Mikä luonnonmuistomerkki – miten
perustan?
Luonnonmuistomerkki voi olla:
Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on
aihetta erityisesti suojella.
Kartoita sopivat kohteet (tarvittaessa selvitä olemassa olevat).
Valitse Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi hyvä kohde.
Selvitä kohteen maanomistaja ja neuvottele rauhoittamisesta.
• Maanomistajan suostumus tarvitaan.
Nimeä kohde yksilöllisesti seuraavalla periaatteella: kunta,
elementti (esim. puulaji, kivi), Suomi100
Vie päätöksentekoon
• Kunta päättää omalla tai yksityisen maalla
• Valtion maalla päättää aluetta hallinnoiva valtion viranomainen
(esim. Metsähallitus)
Toimita päätös tiedoksi Metsähallituksen tietojärjestelmään
(luonnonmuistomerkit@metsa.fi)
Merkitse kohde maastoon

Huom! Kohde luetaan Suomi 100 -luonnonmuistomerkiksi, jos asia on pantu vireille
vuoden 2017 loppuun mennessä, vaikka päätös syntyisikin vuoden 2018 puolella.

Perusta luonnonmuistomerkki
100-vuotiaan Suomen kunniaksi
Kuntaliiton luontoaiheinen kampanja avattu
Kuntaliitto kannustaa Suomen kuntia perustamaan luonnonsuojelulain
mukaisen luonnonmuistomerkin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.
Luonto on lähellä jokaista suomalaista, ja me osaamme myös arvostaa sitä.
Luonnonmuistomerkit ovat merkittävä osa Suomen historiaa ja ovat paikkakunnillaan tärkeitä maamerkkejä edelleen.
Luonnonmuistomerkkejä on perustettu valtaosin 1960–90-luvuilla. Viime
vuosikymmeninä tämä tapa kunnioittaa luontoa on ollut unohtumassa. Nyt
Suomi 100 -juhlavuonna on hyvä tilaisuus valita kunnasta sopiva kohde ja
perustaa se luonnonmuistomerkiksi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.
Muistomerkillä kunta saa näkyvyyttä ja kohteen niin matkailun edistämiseen,
tapahtumien vetonaulaksi kuin myös opetuskohteeksi. Kohde voi olla uusi
kuntalaisten kokoontumispaikka, muisto ja kunnianosoitus 100-vuotiaalle
Suomelle ja kalleimmalle aarteellemme Suomen Luonnolle.
Kuntaliiton Luonnonmuistomerkki 100-vuotiaan Suomen kunniaksi -kampanja
on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Perusta luonnonmuistomerkki 100-vuotiaan Suomen kunniaksi
https://kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/perusta-luonnonmuistomerkki-100vuotiaan-suomen-kunniaksi

Esimerkkejä luonnonmuistomerkeistä

< 150
< 300
< 400

Luonnonmuistomerkkipäätökset maakunnittain

+ 400

< 150
< 300
< 400
+ 400

Keisarinmänty Hämeenlinnassa. Suomen paksuin petäjä, jolla on ikää
noin 400 vuotta. Tämän Pikku-Parolassa Kiltin tilalla sijaitsevan mahtavan
männyn juurella ovat levähtäneet Kustaa III v. 1783, Kustaa IV Adolf v. 1802,
Aleksanteri I v. 1819 ja Aleksanteri II v. 1863. Rauhoitettua puuta ympäröivät
kivipylväät, joita yhdistää paksu ketju. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki/Heli
Jutila

Talin tammi Helsingissä. Helsingin paksuin tammi, jonka ympärysmitta on
mahtavasti yli kuusi metriä. Puu löytyy helposti Talin golfkeskuksen päärakennuksen kulmalta. Kuva: Suomen Kuntaliitto

Kummakivi Ruokolahdella. Yksi luontomme suurimmista ihmeistä. Valtava
lohkare uhmaa painovoimaa pysymällä jykevästi pienen kalliokumpareen
päällä. Hieman sivummalla olevalle, mutta sitäkin kiehtovammalle kohteelle
on hyvä viitoitus ja polku. Kuva: Retkipaikka / Markus Lehteinen.

