
 

 

Valkeakosken kaupunginkirjaston Luonto ja ympäristö -

lukukampanjan kirjalistat 

Luonto kaunokirjallisuudessa (luokka 84.2) 

 Ahava, Selja: Nainen joka rakasti hyönteisiä (naisen asema, muodonvaihdos) 

 Berman, Sabina: Nainen joka sukelsi maailman sydämeen (autismi, liiketoiminta 

kalanjalostus, eläinaktivismi) 

 Hoffman, Alice: Punainen puutarha (elämäntapa pikkukaupungit, yhteiskunnallinen 

muutos, sukuromaanit) 

 Ivey, Eowyn: Lumilapsi (maaginen realismi, suru lapsettomuus, syrjäseudut Alaska; 

myös e-kirjana) 

 Kytömäki, Anni: Kultarinta (yksinolo luonto, kansalaissota vaikutukset, vanhempi-

lapsisuhde isät tyttäret) 

 Kytömäki, Anni: Margarita (itsemäärääminen, raskaus, sodanjälkeinen aika) 

 Owens, Delia: Suon villi laulu (suot, erakot, tyttäret) 

 Paasilinna, Arto: Jäniksen vuosi (huumori, kriisit keski-ikä; myös e-kirjan) 

 Palmgren, Reidar: Sudenmarja (puutarhurit, sivullisuus, seksuaalinen 

käyttäytyminen naiset) 

 Peura, Maria: Vedenaliset (kehitysromaanit, ulkopuolisuus, maahanmuuttajat) 

 Powers, Richard: Ikipuut (puut, metsät) 

 Õnnepalu, Tõnu: Lopetuksen enkeli: muistiinmerkintöjä syyssaarelta (saaret, 

yksinäisyys, mietiskely, taide, kirjallisuus) 

Erätarinoita ja kairankävijöitä (luokka 84.2) 

 Aho, Juhani: Lohilastuja ja kalakaskuja (novellit, onginta lohi, kosket Viitasaari 

Huopanankoski) 

 Huovinen, Veikko: Puukansan tarina (puut, metsät) 

 Kokko, Yrjö: Laulujoutsen: Ultima Thulen lintu (eläinkirjat, novellit, Lappi 1940-luku) 

 Paulaharju, Samuli: Tunturien yöpuolta: vanhoja tarinoita (kansanperinne Lappi; 

novellit) 

 Tuuri, Antti: Tenoa soutamassa (eräkertomukset kalastus, novellit) 

 Valli, Juhani: Kairan kosketus (eräkertomukset, metsästys, Lappi) 

Ympäristöhuoli kaunokirjallisuudessa (luokka 84.2) 

 Gustafsson, Laura: Rehab (murhapoltto, keskiluokkaisuus, arvot, koti, lähiöt; myös 

e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Heikkinen, Mikko-Pekka: Sähkömies (sabotaasi, sähköverkot, kulutus, antisankarit) 

 Koskinen, JP: Hukkuva maa (katoaminen, perhesuhteet, sukupolvenvaihdos) 

 Offill, Jenny: Ilmastoja (arkielämä, ajankuvaus, kirjastonhoitajat) 



 

 

 Puikkonen, Emma: Lupaus (lupaukset, äidinrakkaus, muistelu lapsuus, huolet 

tulevaisuus; myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Ryti, Hanna: Rakkaudettomuus (yksinäisyys, epävarmuus, siskot; myös e-kirjana ja 

e-äänikirjana) 

 Sinisalo, Johanna: Enkelten verta (maaginen realismi, mehiläispesät kuolema, 

sukupolvet arvot; myös e-äänikirjana)  

 Westman, Ina: Henkien saari (parisuhde, muistihäiriöt naiset, saaret) 

Tulevia maailmoja? (luokka 84.2) 

 Atwood, Margaret: Herran tarhurit (selviytyminen tuhon jälkeinen maailma) 

 Isomäki, Risto: Vedenpaisumuksen lapset (kalastajat, jäätiköt, tuhon jälkeinen 

maailma; myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja (vesivarat niukkuus, perhesalaisuudet; myös e-

kirjana ja e-äänikirjana) 

 Itäranta, Emmi: Kuunpäivän kirjeet (katoaminen, etsintä, puolisot, siirtokunnat; 

myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Leino, Piia: Taivas (elinolot Helsinki 2058, virtuaalitodellisuus; myös e-äänikirjana) 

 Lunde, Maja: Mehiläisten historia (katoaminen, mehiläishoito, tulevaisuus, 

ekokatastrofit) 

 Verronen, Maarit: Hiljaiset joet (retkeily joet, ympäristö tuhoutuminen, huolenpito, 

toivo; myös e-äänikirjana) 

Elämäkertoja ja esseitä 

 Ernman, Malena: Sydämen asioita: perhe ja planeetta kriisissä (luokka 99.1, 

Thunberg, Greta; ilmastonsuojelu, aktivistit, Aspergerin oireyhtymä) 

 Fagerholm, Monika: Meri: neljä lyyristä esseetä (luokka 84.2, tuokiokuvat, 

vuorovaikutus ihminen luonto, luonnonkuvaus meri) 

 Franzen, Jonathan: Maailman äärillä (luokka 86.53, kirjailijat, 

omaelämänkerrallisuus, yhteiskunnallinen muutos, ilmastonmuutokset) 

 Haasjoki, Pauliina: Himmeä sininen piste (luokka 50.1, kosmologia, maapallo, 

ilmastopolitiikka, eläinten oikeudet) 

 Kylänpää, Riitta: Pentti Linkola: ihminen ja legenda (luokka 99.1, ympäristöfilosofia, 

toisinajattelijat, kirjailijat, kalastajat; myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Strøksnes, Morten A.: Merikirja, eli, Kuinka pyydystää jättihaita kumiveneestä isolla 

merellä neljänä vuodenaikana (luokka 56.9, vesiekologia, kalastus haikalat) 

 Svensson, Patrik: Ankeriaan testamentti: pojasta, isästä ja maailman 

arvoituksellisimmasta kalasta (luokka 58.1409, kulttuurihistoria, kalastus, isät) 

Mennään metsään! 

 Arvonen, Sirpa: Metsämieli: mielen ja kehon maastokirja (luokka 50.1, luontosuhde 

terveys, rentoutus, mietiskely, elämäntaito) 



 

 

 Hyvinvointia metsästä (luokka 67.58 luonto terveyshyödyt, luontomatkailu 

ympäristökysymykset, metsänomistajat) 

 Järventausta, Kari: Valkeakosken arvokkaat luontokohteet (luokka 50.11, 

luontokohteet, luonnonsuojelualueet) 

 Kontio, Tomi: Kansallispuistojen kutsu (luokka 42, perheet, vaellus, retkeily) 

 Laaksonen, Jouni: Retkeilijän opas (luokka 79.4, luonto virkistyskäyttö, erätaidot, 

leirielämä, retkeilyvarusteet) 

 Leppänen, Marko: Suomalainen metsäkylpy (luokka 59.3, virkistyskäyttö, 

terveysvaikutukset, luontoliikunta, stressinhallinta) 

 Lyytinen, Jukka: Metsä: hyvää mieltä ja rentoa oloa luonnosta (luokka 50.1, ulkoilu 

vuodenajat, luontoliikunta terveysvaikutukset, luonnonympäristö stressinhallinta) 

 Lyytinen, Talvikki: Metsäretki: lasten kanssa luontoon (luokka 79.4, retkeily, 

lapsiperheet, ulkoleikit, eväät, pelit) 

 Metsä meidän jälkeemme (luokka 67.58, metsiensuojelu, metsäpolitiikka, hakkuut, 

metsätalous) 

 Retkipaikka: seikkailuja Suomen luonnossa (luokka 79.4, retkeilyreitit, 

luontokohteet, nähtävyydet, matkailukohteet) 

 Taivasmaa, Jarko: Metsässä: uppoudu metsään, itseesi ja elämään (luokka 17.3, 

mietiskely, elämäntaito, terveysvaikutukset, harjoitukset) 

 Thoreau, Henry David: Walden: elämää metsässä (luokka 17.3, elämänfilosofia, 

kirjailijat, omavaraisuus; myös e-kirjana) 

 Vaara, Sanna: Maa kutsuu! (luokka 79.4, vaellus, eräretkeily kokemukset, 

itsekasvatus, itsensä toteuttaminen) 

Ilmasto muuttuu 

 Andri Snær Magnason: Ajasta ja vedestä (luokka 50.1, ympäristövaikutukset, 

uhkakuvat, ekosysteemit, jäätiköt, meret, tulevaisuus; myös e-kirjana ja e-

äänikirjana) 

 Annila, Silja: Hyvän sään aikana: mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken 

(luokka 50.12, ennusteet, uhkakuvat, ympäristöpolitiikka Suomi; myös e-

äänikirjana) 

 Haapkylä, Jessica: Meren tarina: meribiologin tutkimusmatka Arktikselle (luokka 

56.9, vesiekosysteemit, merieläimistö, napa-alueet, jäätiköt) 

 Hanski, Ilkka: Viestejä saarilta: miksi luonnon monimuotoisuus hupenee? (luokka 

50.1, biodiversiteetti, ekosysteemit, tulokaslajit, ekologia) 

 Heiskanen, Marjo: Yhteen hiileen: mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä 

me voimme sille tehdä? (luokka 50.12, vaikutukset, luonnonsuojelu, 

kasvihuoneilmiö, ennakointi) 

 Ilmastonmuutos ja filosofia (luokka 50.101, ympäristöfilosofia, 

ympäristökysymykset, ilmastopolitiikka, luontosuhde) 

 Isomäki, Risto: Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen (luokka 50.12, 

ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, ympäristöystävällisyys; myös e-kirjana ja e-

äänikirjana) 



 

 

 Kauppinen, Juha: Monimuotoisuus (luokka 50.1, uhanalaiset lajit, ympäristön tila, 

luonnonsuojelu; myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 

 Klein, Naomi: Tämä muuttaa kaiken: kapitalismi vs ilmasto (luokka 36, kapitalismi 

kritiikki, ilmastopolitiikka, tulevaisuudentutkimus; myös e-kirjana) 

 Pihkala, Panu: Mieli maassa?: ympäristötunteet (luokka 50.1, ympäristökysymykset, 

ahdistus, luontosuhde; myös e-kirjana) 

 Pihlajaniemi, Mari: Linnut & ilmasto: matka muuttuvaan luontoon (luokka 58.12, 

elinympäristö, ekosysteemit, lintukannat, lajit) 

 Saukkonen, Lea: Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos (luokka 55.5, sääilmiöt, 

säänennustus, säähavainnot) 

Ekotekoja 

 Annila, Silja: Tekoja nyt!: maailmanpelastajan käsikirja (luokka 30.7, nuoret, 

kansalaistoiminta, maailmanlaajuiset ongelmat, yhdenvertaisuus; myös e-kirjana) 

 Cantell, Hannele: Ympäristökasvatus: kestävän tulevaisuuden käsikirja (luokka 

50.1, kestävä kehitys, ympäristöasenteet, osallistaminen, vaikuttaminen; myös e-

kirjana) 

 Foer, Jonathan Safran: Me olemme ilmasto: miten planeetta pelastetaan 

ruokavalinnoilla? (luokka 50.12, lihantuotanto, ilmastovaikutukset, kestävä kulutus, 

ravitsemuskäyttäytyminen; myös e-kirjana) 

 Happonen, Kaisa: Ilmastotekokirja (luokka 50.12, nuortenkirjallisuus, kestävä 

elämäntapa, kestävä kulutus, aktivismi) 

 Kohvakka, Johanna: Hyvä, paha muovi: vähennä viisaasti (luokka 50.1, 

muovituotteet, jätemuovi, ympäristövaikutukset, ekotehokkuus, kiertotalous; myös 

e-kirjana) 

 Linner Matikka, Johanna: Muutoksentekijä: kohti lempeyden vallankumousta 

(luokka 17.3, elämänlaatu, kestävä kehitys, kansalaistoiminta) 

 Sainio, Karita: Pieni kirja paremmista valinnoista (luokka 37.8, kestävä elämäntapa, 

eettinen kulutus, kestävä kulutus, kierrätys, ympäristötietoisuus) 

 Saramäki, Rinna: 250 ilmastotekoa, joilla pelastat maailman (luokka 50.1, 

kiertotalous, ekologinen asuminen, kulutustottumukset, elintavat) 

 Saramäki, Rinna: Hyvän mielen vaatekaappi: ratkaise omat vaatepulmasi ja 

samalla globaalin muotiteollisuuden epäkohdat (luokka 59.31, pukeutuminen 

ekologisuus, vaateteollisuus kestävä kehitys, vaatteet muoti) 

 Sillanaukee, Otso: Zero waste: jäähyväiset jätteille (luokka 66.94, elintavat 

ekologisuus, kulutustottumukset, ympäristötietoisuus; myös e-kirjana ja e-

äänikirjana) 

 Suorsa, Jaana: Ekopuusti: arjen vinkkejä luonnon ja kukkaron hyväksi (luokka 68, 

taloudellisuus, kestävä elämäntapa, kansanperinne, niksit, huumori) 

Luonto runoissa (luokka 82.2) 

 Hidas tanssi: mäntyrunoja (antologiat runot, luonnonkuvaus, tuokiokuvat, motiivit 

mänty) 



 

 

 Hänninen, Anne: Sepelkyyhkyt: runokokoelma (luonto, ihminen, motiivit, kyyhkyt) 

 Kauneimmat luontorunot (luonnonkuvaus) 

 Kilpi, Eeva: Animalia: runoja (eläimet, luonto, rakkaus, ihminen, lapset, vanhuus, 

kuolema, isoäidit) 

 Kokkola, Ritva: Linkola (ympäristötietoisuus, luonto, tuhoutuminen, viha) 

 Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen metsä (lastenrunot) 

 Lappi, Arto: Pohjoiset tuulenpesät: cantus áilegas : pyhien tunturien cantot (luonto, 

motiivit, tuuli) 

 Luonnonrakkauden ja -viisauden kirja (antologiat, lyriikka, luonto) 

 Siintävät kaukaiset metsät: runoja metsistä, eränkäynnistä ja erämaista (erämaat, 

luontorunot, metsät) 

 Tikka, Eeva: Kalliomaalaus: runoja (runot luonto) 

Kaunokirjallisuutta nuorille (luokka 84.2) 

 Aho, Marja: Puunhalaaja (luonnonsuojelu, ympäristörikokset, aktivistit, metsät; 

myös e-kirjana) 

 Dann, Colin: Kaukametsän pakolaiset (fantasiakirjallisuus, pakomatkat eläimet, 

luonto ihminen, eläinsadut) 

 Heikkilä, Mervi: Revonpuro (Aijalin saaren tarut –trilogian ensimmäinen osa) 

(seikkailu, uhkakuvat metsät, taruolennot, rinnakkaiset maailmat; myös e-kirjana) 

 Hunter, Erin: Matka alkaa (Kuusiosaisen Etsijät-sarjan ensimmäinen osa) 

(fantasiakirjallisuus, seikkailu matkat pohjoinen, ystävyys karhut, elinolot erämaat, 

ilmastonmuutokset) 

 Luther Annika: Kodittomien kaupunki (dystopiat, tieteiskirjallisuus, 

luonnononnettomuudet, tulvat Helsinki, evakuointi, etsintä äidit, maahanmuuttajat) 

 Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas (North End -trilogian ensimmäinen 

osa) (tieteiskirjallisuus, ilmastonmuutokset, terrori-iskut, katoaminen veljet) 

 Ohtonen, Kimmo: Soturin tie (Ikimaa-trilogian ensimmäinen osa) 

(fantasiakirjallisuus, seikkailu, katoaminen äidit, uhkakuvat Ikimaa, karhut, soturit, 

rinnakkaiset maailmat; myös e-kirjana) 

 Suhonen, Ville: Tuulensieppaaja (seikkailu, ympäristönsuojelu tunturit, 

ympäristörikokset kaivosteollisuus, mystiikka Lappi, eläinrakkaus, naali) 

 Vacklin, Anders: Beta (Sensored Reality -sarjan ensimmäinen osa) (pelaaminen, 

lohikäärmeet Japani keskiaika, ilmastonmuutokset, tulevaisuus Suomi; myös e-

kirjana) 

 Waris; Helena: Linnunsitoja (trilogian ensimmäinen osa) (dystopiat, valvonta 

kansalaiset, vastarinta, uhat luonto meri, viestit kyyhkyt; myös e-kirjana) 

Tietoa ja tarinoita lapsille 

 Camerini, Valentina: Gretan tarina: et ole koskaan liian pieni tekemään suuria 

asioita (luokka 99.1, Thunberg, Greta; aktivistit, koululaiset, ilmastonmuutokset, 

luonnonsuojelu; myös e-kirjana ja e-äänikirjana) 



 

 

 Ertimo, Laura & Ahokoivu, Mari: Ihme ilmat! - miksi ilmasto muuttuu (luokka 50.12, 

ilmastonmuutokset, hiilijalanjälki, päästöt, luonnonsuojelu) 

 Ertimo, Laura & Konttinen, Satu: Lumotun maan kartasto: tarinoita muuttuvalta 

planeetalta (luokka 40.02, maapallo, ilmasto, metsät, kasvit, eläimet, taruolennot) 

 Havia, Pirjo: Meren maha on kipeä (luokka 84.2, merien saastuminen, muovi, 

mikroroskat, luonnonsuojelu, kilpikonnat) 

 Kokko, Yrjö: Pessi ja Illusia (luokka 85.12, keijut, peikot, metsä) 

 Korolainen, Tuula: Sara ja kadonneet sateet (luokka 85.22, vesipula, kuivuus, 

kotoamuutto, ilmastonmuutokset, Afrikka) 

 Kortelainen, Mikko: Kissa Kasuli ja eläinten turvametsä (luokka 84.2, seikkailu 

kissa, sankaruus, erilaisuus ystävät) 

 Nygård, Tiina: Hulivili ja oikkuileva ilmasto (luokka 84.2, kasvimaat, sää, 

ilmastonmuutokset, inhimilliset eläimet, etanat) 

 Parvela, Timo: Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä (luokka 84.2, hiilijalanjälki, 

luonnonsuojelu, kierrätys) 

 Tucker, Zoë: Rohkea tyttö ja jättiläiset: Greta Thunbergin innoittama satu maapallon 

pelastamiseksi (luokka 85.22, ympäristön saastuminen, jättiläiset, luonnonsuojelu, 

aktivistit) 

 Winter, Jeanette: Kotimme on tulessa: Greta Thunbergin ilmastokapina (luokka 

50.12, ilmastonmuutokset, aktivismi, koululaiset, luonnonsuojelu) 
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