PUIJON KOLME TORNIA

Puijon mäki tunnetaan ennen kaikkea näköalapaikkana. Puijolta avautuvien maisemien
katselua varten sinne on rakennettu kolme
näkötornia. Ensimmäinen puusta rakennettu näkötorni valmistui Puijon laelle vuonna
1856. Sen rakennutti kauppias ja tehtailija
C.R. Dahlström.

Ensimmäinen torni oli 16 metriä korkea neliönmuotoinen,
sisältä avoin puurakennelma.
Kuva: I.K. Inha n. 1900,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The first tower was a 16-metrehigh square, internally open
wooden structure.
Photo: I.K. Inha, c. 1900,
Cultural History Museum of Kuopio.

Toisen tornin rakennutti Suomen matkailijayhdistyksen Kuopion osasto. Tornin rakennusaineena oli tiili ja se valmistui vuonna 1906.
Kauniin kivitornin vuoro väistyä syrjään oli
vuonna 1963, kun nykyinen betonitorni valmistui. Se tehtiin uudella liukuvalutekniikalla.
Torni on saanut vaikutteita Keski-Euroopassa
muotiin tulleista pyörivistä TV- ja näköalatorneista.

Toinen torni oli pyöreä tiilirakennus, jonka korkeus oli 24
metriä.
Kuva: Victor Barsokevitsch 1915,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The second tower was a round
brick building, which was 24
metres high.
Photo: Victor Barsokevitsch,
Cultural History Museum of Kuopio.

Nykyinen torni on 75 metriä
korkea.
Kuva: Eino Malm 1963,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The present tower is 75 metres
high.
Photo: Eino Malm, 1963,
Cultural History Museum of Kuopio.

Puijo’s three towers
Puijo hill is known above all as a viewing
place. For looking at the scenery, three viewing towers have been built there. The first was
a wooden tower built on the top of Puijo in
1856. The second tower was built in 1906.
This beautiful brick tower had to make way for
the present concrete tower in 1963. The design of the tower was influenced by the fashion in Central Europe for revolving television
and viewing towers.

ARVOKASTA LUONTOA
KESKELLÄ KAUPUNKIA

Puijo tunnetaan maisemiensa lisäksi myös ainutlaatuisesta luonnostaan.
Puijon mäen etelärinteellä oleva vanha luonnonsuojelualue rauhoitettiin jo
vuonna 1928 yhtenä maamme ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Nykyisin Puijon luonnonsuojelualue on 208
hehtaarin laajuinen.
Puijolla on erityyppisiä lehtoja sekä
iäkkäitä lähes luonnontilaisia metsiä.
Alueella elää myös monia harvinaisia
tai uhanalaisia eliölajeja. Suurin osa
suojelualueesta kuuluu Natura 2000verkostoon, jonka tavoitteena on suojella koko Euroopan unionissa tärkeitä
luontotyyppejä ja lajeja. Puijon luontotyypeistä merkittävimpiä ovat lehdot ja
vanhat metsät. Natura-alueiden arvokkaimpaan kasvilajistoon kuuluvat idänlehväsammal ja hajuheinä.

Valuable nature in the middle
of the city
Besides its scenery, Puijo is known for its
unique nature. The old nature reserve
on the southern slope of Puijo ridge
was created as early as 1928 as one
of the first nature reserves in Finland.
Today, the Puijo Nature Reserve covers
an area of 208 hectares.
In the Puijo area, there are different
types of herb-rich forests and very old
forests in almost natural state. The area
is also the habitat of many rare or threatened species of organisms. Most of the
Nature Reserve belongs to the Natura
2000 regional network, which aims to
preserve important habitats and species throughout the European Union.
Of Puijo’s habitats, the most important
are herb-rich forests and old forests.

PUIJON SELÄNNE HALLITSEE MAISEMAA

Puijon mäki torneineen on Kuopion tunnus.
Kalakukkomainen Puijon silhuetti, jota jääkausi on omalta osaltaan muovannut, hallitsee kaupungin maisemakuvaa lähes joka
suunnasta tarkasteltuna.
Suuret korkeuserot ovat Puijolle tyypillisiä.
Vaihtelevimmat pinnan muodot ja jylhimmät
näkymät löytyvät luonnonsuojelualueen kallioisesta lounaisrinteestä. Mäen juurelta huipulle noustaessa on siellä kiivettävä vajaan puolen kilometrin matkalla 100 metriä ylöspäin.
Puijo ridge dominates the landscape
Puijo hill with its tower is Kuopio’s symbol. The
kalakukko-like silhouette of Puijo, which the
Ice Age helped to shape, dominates the cityscape from almost every direction.
Large height differences are typical of Puijo.
The most varied surface shapes and most rugged views are to be found on the rocky southwestern slope of the nature reserve. In going
from the bottom of the hill to the top, you climb
100 metres in just under half a kilometre.

Puijo kohoaa noin 230 metriä meren pinnan ja noin 150 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle.
Puijo rises 230 metres above sea level and 150 metres above the level of Lake Kallavesi.

JÄÄKAUSI MUOKKASI MAISEMAAMME
Pohjois-Eurooppa peittyi viimeisellä, noin
100 000 vuotta sitten alkaneella jääkaudella lähes kaksi kilometriä paksun
jään alle. Liikkuessaan mannerjäätikkö
pyyhki pois vanhan maaperän ja kulutti
kallioperää. Jään liikkeistä kertovat mm.
kallioista irronneet siirtolohkareet, jotka
saattoivat jään mukana kulkeutua luodekaakko-suunnassa hyvinkin kauas. Kallioperän kohoumat jäätikkö hioi virtaviivaisiksi silokallioiksi, joiden loivasti kaartuva
vastasivu osoittaa jäätikön tulosuunnan.
Jäätikkö myös raivasi kallioperän rikkonaisiin ruhje- ja hiertovyöhykkeisiin laaksoja, joita täyttävät nyt järvet, savipellot ja
suokaistaleet. Tässä oleva kallioseinämä
on Puijon mäen ja Puijonlaakson välisen,
noin 1800 miljoonaa vuotta vanhan ruhjelaakson itäreunaa. Jää on hionut sen
silokallioksi.
Jääkausi vaikutti suuresti myös maaperäämme. Liikkuva jää vei mukanaan vanhat irtaimet ainekset sekä kulutti ja kasasi
uusia. Yleisin maalajimme moreeni on
syntynyt mannerjään kuljettamista ja kasaamista aineksista.

MAISEMA NOIN 10 000 VUOTTA SITTEN
THE LANDSCAPE ABOUT 10,000 YEARS AGO

The Ice Age shaped our landscape
In the last Ice Age, which began about
100 000 years ago, northern Europe was
covered with almost two kilometres of
ice. As it moved, the continental glacier
eroded the bedrock. The movements of
the ice are shown by, e.g., boulders detached from the bedrock and transported
by the ice in a northwest-southeast direction, even over long distances. The ice
rises in the bedrock were ground by the
glacier into streamlined smooth rocks,
whose gently sloping stoss side shows the
direction from which the glacier came.
The moving ice also took with it the old
loose materials of the soil while grinding
and heaping up new materials. Our most
common soil, moraine, was formed from
the materials transported and heaped up
by the continental ice sheet.

MAISEMA NYKYÄÄN
THE LANDSCAPE TODAY

The rock wall here is the eastern edge
of the c. 1,800-million-year-old fracture
valley between Puijo hill and Puijonlaakso. The rock was ground smooth by ice.

VANHAA KASKIMAATA

Kaskiviljelyä pidetään Pohjois-Savon
asuttamisen yhtenä perustana. Kaskettaessa poltetaan viljeltäväksi aiotun
maan puusto, minkä seurauksena ravinteet vapautuvat viljelyskasvien käyttöön.
Puijolla on kaskettu 1600-luvulta
1900-luvun alkupuolelle saakka, jolloin selänne on kaskettu lähes kauttaaltaan. Kaskialueille tyypillinen heleä koivikko kuitenkin puuttuu Puijolta
lähes kokonaan. Syynä tähän lienevät ylärinteiden lumituhot sekä koivun
hakkaaminen kaupunkilaisten polttopuuksi. Puijon metsiä on myös käytetty laitumena. Laidunnus kiellettiin
luonnonsuojelualuetta perustettaessa
vuonna 1928.

Former burn-beaten land
Slash-and-burn cultivation is considered one of the foundations of the settlement of North Savo. A designated
area of forest was burned, which released nutrients for cultivation.

1800-luvulla matkailijoita opastettiin käymään Puijolla ennen tai jälkeen
keskikesän, koska sydänkesällä kaskien savu sumensi näköalan.
In the 19th century, tourists were advised to visit Puijo before or after midsummer, because, in the middle of the summer, the smoke from the burntover clearings blotted out the view.

At Puijo, slash-and-burn was practised
from the 17th to the early 19th century,
when the ridge was almost completely burn-beaten. However, bright birch
stands typical of burn-beaten areas
are almost entirely absent from Puijo.
The reason is probably snow damage
to the upper slopes and birch felling
for firewood for the townspeople.

KELKKAILUA PUIJOLLA

Puijon vanhan tien kaarteet houkuttelivat huimapäitä laskemaan kelkoilla. Suomen ensimmäinen kelkkamäki
avattiin Puijolle vuonna 1913. Tien
toinen laita oli jäädytetty kelkkauraksi
ja toista laitaa kuljettiin jalkaisin ylös
ja alas. Kelkkailu oli ”varttuneen nuorison” suosima harrastus.
Vuosina 1916–1932 mäessä pidettiin kelkkakilpailuja. Kilpailut olivat
suosittuja, vaikka niissä tapahtui kaksi
kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
Kuolemankurva, ensimmäinen jyrkkä
kaarre ylöspäin noustessa, lienee saanut nimensä kelkan ulosajosta johtuneesta nuoren miehen kuolemasta.
Taulun takana näkyvän vanhan kivijalan päällä sijaitsi kelkkailupaviljonki,
jossa oli kahvila ja kelkkojen säilytystila. Paviljonki valmistui vuonna 1917.
Kelkkailun suosio väheni 1930-luvun
alkupuolella ja paviljonki purettiin
vuonna 1936.

Tobogganing on Puijo

Puijon kelkkailun kukoistuskausi oli 1910- ja 1920 -luvuilla.
Kuva: Victor Barsokevitsch 1915, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The heyday of tobogganing on Puijo was in the 1910s and 1920s.
Photo: Victor Barsokevitsch, 1915, Cultural History Museum of Kuopio.

Kelkkailupaviljonki.
Kuva: Victor Barsokevitsch 1916, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The Toboggan Pavilion.
Photo: Victor Barsokevitsch, 1916, Cultural History Museum of Kuopio.

Finland’s first toboggan hill was
opened on Puijo in 1913. One side
of the old road was frozen for the toboggan run, leaving the other side for
people to walk up and down the hill.
In 1916–1932, toboggan races were
held on the hill. The races were popular, even though there were two fatal
accidents.
On the stone base that can be seen
behind the information board stood
the Toboggan Pavilion, built in 1917,
which had a cafe and a toboggan
store. After the popularity of tobogganing had declined, the pavilion was
demolished in 1936.

MUINAISTA MERENRANTAA

Mannerjäätikkö peräytyi Kuopion seudulta
luoteeseen noin 10 000 vuotta sitten. Jään
sulamisvedet peittivät alleen suuren osan
maastamme. Ainoastaan Puijon mäen lakiosan kaltaiset korkeat kohdat jäivät silloin veden pinnan yläpuolelle. Korkeimmillaan vesi
oli ns. yoldiameren aikana, jolloin veden pinta oli noin 140 metriä nykyistä meren pintaa
korkeammalla. Näillä korkeuksilla on edelleen muinainen rantatörmä kivikoineen, mikä
näkyy selvästi tällä paikalla.

Ancient seashore

Puijon rinne noin 10 000 vuotta sitten.
The Puijo slope about 10,000 years ago.

Puijon alueella on paikoin myös Muinais-Saimaan rantamuodostumia noin 6000 vuoden
takaa.
Edustavimmat huuhtoutumiskivikot
löytyvät Pihlajaharjun koillisrinteeltä noin 100
metrin korkeudelta.
Selkeitä rantamuodostumia syntyi, kun veden
pinta pysyi pitkään paikoillaan tai kohosi vähitellen. Vesi huuhtoi rantavyöhykkeistä hienon
aineksen pois ja paikalle jäi vain kivikko.

Puijon rinne nykyään.
The Puijo slope today.

The ice sheet retreated from the Kuopio region northwestward about 10,000 years ago.
Glacial meltwater covered most of Finland,
leaving only high points like the top of Puijo
above the water surface. At its highest, during
the Yoldia Sea stage, the water surface was
about 140 metres above the present sea level.
On Puijo ridge, there are also c. 6,000-yearold shore formations of Ancient Saimaa. The
most representative of these are to be found
on the northeastern slope of Pihlajaharju at a
height of c. 100 metres.

PUIJON VANHAT KULKUREITIT
Puijolle on aikojen kuluessa rakennettu
kolme tietä, mutta kinttu- ja lehmipolkuja
siellä on ollut kautta aikojen. Ensimmäisen tien rakennutti raatimies Dahlström
samanaikaisesti torninsa kanssa vuonna
1857. Tie alkoi suunnilleen nykyisen tien
paikalta, mutta se nousi jyrkemmin suoraan ylös rinnettä. Vain kesäisin käytetty
tie oli raskas kulkea niin hevosille kuin
jalankulkijoillekin. Suomen Matkailu
kirjoitti tiestä vuonna 1888 seuraavaa:
” Vaikka tie tänne mäen kukkulalle onkin
jyrkänlainen, voi sinne kuitenkin ajurilla
päästä (maksu 2 mk).”

1900-luvun alussa pystytetyt merkkikivet löytyvät vanhan ja uuden
tien alkukohdista.
Kuva: Toivo Hytönen 1961,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

The marking stones put up at the
beginning of the last century can be
found at the starting points of the
old and new roads.
Photo: Toivo Hytönen, 1961,
Cultural History Museum of Kuopio.

In the course of time, three roads have
been built on Puijo, but foot and cow
paths have been there through the ages.
The first road was built at the same time
as the wooden tower in 1857. It started from roughly the same place as the
present road, but climbed more steeply
straight up the slope. Used only in summer, the road was hard for both horses
and pedestrians.
The old Puijo road, on which we are
now standing, was built in 1892 to attract tourists to Kuopio and Puijo. The
gradually ascending road was also suitable for cars. The new or present Puijo
road was completed in 1938.

Nykyisen Puijon vanhan tien, jonka varrella nyt olemme, rakennutti Suomen
matkailijayhdistys vuonna 1892 houkutellakseen matkailijoita Kuopioon
ja Puijolle. Vähitellen ylöspäin jyrkkiä
kaarteita tehden nouseva tie sopi jo autoillekin.
Uusi eli nykyinen Puijon tie valmistui
vuonna 1938. Säännöllinen linja-autoliikenne huipulle alkoi seuraavana keväänä.

Puijo’s old roads

Puijon ensimmäinen tie.
Kuva: Daniel Nyblin 1891,
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Puijo’s first road.
Photo: Daniel Nyblin, 1891,
Cultural History Museum of Kuopio.

PUIJO SANOIN, KUVIN JA SÄVELIN

Puijo on aikojen kuluessa ollut innoituksen
lähteenä useille eri alojen taiteilijoille. Muun
muassa Minna Canth, Juhani Aho, Järnefeltit
ja Oskar Merikanto ovat retkeilleet sunnuntaiaamuisin Puijolle juomaan aamukahvia tai
makeaa punssia.
Ensimmäisiä kuvia Puijosta ja Puijolta maalasi
Haminalahdessa syntynyt ja vaikuttanut taiteilija Ferdinand von Wright vuosina 1855-1856
eli samoihin aikoihin kuin ensimmäistä näkötornia rakennettiin. Wrightin ikuistama maisema metsineen, järvineen ja saarineen on ollut
luomassa kuvaa suomalaisesta kansallismaisemasta. Myöhemmin Puijoa ovat maalanneet
muun muassa Eero Järnefelt, J. F. Weurlander
ja J. Fr. Tuhkanen.
Karl Granitin, I. K. Inhan, Daniel Nyblinin
ja Victor Barsokevitschin valokuvista tehtyjen
postikorttien ja matkakirjojen kuvituksen ansiosta Puijon maisemat ovat levinneet ympäri
maata.

Puijo in words, pictures and music

Ferdinand von Wright, Näköala Puijolta, 1855.

Over the years, Puijo has inspired many Finnish artists. The first pictures of Puijo and from
Puijo were painted in the mid-19th century. The immortalised view from Puijo with its
forests, lakes and islands has helped create
an image of the Finnish national landscape.
Puijo has also been admired by many writers
and composers. Owing to postcards featuring
photographs and illustrated travel books, Puijo’s scenery has spread all over the country.

Yksityiskokoelma, öljyväri kankaalle, 84 x 131 cm.

Ferdinand von Wright, View from Puijo, 1855.
Private collection, oil on canvas, 84 x 131 cm.

J. Fr. Tuhkanen, Näköala Puijolta, 1909.
Kuopion kaupungin kokoelma / Kuopion taidemuseo,
öljy kankaalle 123 x 251 cm.

Johan Fredrik Tuhkanen, View from Puijo, 1909.
Collection of the City of Kuopio / Kuopio Art Museum,
oil on canvas 123 x 251 cm.

VANHAN METSÄN TUNTUA

Jylhä kuusimetsä tervehtii Puijolle nousijaa ja
kertoo siitä, että on tultu luonnonsuojelualueelle. Vanhat kookkaat kuuset ovatkin Puijon
vanhan luonnonsuojelualueen vaikuttavin
piirre. Iäkkäimmät, lähes 200-vuotiaat kuusivanhukset ovat nähneet Kuopion kehityksen
muutaman tuhannen asukkaan kylästä nykyiseksi kaupungiksi.
Ennen luonnonsuojelualueen perustamista ja
osittain sen jälkeenkin Puijon metsiä käytettiin niin kaskeamiseen ja laidunnukseen kuin
kaupunkilaisten polttopuuhuoltoonkin. Suojelualueen perustamisen aikoihin vuonna 1928
alueen metsille laadittiin ensimmäinen hoitosuunnitelma, joka uusittiin 1950-luvulla. Tällä
hetkellä Puijon luonnonsuojelualueen metsiä
hoidetaan vuonna 2003 laaditun hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaisesti. Vanhan luonnonsuojelualueen puustoa voidaan uudistaa
pienten aukkojen avulla.

The feeling of an old forest
A rugged spruce forest greets you at the top
of Puijo. Indeed, the large old spruce trees are
the most impressive feature of Puijo’s old nature reserve. The almost 200-year-old spruce
trees have seen Kuopio grow from a village
of a few thousand inhabitants to the city of
today.
At present, the area’s forests are managed in
accordance with the 2003 management and
use plan. The trees in the old nature reserve
can be renewed by means of small clearings.

Vanha luonnonsuojelualue on nykyisin lähes puistomainen.
Today, the old nature reserve is almost park-like.

LAHOPUUSTA HYÖTYVÄT
MONET ELIÖT
Decayed wood is good for
many organisms

Lahoavat puut ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden lisääjiä. Vuosikymmeniä kestävän lahoamisprosessin aikana lahoavalla
puulla voi elää jopa satoja eliölajeja. Lahopuu
on välttämätöntä lukuisille sienille ja hyönteisille. Myös monet linnut löytävät syötävää ja
pesäpaikkoja lahoavista puista. Mitä järeämpi
puu on, sitä monipuolisempi lajisto sillä elää.
Kaarnakuoriaiset ovat pieniä kovakuoriaisia,
jotka elävät puiden kuoren alla. Ne voivat aiheuttaa metsissä tuhoja kuivattamalla puita
pystyyn. Hyönteisten jälkeen kuolevan puun
valloittavat yleensä lahottajasienet. Juurikääpä, entiseltä nimeltään maannousemasieni,
on vanhoissa kuusikoissa yleinen lahottaja,
joka voi vallata terveenkin puun. Juurikäävän turvottamat kuusen tyvet ovat melko yleisiä tällä alueella. Juurikääpä lahottaa puun
tyviosan ontoksi, minkä jälkeen tuuli helposti
kaataa lahovikaisen puun.

Decaying trees increase biodiversity. During
the long process of decomposition, a tree may
support even hundreds of species of organisms. The larger the tree, the more diverse the
species that live in it. Decayed wood is important for numerous fungi and beetles.
Kirjanpainaja
(Ips typographus)

Kuusentähtikirjaaja
(Pityogenes chalcographus)

Kaarnakuoriaiset voi tunnistaa erilaisista syömäkuvioista.
Bark beetles can be recognised by distinctive bite patterns.

Bark beetles are small beetles that live under
tree bark. They cause damage by drying out
standing trees. Following the insects, the dying
tree is usually taken over by decay fungi. The
root rot fungus (Heterobasidion annosum) is
a common decayer of old spruce stands and
can take over a healthy tree, too. The root
rot fungus decays the base of a tree, making
it hollow, after which the tree is easily blown
down by the wind.

NÄKÖALAPAIKASTA
MATKAILUKOHTEEKSI
Puijo on Suomen vanhimpia maisemamatkailukohteita. Jo 1800luvun alkupuolella kuopiolaiset
kävivät sieltä ihailemassa kaskeamisen avartamia maisemia.
Ensimmäisen näkötornin rakentamisen aikoihin 1800-luvun puolivälissä Puijo oli jo tunnettu matkailukohde. Kotimaan maisemat
koettiin romantiikan aikakaudella
kansallisuusaatteen heijastajiksi.
Myös rikas luonto kiehtoi matkailijoita.
Toisen tornin rakentamisen aikoihin 1900-luvun alussa oli viriämässä kansallinen identiteetti
ja itsenäisyysajattelu. Maisemat
eivät enää kiinnostaneet entisellä
tavalla, mutta urheilullinen Puijo
houkutti tuon ajan ihmisiä. Nykyisin Puijoon ja sieltä avautuviin
maisemiin käy vuosittain tutustumassa joitakin satoja tuhansia
matkailijoita.

From a viewing place to a tourist attraction

Puijon Maja vuonna 1915.

Kuva: Victor Barsokevitsch 1915, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Puijo is one of Finland’s oldest scenic tourist attractions. Already in the early part of the 19th century,
Kuopio people went there to admire the scenery. By
the time the first viewing tower was built in the mid19th century, Puijo was a well-known tourist attraction. At the beginning of the 20th century, when the
second tower was built, the scenery no longer attracted as many visitors, but at that time people were
drawn to Puijo as a place for sport. Nowadays, hundreds of thousands of tourists come to see Puijo and
the surrounding scenery every year.

Puijo Lodge.

Photo: Victor Barsokevitsch, 1915, Cultural History Museum of Kuopio.

Vuonna 1909 rakennetun portin pylväisiin on sovitettu Nilsiän
graniittia, Laivonsaaren grafiittia, Puijon amfiboliittia, vuolukiviä
Juojärveltä sekä kuparimalmia Outokummusta.
Kuva: Victor Barsokevitsch 1915, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Fitted into the pillars of the gate built in 1909 were stones from
different parts of the province.
Photo: Victor Barsokevitsch, 1915, Cultural History Museum of Kuopio.

