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1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet
Kameran linssin läpi voi metsästää hienoja

Aurinkorinteen luontopolut ovat pääosin erittäin

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

helppokulkuisia. Pölläkän polku seurailee polkuja ja suurin

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

osa Jynkänvuoren kierroksesta kulkee ulkoilureittiä pitkin.

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

Jos polulta poiketaan soille ja rantaviivalle, kannattaa
jalkineiksi varata kumisaappaat tai vaelluskengät.
Pitkähihainen paita ja pitkälahkeiset housut suojaavat
hyttysenpistoilta ja punkeilta. Pahimpaan ötökkäaikaan niiltä
kannattaa suojautua hyönteiskarkotteen avulla, ja
retkipäivän iltana on hyvä tarkistaa perusteellisesti, etteivät
punkit ole päässeet pureutumaan ihoon.

Muistakin varusteista voi olla hyötyä. Kiikarin avulla voi
tarkkailla esimerkiksi lintujen pesimäpuuhia niitä
häiritsemättä. Suurennuslasi tai luuppi helpottaa ötököihin
tai pieniin kasveihin tutustumista.
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Jokamiehenoikeuksia
Saat:

Et saa:

liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa

liikkua pihamaalla tai sellaisilla pelloilla, niityillä tai

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta

onkia ja pilkkiä

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille esimerkiksi

veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

meluamalla asutuksen lähellä

pitää mukanasi koiraa tai muuta lemmikkiä – mutta vain

häiritä lintuja, riistaeläimiä tai niiden pesiä

kytkettynä!

kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta
tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.
tehdä avotulta
roskata ympäristöä
ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

4

Luonnossa liikkujan muistilista
Kulje mieluiten merkityllä reitillä ja poluilla.
Kunnioita luontoa. Ethän tallo ja katko turhaan
kasveja tai puiden oksia. Annathan myös
eläimille rauhan.
Muistathan viedä mukanasi tuomat roskat
metsästä pois.
Hiljaa hiiviskellen näet enemmän luonnon
elämää kuin mölyten ja huutaen.
Pukeudu sään mukaisesti.
Innostunut ja tarkkaavainen luonnossa liikkuja
yllättyy varmasti!
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2. Yleistä Aurinkorinteen luonnonympäristöstä
Aurinkorinteen koulun läheltä löytyy monia erilaisia

Nisäkkäistä runsaslukuisimpia metsämyyriä ja

elinympäristöjä. Jynkänvuoren ulkoilureitistö kulkee

päästäisiä on vaikea havaita, mutta etenkin

pääosin nuorissa mäntymetsissä. Reitiltä pois

talvisin niiden jäljet paljastavat runsauden.

uskaltautuva kulkija löytää vanhoja kuusikoita,

Näkyvimpiä nisäkkäitä lienevät metsäjänikset.

hiljaisia suonotkelmia ja hienon maisemapaikan,

Harvinaisimpiin asukkaisiin kuuluu salaperäinen

josta voi ihailla niin Tuomiokirkkoa kuin Puijon

liito-orava, joka liitelee öisin Jynkänvuoren

kalakukkomaista siluettia etelästä käsin. Pölläkän

vanhimmissa kuusikoissa.

polku kiertelee puolestaan Kallaveden rannalla, jolta
retkeilijä voi katsella uutta Saaristokaupunkia järveltä
päin.

Metsissä ja rannoilla elelee monenlaisia lintuja.
Yleisimpiä kesäisen metsän visertäjiä ovat peippo ja
pajulintu, kun taas talvella voi seurata esimerkiksi
tiaisparven touhuja. Jynkänvuoren kalliomänniköissä
koputtelee ympäri vuoden käpytikkoja, ja vanhojen
puiden tyvellä voi nähdä palokärjen
syömäpuuhissaan.
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Polku johdattaa Pölläkän niemen ympäri.

3. Aurinkorinteen koulun luontopolut
Aurinkorinteen koulun luontopolussa on kaksi

Jynkänvuoren kierros alkaa Aurinkorinteen koululta ja

reittivaihtoehtoa:

Pölläkän polku Pölläkänlahden pohjukan kosteikosta.
Reitit merkitään maastoon maalimerkein keväällä

1,2 km pitkä Pölläkän polku (kartalla vihreä

2010. Opastuspisteisiin pystytetään numero- tai

pisteviiva) seurailee helppokulkuisia polkuja.

kirjaintunnuksin varustetut paalut, ja pisteisiin liittyvä

Reitillä tutustutaan tuoreen kangasmetsän ja

opastusteksti löytyy tästä vihkosesta.

rantavyöhykkeen elämään yhteensä 10
opastuspisteessä (kartalla A-J).

Tervetuloa Aurinkorinteen luontopoluille!

6,2 km:n mittainen Jynkänvuoren kierros
(kartalla sininen viiva) kulkee pääosin
ulkoilureittiä pitkin. Matkan varrella voi tutustua
metsän pieniin ja hieman suurempiin asukkaisiin,
ihailla maisemaa näköalapaikalta ja sukeltaa
hämyisiin korpijuotteihin. Opastuspisteitä on 20
(kartalla 1-20).
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Kartta
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3.1. Pölläkän polun opastuspisteet
A. Kosteikko vedenlaadun parantajana
Kallavesi on Kuopion ylpeys. Suuri järvi on olennainen

Onneksi hulevesien puhdistamiseksi voi tehdä jotain.

osa kaupunkimaisemaa, ja sen veden puhtaus on

Yksi tehokkaimpia hulevesien puhdistusmenetelmiä

ensisijaisen tärkeää niin vesiluonnolle kuin

on keinotekoisten kosteikkojen rakentaminen.

virkistyskäytöllekin. Veden laatua on tarkkailtava

Kosteikosta hyötyvät myös monet kasvi- ja eläinlajit,

säännöllisesti, sillä rakentaminen ja muut ihmisen toimet

mikä monipuolistaa kaupunkiluontoa.

muuttavat vesiympäristöä.

Rakentamisen yhteydessä maaperän koostumus
muuttuu, kun kasvillisuus ja vettä imevä maakerros
korvataan esimerkiksi asfaltilla. Rakennetun alueen
sade- ja sulamisvedet eivät juuri pääse imeytymään
maahan vaan valuvat sadevesiviemäreistä lampiin,
jokiin ja järviin. Pahiten hulevedet kuormittavat pieniä
lampia ja matalia lahtia, kuten Pölläkänlahtea.
Pölläkänlahden veden laatu onkin ollut hälyttävän
heikko.

Vesimyyrä viihtyy kosteikoissa.
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B. Citypupuja ja kaupunkikettuja
Jotkut metsän eläimistä ovat muuttaneet kaupunkeihin.

Mikä saa villieläimen hakeutumaan ihmisasutuksen

Nelijalkaisista kaupunkilaisista tutuimpia ovat rusakot ja

lähelle? Todennäköisesti niitä houkuttelevat

metsäjänikset, joita loikkii Kuopiossa kaikkialla. Puissa

ehtymättömät ruokavarastot. Jäniksen tapaiselle

vilistelee pörröhäntäisiä oravia, ja kesäiltoina pihoilla

kasvissyöjälle omenapuut ja koristekasvit ovat

tuhisee siilejä. Aamu- ja iltahämärissä pensaikoissa voi

vastustamattoman houkuttelevia. Kaikkiruokaiset

vilahtaa kettu.

nisäkkäät, kuten ketut ja rotat, herkuttelevat päivästä
toiseen roskisten loppumattomilla antimilla. Kaupunki
onkin monelle nisäkkäälle ilmaisten erikoistarjousten
supermarketti.

Rusakot ovat nimensä mukaisesti ruskehtavan värisiä koko vuoden ajan.
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C. Suuri kolopesijä
Telkkä on yksi Kallaveden yleisimmistä sorsista.

Suuria kolopuita on valitettavasti nykyisissä,

Vaikka se on pesunkestävä vesilintu, pesimään se

tehokkaasti käsitellyissä metsissä vain vähän, mutta

hakeutuu suuriin puunkoloihin. Latuskaisella

onneksi ihmisten tekemät pöntöt eli uutut helpottavat

sorsannokallaan telkkä ei tietenkään itse pysty

tilannetta. Telkkänaaras vuoraa pöntön untuvilla ja

hakkaamaan puuhun koloa, joten se turvautuu

munii loppukeväästä jopa toistakymmentä munaa.

useimmiten palokärjen kaivertamiin onkaloihin.

Pian kuoriutumisen jälkeen poikaset hyppäävät
rohkeasti pöntöstä maahan ja suuntaavat emon
perässä veteen opettelemaan vesien pikkueliöiden
pyydystämistä ja muita telkälle tärkeitä taitoja.

Telkänpöntössä on suuri lentoaukko.

Telkkäkoiras soitimella.
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D. Jyrkänteen ankarat olot
Jyrkänteellä kasvaa runsaasti erilaisia sammalia,

Sammalet kykenevät kuitenkin sopeutumaan näihin

joiden monimuotoisuutta voi ihailla parhaiten luupin

äärimmäisiin olosuhteisiin – ne selviävät paljon hurjemmista

tai suurennuslasin avulla. Yksittäinen

koetuksista kuin siemenkasvit konsanaan.

sammalenverso on kuin pieni taideteos!

Kalliojyrkänteellä kasvaminen ei kuitenkaan ole
helppoa. Kesäisin valoa kasvuun on yllin kyllin,
mutta kuivaan aikaan sadetta ei ehkä saada
pisaraakaan pitkiin aikoihin. Syksyisin vettä tulee
runsaasti, mutta valoa on liian vähän. Talvella
suojaava lumikerros on paljon ohuempi kuin maan
pinnassa. Kaikkein ankarinta on kuitenkin
alkukeväästä. Päivisin aurinko voi lämmittää
kallionjyrkännettä lähes hellelukemiin asti, mutta
yöllä pakkanen saattaa kiristyä saman verran nollan
Jyrkänteen sammalet joutuvat lujille.

alapuolelle.
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E. Elämää kuusimetsässä
Kun pesimäpaikka ja puoliso on vallattu, on aika rakentaa
Rannalta kohoavassa rinteessä on melko

pesä. Useimmat pikkulinnut ja rastaat rakentavat taidokkaita

luonnontilaista kuusimetsää, joka kuhisee elämää.

pesiä oksista, risuista, sammalista ja eläinten karvoista.

Yhdessä ainoassa puussa voi elää valtava määrä

Jotkut lajit suosivat puunkoloja. Osa kaivertaa pesäonkalon

eliöitä. Rungolla ja oksilla voi vilistellä kymmeniä

itse, kuten tikat ja hömötiaiset, osa puolestaan hakeutuu

erilaisia hyönteisiä, joista osa on niin pieniä, että

vanhoihin, edellisten asukkaiden hylkäämiin koloihin.

niitä on vaikea nähdä paljaalla silmällä.
Hyönteisrunsaus houkuttelee metsälintuja tänne
pesimään.

Kun sopiva asuinalue on keväällä löytynyt, monet
metsälintukoiraat kuuluttavat omistusoikeuttaan
laulamalla. Laulu houkuttelee naaraita koiraan
reviirille ja karkottaa muut koiraat, kilpakosijat.
Keväisessä metsässä raikuukin oikea lintujen kuoro,
kun peipot, pajulinnut, punakylkirastaat ja monet
muut yrittävät saada ääntään kuuluville.
Pikkusieppo on harvinainen, vanhojen metsien kolopesijä.
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F. Hajottajat kierrättävät ravinteita
Luonnontilaiseen metsään kertyy ajan myötä

Olipa kyseessä kuollut eläin tai kasvi, se päätyy valtaisan

valtavasti kuollutta eloperäistä ainesta. Puut

hajottajajoukon ruokalistalle. Kaatuneita puita lahottavat

pudottavat lehtiä, neulasia ja oksia ja kaatuvat

sienet, etenkin käävät. Kuolleet eläimet päätyvät useimmiten

ennemmin tai myöhemmin itsekin. Eläimet

erilaisten raadonsyöjähyönteisten ravinnoksi. Loppuosa

pienimmästä muurahaisesta suurimpaan hirveen

kuolleesta aineksesta päätyy maaperäeliöiden saataville.

kohtaavat joskus matkansa pään. Mutta mitä

Maassa vilisee satojatuhansia valkoisia änkyrimatoja,

tapahtuu kuolleille kasveille ja eläimille?

sukkulamatoja, sammalpunkkeja ja hyppyhäntäisiä. Bakteerit,
sienet ja levät viimeistelevät kuolleen aineksen hajotuksen ja
vapauttavat ravinteet maaperään elävien kasvien
käytettäväksi.

Kantokääpä on yksi yleisimmistä lahottajasienistä.
14

G. Kallaveden vaiheet
Mitäpä olisi Kuopio ilman Kallavettä! Tämän

20 metriä nykyisen Kallaveden pintaa korkeammalla eli 102

Pohjois-Savon suurimman ja koko Suomen

m merenpinnan yläpuolella. Murrosvaiheessa Kallaveden

seitsemänneksi suurimman järven alkutaival on

muoto muuttui monta kertaa. Nykyisen muotonsa Kallavesi

peräisin noin 10 000 vuoden takaa. Silloisen

sai noin 3500 vuotta sitten.

mannerjäätiköstä sulaneen Yoldiameren pinta
lainehti Kuopion seudulla noin 143 m korkeudessa
nykyisen merenpinnan yläpuolella. Korkeimmat
kohdat, kuten Puijon ja Neulamäen huiput pistivät
esiin saarina hyisen kylmästä, suolaisesta vedestä.

Vapauduttuaan mannerjäätikön hirmuisesta
puristuksesta maankamara alkoi hitaasti oikaista
itseään. Maankohoamisen myötä myös Kallavesi
erkaantui merestä yhtenä suuren Ancylusjärven
osana. Ensin Kallavesi laski länteen, kohti
Pohjanlahtea. Maankohoamisen yhä edetessä
muodostui Suur-Saimaa, joka noin 6000 vuotta
sitten puhkaisi uuden uoman kaakossa Vuoksen

Nykyään Kallaveden rantamaiseman

kautta Suomenlahteen. Veden pinta oli tuolloin noin

merkittävin muokkaaja on rakentaminen.
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H. Nuori männikkö
Nuoressa kasvatusmetsässä ihmisen
kädenjälki on selvästi näkyvillä: kaikki
puut ovat suunnilleen samanikäisiä ja –
kokoisia. Nuorten mäntyjen kanssa voi
harjoitella männyn iän laskemista
oksakiehkuroista: kiehkurat lasketaan
yhteen ja lisätään tulokseen 3-4 vuotta.

Mäntyjen oksilla vilistelee usein oravia.
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I. Ruokoviidakossa

Muutaman viimeisimmän vuosikymmenen aikana
järviruoko on runsastunut huomattavasti.
Erityisen hyvin ruoko kasvaa matalissa,
pehmeäpohjaisissa järven- ja merenlahdissa.
Järviruo’on yleistyminen johtuu pääosin tehokkaasta
lannoituksesta, sillä ravinteita päätyy vesistöihin
sekä maa- ja metsätalouden lannoitusjäämistä että
liikenteen päästöistä. Aiemmin rantaniityillä
laiduntavat lehmät pitivät ruovikon kurissa, mutta
laidunnuksen loputtua järviruo’on runsastuminen on
vain kiihtynyt.

Pikkulinnuille tiheä ryteikkö on mieluinen, sillä se
suojaa tehokkaasti pienpedoilta. Eniten lintuja pesii

Ruovikon, pajukon ja avoveden mosaiikki

erirakenteisessa ruovikossa, jossa on myös pieniä

tarjoaa monipuolisen elinympäristön.

allikoita ja kosteita niittyjä. Tällainen ympäristö sopii
monen pikkukalan kutupaikaksi ja runsaan
hyönteislajiston elinalueeksi, mikä parantaa lintujen
pesimämahdollisuuksia.
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J. Talvilinnut
Suomen runsain talvilintu on talitiainen, joita on
tammikuun alussa keskimäärin kuutisen miljoonaa.
Hömötiainen on toiseksi yleisin noin neljällä miljoonalla.
Kolmanneksi kipuaa keltasirkku, joka viihtyy etenkin
maaseudulla ja talvehtii parin-kolmen miljoonan yksilön
voimin. Pikkuisia hippiäisiäkin voi vuodenvaihteen
tienoilla lennellä metsissämme pari miljoonaa, mutta
kylmänä talvena voi minilinnuille käydä huonosti. Oikein
ankarat pakkaset voivat tappaa lähes kaikki Suomessa
talvehtineet hippiäiset.

Miksi osa linnuista sitten jää kärvistelemään talveksi
Suomeen? Merkittävimpiä syitä on etusija keväisten
pesimäpaikkojen valinnassa. Talvehtija on ehkä jo
kauan sitten ehtinyt vallata sopivan, hyönteisrikkaan
reviirin pesimistä varten, kun muuttolinnut vasta
saapuvat paikalle.
Kun kevät koittaa, talitiainen voi valita parhaan pesäkolon.
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K. Linnunpöntöt käytössä ympäri vuoden
Monet linnut, kuten palokärki ja hömötiainen, tekevät
koloja lahoihin puihin tai hyödyntävät jonkun toisen
tekemiä koloja. Lahoja pystypuita on kuitenkin
nykyisissä metsissä vain vähän, ja linnut kärsivät
suoranaisesta asuntopulasta. Siksi linnunpöntöt ovat
todella tarpeen.

Talvella pöntöt toimivat tiaisten ja muiden talvilintujen
sekä oravien yöpymis- ja suojapaikkoina. Kovana
pakkasyönä samaan pönttöön voi sulloutua useita
lintuja lämmittelemään, jolloin pönttö voi pelastaa
lukuisten lintujen hengen.

Kolmionmuotoinen pönttö
kiinnostaa puukiipijöitä.
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3.2. Jynkänvuoren kierroksen opastuspisteet
1. Soittavat sirkat
Heinäsirkkojen ja hepokattien siritys kuuluu
erottamattomasti loppukesän ja alkusyksyn aurinkoisiin
päiviin. Huvikseen koiraat eivät soittele, vaan
tositarkoituksella naaraita houkutellakseen. Siritys
kuuluu, kun koiras hankaa etusiipiään vastakkain, tai
hieroo siipeään takajalkaansa vasten äärettömän
nopeaan tahtiin.

Muut heinäsirkat ja hepokatit aistivat soiton
kuuloelimissään, jotka sijaitsevat erikoisesti etujalkojen
polvissa. Voisiko siis sanoa, että naaraat kuuntelevat
koiraiden kosintasoittoa polvet höröllään?

Heinäsirkan ja hepokatin erottaa tuntosarvien perusteella.
Heinäsirkalla on lyhyet tuntosarvet, hepokatilla pitkät.
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2. Suojaudu punkin puremilta
Suomen kesä on viehättävä vuodenaika, mutta

Tehokkain suojaus punkkeja vastaan on

muutamia vitsauksia meikäläisestäkin luonnosta

asianmukainen vaatetus. Sukat kannattaa vetää

löytyy. Yksi harmillinen otus on puutiainen,

lahkeiden päälle ja paita housunkauluksen sisälle.

kotoisammin punkki. Tämä verta imevä loinen viihtyy

Retken jälkeen perusteellinen punkkisyyni on

parhaiten kosteilla niityillä ja pensaikoissa. Punkilla ei

paikallaan, myös koiralle, jos sellainen on ollut

ole silmiä, vaan se havaitsee sopivan isäntäeläimen

mukana. Poistetut punkit on parasta tappaa

(myös ihmisen!) lähinnä heinikon heilumisen

välittömästi, jotta ne eivät pääse lisääntymään.

perusteella. Ötökkä kiipeää heinänkorren päähän,
tarttuu salamannopeasti ohikulkijaan ja kipittää
sopivaan puremakohtaan. Ihmisessä se hakeutuu
mieluiten esimerkiksi kainaloihin, nivusiin ja kyynär- tai
polvitaipeisiin.

Punkin huomaa usein vasta sitten, kun se on jo
pureutunut kiinni. Purema ei tunnu miltään, sillä
punkin syljessä on puuduttavaa ainetta. Punkit on
kuitenkin syytä irrottaa mahdollisimman nopeasti, sillä
noin kolmannes niistä kantaa borrelioosi-nimistä
Punkit viihtyvät hyvin heinikossa.

tautia.
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3. Hiidenkivi
Ennen vanhaan ihmiset eivät voineet
käsittää, miten tällaiset valtavat
kivenlohkareet olivat päätyneet keskelle
metsää. Jospa jättiläiset tai hiidet
käyttivät kiviä heittoaseina keskinäisissä
välienselvittelyissään? Niinpä ihmiset
alkoivat kutsua lohkareita hiidenkiviksi.

Luultavasti entisajan ihmiset olisivat
nauraneet epäuskoisesti hiidenkivien
todelliselle alkuperälle. Ettäkö koko
Suomi olisi maannut kilometrejä paksun
jään alla? Ja että se jää vielä liikkui ja
siirtyi moneen kertaan luoteesta
kaakkoon ja takaisin luoteeseen rouhien
kiviä ja maata mukaansa! Ei, jättiläisiin
olisi ollut paljon helpompi uskoa kuin
mannerjäätikköön.
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4. Puun iän laskeminen
Ulkoilureitin vasemmalla puolella on
tasaiseksi sahattu kanto, josta on
helppo laskea kaadetun puun ikä.
Renkaat eli vuosilustot kertovat paitsi
elinvuosien lukumäärän, myös puun
kasvuolosuhteet kunakin vuonna.
Suotuisana aikana vuosilusto on leveä,
kun taas huonona vuonna puu ei juuri
ole paksuutta kasvanut. Kuinka
vanhaksi tämä puu on elänyt?

Tasaisesta kannosta on helppo laskea puun ikä.
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5. Sienet ovat metsäluonnolle elintärkeitä
Monet tutut ruokasienet, kuten kotoisat tatit ja
kantarellit, piileskelevät valtaosan vuodesta
rihmastona maan sisällä. Huomaamattomasta
elämäntavastaan huolimatta sienet ovat elintärkeitä
koko metsän toiminnalle. Suurin osa kasveista on
riippuvaisia yhteiselämästä sienen kanssa. Kasvin
juuret ja sienirihmasto kietoutuvat toisiinsa maan alla.
Sienirihmasto imee maasta vettä ja ravinteita erittäin
tehokkaasti ja välittää niitä kasville. Vastalahjaksi sieni
imee kasvista yhteytystuotteita eli sokeria.
Yhteiselämä hyödyttää kumpaakin osapuolta. Itse
asiassa ilman sienijuurta metsämme olisivat aivan
toisennäköisiä – jopa 80 % kaikista kasvilajeistamme
Voitatti on männyn seuralaislaji.

muodostaa sienijuuren.
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6. Liito-oravametsä
Harvinaisimpia Jynkänvuoren asukkeja on
uhanalainen liito-orava. Harmaaturkki viihtyy parhaiten
juuri tällaisessa vanhassa kuusimetsässä, jossa
kasvaa suuria haapoja. Liito-orava liikkuu öisin ja sitä
on vaikea päästä näkemään, mutta keltaista riisinjyvää
muistuttavat papanat kuusen tai haavan tyvellä
paljastavat otuksen elinpiirin.

Lehtipuita liituri käyttää ravinnokseen – se syö niin
norkkoja, lehtiä kuin silmujakin – ja asunnoksi se
valitsee kolopuun tai oravan vanhan risupesän
suurissa kuusissa. Liian käsitellyissä metsissä liitoorava ei viihdy, sillä niistä puuttuvat usein niin järeät

Liito-orava pystyy parhaimmillaan

kuuset kuin lehtipuutkin.

liitämään jopa kymmeniä metrejä.

25

7. Muurahaisten talvi
Muurahaiset kaivautuvat talveksi kekonsa alla
risteileviin käytäviin ja vaipuvat siellä pitkään
talvihorrokseen. Maan alla lämpötila pysyttelee koko
talven nollan vaiheilla, paukkuivatpa ulkopuolella
millaiset pakkaset tahansa. Keon rakennusaineet, risut
ja neulaset, lahoavat hiljalleen ja luovuttavat
lahotessaan hiukkasen lämpöä asukkaille.

Myös lumi toimii hyvänä lämmöneristeenä. Lisäksi se
suojaa muurahaiskekoa esimerkiksi palokärjeltä.
Vähälumisena talvena suuren tikan
ruuanetsintävierailu keolla saattaa koitua
kohtalokkaaksi, vaikka muurahaiset säästyisivätkin
hyönteissyöjälinnulta. Jos palokärki kaivaa pesän auki,
pääsee pakkanen puhaltamaan suoraan
Muurahaiskeon vilinä hiljenee talveksi.

talvehtimisonkaloihin, mikä voi koitua muurahaisten
kohtaloksi.
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8. Missä hyttyset pistävät äkäisimmin?
Hyttysiä tavataan Suomessa noin 40 lajia. Osa lajeista
on ihmiselle täysin harmittomia, mutta joidenkin lajien
naaraat imevät verta ravinnokseen ja ovat
vähintäänkin kiusallisia. Huvikseen hyttyset eivät
ihmistä tai muita eläimiä ahdista, vaan ne tarvitsevat
veritankkauksen munimista varten.

Parhaiten hyttyset viihtyvät kosteissa, varjoisissa ja
suojaisissa metsissä, mieluiten lähellä munimiseen
sopivia kosteikoita. Suora auringonpaahde ja kova
tuuli eivät ole niiden mieleen. Ehkä yksi syy
savolaiseen mäkiasutukseen onkin esi-isiemme halu
vältellä kesäisiä inisijöitä?

Veriaterian jälkeen hyttyset munivat pienvesiin.
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9. Palokärki
Mäen harjalla on hyvä
eväspaikka tulisijoineen.
Tauolla voi käväistä
kiertelemässä männikössä,
jossa näkyy paikka paikoin
palokärjen hakkuujälkiä
vanhojen mäntyjen kyljessä.
Suuri tikka on ollut
kaivelemassa mieliruokaansa,
hevosmuurahaisia.
Palokärjellä on tapana pysähtyä kesken nakutuksensa
ikään kuin miettimään. Filosofiaa nämä linnut eivät
harrasta, vaan ne kuuntelevat tarkasti, missä kohdin
lahopuuta kulkee toukkia ja hevosmuurahaisia.
Paikannettuaan herkkupalat tikka naputtaa vahvalla
nokallaan reiän oikeaan kohtaan ja kietaisee toukat
pitkällä, tahmealla kielellä suuhunsa.
Palokärjen jälkiä vanhan kuusen tyvellä.

28

10. Suo siellä, vetelä täällä
Suomi on nimensä mukaisesti yksi maailman

Nykyään rahkasammalia käytetään kasvien kuljetuksessa

soisimmista maista, jopa yli neljännes maamme pinta-

ja varastoinnissa. Ne pehmentävät iskuja ja imevät

alasta on suota. Pohjois-Savossa suuria avosoita on

ilmankosteutta suojaten arkoja taimia esimerkiksi

vain vähän maaston mäkisyyden takia. Useimmat suot

sienitaudeilta.

ovat pieniä ja kapeita juotteja kumpareiden välisissä
laaksoissa ja notkoissa. Pohjoiseen mennessä laakeat
aapasuot yleistyvät, kun maisema muuttuu
tasaisemmaksi.

Suot ovat usein rahkasammalvaltaisia, kuten tämäkin
notko. Rahkasammalet ovat varsin käyttökelpoisia
kasveja. Hyvän imukykynsä ja antibioottisten
ominaisuuksiensa takia rahkasammalia on käytetty
suurten haavojen sitomiseen vielä ensimmäisen
maailmansodan aikana. Kuivia rahkasammalia on
kerätty myös pehmeiksi patjoiksi tai vauvan
kapaloiden täytteeksi.

Rahkasammalpatja on houkuttelevan pehmeä.
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11. Lahopuu on monen koti
Lahopuut ovat olennainen osa metsän
monimuotoisuutta. Suomen 20 000 metsässä elävästä
eliölajista jopa neljännes on tavalla tai toisella
riippuvainen lahopuusta. Kuolleissa puissa elää
etenkin lukuisia hyönteisiä ja sieniä. Kolopesijälinnut
kovertavat pesäonkalonsa lahoon puuhun.
Lahopuuhyönteisiä syövät myös monet nisäkkäät aina
suureen karhuun asti.

Luonnontilaisessa metsässä erilaista lahopuuta on
yleensä todella paljon. Löytyy kuusta, mäntyä ja
lehtipuuta, pientä riukua ja järeää maapuuta, on
pystyyn kuollutta keloa ja joitain palaneitakin runkoja.
Monet lahopuueliöt ovatkin erikoistuneet elämään vain
tietynlaisella puulla. Nykyisissä, käsitellyissä metsissä
lahopuustoa on vain murto-osa luontaisesta. Siksi
monet lahopuueliöt ovat harvinaistuneet ja luokitellaan
uhanalaisiksi.
Kuusilahopuussa elää lukuisia eliöitä,
kuten kuvan pohjankääpä.
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12. Valoa männikössä
Mäntymetsä eroaa tummanpuhuvasta kuusikosta

Oikein ohuen maannoksen päällä kasvaa lähinnä

huomattavasti: valoa ja paistetta riittää, mutta

sammalia ja jäkäliä. Sammalilla ei ole varsinaisia

kosteudesta ja ravinteista on pulaa. Monet kasvit ovat

juuria, joten ne imevät tarvitsemansa kosteuden ja

sopeutuneet kuivempiin elinoloihin.

ravinteet suoraan ilmasta ja sadevedestä. Ne
viihtyvät parhaiten kosteissa paikoissa, joten tältäkin

Maassa kasvaa sekä mustikkaa että puolukkaa, joista

kalliolta niitä löytyy eniten painaumista ja koloista.

puolukka on paremmin kuivaa kestävä laji. Mustikan
lehti on ohut, puolukan paksu ja nahkea. Puolukka on

Jäkälät luokitellaan sieniin, mutta todellisuudessa ne

ainavihanta, kun taas mustikan lehdet muuttuvat

muodostuvat kahdesta eliöstä, sienestä ja

syksyisin kauniin punaisiksi ja varisevat talveksi.

pienenpienestä levästä. Jäkälät vaativat paljon valoa
ja kestävät mainiosti kuivia oloja. Jotkut lajit kasvavat
jopa paljaan kiven pinnalla muodostaen kauniita
kuvioita. Jäkälät ovat pitkäikäisiä ja kasvavat hyvin
hitaasti, vain noin millimetrin vuodessa. Piloille
tallatun jäkälikön uusiutuminen voi siis viedä satoja
vuosia.

Mustikka ja puolukka ovat tärkeimpiä luonnonmarjojamme.
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13. ”Kuopiota voi verrata pienoisalppiseutuun…”
Näin lausui itse J.V. Snellman 1840-luvulla.

Tuomiokirkon paikalle. Todennäköisesti tulevan kirkonkylän

Kansallisfilosofi nautti uuden kotikaupunkinsa

sijainti Kallaveden vesireittien solmukohdissa miellettiin

kauniista ja ilmeikkäistä maisemista, joita luonnehtivat

edulliseksi. Kenties ajateltiin myös mahtavan Puijon

metsäiset mäet ja järvien läheisyys. Omaleimaisen

suojelevan kylää pahimmilta pohjoistuulilta. Aluksi kylässä oli

kuopiolaismaiseman ylistykseen yhtyivät myös Minna

vain joitain yksittäisiä taloja, mutta vähitellen asukasluku

Canth ja Sakari Topelius.

kasvoi. Kuopion kaupungin perustamiseen saatiin lupa
Pietari Brahelta vuonna 1653, mutta varsinaisesti kaupunki

Ei ole sattumaa, että ”Coopianniemen” ensimmäinen

perustettiin vasta 17.11.1775. Tällöin Kustaa III määräsi

kirkko päätettiin rakentaa 1550-luvulla lähes nykyisen

Kuopion tehtiin Savo-Karjala-läänin pääkaupungiksi.

Haapaniemi

Puijo
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Tuomiokirkon torni

14. Käpypaja kelossa
Ulkoilureitin varrella kohoaa suuri kelo. Kelon juurella

Toinen havupuiden siementen suurkuluttaja on käpytikka.

lojuu runsaasti rispaantuneita käpyjä. Kuusenkäpyjä

Tämä Suomen yleisin tikkalaji perustaa talvisin oikeita

tarkastellessa huomaa, että niiden suomut ovat kuin

työpajoja käpyjen aukaisuun: se tunkee käpyjä puunkoloihin

saksilla halkaistut. Asialla ovat olleet pientä

ja hakkaa vahvalla nokallaan suomut rikki päästäkseen

papukaijaa muistuttavat käpylinnut, joiden nokka

käsiksi siemeniin. Kelon juurella lojuvat pirstoiksi hakatut

todellakin muistuttaa saksia. Käpylintu halkaisee

männynkävyt ovatkin juuri käpytikan jäljiltä.

sitkeän suomun erikoisella nokallaan, jossa ylä- ja
alanokka menevät ristiin, ja sieppaa siemenen
notkealla kielellään.

Käpylintu

Käpytikka
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15. Terttuselja, pahanhajuinen tulokas
Punamarjaista terttuseljaa on tuotu Suomeen KeskiEuroopasta rohdoskasviksi jo satoja vuosia sitten.
Myöhemmin sitä istutettiin lähinnä pihojen ja
puutarhojen koristeeksi. Parhaiten terttuselja menestyi
ravinteikkailla, avoimilla kohdilla, kuten tunkiolla ja
ulkokäymälän takana.

Kuten monet muutkin kasvit, terttuselja on onnistunut
levittäytymään pihoilta metsiin, lähinnä rehevien
metsien aukkopaikoille. Levittäytymisessä hyvänä
apuna ovat linnut. Ihmiselle terttuseljan marjat ovat
lievästi myrkyllisiä. Toisaalta koko pensaan tympeä
haju ja marjojen ällöttävä maku eivät houkuttelekaan
Terttuseljan marjat maistuvat linnuille.

marjanpopsintaan.
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16. Haittaako oksien jäkäläkasvusto puuta?
Naavat, lupot ja muut oksilla kasvavat jäkälät ovat

Nuorissa kuusissa näkee oksilla kasvavia jäkäliä

puun kannalta jokseenkin harmittomia vieraita. Jäkälä

huomattavasti vähemmän kuin vanhoissa.

ei vie kuuselta sen enempää vettä kuin ravinteitakaan,

Jäkälälle kelpaisi alustaksi kyllä nuorikin kuusi,

sillä se imee kaiken tarvitsemansa suoraan

mutta nuoren puun kasvutahti on jäkälille liian

sadevedestä. Puussa eläminen on jäkälälle edullista,

nopeaa. Puun solut uusiutuvat niin kiivaasti, että

sillä oksalla keikkuen se saa enemmän sadevettä

jäkälä ei kykene tarttumaan oksan pintaan.

käyttöönsä kuin maanpinnalla kyyristellen.

Vanhan puun solut uusiutuvat hitaammin, ja niinpä
jäkäläkin ennättää asettua mukavasti oksalle.

Sormipaisukarve on yksi yleisimmistä
oksilla kasvavista jäkälistä.

Harmaaluppoa kuusen oksalla.
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17. Suutari, räätäli ja kirjanpainaja
Polun oikealla puolella seisoo pystyyn kuollut kuusi,
jonka kyljessä on vaakasuoria käytäviä ja pieniä reikiä.
Asialla ovat olleet pienet kaarnakuoriaiset, jotka elävät
kirjaimellisesti puun ja kuoren välissä. Ne munivat
munansa puuhun ja toukat alkavat kuoriuduttuaan
järsiä käytäviä kuoren alle.

Monet lajit tekevät varsin kauniita ja persoonallisia
käytäväverkostoja, joiden avulla voi jopa tunnistaa
kaarnakuoriaislajin. Myös otusten nimet ovat toinen
toistaan hauskempia: kuoren alta voit tavata suutarin,
räätälin, kirjanpainajan, tähtikirjaajan tai
pikakirjoittajan. Kooltaan nämä veijarit ovat aikuisina
useimmiten alle sentin mittaisia.
Vasemmalla kirjanpainaja, oikealla kuusentähtikirjaaja.
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18. Senkin taulapää!
Taulakääpä kasvaa monien lehtipuiden, etenkin
koivujen kyljessä. Tämä varsin yleinen kääpälaji oli
aikoinaan ihmisille suorastaan elintärkeä, sillä sen
avulla sai tulen syttymään vaikeissakin oloissa.
Käävän ruskeaa maltoa vuoltiin ohuiksi levyiksi, jolle
iskettiin tuluksilla kipinä. Kun taula alkoi hehkua, siihen
puhallettiin ja saatiin tuli syttymään.

Erämiehillä oli tapana säilyttää taulaa korvassaan,
jossa se säilyi kuivana, olipa sää millainen tahansa.
Korvat täynnä taulaa on vaikea kuulla, mitä toiset
sanovat. Huonosti kuuleva tekee joskus tyhmän
vaikutelman, ja siksi vielä nykyäänkin tunnetaan
typerysten haukkumanimi taulapää!
Taulakääpä oli taannoin tulentekovälineenä elintärkeä.
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19. Kuinka vanha tämä metsä on?
Suomalaiset metsäpuut voivat parhaimmillaan
saavuttaa varsin korkean iän. Koivu voi elää yli
parisataa vuotta, kuusi kolme-neljäsataa vuotta, ja
Lapissa elävä mäntyjen Metusalem viettää pian 800vuotissyntymäpäiväänsä. Kaikki puuyksilöt eivät
tietenkään yllä näin komeisiin ikälukemiin: jotkut
päätyvät parempiin suihin jo taimina, toiset kaatuvat
myrskyssä sadan vuoden ikäisinä, ja talousmetsän
puut hakataan teollisuuden raaka-aineiksi kauan
ennen luontaista kuolemaansa.

Metsän ikä on monimutkaisempi käsite kuin yhden
puuyksilön elinvuosien määrittäminen. Samaan aikaan
metsässä voi kasvaa niin 200-vuotiaita
kuusenjärkäleitä kuin alle vuoden vanhoja taimiakin,
puhumattakaan metsän muusta elämästä.
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20. Aikamatka 300 miljoonan vuoden taakse
Jos laskeutuu selälleen ja katselee kortteita ja
saniaisia alhaalta päin, voi kuvitella olevansa
kivihiilikautisessa rehevässä metsässä. Noin 300
miljoonaa vuotta sitten kortteet ja saniaiset kasvoivat
monen kymmenen metrin korkuisiksi puiksi.
Itiökasvien vihreys oli rikkumaton, sillä kukkakasveja
ei ollut vielä olemassakaan. Maassa ryömi valtavia
sammakoita ja kaksimetrisiä tuhatjalkaisia, kissan
kokoiset hämähäkit kutoivat verkkojaan ja ilmassa
surisi käsivarren mittaisia sudenkorentoja. Ilmasto oli
varsin lämmin ja kostea kuten nykyisissä trooppisissa
sademetsissä.

Kivihiilikauden metsästä puuttuivat vielä tehokkaat
hajottajat. Siksi kuollut kasviaines kertyi maaperään ja
vähitellen puristui kovassa paineessa kivihiileksi.
Samaa kivihiiltä ihmiskunta käyttää nykyään
energianlähteenä.

Siro metsäkorte on tyypillinen korpien kasvi.
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