-luvun lopulla. 
Kolme viimeistä ovat näyttäneet, että vielä 
kasvihuoneilmiön tässä vaiheessa nämä 
tulokkaat selviävät kehnosti luonnonolois-
samme. 
 Ongelmapedoista puhutaan paljon. 
Syksyllä huomasin hampaanjäljistä, että 
jokin petoeläin kävi pihassamme syömässä 
omenoita. Laitoin riistakameran viereiseen 
puuhun, ja selvisi, että pihassamme vieraili 
säännöllisesti kello 21.15 supikoira. Met-
sästäjille ja lintuharrastajille supikoira on 
haittaeläin. Pihassamme käy toinenkin rie-
saeläin: hankitalvina runsastuneet metsä-
jänikset ovat syöneet pensasmustikkamme 
suihinsa. Kolmas haittaeläin on kyläkissa, 
jonka mielestä linturuokintamme tarkoittaa 
sitä, että sitä ruokitaan linnuilla. Näille 
kolmelle riesalleni torjuntakeino olisi oma 
lähi-ilves. Olisi hienoa joskus nähdä maa-
kuntanisäkkäämme. 
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MARKKU TANTTU 
 

Kansallispuistoissa 
 

 
Kuinkahan usein Mikko Mökki-Nieminen on mökin lähitienoilla retkeillessään ajatellut, 

millaisia maisemat ovat olleet ennen? 
 

 
Vaikeata on kuvitella vaikkapa tyy-

pillisen maalaismaiseman paikalle asuma-
tonta erämaata. Miten osaisi mieleensä piir-
tää tiheän, suuripuisen ikimetsän kesken-
kasvuisen istutustaimikon tilalle? Tai laajan 
suon peltoaukean paikalle? Tai mäntyjä, 
petäjiä ja honkia kasvavan harjun laajan 
soranottoalueen kohdalle? Keskellä metsää, 
ja joskus järveen viettävässä pellossakin voi 
päätellä entisen rantatöyrään paikan, jos 
tietää järven veden pintaa joskus lasketun 
viljelysmaan saamiseksi. Mutta kuvittelepa 
siinä sitten, miltä järvi rantoineen on kos-
kemattomana näyttänyt! 

Mikon onneksi hänen mökkinsä lä-
histöllä on kaksi kansallispuistoa ja useita 
pienempiä suojelualueita, joissa saa tuntu-
maa ikiaikaiseen luontoon.  

Liesjärven kansallispuistossa Mikko 
voi hyvin kuvitella, miltä hänen mökkijär-
vensä rannat ja rantametsät ovat saattaneet 
näyttää ennen tontituksia ja miltei rantaan 
ulottuvia hakkuita. Retkeilypolut, vaikka 
ovatkin enemmän tai vähemmän keinote-
koisia, kulkevat samaan tapaan maastoa 
myötäillen kuin entisaikojen polut metsä-
torpille, lehmihakoihin, heinäniityille ja 
kalalammille. Metsätyypit vaihtelevat niit-
ten varsilla sulavan luontevasti. 

Paikoin on niin suuria puita, että sel-
laisia ei näe muualla lähiseudun metsissä 
lainkaan, ei edes yksittäin. Kansallispuis-
tossa niitä voi olla vieri vieressä ja niitä 
lojuu metsän pohjalla lahoksi sammaloitu-

neina, kuiviksi kuolleina tai vasta hiljak-
koin aivan elävinä kaatuneina. Hurja tuuli 
on täytynyt olla, joka noin vain kaataa ter-
veen näköisen petäjän tai kuusen keskellä 
metsää. Millainen rytinä sellaisessa näytel-
mässä kuuluukaan? Millaista olisi olla suu-
ripuisessa metsässä hirmumyrskyn aikaan? 

Sen lisäksi, että tuossa melko pie-
nessä kansallispuistossa voi perehtyä seu-
dun luonnonmukaisiin metsätyyppeihin ja 
luonnolliseen järviluontoon, Liesjärvellä on 
vanhan metsätorpan pihapiiri, jossa on 
muutamia kotieläimiä ja perinnekasvivil-
jelmiä. Vanhat rakennukset on korjattu huo-
lella. Tilalla pidetään perinteisten työtapo-
jen näytöksiä. Sellaisia Mikko ei ole käynyt 
katsomassa, mutta on paikallislehtien repor-
taaseista ja paikalla käyneitten kuvauksista 
päätellyt, että monissa viljelykseen tai ra-
kentamiseen liittyvissä näytöksissä on esi-
telty Mikolle tuttuja, pikkupoikana 40- ja 
50-luvun vaihteen aikoihin luonnollisina 
pidettyjä työmenetelmiä. Vajaan ihmisiän 
aikana maailma muuttuu niin, että lapsena 
nähty on hieman myöhemmin syntyneitten 
silmissä kaukaista, miltei uskomatonta his-
toriaa. Nyt keski-ikäisten on kai vaikea us-
koa, että heidän vanhempansa ovat saatta-
neet elää lapsuudessaan yhtä lähellä luontoa 
kuin tuon museoidun torpan ympäristöstä ja 
tunnelmasta voi päätellä. Mikko käy Lies-
järven kansallispuistossa vähintään kerran 
vuodessa ja kävelee polkureitistön jommas-
ta kummasta päästä telttailupaikalle ja palaa 
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samaa reittiä joko autolle tai polkupyöräl-
leen. 

Torronsuon kansallispuistoon on 
Mikon mökiltä huomattavasti pitempi mat-
ka kuin Liesjärvelle. Sinne ei tule polku-
pyörällä lähdettyä, koska edestakainen mat-
ka olisi aikamoinen suoritus sinällään. Ja 
retken ideahan olisi kumminkin tehdä rei-
pas kävelylenkki suolla tai viipyä suon reu-
nalla olevilla komeilla lintutorneilla lin-
tuelämää tarkkailemassa. Yli neljänkym-
menen kilometrin polkupyörämatkat ja niit-
ten välissä esimerkiksi neljä viisi tuntia 
pitkospuilla kävelyä ja lisäksi lintujentark-
kailua tornissa ja ehkä toisessakin, veisivät 
yhteensä aikaa ja voimia niin, että kysy-
myksessä ei enää olisikaan miellyttävä 
luontoretki vaan kulku-urakka. Niinpä 
Mikko, jonka tiedämme periaatteessa pyr-
kivän minimoimaan autoajelua, hyväksyy 
ajatuksen, että jonkun ystävän autolla ka-
rautetaan Torrolle silloin tällöin. Ainakin 
muutaman kerran on tehty matkoja Torron 
lintutorneille. Ainutlaatuinen elämys oli 
muuan juhannusyö, jolloin ystävän kanssa 
käveltiin suon yli kulkeva pitkospuureitti 
edes takaisin. Aluksi satoi, mutta sää selke-
ni keskiyön jälkeen. Tuo juhannusyö oli 
ehkä vielä mieleenpainuvampi kuin toisaal-
la tässä kirjassa kuvattu kahvilajuhannus. 

Koko patikalla, ei edes lintutornien 
tulipaikoilla tavattu ihmisiä. Todellinen 
kesäyöelämys luonnonympäristössä, vaik-
kakin Ruuhka-Suomen ytimessä; linnun-
tietä Torrolta on Helsinkiin, Espooseen, 
Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle joko alle 
tai hieman yli sata kilometriä, ja kuinka 
monta kaupunkia ja kuntataajamaa onkaan 
vielä lähempänä!  

Kansallispuistoja pienempiä, erias-
teisesti suojeltuja luontokohteita on myös 
Mikon mökin lähitienoilla. Jopa hänen 

mökkijärvensä rantametsiä on rajattu virkis-
tysalueeksi. Siellä kulkee harjuja, lampia ja 
rantoja myötäilevä viiden kilometrin mit-
tainen retkeilypolku tulisijoineen ja laavui-
neen. Sen Mikko kulkee lumettomana aika-
na ehkä kerran kuussa, joskus useammin, 
jos sattuu tulemaan vieraita, joille sopii 
näyttää mökin lähiluontoa parhaimmillaan.  

Seudulla risteilee pari pitkää retkei-
lyreittiä. Niitä Mikko on seuraillut vain 
osittain, lähinnä siellä, missä ne kulkevat 
metsäpolkuina vaikkapa järvien rantamet-
sissä tai metsäisillä harjuilla. Masentavan 
pitkät pätkät reiteistä on vedetty laajojen 
taimikoitten läpi kulkeville metsäautoteille 
tai jopa aivan tavallisille maanteille. Metsät 
ovat valtaosaksi eri kasvuvaiheissa olevia 
talousmetsiä, osittain aivan lähiaikoina pää-
tehakkuualoille istutettuja tai kylvettyjä 
mäntytaimikoita.  

On masentavaa, että kauniita polku-
ja on oikeastaan enää vain suojelualueilla, 
mutta ilahduttavaa, että edes niillä niitä on. 
Oikein on myös se, että siellä täällä on pie-
niä, aivan jonkusen hehtaarin laajuisia, mut-
ta myös esimerkiksi seitsemänkymmenen 
hehtaarin suojelualueita, joille ei ole tehty 
polkuja tai tulipaikkoja. Ne tulevat säily-
mään koskemattomina pisteinä jatkuvan 
myllerryksen alla olevien talousmetsien 
puristuksissa, esimerkkeinä siitä, millaista 
seudulla voisi olla ilman ihmisen muokkaa-
via toimia.  
 
 
Markku Tantun kertomuksia Mikko-Mökki-
Niemisen elämästä lounaishämäläisellä 
mökillä on aiemmin julkaistu Forssan Leh-
dessä ja Elämää mökillä –kirjasarjassa. 
Tämä tarina löytyy Elämää mökillä 3:sta 
(2010). 
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KARRI JUTILA 
 

Etelähämäläistä luontokirjallisuutta 

 

Kaukolanharjun kasvit 
Aulikki Salmia. Lounais-Hämeen 
Luonnonsuojeluyhdistys 2011. 254 s.  
Helsingin yliopiston biologian lehtori Au-
likki Salmia teki ”eläköitymistyönä” vuon-
na 2011 huikean esittelyn pienestä osasta 
Etelä-Hämettä. Kaukolanharjun kasvit esit-
telee 2,4 kilometrin mittaisen Tammelan 
harjun kasvit uraauurtavalla tarkkuudella ja 
tasokkuudella. 

 Kirjan innoittajana on Sirkka Al-
hon 1950-luvulla laatima opinnäytetyö 
Kaukolanharjun kasveista. Salmia laati seu-
rantatutkimuksen 2011 ja kirja ilmestyi 
samana vuonna. Nopeasta toiminnasta huo-

limatta kirja on hämmästyttävän viimeistel-
ty tuote. Kasvikuvauksissa on paikallisen 
tiedon ohella yleistietoa, runsas värivaloku-
vitus on poikkeuksellisen korkeaa tasoa ja 
harvalukuisten lajien esiintymiskartat hie-
noja. Kartoissa on hyödynnetty nykyään 
tavallisen kuluttajankin saatavilla olevia 
gps-laitteita ja –ohjelmia. Vain janamitta-
kaavan puuttumiseen kiinnitin maantieteili-
jänä huomiota. Tällaisia paikallisluontokir-
joja ei ole koskaan liikaa ja ne ovat kor-
vaamattoman arvokkaita luontodokument-
teja. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin 
tämän vuoden teemalajista, sarjatalvikista 
kirjassa on ruhtinaallinen seitsemän sivun 
esittely 14 kuvalla! 

Kaukolanharjua on rauhoitettu osa 
osalta vuodesta 1955 alkaen. Yhteenvedos-
sa sivutaan muuatta luonnonsuojelun on-
gelmaa: harjumetsä on kuusettumassa (mi-
kä on jokaiselle tuttua koulubiologiaa) ja 
sen myötä moni valoa vaativa kasvilaji 
(esimerkiksi sarjatalvikki) on taantumassa. 
Kun mikä tahansa paikka rauhoitetaan, 
luonnollinen kehitys kuitenkin jatkuu ja 
lajisto muuttuu. Kylmänkukka – jota Kau-
kolanharjulta ei (enää?) löytynyt - nauttii 
avohakkuusta, ja toisaalta neidonkenkä – 
jota sitäkään ei Kaukolanharjulta (vielä?) 
löytynyt - vaatii parisataavuotista metsää. 

Vuosituhannen vaihteesta Tamme-
lassa kesiään viettänyt Salmia on nykyään 
myös kunnan vakituinen asukas. Kirjaa 
myy Forssan Luonnonhistoriallinen Museo 
ja sen tuotto käytetään lasten ja nuorten 
luontoharrastuksen, erityisesti kasviharras-
tuksen tukemiseen. 
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Koreista linnuista harakka  
Markku Tanttu. Omakustanne, Hel-
sinki 2012. 56 s. 
Mustavalkoiset linnut ovat graafisia kat-
seenvangitsijoita. Kuvittaja, kirjoittaja ja 
eläkeläinen Markku Tanttu jatkaa harakka-
kantisten kirjojensa kirjoa runokokoelmalla 
1977-96 ilmestyneistä teksteistä. Luontoru-
not on ryhmitelty vuodenkierroksi. 
 Tanttu asuu Helsingissä, mökkeilee 
Lounais-Hämeessä ja hänen mökkipakinoi-
taan on julkaistu mm. Forssan Lehdessä ja 
Elämää mökillä -kirjasarjassa. Runot eivät 
ole perinteisesti loppusointuisia, mutta na-
sevuudessaan herkullisia tiivistelmiä erilai-
sista luontoon liittyvistä tilanteista. Useat 
niistä ovat siinä määrin tilannedokumentte-
ja, että runoudesta piittaamatonkin luon-
nonharrastaja löytää kiinnostavaa luettavaa. 
Luontoaiheista runoutta on kirjoitettu run-
sain mitoin, mutta Markku Tantun runot 
ovat sellaisia poikkeuksellisen kokonaisval-
taisesti.  

 
Lapsen oma lintukirja 
Titta Kuisma & Laila Nevakivi. Mi-
nerva, Hämeenlinna 2012. 89 s.  
Varma kevään merkki on se, kun lintukirja 
saapuu kirjakauppaan. 2000-luvulla on 
myös lastenkirjojen hyllyille alkanut ilmes-
tyä uusia kotimaisia lintukirjoja. Kun olin 
lapsi, lasten lintukirjat olivat suomennoksia, 
joiden lajivalikoima ei ollut järin suomalai-
nen. Lintukirjoissa kotimaisuus silminnäh-
den parantaa laatua. 
 Kirjoittaja Titta Kuisma ja kuvittaja 
Laila Nevakivi ovat kumpikin kokeneita 
tekijöitä saroillaan, useita kirjoja laatineita 
ja Siepon vakiotekijöitä. Lapsen oman lin-
tukirjan kannessa on helmipöllöjä.  Enpä 
muista montaa lintukirjaa, joiden kanteen 
on huomattu laittaa pöllö, tuo on inhimilli-
nen katseenvangitsija. Kirjassa esitellään 
tavallisia ja harvinaisempia lintuja löyhässä 
systemaattisessa järjestyksessä, ja Lapsen 
oma luontokirja –sarjan mukaisesti mukaan 
on siroteltu lintuaiheisia satuja, joissa seik-
kailee Eetu-sinitiaisnuorukainen. Näiden 
lisäksi on monipuolisia aukeamia munista, 
poikasista, lentämisestä, sulista, laulusta, 
muutosta ja harrastamisesta. Vesivärikuvat 
ovat onnistuneita ja satuihin liittyvät kuvat 
tunnelmallisia. 
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Lapsille kerrotaan myös lintujen tie-
teelliset nimet, mikä on oikea asenne: Itse 
opin roppakaupalla eliöiden tieteellisiä ni-
miä ala-asteikäisnä, kun ne luontokirjoissa 
olivat suomalaisten nimien vieressä - eikä 
tullut mitään kammoa "vaikeista tieteellisis-
tä nimistä". Tieteellisiä nimiä on hyödyn-
netty myös osassa kirjan satuja. 

Kirja huipentuu monipuoliseen vuo-
rovaikutusosaan: tunnistaminen, tietovisa ja 
omat lintuhavainnot, joista viimemainittu 
koukuttaa jatkamaan lintuharrastusta. Vii-
me vuosina ilmestyneistä lapsille ja nuorille 
suunnatuista lintukirjoista tämä kirja on 
monipuolisin. Etelä-Hämeen luonnonsuoje-
lupiirin puheenjohtajanakin toiminut Kirjai-
lija Kuisma asuu Asikkalassa. 
 
 

Mikä tämä sieni on? 
Mauri Lahti. Karisto, Hämeenlinna 
2012. 119 s.  
Sienikirjoja ilmestyy syksyksi yhtä varmas-
ti kuin niinikään sienestäjien odottamia 
sateita. Hämeenlinnalainen opettaja ja elä-
keläinen Mauri Lahti jatkaa kirjoitusmerk-
kiin päättyvien sienikirjojen sarjaa (edelli-
nen teoksensa oli Metsästä sieniä!), ja hän 
on tehnyt vuoden parhaan sienikirjan. Ky-
seessä on lapsille suunnattu sienikirja. 
 Kirja on erinomainen opas myös 
sienissä aloittelevalle aikuiselle, koska otos 
5 000 sienilajimme joukosta on niin alhai-
nen, että lajit melkein oppii ulkoa kertalu-
kemisella. Pienestä koosta huolimatta kirja 
esittelee alaa hämmästyttävän monipuoli-
sesti, korva-sienenkeitto-ohjeesta limasie-
niin, että oikein ihmetyttää kuinka näin vä-
häisellä sivu- ja tekstimäärällä on saatu ai-
kaan näin mainio opas. Koko kirjasta ulko-
asua myöten paistaa sieniopettajan ammat-
titaito. Kirjassa toimii jopa vuorovaikuttei-
sesti, sillä loppupuolelle on laadittu tehtä-
väosio. Ainoastaan tieteelliset nimet olisin 
lisännyt, muutkin kuin Acanthomyia wan-
cowitschiin. Joitakin kirjoitusvirheitä kir-

jaan oli jäänyt - kymmenvuotias koeluki-
jamme huomasi tekstissä "voitatin heltat". 
 Testasimme opasta maastossa 
kymmenvuotiaalla tyttärellä - joka onnistui 
sen avulla määrittämään entuudestaan tun-
temattoman ruokasienen (kangastatti, Suil-
lus variegatus). Viikkoa myöhemmin hän 
veti koulukavereilleen sieniretkeä, ja syys-
maanantaisesta tihkusateesta huolimatta 
kaverit olivat niin innoissaan metsästämäs-
sä kangastatteja ja keltavahveroita (Cantha-
rellus cibarius), että bioliógi Heli Jutilan ja 
minun hommakseni sieniretkioppaina jäi 
pitää pitkin kangasta hajaantunut porukka 
koossa. Tämän minä nimeäisin vuoden 
2012 luontokirjaksi, koska se tutustuttaa 
lapset sieniin - joita he turhan helposti alka-
vat kammota, jos eivät pääse nuorina ko-
kemaan. 
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Tulkintaopas maaston ja 
kartan lukemiseen - mine-

raalien ja kivilajien tunnis-
taminen 
Aatto Ratia. Omakustanne, Janakkala 
2012. 344 s. 
Geomorfologiasta ei ole suomeksi turhan 
montaa kirjaa julkaistu. Parhaimpia niistä 
on geoteknikko ja eläkeläinen Aatto Ratial-
ta aiemmin julkaistu Lohkareesta emäkalli-
oon - jäätiköstä maaperäksi (Tammi 1996). 
Väliviivalla varustetuilla kirjannimillä jat-
kava uutuus kattaa itse asiassa koko geolo-
gian kentän mineraaliesittelyineen, mutta 
on laajempi. Nimensä mukaisesti kirjassa 
on käytännönläheinen, paljolti peruskarttoi-
hin viittaava ote.  
 Toisaalta Ratian kirja vaatii geolo-
gista pohjatietoa: mineraaleja ja kivilajeja 
esitellään niukalla kuvituksella. Kivien 
olemuksista kirjatut tiedot jäävät kirjan si-
vuille eivätkä tartu lukijan mieleen, jos ei 
entuudestaan tunne lajeja. Peruslajintunte-
muksen omaavalle Ratian kiviesittelyt au-
keavat tavalla, jollaista olen harvoin geolo-
gian kirjoista lukenut. Kirjoitusvirheitä kir-
jaan on jäänyt jonkin verran. 
 Mielenkiintoisia ovat lukuisat viit-
taukset ja selitykset kartoilta, kansan suusta 
ja kertomakirjallisuudesta löytyviin paikan-
nimiin. Myös kivien ja kasvien suhteita on 
valaistu aiempia geologian kirjoja havain-
nollisemmin. Geologia ilmenee usein maa-
ainesten ottona ja korukivien keräilynä, 

mutta Ratialla on luonnonsuojelullinen ote. 
Maa- ja kallioperä ovat luonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman kivijalka. Erityiskii-
toksen ansaitsevat perusteelliset kirjalli-
suusviitteet.  
 Maantieteellisissä esimerkeissä on 
paljon mukana Lappia, tuota geologian kul-
tamaata, mutta luonnonhistoriallisessa Ete-
lä-Hämeen maakunnassa asuvaa ilahdutta-
vat kirjan lukuisat täkäläiset kohteet – joista 
kirjallisuusviitteet houkuttelevat kaivamaan 
esiin lisää luettavaa. Kirjailija asuu Janak-
kalassa. 

 
Kotkoniemen harju Hauholla. Kuva: Karri Jutila. 
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HELI & KARRI JUTILA 
 

Sarjatalvikki 
 

Valtakunnallisen teemalajin sijasta vuodelle 2013 valittiin luonnonsuojelupiireissä maa-
kunnalliset teemalajit.  

 

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri valitsi 
vuoden lajiksi sarjatalvikin (Chimaphila 
umbellata). Etelä-Suomessa harvalukuisena 
esiintyvä varpu on tyypillinen Etelä-
Hämeen kuivilla ja lämpimillä harjuilla ja 
mäntykankailla, mutta jää usein huomaa-
matta maastoutuessaan puolukoiden sekaan. 
Sarjatalvikin lehdet ovat aavistuksen verran 
kookkaammat ja sahalaitaiset. Suvun tie-
teellinen nimi Chimaphila tarkoittaa tal-
venystävää ja laji säilyy muiden talvikkien 
tapaan vihreänä talven yli. Se on talvikeis-
tamme ainoa puuvartinen: tästä vanha nimi 
varputalvikki. Varren poikkileikkauksesta 
on mahdollista jopa laskea verson ikä vuo-
silustoista. Sarjatalvikki kukkii heinäkuussa 
vaatimattomin vaaleanpunaisin kukin, joita 
kärpäset kulkevat pölyttämässä. Siinä missä 
kangasvuokko ja kylmänkukka ovat sopeu-
tuneet varhaiseen kukintaan, talvikit yhteyt-
tävät tehokkaasti jo kymmenen asteen läm-
pötilassa. 

Sarjatalvikki on mantereinen laji jo-
ka puuttuu Länsi-Euroopasta. Idässä levin-
neisyys ulottuu Siperian kautta Pohjois-
Amerikkaan. Suomessa laji elää pohjoisra-
joillaan, ja se on ainoa talvikkimme, joka ei 
esiinny koko maassa. Lajin pohjoisimmat 
kasvupaikat ovat Vaasan ja Joensuun kor-
keudella. 

Intiaanit ovat käyttäneet sarjatalvi-
kin lehtiä teeaineksena. Monin paikoin Eu-
roopassa se on omistettu hyville hengille, 
haltijoille, menninkäisille ja muulle metsän 
väelle. Sarjatalvikkia on arvostettu myös 
mainiona lääkeyrttinä. 

Sarjatalvikki arvioitiin silmälläpi-
dettäväksi viimeisessä uhanalaisten lajien 
selvityksessä vuonna 2010. Sarjatalvikki 
kertoo kasvupaikkansa olevan vähintään 
kohtuullisen ikäistä mäntymetsää, taimi-
koista sitä on turha hakea. Etelä-Hämeen 
luonnonsuojelupiiri kerää teemavuoden 
aikana esiintymistietoja lajista. Tiedot ha-
vainnoista voi ilmoittaa aluesihteeri Karri 
Jutilalle (karri.jutila@sll.fi). Janakkalan 
Luonto ja Ympäristö –jäsenet voivat ilmoit-
taa tiedot myös Ari Lehtiselle 
(ari.k.lehtinen@gmail.com). 

Etelä-Hämeen naapuripiirien valit-
semat juhlavuoden lajit ovat  

• ilves (Lynx lynx, Uusimaa),  
• kelta-, valko- ja sinivuokko (Ane-

mone ranunculoides, A. nemorosa 
& Hepatica nobilis, Satakunta),  

• mustikka (Vaccinium myrtillus, Ete-
lä-Savo),  

• suonokiperhonen (Erebia embla, 
Pirkanmaa),  

• taimen (Salmo trutta, Keski-Suomi 
ja Kymenlaakso) ja  

• tammi (Quercus robur, Varsinais-
Suomi).  

Suomen luonnonsuojeluliitto viettää tänä 
vuonna 75-juhlavuottaan.  
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Lisätietoja: 

Heli Jutila 

Kasvitieteen tohtori 

heli.jutila@windowslive.com 

  

Karri Jutila 

Luonnonsuojelupiirin aluesihteeri 

karri.jutila@sll.fi 

  

Seija Karevaara 

Luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja 

seija.karevaara@pp.inet.fi 

 
Piirros: Karri Jutila, värit: Heli Jutila. 

Kuva: Karri Jutila 
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Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry 
 
puheenjohtaja: Seija Karevaara 
aluesihteeri: Karri Jutila 
osoite: Hämeenkatu 2A6 as 2, 13200 HÄMEENLINNA 
 
puhelin: 050-5768 953 
sähköposti: etela.hame@pp.inet.fi 
kotisivu: www.sll.fi/etela-hame 

 

Jäsenyhdistykset 
 
Asikkalan luonnonystävät ry. 

puheenjohtaja: Tuula Wikström 
osoite: Kiiskintie 172, 17200 VÄÄKSY 
puhelin: 045-1108 705 
sähköposti: tuula.wikstrom@luukku.com 
kotisivu: www.sll.fi/etela-hame/asikkala 
 

Hollolan ympäristöyhdistys ry. 

puheenjohtaja: Matti Laurila 
osoite: Kirmolantie 3, 15860 HOLLOLA 
puhelin: 040-5953 147, 03 7806 264 
sähköposti: matti.a.laurila@gmail.com 
kotisivu: www.sll.fi/etela-hame/hollola 
 

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdis-

tys ry. 

(Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Renko) 
puheenjohtaja: Sirpa Rautiainen 
osoite: Kullervontie 3 B 9, 13500 HÄMEENLINNA 
puhelin: 03-6380 808 
sähköposti: sirpa.rautiainen@aina.net 
kotisivu: www.sll.fi/yhdistykset/hameenlinna 
 

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. 

(Hartola, Heinola, Sysmä) 
puheenjohtaja: Tarja Repo 
osoite: Tervastie 3, 
181200 HEINOLA 
puhelin: 044-3848 222 
sähköposti: tarja.repo@luukku.com 
 
 

Janakkalan luonto ja ympäristö ry. 

puheenjohtaja: Ari Lehtinen 
puhelin: 0400-599 623 
sähköposti: ari.k.lehtinen@gmail.com 
kotisivu: www.sll.fi/etela-hame/janakkala 
 

Keski-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. 

(Hämeenkoski, Lammi, Tuulos) 
puheenjohtaja: Jukka Ruuhijärvi 
osoite: Ylänteentie 400, 16900 LAMMI 
puhelin: 0400-219 613 
sähköposti: jukka.ruuhijarvi@aina.net 
 

Kärkölän luonnonystävät ry. 

puheenjohtaja: Matti Valo 
osoite: Töölöntullinkatu 7 A 24, 00250 HELSINKI 
puhelin: 050-5250 938 
sähköposti: matti.valo@vtt.fi 
 

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. 

(Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, 
Urjala, Ypäjä) 
puheenjohtaja: Simo Veistola 
osoite: Pl 46, 30101 FORSSA 
puhelin: 03-4354 949 
sähköposti: flhm@surffi.net 
kotisivu: www.lounaisluonto.net 
 

Nastolan luonnonsuojelu ry. 

puheenjohtaja: Aino Kulonen 
osoite: Villähteentie 301, 15540 VILLÄHDE 
sähköposti: aino.kulonen@helsinki.fi 
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Padasjoen luonnonystävät ry. 

puheenjohtaja: Seija Karevaara 
osoite: Arrakoskentie 59, 17530 ARRAKOSKI 
puhelin: 03-5563 163, 0400-733 118 
sähköposti: seija.karevaara@pp.inet.fi 
 

 

Salpausselän luonnonystävät ry. 

(Lahti) 
puheenjohtaja: Petri Honkanen 
sähköposti: ephonkanen@gmail.com 
Kotisivu: http://www.sll.fi/etela-
hame/salpausselka 

 

 

 

Hollolan ympäristöyh-
distyksen puheenjohtaja, 
Etelä-Hämeen luonnon-

suojelupiirin viikate & 
Rengon Rautavuoren 

niittytapahtuma 2011. 
Kuva: Karri Jutila. 
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Kevätkokous Padasjoella 
  
 
Luonnonsuojelupiirin kevätkokous järjes-
tetään lauantaina 23. maaliskuuta kello 
13-16 Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 
4). 
 
Kokouksessa aluksi kuullaan metsäaihei-
nen esitelmä. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat. 
 

Tervetuloa! 
 

Aluesihteeri Karri Jutila (p. 050-5768 953). 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Suomen suosituin kasvibongauskoh-
de on Tuuloksen Hevospierettä-
mänmäki, jossa Pulsatillat kukkivat 
toukokuun alussa. Tässä kangas-
vuokon ja kylmänkukan risteytymä 
(P. vernalis x patens).  
Kuva: Heli Jutila. 


