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Kilpisuon 
suoluontopolKu

opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua vuonna 1980 rauhoitetun suon kasvillisuu-
teen ja linnustoon. suo on päätyypiltään nevaa, mutta laidoilla on 
myös rämettä.

Kuvailu
Kilpisuo on 263 hehtaarin luonnontilainen keidassuo. Kasvillisuus 
koostuu pääosin oligo-ombrotrofisista suotyypeistä kuten lyhyt-
korsinevasta, saranevasta, kuljunevasta, mutta laiteilla on myös 
mesotrofista kasvillisuutta sekä eri rämetyyppejä. Vuonna 1980 Kil-
pisuo rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi. nykyisin alue on pää-
osin Metsähallituksen hallinnassa. Alueella on noin 4 km pituinen 
pitkostettu rengasreitti, jonka opastauluissa kerrotaan alueen suo-
luonnosta.

Kilpisuo on arvokas lintusuo. siellä esiintyy monipuolisesti suokah-
laajalintuja. suolla pesivät runsaina mm. kapustarinta, pikkukuovi 
ja kuovi. pesimälajistoon kuuluvat myös kurki, liro, töyhtöhyyppä, 
valkoviklo, metsäviklo, keltavästäräkki (Vu, vaarantunut) ja riekko.

Kilpisuon rauhoituksen tarkoituksena on suon luonnontilaisuu-
den ja alueella pesivän suolinnuston elinolosuhteiden turvaami-
nen. Alueen virkistyskäytön tulee tapahtua luonnonsuojelulain 
ehdoilla niin, ettei linnustolle aiheuteta häiriötä. Keski-suomen 
ElY-keskus on varautunut kunnostamaan Kilpisuon luonnonsuo-
jelualueella olevia virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Rakenteet 
(pitkospuut, lintutorni ja katselulava) ovat huonokuntoisia, minkä 
lisäksi avosuolla kulkevien pitkospuiden käytöstä todennäköisesti 
aiheutuu lintujen pesimäaikaan häiriötä.

opasteet ja retkipalvelut
Rengasreitti on pitkostettu. Kilpisuolle pääsee ajamalla Karstulas-
ta valtatie 13:a noin 16 km Kokkolan suuntaan. Kimingin kylän koh-
dalta käännytään oikealle. Viitassa lukee ”Kilpisuon luontopolku”. 
Runsaan 4 km päästä, hakkuualueen keskeltä kääntyy lähes um-
peenkasvanut tie oikealle. tien päässä on kääntöpaikka. luontopo-
lulle vievä polku lähtee kääntöpaikan oikeasta reunasta. polun pi-
tuus on 3,7 km.

saavutettavuus ja varusteet
suoalueella voi olla märkää, joten matkaan kannattaa varustautua 
kumisaappain. pitkospuut voivat olla sateella liukkaat.

lähteet
Kilpisuon luontopolun kunnostaminen (Veera tähtö, 6.5.2011) –
esite
luontoretkelle Keski-suomeen, Karstula
Keski-suomen ympäristökeskus, natura-kuvaus
http://www.karstulanseutu.fi >Karstulan Matkailu >Reippaile luon-
nossa >luonto- ja liikuntakohteet
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