
 

 
 

Suomen 100 luontohelmeä: 
Mediamateriaali 

 
 

 



 

Sisältö 
 

s. 3 
Sata luontohelmeä satavuotiaalle Suomelle 

 
s. 4 

Mikä hanke? 
 

s. 5 
Esimerkkejä tapahtumista 

 
s. 6 

Hankkeen avainpäivämääriä 
 

s. 6-9 
Kiinnostavia faktoja ja tietoja luontohelmistä 

 
s. 9-15 

Luontohelmet maakunnittain 
 

s. 15 
Kuvamateriaali 

 
s.15 

Yhteystiedot 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 



Sata luontohelmeä 
satavuotiaalle 
Suomelle 
 
Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuonna juhlitaan, koetaan, 
opitaan tuntemaan ja varjellaan Suomen 
ainutlaatuista luontoa sadalla 
luontohelmellä ympäri maan. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto on tänä 
vuonna kerännyt ympäri maata 
suomalaisilta ehdotuksia maamme 
ainutlaatuisiksi luontokohteiksi, jotka 
haluamme säilyttää seuraaville 
sukupolville tuleviksi vuosisadoiksi. 
Suomen sata luontohelmeä nimetään 
tänään. Joukossa ovat esimerkiksi 
Espoon keskuspuisto, Sodankylän Viiankiaapa, Purunpää Varsinais-Suomessa sekä Hämeenlinnan 
Evo ja monia muita. 
 
“Suomalaisilla on aina ollut ainutlaatuinen suhde maamme luontoon, aina karuimmista 
tuntureistamme eristäytyneisiin ulkosaariin ja idän sankkoihin korpimetsiin. Suomalainen luonto 
on myös maamme valttikortti maailmalla. Luonnonsuojeluliitto haluaakin inspiroida suomalaisia 
löytämään luontohelmet, juhlimaan niitä ja varjelemaan samalla omaa luontosuhdettaan”, sanoo 
Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall . 
 
Iso osa valituista luontohelmistä on suomalaisille tuntemattomia uusia elämyksiä. Helmien 
joukossa on myös tuttuja luontokohteita, mutta niiden olemassaoloa ja luonnontilaa uhkaa 
muutos. Suomessa on vielä runsaasti hienoja kohteita niin retkeilyyn kuin luontomatkailuunkin. 
Nämä luontokohteet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet luonnontilaisina halutaan säilyttää myös 
tuleville sukupolville. 

Luontohelmissä kulttuuritapahtumia 

 
Sadassa luontohelmessä järjestetään retkien lisäksi erilaisia tapahtumia yli 100 vuoden takaisten 
taiteilijoiden hengessä. 
 
“Suomalainen on yhä kiinnostuneempi luonnosta, liikkuu enemmän luonnossa ja hakee sieltä 
myös terveyttä. Isänmaamme kasvoja ikuistaneet Werner Holmberg, Akseli Gallen-Kallela ja muut 
maalasivat suomalaisen maiseman mieliin, I.K. Inha sen kertoi ja valokuvasi ja Sibelius sävelsi. 
Sadassa luontohelmessä jokainen löytää oman maisemansa ja saa mahdollisuuden auttaa sen 
säilymiseen”, sanoo Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -hankkeen koordinaattori Heikki 
Susiluoma . 
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Tapahtumien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten luontosuhdetta ja kannustaa heitä 
varjelemaan luontoa. Tapahtumia ja kohteita tullaan esittelemään sekä kansalaisia innostamaan 
helmikohteilla retkeilyyn tammikuun 2017 aikana valmistuvalla omalla 100luontohelmea.fi 
-sivustolla. Luontohelmet heräävät eloon erityisesti Suomen luonnon päivinä, joita vuonna 2017 
järjestetään yhteensä neljä: 4.2., 20.5., 17.6. ja 26.8. 
 
Luonnonsuojeluliiton sivuilla maakunnittain kuvatut helmet ja helmiksi ehdotetut noin 160 
kohdetta ovat yksittäisten ihmisten ja järjestön omien aktiivisten toimijoiden ehdottamia. 
Ehdotuksia kerättiin vuoden 2016 aikana. 

Mikä hanke? 
 
100-luontohelmeä on Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden kunniaksi luoma hanke, jonka tavoitteena on nostaa esille luontomme 
arvokkaita ja uhanalaisia kohteita ja saada kansalaiset toimimaan niiden puolesta. 
 
Sadassa luontohelmikohteessa järjestetään vuoden 2017 aikana erilaisia tapahtumia retkistä 
tanssiesityksiin. Tapahtumista ja esityksistä kerrotaan paikallisissa tiedotusvälineissä, 
Luonnonsuojeluliiton kanavissa sekä hanketta varten perustetuilla nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. 
 
Ehdotuksia luontohelmistä on kerätty ihmisiltä ympäri Suomen vuoden 2016 aikana. Lopulliset 
valinnat sadasta luontohelmikohteesta teki Luonnonsuojeluliitto. Yhteensä ehdotuksia tuli 160, 
jotka kaikki esitellään Luonnonsuojeluliiton nettisivuilla. 
 
Hankkeen tavoitteet 
 

● Esitellä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 100 kansallisesti 
merkittävää mutta uhanalaista luontokohdetta, jotka haluamme jättää perinnöksi 
jälkipolville. 
 

● Tuottaa juhlakohteissa tai niiden inspiroimana tulkintoja nykypäivän arvokkaista 
kansallismaisemista ja uhatusta luonnosta taiteen sekä ympäristökasvatuksen keinoin 
uusille kohderyhmille. 
 

● Rohkaista kansalaisia maanomistajia ja sidosryhmiä toimimaan juhlakohteiden säilymisen 
ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen puolesta. 

 
100 luontohelmeä verkossa 
www.100luontohelmea.fi 
www.sll.fi/100luontohelmea 
 
100 luontohelmeä sosiaalisessa mediassa 
Twitter & Instagram: #100luontohelmeä 
 
Lisätiedot 
Heikki Susiluoma, hankekoordinaattori, p. 040 630 6203, heikki.susiluoma(a)sll.fi 
 
 

4 

http://www.100luontohelmea.fi/
http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/suomi-100/luontohelmet-maakunnittain


Esimerkkejä luontohelmitapahtumista 

4.2.2017 
Luontohelmikohde: Karvasuo 
Tapahtuma: Sukella talveen 
Ajankohta: 4.2.  
Kuvaus: Koko perheen opastettu lumikenkäretki Karvasuolle 

20.5.2017 

Luontohelmikohde: Kytäjä-Usmi 
Tapahtuma: Villiinny luonnosta 
Ajankohta: 20.5. 
Kuvaus: Opastettuja retkiä luontohelmialueelle. Esitellään ulkoilureittejä maastossa. 
Yhteistyötahot: Hyvinkään Latu ja Hyvinkään kaupunki 

17.6.2017 

Luontohelmikohde: Kytäjä-Usmi 
Tapahtuma: Luonnonkukkienpäivän retki 
Ajankohta: 17.6. 
Kuvaus: Opastettu kasviretki luontohelmialueelle 
 
Luontohelmikohde: Viiankiaapa 
Tapahtuman: Keskiyön vaellus 
Ajankohta: 17.6. 
Kuvaus: Vaellus Viiankiaavalle Sodankylän elokuvajuhlien yhteydessä 

26.8.2017 

Luontohelmikohde: Kivikuru, Pieksämäki, (Jäppilän Kivikuru) 
Tapahtuman nimi: Suomen luonnon päivän retki 
Tapahtuman ajankohta : 26.8.2017 
Tapahtuman kuvaus: Kaikille tarkoitettu retki, jolla opastetaan seudun ja kohteen geologiaan 
Muut yhteistyötahot: Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry 
 
 
 
 
Lisää tapahtumia tammikuun 2017 aikana täydentyvällä www.100luontohelmea.fi -sivustolla. 
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Hankkeen avainpäivämääriä ja aikatauluja 
 
30.11.2016 Sadan luontohelmen julkistus 30.11. 
4.2.2917 Talviluonnon päivä (Suomen luonnon päivät) 
20.5.2017 Keväinen luonnon päivä (Suomen luonnon päivät) 
17.6.2017 Luonnonyön päivä (Suomen luonnon päivät) 
26.8.2017 Suomen luonnon päivä 
17.6.2017 Luonnonkukkien päivä 

Kiinnostavia faktoja kohteista 
   

Ahvenanmaa 
 
Norrhavet  (Saltvik ja muita kuntia): Punasävyiset graniittikalliorannat ja avoin meri ovat olleet 
tärkeitä kalastusalueita ahvenanmaalaisille kalastajille vuosisatojen ajan. Nykyisin seutu on 
suosittu veneilijöiden kesken ja alueella voi tavata harmaahylkeen tai norpan. 
 
Etelä-Pohjanmaan 
 
Matolamminneva  (Seinäjoki ja muita kuntia) 
Matolamminnevan alue on valtakunnallisesti arvokas suoaluekokonaisuus, joka sijaitsee 
Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Useat erilliset, toisiaan lähellä sijaitsevat ja 
toisiinsa kytkeytyneet suot muodostavat hienon kokonaisuuden. 
 
Etelä-Savo 
 
Luonteri  (Mikkeli ja muita kuntia) 
Saimaan Luonterijärven pinnasta 110 metriin kohoava kallioinen saari on Etelä-Savon korkein 
näköalapaikka. 
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Puruvesi  (Punkaharju, Kerimäki) 
Puruvesi on Suomen kirkasvetisimpiä järviä. Järven keskeltä elokuussa 2007 otettu näyte oli 
täysin juomakelpoinen ja tavallista pullovettä puhtaampi. Tämä johtuu siitä, että suuri osa järven 
vedestä tulee sen pohjassa olevista lähteistä hiekkakerroksen läpi. Järvestä saa myös herkullista 
muikkua. Saimaannorppakin on palannut alueelle. Puruvesi on Suomen kansallismaisemaa, joka 
näkyy hienosti Punkaharjulta. 
 
Etelä-Karjala 
 
Hiitolanjoki-Haarikko  (Savonlinna ja muita kuntia) 
Haarikon metsissä on kuvattu suosittua Metsän tarina  -luontodokumenttia, joka kertoo maamme 
vanhoista metsistä ja niiden elämästä. 
 
Kainuu 
 
Paljakka  (Hyrynsalmi, Puolanka) 
Paljakan ikimetsistä tykkäsi myös Rölli-peikko. Ensimmäinen Rölli-elokuva kuvattiin Paljakalla, 
jonne tehtiin myös Rölli-kylä. 
 
Vienan reitti  (Suomussalmi) 
Vienan reitti on Suomussalmen Yli-Vuokissa sijaitseva 25 kilometrin pituinen ennallistettu polku. 
Muun muassa Elias Lönnrot matkasi tätä reittiä pitkin runonkeruuseen Karjalaan. Reittiä ovat 
käyttäneet ihmiset Suomen ja Venäjän Vienan Karjalan väliä kulkiessaan mahdollisesti niin kauan 
kuin ihmisiä on elänyt alueella. 
 
Loutenvaara  (Kajaani) 
Loutenvaara on suoalue, jonka luonnontilaisen kaltaiset korvet ja rämeet ovat arvokkaita. 
Alueella on myös eri-ikäisiä ja monimuotoisia kangasmetsiä sekä arvokkaita pienvesiä. 
 
Ärjänsaari  (Kajaani) 
Ärjänsaari on hiekkatörmärantainen ja männikköinen saari Oulujärvessä. Alueella tehtiin hakkuita 
vuonna 2016, mutta ne onnistuttiin pysäyttämään. 
 
Kanta-Häme 
 
Evo  (Hämeenlinna) 
Evon metsistä löytyvät Suomen korkeimmat luonnonvaraiset puut, joiden latvat yltävät 45 
metriin maan pinnasta. Korkeimman puun tittelistä näyttää Evolla kilpailevan lähivuosina 
useampikin puu. 
 
Keski-Pohjanmaa 
 
Lestijärvi-Lestijoki (Kannus ja muita kuntia) 
Lestijärvi on kirkasvetinen, pohjavesivaikutteinen suuri järvi, jossa esiintyy muun muassa 
muikkuja. Lestijärveen liittyvä Lestijoki on meritaimenjoki, joka on yläosiltaan myös 
kirkasvetinen. 
 
Keski-Suomi 
 
Murronjoki  (Saarijärvi) 
Murronjoki on osa Saarijärven reittiä, joka alkaa Kyyjärvestä ja päättyy Kuhnamojärveen 
Äänekoskella. Jokea on käytetty ennen muun muassa tukinuittoväylänä. 
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Isojärvi  (Kuhmoinen) 
Isojärven Valkulamminvuorella voi tutustua suurelle yleisölle tuntemattomaksi jääneeseen 
luolaan. 
 
Kymenlaakso 
 
Kajasuo  (Kouvola, Hamina) 
Kajasuo on eteläisen rannikon merkittävä suoperhosalue, jolta löytyy myös karpaloita. 
 
Lappi 
 
Iiton palsasuo  (Enontekiö) 
Iiton palsasuo on aapasoita muistuttava suoyhdistymätyyppi, jossa esiintyy routaytimisiä 
turvekumpuja eli palsoja. Palsasoiden ainutlaatuisten palsojen jäälinssien kehitystä uhkaa 
ilmaston lämpeneminen, jonka myötä palsojen dynamiikka ja niiden aikaansaama elinympäristö 
saattaa kadota kokonaan. Iiton Palsasuot ovatkin helpoin paikka nähdä suon ikiroudan sulaminen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tämä jossain mielessä myös murheellinen luontonähtävyys on 
aivan Kilpisjärvelle vievän tien vieressä. 
 
Inarijärvi  (Inari) 
Inarijärvi on viimeinen suuri erämaajärvi Suomessa. Se on myös napapiirin pohjoispuolisista 
järvistä suurin. Järven vesi on juomakelpoista. 
 
Peurakaira  (Sodankylä) 
Peurakaira on yksi Suomen helpoimpia paikkoja tutustua kirveenkoskemattomien ikimänniköiden 
vallitsemaan erämaahan. Sodankylästä tulee erämaan reunalle metsäautotie, joka on rakennuttu 
sinne mahdollisia hakkuita varten. 
 
Pirkanmaa 
 
Vehoniemenharju  (Kangasala, Pälkäne) 
Järvien välissä kohoavaa jyhkeäpuustoista harjumaisemaa Zacharias Topelius on kuvannut 
Pirkanmaan maakuntalaulussa Kesäpäivä Kangasalla . 
 
Pohjois-Karjala 
 
Valkiajärvi  (Kitee, Kesälahti) 
Kiteen Valkiajärvi on Suomen kirkasvetisimpiä järviä. Näkyvyys on jopa 30 metriä veden alla. Siellä 
kuvattiin Järven tarina  -luontodokumenttia. 
 
Pohjois-Pohjanmaalla 
 
Olvassuo  (Puolanka) 
Olvassuon alueella voi tutustua yhteen maailman hienoimmista aapasoista. 
 
Pohjois-Savo 
 
Kinahmin  (Kuopio, Nilsiä) 
Kinahmin kohteen yhtenä tavoitteena on säilyttää viimeiset taiteilija Pekka Halosen sata vuotta 
sitten maalauksissaan kuvaamat tykkylumen peittämät vaarakuusikot. 
 
Puijo-Laivonsaari  (Kuopio) 
Puijo-Laivonsaari on keskellä kaupunkia sijaitseva kaupunkilaisten virkistys- ja urheilualue, jolta 
löytyy monipuolinen linnusto. Siellä on tavattu myös liito-oravia. 
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Suorsapää  (Inari) 
Suorsatunturin   huipun halkaisee Suomen ja Venäjän raja. Rajaluvan saatuaan voi mennä tunturin 
huipulle ihailemaan ikiaikaisia kolttasaamelaisten kotimaisemia, joita ei enää näe muualla Lapissa. 
Venäjän puolelta näkyy upeasti Mooseksenjärvi, joka on kolttasaamelaisten perinteinen 
asuinpaikka. 
 
Satakunta 
 
Alkkianvuoren alue (Karvia, Parkano) 
Merenpinnasta 201 metrin korkeuteen kohoava Alkkiavuoren laki on geologisesti ja 
maisemallisesti tärkeä luontokohde. Alkiavuoren päällä voi tutustua tuhansia vuosia vanhaan 
merenrantaan ja samalla ihailla ympärillä avautuvaa satakuntalaista soiden täplittämää lakeutta. 
 
Isoneva  (Siikainen) 
Isoneva on alueellisesti poikkeuksellisen suuri, luonnontilaiselta keskustaltaan ojituksilta 
säästynyt keidassuo. Syrjäisen sijainnin ja suolampien ansiosta kohde sopii hyvin arvokkaiden 
suolintujen, kuten sääksen ja kaakkurin pesimäalueeksi. 
 
Uusimaa 
 
Ilveskallio  (Lapinjärvi) 
Itäisen Uudenmaan laajin vanhan metsän alue, jota leimaavat kuusikot, runsas lahopuusto ja 
uhanalaiset metsälajit. Metsää uhkaavat valtio-omistajan hakkuut. 
 
Mustionjoki  (Raasepori) 
Vedenalaiselta luonnoltaan monipuolinen Mustionjoki on todellinen kulttuurihistoriallinen 
elämysreitti. Sen varrelta löytyvät Mustion linnan alue sekä Billnäsin ja Åminneforsin 
ruukkimiljööt. 
 
Tuusulanjärvi  (Tuusula, Järvenpää) 
Kapeahko noin kahdeksan kilometriä pitkä järvi, jonka rannoilla ovat toimineet merkittävät 
kulttuurihenkilöt, kuten Jean Sibelius, Juhani Aho ja Pekka Halonen. Tuusulanjärven maisemat on 
ikuistettu niin Pekka Halosen kuin monen muunkin kuuluisan maalarimme tauluihin. Näe paikat 
”livenä”. 
 
Porkkala  (Kirkkonummi) 
Porkkalassa pääsee tutustumaan Suomen ensimmäiseen, nyt jo lakkautettuun kansallispuistoon, 
jota yritetään saada uudelleen perustettua. 
 
Vantaanjoki  (Helsinki, Vantaa) 
Vantaajoen Nukarinkoski ja Myllykoski ovat Uudenmaan parhaita paikkoja nähdä saukko talvisena 
pakkasaamuna. 
 

Kohdeluettelo maakunnittain 
Suomen 100 luontohelmeä maakunnittain. Lista löytyy myös: www.100luontohelmea.fi 
Paljon lisätietoja helmistä myös Luonnonsuojeluliiton sivuilla: www.sll.fi/100luontohelmea   
 
Ahvenanmaa 
1. Norrhavet (Saltvik ja muita kuntia) 
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Punasävyiset graniittikalliorannat ja avoin meri ovat olleet tärkeitä kalastusalueita 
ahvenanmaalaisille kalastajille. Nykyisin seutu on suosittu veneilijöiden kesken ja alueella voi tavata 
harmaahylkeen tai norpan. 
 
Etelä-Karjala 

 
2. Hiitolanjoki-Haarikko (Savonlinna ja muita kuntia) 
Hiitolanjoki on Laatokan luonnonvaraisen järvilohen tärkein nousujoki sekä monipuolinen 
retkikohde Etelä-Karjalassa. 
3. Kemppilän Suurisuo (Ruokolahti) 
Etelä-Karjalan hienoimpia jäljellä olevia soita 
4. Konnunsuo (Lappeenranta) 
Lintuharrastajan paratiisi, hienoja soita, kulttuurimaisemaa 

 
Etelä-Pohjanmaa 

 
5. Karvasuo (Seinäjoki) 
Karvasuo on laaja ojittamaton suoalue Seinäjoen kaupungin kupeessa ja sitä voi katsella junan 
ikkunasta Parkanon radalla Seinäjoelta etelään. 
6. Matolamminneva (Seinäjoki ja muita kuntia) 
Matolamminnevan alue on valtakunnallisesti arvokas suoaluekokonaisuus, joka sijaitsee 
Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Useat erilliset, toisiaan lähellä sijaitsevat ja 
toisiinsa kytkeytyneet suot muodostavat tämän hienon kokonaisuuden. 
7. Pennalanlahti (Kuortane) 
Matala soistuva lahdeke Kuortaneenjärven kaakkoisosassa 
 
Etelä-Savo  

 
8. Jäppilän kivikuru (Pieksämäki) 
Kivikuru on nimensä mukaisesti kivinen kuru geologisessa ruhjevyöhykkeessä. 
9. Kaijansuo (Savonlinna) 
10. Kielua (Enonkoski, Savonlinna) 
Erämainen, vanhojen metsien reunustama järvi, jonka rannoilla ei ole ensimmäistäkään mökkiä, 
joten sopii hiljaisuutta arvostaville 
11. Luonteri (Mikkeli ja muita kuntia) 
Jylhien kalliosaarten vallitsemaa Saimaan saaristoa, joka on myös Saimaannorpan kotiseutua. 
Rannalta kohoaa Etelä-Savon korkein vuori, josta aukeaa huimat näköalat. 
12. Puruvesi (Punkaharju, Kerimäki) 
Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi Itä-Suomessa metsän peittämine saarineen, jossa myös 
saimaannorppa pesii. 
 
Kainuu  

 
13. Jonkerijärvi (Kuhmo) 
Erämainen, vanhojen metsien reunustama järvi 
14. Kivesvaara (Paltamo) 
Paltamon Kivesvaara on metsiltään rehevä, Kainuun läntisin vaara. 
15. Loutenvaara (Kajaani) 
Loutenvaara on suo alue, joka sisältää luonnontilaisia soita, joista erityisesti luonnontilaisen 
kaltaiset korvet ja rämeet ovat arvokkaita. Lisäksi alueella on eri-ikäisiä ja monimuotoisia 
kangasmetsiä sekä arvokkaita pienvesiä. 
16. Paljakka (Hyrynsalmi, Puolanka) 
Alueelta löytyy aarniometsää, monipuolisia vaarametsiä sekä niihin liittyviä soita ja pienvesiä. 
Paljakanvaaran korkeimmalla kohdalla sijaitsee näkötorni. 
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17. Vienan reitti (Suomussalmi) 
Kohde on Suomussalmen Yli-Vuokissa sijaitseva polku, jota on ennallistettu. Muun muassa Elias 
Lönnrot matkasi tätä reittiä pitkin runonkeruuseen Karjalan puolelle. 
18. Ärjänsaari (Kajaani) 
Ärjänsaari on hiekkatörmärantainen ja männikköinen saari Oulujärvessä 
 
Kanta-Häme  

 
19. Ahvenisto (Hämeenlinna) 
Kaupungin kupeessa oleva harjumuodostelma, jossa kasvaa hyvin harvinaisia harjukasveja 
20. Evo (Hämeenlinna) 
Evo on laaja, mäntymetsävaltainen ja pikkujärvien kirjoma valtion retkeilyalue Etelä-Hämeessä. 
21. Kaivostenoja-Veittijärvenoja (Hauho) 
Hämäläistä rehevää suoluontoa 
 
Keski-Pohjanmaa  

 
22. Julkuneva (Veteli) 
Julkuneva on laaja luonnontilainen ojittamaton suo, jossa on puustoisia saarekkeita ja pienvesiä. 
23. Lestijärvi-Lestijoki (Kannus ja muita kuntia) 
Lestijärvi on kirkasvetinen, pohjavesivaikutteinen suuri järvi, jossa elää muun muassa muikkuja. 
Lestijärveen liittyvä Lestijoki on meritaimenjoki, joka on yläosiltaan myös kirkasvetinen. 
 
Keski-Suomi  

 
24. Hoikanpuro (Pihtipudas) 
25. Iilijärvi (Toivakka) 
26. Isojärvi (Kuhmoinen) 
Syrjäinen, jopa hieman erämainen alue, josta löytyy jylhiä kalliometsiä ja suurelle yleisölle 
tuntematon luola 
27. Murronjoki (Saarijärvi) 
Murronjoki on osa Saarijärven reittiä, joka alkaa Kyyjärvestä ja päättyy Kuhnamojärveen 
Äänekoskella. Sitä on historian aikana käytetty muun muassa tukinuittoväylänä. 
28. Pihlajaveden suot (Keuruu) 
29. Varuskunnan metsät (Keuruu) 
 
Kymenlaakso 

 
30. Kajasuo (Kouvola, Hamina) 
Kajasuo on merkittävä eteläisen rannikon suoperhosalue, jolta löytyy myös karpaloita. 
31. Selänpään romput (Kouvola) 
Salpausselän hienoimpia suppa-alueita, missä voi tutustua monenlaisiin jääkauden aikaansaamiin 
luontotyyppeihin ja hienoihin metsiin 
 
Lappi  
32. Iiton palsasuo (Enontekiö) 
Iiton palsasuo on aapasoita muistuttava suoyhdistymätyyppi, jossa esiintyy routaytimisiä 
turvekumpuja eli palsoja. Palsasoiden ainutlaatuisten palsojen jäälinssien kehitystä uhkaa ilmaston 
lämpeneminen, jonka myötä palsojen dynamiikka ja niiden aikaansaama elinympäristö saattaa 
kadota kokonaan. 
33. Inarijärvi (Inari) 
Inarijärvi on viimeinen suuri erämaajärvi Suomessa, joka on myös napapiirin pohjoispuolisista järvistä 
suurin. Tämän järven vesi on juomakelpoista. 
34. Kemijoen helmet (Rovaniemi ja muita kuntia) 
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Alueelta löytyy vapaasti virtaavia koskimaisemia sekä Kemijoen näyttävimmät tulvaniityt, joita 
hoidetaan talkoilla. Tässä kiteytyvät parhaimmat esimerkit siitä, mitä Kemijoki oli ennen ja mihin 
joen ennallistamiselle voidaan vielä päästä. 
35. Kätkätunturi (Kittilä) 
Lapin ainoita tuntureita suurten kansallispuistojen ulkopuolella, missä voit ihailla täysin 
avohakkuilta säästyneitä tuntureita. Levitunturin matkailukeskukselta voi kiivetä tunturin päälle 
ihailemaan tätä harvinaisen koskematonta luonnonmuodostelmaa ja sitä ympäröivää 
suometsämosaiikkia. 
36. Ounasvaara (Rovaniemi) 
Ounasvaara on ainutlaatuinen ympärivuotinen virkistysalue ja retkeilyalue miltei Rovaniemen 
kaupungin keskellä. Sen kallioisilta lakiosilta avautuu Rovaniemen seudulle tyypillinen joki- ja 
vaaramaisema. 
37. Peurakaira (Sodankylä) 
Koskematon vanhojen mäntymetsien erämaa ja tärkeä porojen talvilaidunalue Lapissa 
38. Romppaat-Louevaara (Ylitornio, Rovaniemi) 
Reheviä, vanhoja lehtimetsiä parhaimmillaan sekä kämmeköitä ja muita harvinaisia kasveja kasvavia 
lettoja 
39. Suorsapää (Inari) 
Suorsapää on yksi Suomen syrjäisimpiä paikkoja. Rajaluvan saatuasi voit käydä ihastelemassa 
Suorsapään päällä Koltansaamelaisten ikiaikaisia eränkäyntimaisemia. Tuntureita reunustavat 
hienot ikimetsät. 
40. Viiankiaapa (Sodankylä) 
Laajuudessaan ainutlaatuinen, rehevä ja lajistoltaan rikas aapasuo Lapissa 
 
Pirkanmaa  

 
41. Eräpyhä (Orivesi) 
Eräpyhän kallioinen niemi kohoaa yli 60 metriä Längelmäveden pinnasta. Eräpyhästä aukeaa 
hienoja näkymiä Längelmävedelle, minkä lisäksi alue hallitsee maisemaa järveltä päin katsottuna. 
42. Isoneva-Pahkaneva (Virrat) 
43. Kauppi-Niihama (Tampere) 
Kauppi-Niihama on Tampereen keskustan tuntumassa sijaitseva laaja, yhtenäinen ja 
luonnonsuojelullisesti arvokas virkistysmetsä. 
44. Mäntänvuori-Keurusselkä (Mänttä-Vilppula) 
45. Pukala-Punkaniemi (Orivesi) 
46. Seitseminen-Helvetinjärvi (Ylöjärvi, Ruovesi) 
Pirkanmaan erämaisin seutu, luonnontilaisia soita, vanhoja metsiä 
47. Siuron metsät (Nokia) 
Siuron vanhoista metsistä löytyy reheviä korpia ja karuja kalliometsiä 
48. Taaporinvuori (Pirkkala, Tampere)  
49. Vehoniemenharju (Kangasala, Pälkäne) 
Järvien välissä kohoava jyhkeäpuustoinen harju maisema, jota Zacharias Topelius kuvaa Pirkanmaan 
maakuntalaulussa Kesäpäivä Kangasalla 
 
Pohjanmaa  

 
50. Kristiinankaupungin niityt (Kristiinankaupunki) 
51. Passkäret (Vaasa) 
Maankohoamisrannikon metsäluontoa Vaasan kaupungin kupeessa 
52. Öjen (Vaasa) 
Laaja luonnontilainen metsäalue Vaasan seudulla 
 
Pohjois-Karjala 
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53. Koitajoki (Ilomantsi) 
Venäjän puolelle laskeva joki, jota ympäröi paikoin koskemattomat metsät ja suot 
54. Kuhasalo-Sortavalansaaret (Joensuu) 
Joensuun kaupungin kupeessa olevia rantametsiä, joissa elää ja kasvaa useita uhanalaisia lajeja 
55. Mujejärvi (Nurmes) 
Mujejärven erämaa-alue koostuu muun muassa hienoista harjumuodostelmista. Alueelta löytyy 
polkuja ja laavuja retkeilijöille. 
56. Pieni Ritojärvi (Lieksa) 
Huimien harjujen ja erämaajärvien mosaiikki, joka lienee Suomen parhaita paikkoja karhun 
havaitsemiseen 
57. Pärnävaara (Liperi) 
Metsäinen vaara, jonka niityiltä löytyy rikas kasvilajisto 
58. Ruunaa (Lieksa) 
Kuuluisan Ruunaan kosken ympärillä on laaja alue vanhoja metsiä ja luonnontilaisia soita 
59. Salmivaara (Valtimo) 
Paikka on yksi Pohjois-Karjalan luonnontilaisimpia metsiä 
60. Valkiajärvi (Kitee, Kesälahti) 
Erittäin kirkasvetinen järvi  
 
Pohjois-Pohjanmaa  

 
61. Haukiputaan saaristo (Oulu, Ii) 
Perämeren saaristossa sijaitseva lukuisien saarien alue, jolta löytyy monipuolinen kala-, kasvi- ja 
lintulajisto 
62. Iijoki (Oulu ja muita kuntia) 
Yksi Suomen hienoimpia vapaasti virtaavia jokiosuuksia 
63. Iso Pajusuo (Pyhäntä, Kajaani) 
64. Kitkajärvi (Kuusamo, Posio) 
Karu, luonnontilainen ja kirkasvetinen järvi Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien rajalla 
65. Muhoksen suot (Oulu ja muita kuntia) 
Pohjanmaan upeimpia soita, muuttohaukan ja muiden harvinaisten suolintujen valtakuntaa 
66. Oijärven suot (Ii) 
Reheviä aapasoita Lapin rajoilla 
67. Olvassuo (Puolanka) 
Maailman mahtavimpia ja arvokkaimpia aapasuoalueita Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton (IUCN) 
asiantuntijoiden mukaan. Upeita, pulppuavia lähteikköjä. 
68. Sanginjoki (Oulu) 
Erämaantuntuinen metsäinen virkistysalue lähellä Oulua Pohjois-Pohjanmaalla 
 
Pohjois-Savo  

 
69. Etelä-Konnevesi (Rautalampi, Konnevesi) 
Hyvin säilynyttä savolaista järviluontoa 
70. Kinahmi (Kuopio, Nilsiä) 
Taiteilija Pekka Halosen kuuluisat, talvisen tykkylumen peittämät vaarakuusikot sekä 
poikkeuksellisen hienoja kaskikulttuurin luomia maisemia 
71. Kinttusalmensuo (Sonkajärvi, Kajaani) 
Aapasoiden ja vanhojen metsien muodostama pienoiserämaa, joka on yksi Suomen parhaita paikkoja 
nähdä kaikki maamme suurpedot 
72. Lintharju-Kirjosuo (Suonenjoki) 
73. Neulamäki-Vuorilampi (Kuopio)  
74. Puijo-Laivonsaari (Kuopio) 
Tämä keskellä kaupunkia sijaitseva alue on kaupunkilaisten virkistys- ja urheilualue, jolta löytyy 
monipuolinen linnusto ja siellä on tavattu muun muassa liito-oravia 

13 



75. Talaskangas (Kajaani ja muita kuntia) 
Metsiensuojelukamppailuistaan kuuluisaan Talaskankaaseen rajoittuva erämainen suoalue 
76. Tiilikka-Pumpulikirkko (Rautavaara) 
Suuri erämaa-alue, jolta löytyy koskematonta luontoa ja hyvät reitit kulkea. Alueelta löytyy myös 
Pumpulikirkon suuri hiidenkirnu. 
 
Päijät-Häme  

 
77. Nynäsinsalo (Heinola) 
78. Teivaala (Lahti) 
Runsaasti ja monipuolisesti erilaisia jääkauden muodostelmia aivan Lahden kaupungin kupeessa 
79. Tiirismaa (Hollola) 
Tiirismaan laki on etelä-Suomen korkein kohta (223 metriä). 

 
Satakunta  

 
80. Alinen-Airos (Merikarvia) 
81. Alkkianvuoren alue (Karvia, Parkano) 
Merenpinnasta 201 metrin korkeuteen kohoava Alkkiavuoren laki on geologisesti ja maisemallisesti 
tärkeä luontokohde. 
82. Isoneva (Siikainen) 
Isoneva on alueellisesti poikkeuksellisen suuri, luonnontilaiselta keskustaltaan ojituksilta säästynyt 
keidassuo. Syrjäisen sijainnin ja suolampien ansiosta kohde sopii hyvin arvokkaan suolinnuston, 
kuten sääksen ja kaakkurin pesimäalueeksi. 
83. Kokemäenjoen keskiosa (Kokemäki, Huittinen) 
84. Pohjankankaan suot (Kankaanpää, Karvia) 
Pohjankankaan harjujakson kyljessä olevia erämaisia keidassoita 
 
Uusimaa  

 
85. Espoon Keskuspuisto (Espoo) 
Tämä pääosin suojelematon alue muodostuu kahdesta laajemmasta metsäalueesta sekä niitä 
täydentävistä monimuotoisista luontokohteista. Alueella on kattava ulkoilureittien ja polkujen 
verkosto sekä yksi opastein merkitty luontopolku. 
86. Pohjan-Kiskon järviylänkö (Raasepori, Salo) 
Fiskarsin Ruukin vieressä sijaitseva hiljainen, hienoja metsiä ja soita sisältävä metsäalue 
87. Helsingin keskuspuisto (Helsinki) 
Helsingin luonnon kirkkaimpia helmiä, jossa liito-oravatkin ovat viime vuosina runsastuneet 
88. Ilveskallio (Lapinjärvi) 
Itäisen Uudenmaan laajin vanhan metsän alue, jota leimaavat kuusikot, runsas lahopuusto ja 
uhanalaiset metsälajit. 
89. Kytäjä-Usmi (Hyvinkää) 
Jyrkkiä kalliorinteitä sekä viljely- ja kulttuurimaisemaa aivan Hyvinkään kaupungin tuntumassa 
90. Mustionjoki (Raasepori) 
Vedenalaiselta luonnoltaan monipuolinen Mustionjoki on todellinen kulttuurihistoriallinen 
elämysreitti. Sen varrelta löytyvät Mustion linnan alue sekä Billnäsin ja Åminneforsin ruukkimiljööt. 
91. Porkkala (Kirkkonummi) 
Suosittu kallioinen ja metsäinen virkistysalue, jolta aukeaa maisema merelle 
92. Sipoonlahti (Sipoo) 
Vuonomainen merenlahti, jonka rakentamattomilla rannoilla kasvaa jalopuulehtoja ja pohjukasta 
alkaa meritaimenjoki Uudellamaalla 
93. Tuusulanjärvi (Tuusula, Järvenpää) 
Kapeahko noin kahdeksan kilometriä pitkä järvi, jonka rannoilla ovat toimineet merkittävät 
kulttuurihenkilöt, kuten Jean Sibelius, Juhani Aho ja Pekka Halonen 
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94. Vantaanjoki (Helsinki, Vantaa) 
Suurjoki ja sen valuma-alue Uudellamaalla 
 
Varsinais-Suomi 

 
95. Hyyppäränharju (Salo ja muita kuntia) 
Kaunis järvien ja lähteiden kirjoma, kasvillisuudeltaan rikas harjualue Varsinais-Suomessa 
96. Kiskojoki (Salo ja muita kuntia) 
Saukon, jokihelmisimpukan ja monen muun harvinaisen jokieläimen kotijoki, josta löytyy samalla 
yksi etelä-Suomen upeimpia koskimaisemia 
97. Purunpää (Kemiönsaari) 
Jylhä Saaristomereen pistävä niemi vapaine rantoineen ja vanhoine metsineen, jonka korkeilta 
kallioilta avautuu huikea näkymä kansallismaisemaan Varsinais-Suomessa 
98. Ruissalo (Turku) 
Luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokas ja monipuolinen saari Turun edustalla 
99. Turun muinaiskedot (Turku) 
Laaja ketoverkosto keskellä kaupunkia ja asumuksia 
100. Untamala (Laitila) 
Museoviraston vuonna 2009 valitsema valtakunnallisesti merkittävä rakennetun 
kulttuuriympäristön alue, jonka pelto- ja ketoympäristöstä löytyy muun muassa pähkinäpensaita ja 
rapakiveä. 

Kuvamateriaalia luontohelmistä mediakäyttöön 
 
http://kuvat.sll.fi/?c=288&k=72230f7730 
 
Kuvat käytössä vain luontohelmiin liittyvien uutisten ja juttujen yhteydessä. Kuvaajan nimi 
mainittava kuvien yhteydessä 
 

Yhteystiedot 
 
Kampanjan koordinaattori 
 
Heikki Susiluoma, hankekoordinaattori, p. 040 630 6203, heikki.susiluoma(a)sll.fi 
 
Luonnonsuojeluliiton piirien yhteystiedot 
 
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri : Karri Jutila, aluesihteeri, Hämeentie 2 A 6 as. 2, 13200 
Hämeenlinna | p. 050 576 8953 | etela-hame(a)sll.fi 
  
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri : Saimaan ls-keskus, Katariinantori 6, 53900 Lappeenranta, 
Anna Vuori, vs. aluepäällikkö | p. 040 670 1771 | saimaa(a)sll.fi, Kaarina Tiainen, 
saimaannorppakoordinaattori | p. 050 530 3270 | kaarina.tiainen(a)sll.fi 
  
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri : Timo Luostarinen, toiminnanjohtaja, Pappilankatu 3, 57100 
Savonlinna | p. 044 208 0770 ja 050 567 0500 | etela-savo(a)sll.fi 
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Kainuun luonnonsuojelupiiri : Tuula Heikkinen,  toiminnanjohtaja, Vienankatu 7, 87100 Kajaani | p. 
045 644 4733 | kainuu(a)sll.fi 
  
Keski-Suomen luonnonsuojelupiiri : Juhani Paavola, toiminnanjohtaja, Yliopistonkatu 30 C, 40100 
Jyväskylä | p. 040 354 0063 | keski-suomi(a)sll.fi 
  
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri : Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja, Varuskuntakatu 8, 45100 
Kouvola | p. 045 1049 388 | kymenlaakso(a)sll.fi 
  
Lapin piiri : Tarja Pasma, toiminnanjohtaja. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Valtakatu 
22, 96200 Rovaniemi | p. 040 823 2443  | lappi(a)sll.fi 
  
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri : Juho Kytömäki, aluesihteeri, Pirkanmaan ls-piiri, Kuninkaankatu 
39, 33200 Tampere | p. 040 515 4557 | pirkanmaa(a)sll.fi 
  
Pohjanmaan piiri : Teemu Tuovinen, piirisihteeri, Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki | p. (06) 312 7577 
ja 040 934 6320 | pohjanmaa(a)sll.fi 
  
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri : Heikki Pönkkä, piirisihteeri, Keskijärventie 75, 82120 
Keskijärvi | p. 040 543 0011 | pohjois-karjala(a)sll.fi 
  
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri : Merja Ylönen, aluepäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan 
ls-keskus, PL 326, 90101 Oulu, (Käyntiosoite: Kauppurienkatu 33, 4. kerros, 90100 Oulu) | p. 044 
929 0550 | pohjois-pohjanmaa(a)sll.fi 
  
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri : Marja Tenhunen, aluesihteeri, Kirkkokatu 35, 70100 Kuopio | 
p. (017) 262 3811 | pohjois-savo(a)sll.fi 
  
Satakunnan piiri : Risto Vilen, aluesihteeri, Pohjoisranta 11, PL: P2/31, 28100 Pori (Käyntiosoite: 
Puuvilla Pääkonttori, 2 krs, Pohjoisranta 11) | p. 044 021 1838 | satakunta(a)sll.fi 
  
Uudenmaan piiri : Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, toiminnanjohtaja Ursula Immonen | p. 044 
2580 598 | uusimaa(a)sll.fi ja luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola | p. (09) 228 08 266 | 
uusimaa(a)sll.fi 
  
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri : Hannu Klemola, aluepäällikkö, Varsinais-Suomen ls-keskus, 
Martinkatu 5, 20810 Turku | p. 040 372 5301 | varsinais-suomi(a)sll.fi 
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