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1. Ohjeita kaupunkiluonnossa liikkujalle
Varusteet

Keskustan luontopisteet ja luontopolut sijaitsevat kevyen

Kameran

linssin

läpi

voi

metsästää

liikenteen väylien, lenkkipolkujen ja suurempien polkujen

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

varrella. Näin ollen ne ovat erittäin helppokulkuisia. Jalkaan

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

on hyvä valita tukevat ja kosteutta kestävät kengät. Jos

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

aikeissa on poiketa poluilta, kumisaappaat sopivat jalkineiksi
parhaiten etenkin Varvisaaressa. Luontopisteet ovat osa
kaupunkiluontoa, jonka vuoksi varsinaista eräretkeilyä ei
alueille tule. Kuitenkin pitkähihainen paita ja pitkälahkeiset
housut ovat hyvä suoja hyttysenpistoilta ja punkeilta.
Pahimpaan

ötökkäaikaan

niiltä

kannattaa

suojautua

hyönteiskarkotteen avulla, ja retkipäivän iltana on hyvä
tarkistaa, etteivät punkit ole päässeet pureutumaan ihoon.

Muistakin varusteista on hyötyä. Kiikarin avulla voi tarkkailla
esimerkiksi lintuja niitä häiritsemättä. Suurennuslasi tai
luuppi helpottaa ötököihin tai pieniin kasveihin tutustumista.
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Kuopion kaupunkiluontoa.

hienoja

Jokamiehenoikeuksia
Saat:

Et saa:

•

liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa

•

•

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

•

onkia ja pilkkiä

•

veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

•

pitää mukanasi koiraa tai muuta lemmikkiä – mutta vain

•

häiritä lintuja, riistaeläimiä tai niiden pesiä

kytkettynä!

•

kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta

liikkua pihamaalla tai sellaisilla pelloilla, niityillä tai
istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta

•

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille esimerkiksi
meluamalla asutuksen lähellä

tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.
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•

tehdä avotulta

•

roskata ympäristöä

•

ajaa moottoriajoneuvolla maastossa

•

kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

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
luonnosta pois.

•

Hiljaa hiiviskellen näet enemmän luonnon
elämää kuin mölyten ja huutaen.

•

Pukeudu sään mukaisesti.

•

Innostunut ja tarkkaavainen luonnossa liikkuja
yllättyy varmasti!

•

Koska kyseessä on kaupunkiluonto, on tärkeää
huomioida yksityisyys. Kunnioita pihapiirien
rauhaa!

5

2. Yleistä Kuopion kaupunkiluonnosta
Kuopion alue on erittäin mielenkiintoinen ja hyvin
omalaatuinen omine erityispiirteineen. Keskusta on
rakentunut

hyvin

pitkälti

jääkauden

aikaisen

harjujakson päälle, sillä onhan se ollut erinomaisen
hyvää rakennusmaata. Kasvillisuus on paikoitellen
hyvinkin

runsasta

johtuen

Kuopion

sijainnista

kohdassa, jossa kallioperän ja sitä kautta myös
maaperän

rakenne

monimuotoisimmista.

on

yksi

Kuopiossa

Suomen

onkin

useita

lehtoja.

Kaupunkiluonto
mielenkiintoinen.
viimeisen

päälle

on
Se

käsitteenä
sisältää

hoidetut

niin

puistot

hyvin
kaupungin

kuin

myös

jättömaat, luonnontilaiset niityt, lampien ja järvien
rannat,

hautausmaat

ja

rakennusten

kolot

pesäpaikkoina monille luonnon eläimille.

6

2.1. Keskustan luontopisteet
•

Keskustan luontopisteet käsittävät kuusi erityispistettä,
joihin tulevat opastustekstit. Opastuspisteitä ei ole

Piispanpuistossa

(piste

D)

tutustutaan

kaupunkipuistoihin ja niiden merkitykseen.

merkitty maastoon, ne näkyvät ainoastaan kartalla.
•

Pisteisiin liittyvät tekstit löytyvät tästä vihkosesta.
Tämän

lisäksi

kaupunkiluonnon

erityispiirteitä

Mölymäen

(piste

perinnebiotooppeja

käsittelevät havainnointitehtävät (2.2) löytyvät heti

E)
ja

niityllä

käsittelee

pölyttäjiä

kahdessa

opastuspisteessä Mölymäen rinteellä.

kartan jälkeen.
•
•

Valkeisenlammen (piste F) luonnonympäristö

Sankaripuiston (piste A) luontoa käsitellään

käsittää kaksi opastuspistettä, rehevöitymisen

eläinten

ja puulajit.

ja

harjujakson

avulla

kahdessa

opastustekstissä.
Tervetuloa tutustumaan kaupunkiluonnon
•

Snellmaninpuistossa

(piste

B)

erityispiirteisiin!

pääsee

tutustumaan kaupunkiluonnon erilaisiin lintuihin.
•

Vasikkasaari (piste C) on hieno lintusaari
sataman edustalla. Erilaisiin vesilintuihin pääsee
tutustumaan sataman rannalta käsin.
7

Kartta

Copyright Maanmittauslaitos, diaarinumero MML/121/033/2010
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2.2. Havainnoi kaupunkiluontoa
Keskusta

tarjoaa

erikoisimmissa

ympäristönä

paikoissa.

Et

luontoa

mitä

varmastikaan

ole

pysähtynyt sen kummemmin pohtimaan vaikkapa
mistä kaupungin vanhojen kivitalojen kivet on
aikanaan louhittu tai kuinka tärkeitä vanhojen talojen
ullakot ja pienet sopukat räystäiden alla ovat
kaupungin

linnuille,

jotka

ovat

aikaa

myöten

tottuneet elämään ihmisten keskuudessa. Lisäksi
jos

tarkkaan

kiinnität

huomiota,

voit

nähdä
Kaupungissa on monesti sellaisia lajeja, joita ei

kaupungeissa kasvilajien runsauden.

maaseudulla tavata lainkaan. Nämä kasvit ovat
useimmiten

joko

puutarhakarkulaisia

tai

muualta

tuotuja

tarkoituksella

istutettu

puistoihin kaupunkilaisten virkistykseksi. Lisäksi
kaupunkiympäristö

tarjoaa

monille

kasveille

otolliset olosuhteet kasvaa. Kesäisin kaupunki on
usein maaseutua lämpimämpi, joten Kuopionkin
korkeudella kaupungissa viihtyy sellaisia kasveja,

Kaupunkiluonnon erityispiirteitä.

joita
9

muuten

Suomessa.

olisi

korkeintaan

vain

Etelä-

A. Sankaripuiston luontoa
1. Vilinää kaupunkipuistossa

Ihmisten läheisyydestä hyötyvät monet eläimet. Siili
on yksi eläimistä, jonka leviämistä kulttuurimaiseman
ja asutuksen lisääntyminen on edistänyt. Siili onkin
Suomessa kulttuurilaji, ihmisen mukana tullut laji, joka
elää vain kulttuuriympäristöissä. Hämärässä elelevää
siiliä voi halutessaan ruokkia vaikka koiranmakkaralla,
Orava syö vaahteransiemeniä.

keitetyllä kalalla tai pähkinämurskalla. Maitoa siili ei
kuitenkaan juo, vaan juomaksi riittää vesi. Muistathan
myös, että siili on rauhoitettu eläin!

Oravat ovat kaupunkien yleisimpiä tavattavia
pikkunisäkkäitä, sillä muista poiketen oravat ovat
selvästi päiväeläimiä. Kaupungeissa asumaan
tottuneet oravat käyttävät hyväkseen lintulautojen
tarjoamaa

ravintoa,

eli

pääosin

auringonkukansiemeniä ja maapähkinöitä. Usein
oravat saattavat kaivella myös roskapönttöjä
ruuan

toivossa.

Oravat

ovat

taitavia

ruuan

kätkijöitä; hajuaistin avulla ruuan voi löytää
kätköstä hädän tullessa!
Siili kolossaan.
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2. Harjujakson vanhat männyt

Sankaripuisto

kuuluu

Kuopion

vaatimattomaan

harjujaksoon, joka alkaa Niuvan ja Harjulan suunnalta
ja jatkuu keskustan läpi Väinölänniemelle ja sieltä
edelleen vedenalaisena Hietasalon ja Iivarinsalon
saariin. Harju on muodostunut jään kulkusuunnan
mukaisesti luoteesta kaakkoon jään sulamisvesien
kuljettamasta

maa-aineksesta.

Harjua

on vaikea

havaita, sillä se jää ruutukaava-alueelle rakennetun
kaupungin alle. Sankaripuistossa harju on kuitenkin
Sankaripuistossa kasvaa komeita mäntyjä

havaittavissa maaperässä; se on hiekkaa, jolla kasvaa

hiekkamaan päällä.

pääosin mäntyä eli petäjää.

Puistoon on jätetty myös kelo.

Puiston vanhojen mäntyjen lisäksi alueella kasvavia
muita puulajeja ovat esimerkiksi vaahtera, lehmus ja
kuusi. Puistoalueelle on jätetty kelo, joka on pystyyn
kuollut mänty. Kuolleesta, kuivuneesta männystä sen
kuoren irrottua käytetään nimitystä kelo. Tämä kelo on
jätetty

kaupunkipuistoon

kaupunkiluonnon

monipuolistamiseksi, jotta se toisi ravintoa ja suojaa
vanhoissa metsissä viihtyville eliöille.
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B. Snellmanin puisto
1. Kaupunkilinnut

Kaupunkiympäristössä on useita erityispiirteitä,
jotka vaikuttavat eri lintulajien menestymiseen.
Nopeimmin

kaupungistumiseen

ovat

sopeutuneet niin sanotut yleislajit, jotka ovat

Kesykyyhky ja naakka ovat yleinen näky kaupunkipuistoissa.

joustavia ravinnon ja elinympäristön suhteen
sekä

sellaiset

lajit,

joiden

Varpunen on varsinainen kaupunkilintu. Se viihtyy

alkuperäinen

elinympäristö muistuttaa kaupunkiympäristöä.

hyvin

ihmisasutuksen

Tällaisia lajeja ovat muun muassa varikset,

vuosikymmen sitten varpunen oli kaikille tuttu, mutta

harakat, naakat, pulut, lokit, varpuset ja pöllöt.

tänään

näitä

lähellä.

vaatimattomia

Vielä

muutama

pikkulintuja

on

huomattavasti vähemmän.
Varsinkin naakat ja kesykyyhkyt, eli pulut, ovat
nokkelasti

Tarkkaa syytä varpusten ahdinkoon ei tiedetä. On

kaupunkirakennuksia pesäpaikkoinaan. Naakat

epäilty, että nykyajan tarkasti rakennetuissa taloissa ei

pesivät seinänrakosissa, kattoräystäillä sekä

ole enää pesimäpaikkoja tarpeeksi tarjolla. Varpusten

kirkontorneissa.

tutkiminen on tärkeää, koska niiden elinympäristö on

oppineet

käyttämään

Niiden

alkuperäisiä

sama kuin meidän ihmisten. Kun varpusilla ei mene

elinympäristöjä ovat puiden onkalot.

kaupungissa hyvin, se voi kieliä ihmisenkin kannalta
heikkenevistä olosuhteista.
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C. Vasikkasaaren lukuisat linnut
1. Vesilinnut

Kallaveden

rannalla

on

hyvä

aloittaa

lintuharrastus. Kirjaston lintukirjalla, kiikarilla ja
muistiinpanovälineillä pääsee jo hyvin alkuun.
Järvellä riittää tutkailtavaa vähäksi aikaa ja kun
lokit ja sorsat ovat tuttuja on helpompi oppia
tunnistamaan uusia lintulajeja. Jo vuodessa

Haapanakoiras ja vieressä naaras poikasten kanssa.

pystyy luomaan itselleen hyvän yleiskuvan

Vasikkasaari on hyvänä esimerkkinä lokkien elämästä.

tavallisimmista lajeista.

Saaressa elää yhdyskunnissa satoja nauru-, harmaaja

kalalokkeja.

Yhdyskunnissa

eläminen

onkin

merkittävä etu, sillä yhteistyö helpottaa niin poikasten
ruokkimista kuin myös suojautumista vihollisilta. Monet
vesilinnut, tiirat ja kahlaajat hakeutuvat pesimään
lokkiyhdyskuntien lähelle niiden tarjoaman suojan
takia.

Useimmiten

lokkiyhdyskunnat

tuhotaan,

kaikkoavat alueelta.
Naurulokki on yleinen näky Vasikkasaaren edustalla.
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käykin

niin,

myös

että

muut

jos

lintulajit

D. Piispanpuisto
1. Puistoalueiden merkitys

Luonto voi olla kaupunkilaisille tärkeä paikka
niin henkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisesti.

Valtaosa

suomalaisista

nykyisin

Puistoalueet vetävät kaupunkilaisia puoleensa,

Siitä

koska siellä voi harrastaa liikuntaa, nauttia

huolimatta ihmiset arvostavat mielipaikkoina

luonnosta ja rentouttaa aistejaan. Viheralueet

luontoalueita

tarjoavat

kaupunkimaisessa

asuu

ympäristössä.

enemmän

kuin

rakennettua

kaupunkilaisille

mahdollisuuden

ympäristöä. Kasvit, puut, vesi, korkeusvaihtelut

vetäytyä hetkeksi sivuun kaupungin kiivaasta

ja alueiden hyvä hoito ovat piirteitä, jotka

rytmistä.

miellyttävät

ihmisiä.

Toisaalta

viihtyisyyttä

vähentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset
aidat, parkkialueet, roskaisuus, huono hoito ja
liikenteen ruuhkaisuus. Mitkä ovat
mielestäsi

hyviä

ja

huonoja

sinun
piirteitä

kaupunkiympäristössä ja mitä niistä huomaat
tässä puistossa?
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Esimerkkinä kaupunkipuistosta on Snellmaninpuisto.

E. Mölymäen niityllä
1. Niityt – uhanalaiset perinnebiotoopit

Mölymäen päällä kasvaa pieni niittyalue. Tällaiset
niityt

kuuluvat

olennaisena

osana

kulttuurimaisemaan. Niityt ovat perinnebiotooppeja
– alueita, joilla kasvaa monia, jopa uhanalaisiakin
kasvilajeja. Muita perinnebiotooppeja ovat kedot,
ahot

ja

metsälaitumet.

luonnontilaisena enää

Tällaisia

alueita

erittäin harvassa!

on
Siksi

olisikin tärkeää pyrkiä säilyttämään monipuolisia
luontoalueita

ja

näin

ylläpitää

lajien

monimuotoisuutta.

Tällä

niityllä

voi

havaita

mitä

erilaisimpia

kasvilajeja, suorastaan kukkaloistoa! Koiranputki,
hiirenvirna, niittyleinikki ja metsäkurjenpolvi ovat
tyypillisiä niittyjen kasveja. Myös timotei, nokkonen,
koiranheinä

ja

poimulehti

kasvavat

alueella

monilukuisena.

Niittyjen kukkaloistoa.
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2. Pölyttäjät väriloiston äärellä

Keväisin niittyjen kasvit puhkeavat kukkaan. Ne
tarjoavat valtavan määrän erilaisia värejä tarjoten
kauneutta katseltavaksi. Kasvit itse käyttävät värejä
houkutellakseen pölyttäjiä. Pölyttäjien avulla kasvit
varmistavat kukkaloiston seuraavanakin kesänä, sillä

Hyönteiset

toimivat

pölyttäjät

pääasiallisina

pölyttäjinä.

imevät

kasvista

ravintoa

ja

samalla

useimpien
Näistä

kasvien

kauneimpina

levittävät kasvien siitepölyä auttaen näin kasveja

erottuvat

lisääntymään. Kukkien voimakas tuoksu on myös

ohdakeperhonen, amiraali, nokkosperhonen ja

tarkoitettu houkuttelemaan pölyttäjiä. Tuoksu on

ritariperhonen. Kimalaiset ja kukkakärpäset ovat

voimakkaimmillaan, kun pölyttäjät ovat liikkeellä.

myös tuttu näky niityillä. Hyönteisten lisäksi linnut

erilaiset

perhoset,

kuten

ja muut eläimet voivat toimia kasvien siitepölyn
levittäjinä tuulen ohella.

Ohdakeperhonen, nokkosperhonen, ritariperhonen, amiraali
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ja neitoperhonen ovat niittyjen kauniita perhosia.

F. Valkeisenlammen luonnonympäristö
1. Puulajien kirjoa

Valkeisenlampi

on

luonnonympäristöltään

suurelta osin ihmisen muokkaamaa. Alueen
kasvit

ovat

pääosin

pensaslajeja

sekä

istutettuja

puu-

ja

puutarhakasveja.

Erityisesti eri puulajit ovat alueella hyvin
edustettuina. Voit yrittää esimerkiksi luontotai kasvikirjan avulla etsiä löydätkö kaikki
mainitut!
Yllä lehmuksen, oikealla jalavan ja
alhaalla vaahteran lehtiä.

Valkeisenlampi jakaantuu puistomaiseen alueeseen
sekä

mäntymetsäalueeseen.

Puistomaisella

alueella kasvavia puulajeja ovat metsälehmus,
jalava, hopeapaju, lehtikuusi, vaahtera ja tammi.
Lammen eteläpäässä oleva mäntymetsäalue on
täynnä vanhoja mäntyjä, hies- ja rauduskoivuja,
pajuja, raitaa, pihlajaa ja kuusta.
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2. Rehevöityminen

Kasvit tarvitsevat kasvamiseensa välttämättömiä
ravinteita. Näitä ravinteita voi joutua vesistöihin
liikaa, mikä aiheuttaa kasvien perustuotannon
lisääntymisen. Tätä perustuotannon lisääntymistä
kutsutaan rehevöitymiseksi. Rehevöityminen voi
aiheuttaa monia muutoksia lammen lajistossa,
esimerkiksi kalalajeissa. Rehevöitymisellä voi olla
myös

monimuotoisuutta

edistäviä

vaikutuksia,

erityisesti kasvi- ja lintulajeille. Valkeisenlammella
lammen rehevöitymisestä nautiskelevat erityisesti
naurulokit ja haapanat!

Valkeisenlammelle tuleva vesi tulee valumana
ympäröiviltä seuduilta. Muuta tulovirtausta lampeen
ei ole ja poisvirtaus lammelta tapahtuu putkea pitkin
Kallaveteen.

Nämä

seikat

edistävät

pienen

kaupunkilammen rehevöitymistä. Rehevöitymisen
seurauksena
myrkyllisiä

lisääntyneet
ja

virkistyskäyttöä.

näin

levät

voivat
Esimerkiksi

voivat

haitata

olla

lammen

tuollaisessa

Valkeisenlammella rehevöityminen näkyy valtavina

leväpuurossa uiminen voisi tuntua aika ikävältä, vai
mitä!

levälauttoina, joiden päällä naurulokkikin voi seistä.
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3. Yleistä Väinölänniemen luonnonympäristöstä
Väinölänniemi
puistomainen

on

virkistysalueena

kaupunkiluonnon

Väinölänniemen edustalla sijaitseva Varvisaari on

toimiva

ympäristö

keskustan

aivan

alueen

luonnonympäristöistä

Kuopion keskustan tuntumassa. Alueelta voi innokas

luonnonvaraisin. Sieltä löytyy vielä koskematonta

luonnontarkkailija

kangasmetsää,

löytää

mitä

erilaisimpia

avokallioita

ja

lehtomaista

luonnonkohteita. Alueelta löytyy niin rakennettua

metsää. Varvisaari alkaa olla kuitenkin lähes

puistomaisemaa

vanhaa

kokonaan rakennettu; polulla pysytteleminen on

mäntymetsääkin. Erilaiset puulajit sekä ranta- ja

siis paikallaan, jotta saaren asukkaiden rauha ei

vesikasvit ovat hyvin edustettuina. Alueella esiintyvät

häiriintyisi.

kuin

luonnontilaista

runsaslukuisina ihmisen toiminnasta hyötyvät eläimet,
kuten orava, siili, varis ja lokit. Nämä kaikki eläimet
hyötyvät kaupungin läheisyyden tarjoamista ruokailuja suojapaikoista.

Väinölänniemi on hyvä esimerkki kaupunkiluonnosta
ja siitä, kuinka keskustan läheisyydessä saadaan
hyvin

säilytettyä

rakennettu

luonnonympäristöjä.

pääosin

Alue

virkistyskäyttöön,

on

muita

rakennuksia alueella on vähän.
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Väinölänniemen monipuolista kaupunkiluontoa.

3.1. Väinölänniemen luontopolut
Väinölänniemen

luontopoluissa

on

kaksi

Ensimmäinen luontopolku alkaa Väinölänniemen

reittivaihtoehtoa: Väinölänniemen puistoalueelta

puistoalueelta,

alkava

Varvisaaren polku lähtee Rönön ja Varvisaaren

Väinölänniemen

kierros

sekä

Rönön

vieressä sijaitseva Varvisaaren polku.

yhdistävän
katkoviiva

•

2 km pitkällä Väinölänniemen kierroksella

tenniskenttien

kävelysillan
näyttää

yläpuolelta.

jälkeen.

reitin

Oranssi

Väinölänniemen

kierrokselta Varvisaaren polulle.

(kartalla sininen viiva, pisteet 1-10) kuljetaan
kevyen

liikenteen

ja

lenkkipoluilla.

Väinölänniemen reittiä ei ole merkitty maastoon,

Väinölänniemen kierroksella tutustutaan mm.

ainoastaan

kaupunkiluontoon,

Varvisaaren

jääkauden

•

väylillä

vesi-

jälkiin

ja

ja

rantakasveihin,

päästään

myös

kartalla
polku

näkyvät

opastuspisteet.

noudattelee

vanhojen

ruskeiden tolppien merkitsemää reittiä. Pisteisiin

bongailemaan lintuja.

liittyvä opastusteksti löytyy tästä vihkosesta.

0,7 km:n mittainen Varvisaaren polku (kartalla

Tervetuloa tutustumaan kaupunkiluontoon!

oranssi

viiva,

helppokulkuista
tutustutaan

mm.

pisteet
polkua.

A-E)

seurailee

Matkan

Kallaveteen

ja

varrella
metsien

elämään. Varvisaari on suurelta osin rakennettu,
muista kunnioittaa saaren asukkaiden rauhaa!
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3.2. Väinölänniemen kierroksen opastuspisteet
1. Väinölänniemen kaupunkipuisto
Väinölänniemen kierros alkaa puistoalueelta, joka on
yksi

maamme

vanhimmista

kaupunkipuistoalueista.

1800- luvun loppupuolella kaupunki sai maat haltuunsa
ja

rupesi

suunnittelemaan

silloiselle

Pappilan-

ja

Kinnulanniemelle puistoa. Isoja mäntyjä ja kuusia
poistettiin

ja

pensaslajeja.

tilalle

istutettiin

Väinölä-

paljon

ravintolan

eri

mukaan

puu-

ja

nimetty

Väinölänniemi on jo alusta asti toiminut kaupunkilaisten
virkistymisalueena. Alueella on toiminut jopa teatteri ja
kylpyläkin!

Suojeltujen hopeapajujen rivistö reunustaa Väinölänniemen teitä.

Istutusten myötä Väinölänniemeltä voi löytää mitä
erilaisimpia

puu-

ja

pensaslajeja.

Metsälehmus,

lehtikuusi, pihlaja, hies- ja rauduskoivu, terva- ja
harmaaleppä, mänty, kuusi, vaahtera, tuomi, pajut,
terttuselja,

koiranheisi

ja

juhannusruusu

ovat

esimerkkejä alueen lajistosta. Kierroksen aikana voit
yrittää katsella, löydätkö kaikki mainitut!

.
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Väinölänniemen puistoalue.

2. Pienen lammen monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan koko
elämän kirjoa. Se voidaan jakaa kolmeen eri
osaan:

elinympäristöjen

monimuotoisuuteen,

lajien monimuotoisuuteen ja lajien perimän
monimuotoisuuteen. Nämä kaikki kolme ovat
tekijöitä, joita tulee suojella ja turvata. Maailman
luonnonsäätiön
maapallon

(WWF)

luonnon

arvion

mukaan

monimuotoisuudesta

on

hävinnyt jopa kolmannes viimeisten 30 vuoden
aikana.

Tämä

kertoo

huolestuttavasti

Väinölänniemen lampi on monimuotoinen alue keskellä kaupunkimaisemaa.

siitä,

Väinölänniemen

kuinka erityisesti ihmisen toimesta tapahtuva

kaikkea

elävää

luontoa,

lampi

on

erittäin

monimuotoinen. Pienellä alueella kasvaa paljon eri

hävitys uhkaa koko luonnon kirjoa. Muista siis
kunnioittaa

pieni

kasvilajeja, niin rantakasveja, vesikasveja kuin

näin

kaupunkiluontoon

saamme nauttia luonnon monimuotoisuudesta

sopeutuneita

kasvejakin.

Niittysuolaheinä, poimulehti, luhtalemmikki, ranta-

mahdollisimman pitkään!

alpi,

keltakurjenmiekka,

nurmitädyke

ja

mesiangervo ovat tuttuja esimerkkejä lammen
lukuisista kasveista. Lampi houkuttelee paikalle
myös paljon sorsia, erityisesti pullasorsiksi kutsutut
sinisorsat viihtyvät lammella ihmisten ruokinnan
vuoksi.
Keltakurjenmiekka ja mesiangervo ovat monipuolisen lammen eliöstöä.
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Kaikenlaista

ruokintaa

tulisi

välttää, jotta luonto säilyisi tasapainoisena!

kuitenkin

3. Lintuja bongaamaan!

Unholanniemi

on

bongailla

oivallinen

paikka

lintuja!

Keväällä

rantakasvillisuuden suojissa piileskelee jos
jonkinlaista vesilintua: sinisorsat siivilöivät
pyrstö

pystyssä

ruokaansa

matalasta

vedestä ja silkkiuikku sukeltaa kalojen
perään.

Rantapensaikossa

voi

tavata

Kaupunkialueilla lokit ovat yleisimpiä lintuja
rantojen ja sataman tuntumassa, siellä missä
niille on eniten ravintoa tarjolla. Hiukan lokkia
muistuttavia tiiroja voi tavata lentelemästä
järven päällä esittelemässä kalastustaitojaan.
Kiikareiden

Tuttu sorsalintu, telkkä, on soitimella.
Vieressä tiira valmistautuu
kalastamaan. Alla oleva haapana on
yleinen sorsalintu kaupunkialueilla.

Kuvassa selkälokki.

lintuja

voi

tarkkailla

kauempaakin ja seurata niiden touhuja.

myös ruokokerttusen tai pajulinnun.

Kaupunkialueiden rannoilla lokit ovat yleisimpiä lintuja.

avulla
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4. Vedenpinnan korkeuden vaihtelut
Tärkein yksittäinen
vaikuttava

tekijä

Kallaveden vedenkorkeuteen
on

sademäärä.

Myös

sateen

ajoittumisella eri vuodenaikoihin, sen olomuodolla ja
siten

myös

lämpötilalla

vedenkorkeuteen.

Lumena

on

suuri

satava

vesi

vaikutus
ei

valu

pohjavesiin ja edelleen vesistöihin, vaan varastoituu
maan pinnalle, kunnes lämpötilan nousu keväällä saa
aikaan sulamisen. Tätä seuraa tulvahuippu virtaaviin
vesiin ja edelleen järviin. Järven suuresta koosta
johtuen

myös

sulan

kauden

haihdunnalla

on

huomattava vaikutus vedenkorkeuteen.

Tässä opastuspisteessä on nähtävillä kallioon hakattu
Valapaton viiva vuodelta 1899, jolloin monet Suomen
järvet

olivat

nousseet

tulvakorkeuteen

edellisten

vuosien runsaiden sateiden takia.

Valapaton viivaan on merkitty vedenpinnan korkeudet
useilta eri vuosilta.
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5. Luonnonvoimat muovaavat maisemaa

Väinölänniemi kuuluu Niuvan ja Harjulan suunnalta
alkavaan, ruutukaavakaupungin alla kulkevaan,
vaatimattomaan harjujaksoon. Tämä jääkauden
aikana jäätikköjoen kasaama hiekkamuodostelma
jatkuu

Väinölänniemeltä

vedenalaisena

kohti

Hietasalon ja Iivarinsalon saaria.

Väinölänniemen

eteläosassa

on

useita

hienoja

avokallioita, joille aurinko paistaa
pitkin päivää. Kalliot
.
ovatkin hiekkarantojen ohella suosittuja auringonpalvojien
retkipaikkoja. Niemen pohjoisosa on hiekkaperäistä ja
rehevämpää. Alueen kaikki kalliopaljastumat ja jyrkänteet
ovat tonaliittigneissiä, joka on koko Euroopan vanhinta
kivilajia.
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6. Mänty, honka vai petäjä?

Peräniemen

kärjessä

voit

ihailla

savolaista

järvimaisemaa vanhojen mäntyjen varjossa. Mänty
kasvaa

ihanteellisella

paikalla

jopa

30-35

metriä

korkeaksi ja se voi saavuttaa reippaasti yli 500 vuoden
iän. Vanhin Suomessa elävä mänty on jopa 800-vuotias!

Pitkän elämänsä päätteeksi jotkut männyt kuolevat
pystyyn. Kuoren irrottua kuivaa, pystyyn kuollutta
mäntyä sanotaan keloksi. Puun kelottuminen vie joitakin
kymmeniä vuosia, ja sen jälkeen kelo saattaa pysyä
pystyssä parisataa vuotta. Kun suuri kelo viimein
kaatuu, sen lahoaminen maassa voi kestää vielä
parisataa vuotta.

Yhden männyn koko kierto voi siis
Peräniemi on vanhojen korkeiden kilpikaarnaisten

kestää parhaimmillaan jopa yli 1200 vuotta!

mäntyjen valtaama.
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7. Kenen pönttö onkaan tämä?

Telkkä on mustavalkoinen kokosukeltaja, sorsalintu,
jota aiemmin kutsuttiin suomen kielellä sotkaksi.
Kalevalassakin sotka mainitaan jopa maailman
synnyttäjänä! Telkän kullankeltainen silmä erottuu
selvästi

sen

kolmionmallisesta

päästä.

Juhlapuvussaan soitimella telkkäkoiraan pää hohtaa
vihertävän mustana.

Telkänpöntössä on suuri pyöreä aukko.

Peräniemen

rantametsään

on

viety

monia

linnunpönttöjä. Näistä telkänpöntön eli uuton tunnistaa
isosta pyöreästä lentoaukosta. Ihminen on rakentanut
jo pitkään telkänpönttöjä, aluksi kerätäkseen telkän
munia ravinnoksi. Noin kuukauden haudonnan jälkeen
poikaset kuoriutuvat, jonka jälkeen emo houkuttelee
poikasia

hyppäämään

lähimpään vesistöön.

Telkkäkoiras soitimella juhlapuvussaan.
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pesästä

ja

johdattaa

ne

8. Käpytikka on Suomen yleisin tikka
Peräniemestä löytyy runsaasti tikan jättämiä jälkiä.
Yleisimmät lajimme ovat käpytikka ja palokärki.
Tästä

puusta

perheelleen.

tikka

Tikka

on

tekee

nakutellut
myös

ruokaa

pesäkolonsa

nakuttamalla onkalon lahoon haapaan, leppään tai
koivuun. Alkukesästä

voikin kuunnella jatkuvaa

piipitystä puiden koloista.

Tikat

voivat

nakutella

puita

muistakin

syistä.

Kevättalvella tikkojen pärryyttely yltyy ja linnut
hakeutuvat mahdollisimman kovalle puulle kuten
keloille.

Silloin

on

Pärryyttelijäkoiras
mahdollisimman

kyse

kevätsoitimesta.

haluaa

rummuttaa

kovaäänisesti

houkutellakseen

naaraita ja karkottaakseen kilpailevat koiraat.

Mahtavimmat soundit saa aikaan kaupunkilaistunut
Tikan nakuttamia koloja Peräniemen puissa.

tikka,

joka

hoksaa

rummuttaa

katulamppujen

metallikuoria! Ääni kaikuisi todella kauas, ellei
liikenteen meteli peittäisi sitä alleen.
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9. Veden ja rannan kasveja
Saavuttaessa
huomata

hietikkoiselle

sen

Keiliniemelle

kupeessa

kasvavan

voit
paljon

rantakasveja. Voit huomata niin tervalepän kuin
myös pajutkin. Vesirajassa kasvaa paljon vehkaa,
mutta myös lisäksi kurjenjalkaa, kurjenmiekkaa,
rentukkaa, järviruokoa, isosorsimoa, järvikortetta,
rantaluikkaa,

jouhivihvilää

ja

saroja.

Rannan

kasvirunsaudesta on myös helppo löytää rantakukka,
ranta-alpi ja terttualpi.

Keiliniemessä voisikin olla hyvä paikka miettiä
kasviharrastuksen aloittamista, sillä rannalta löytyy
niin yleisimpiä rantojemme kasveja kuin myös
joitakin harvinaisuuksiakin. Keiliniemen kaltainen
rehevä ranta antaa suojaa niin keväisin kuteville
Keltainen kurjenmiekka on yksi rannan

kaloille kuin myös monille muille rannan pienille
eläimille.

Onkin

tarkkailla

mitä

mielenkiintoista
kaislikon

kuunnella

suhinassa

näyttävimmistä kasveista.

ja

tapahtuu

milloinkin.
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10. Kaupunkiluonnon monet kasvot
Rakennetut
Kaupunki

on

ihmiselle

luontainen

elinympäristö.

Kaikesta

muodostaa tiiviitä yhteisöjä. Ihmisen aiheuttama vilkas

huomiota

Tästä vaikutuksesta kaupunkeihin onkin muodostunut
voidaan

kasveille

oloista

osaksi

luonto

on

ihmisen

oppinut
elämää

kaupungeissa mitä erilaisimmilla tavoilla! Kiinnitä

ovat vaikuttaneet omalta osaltaan myös luontoon.

jolle

huolimatta

sopeutumaan

liikenne, yhteydet kaukomaihin ja tiivis rakentaminen

kaupunkiluonto,

tekevät

haastavia, sillä maaperää kasvamiseen ei löydy.

Ihminen on sosiaalinen laji, jolle on ominaista

erityinen

pinnat

esimerkiksi

portaiden

tai

asfaltin

kolosiin – kasvit käyttävät kaikki tilaisuudet

nimetä

hyväkseen!

tyypillisiä piirteitä.

Suurestakin kaupungista löytyy paljon luonnontilaisia
alueita, niittyjä, ketoja, metsiköitä ja kallioita. Näillä
alueilla luonnonolot ovat samanlaiset kuin kaupungin
ulkopuolellakin ja ne voivat toimia useiden eliöiden
turvapaikkana.

Ihmisen

mukana

voi

kulkeutua

kaupunkialueille sellaisia eliöitä pitkienkin matkojen
takaa, joita ei sieltä muuten löytyisi. Kaupunki tarjoaa
paljon

suojapaikkoja

ruokailumahdollisuuksia

ja
rohkeimmille

erityisesti
kaupungin

asukeille. Ujot eivät kaupungissa pärjää, melu ja
liikenne pitävät tällaiset asukit kaukana!
Kaupunkiluonnossa voi nähdä vaikka sorsaemon poikueensa kanssa.
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3.3. Varvisaaren polun opastuspisteet
A. Kallion kestävät sammalet
Varvisaaren

polku

alkaa

Rönön

ja

Varvisaaren

Kalliojyrkänteellä

kasvaminen

ei

kuitenkaan

ole

yhdistävän kävelysillan jälkeen, josta portaat nousevat

helppoa. Kesäisin valoa kasvuun on yllin kyllin, mutta

korkealle kallioiden päälle. Tällaisilla jyrkänteillä

ja

kuivaan aikaan sadetta ei ehkä saada pisaraakaan

kallioalueilla kasvaa runsaasti erilaisia sammalia, joiden

pitkiin aikoihin. Syksyisin vettä tulee runsaasti, mutta

monimuotoisuutta

valoa on liian vähän. Talvella suojaava lumikerros on

voi

ihailla

parhaiten

luupin

tai

suurennuslasin avulla. Yksittäinen sammalenverso on

paljon

kuin

ankarinta on kuitenkin alkukeväästä. Päivisin aurinko

pieni

sammallajit

taideteos!

Maasta

rahkasammal,

löytyvät

yleisimmät

kerrossammal

ohuempi

kuin

maan

pinnassa. Kaikkein

ja

voi lämmittää kallionjyrkännettä lähes hellelukemiin

seinäsammal. Viimeksi mainittua käytettiin aikanaan

asti, mutta yöllä pakkanen saattaa kiristyä saman

seinien tiivistämiseen, mistä se on saanut nimensäkin.

verran

nollan

kuitenkin

alapuolelle.

sopeutumaan

Sammalet
näihin

kykenevät
äärimmäisiin

olosuhteisiin – ne selviävät paljon hurjemmista
koetuksista kuin siemenkasvit konsanaan.

Kalliolla kasvava seinäsammal.
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B. Männikön pioneerit
Kallio on kasvupaikkana paljon kuivempi ja karumpi

Sammalilla ei ole varsinaisia juuria, joten ne imevät

kuin metsämaa, lehdosta puhumattakaan. Ruohojen ja

tarvitsemansa kosteuden ja ravinteet suoraan ilmasta

kukkien sijaan yleisimpiä kasveja ovat sitkeät varvut,

ja sadevedestä. Ne viihtyvät parhaiten kosteissa

kuten

paikoissa, joten tältäkin kalliolta niitä löytyy eniten

puolukka

ja

mustikka,

ja

oikein

ohuen

maakerroksen päältä löytyy lähinnä sammalta ja

painaumista ja koloista.

jäkälää.
Jäkälät luokitellaan sieniin, mutta todellisuudessa ne
muodostuvat

kahdesta

eliöstä,

sienestä

ja

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.
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C. Metsälintujen konsertti
Metsän siimeksessä luonnon rauha on
rikkomaton.

Mikä

olisikaan

parempi

paikka istahtaa kuuntelemaan luontoa!
Siellä voi kuulla peipon laulavan tuttua
luritustaan tai nähdä kirjosieppokoiraan
pesäkolollaan. Metsä on täynnä elämää,
jonka hiljainen kulkija parhaiten huomaa!
Peippokoiraan laulu on kaikille varmasti tuttu.

Varvisaaren

mäntymetsässä

elelevät

peippokoiraan ja kirjosiepon ohella monet
muut metsän linnut. Laulurastaan laulu on
kaunista

kuunneltavaa,

kun

Parhaiten lintujen bongaus onnistuu

taas

räkättirastas räkättää niin, että monet

kiikareiden
Kirjosieppokoiras pesäkolollaan.

muista äänistä peittyvät tämän alle. Varis

avulla.

Näin

linnut

voi

havaita puuhissaan läheltäkin! Muutoin
pienikin oksan rasahdus voi karkottaa

ja harakka ovat tuttuja kaupunkiluonnon

linnun tiehensä.

eläimiä, jotka viihtyvät ihmisasutuksen
liepeillä tähteiden äärellä.
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D. Lehtomainen metsä
Kuopionniemi on Pohjois-Savon lehtokeskuksen

Myös lepät ja haavat viihtyvät kosteilla lehtoalueilla.

rehevintä aluetta, jonka syntyyn on vaikuttanut

Lehdoissa viihtyvät runsaan kasvillisuuden lisäksi

hienoainesta

myös monet metsän eläimet. Etenkin lintujen määrä

runsaasti

sisältävä

ravinteikas

maaperä. Kuopion lehtomaisten metsien runsaus on

on

valtava, sillä peräti kolmannes Kuopion metsistä on

moninkertainen

verrattuna

kangasmetsiin.

Lehdoissa tavattavia tavallisimpia lintulajeja ovat

lehtojen tai lehtomaisten metsien peitossa!

peipot ja rastaat, ja saattaapa sitä hyvällä tuurilla
kohdata myös sirittäjänkin laulua.

Käenkaali on Keski-Suomen lehtojen kasvi, jonka
kukat

peittävät

kenttäkerrosta
yleisemmin

suurinakin
keväisin.

mattoina
Kuopion

lehtokasvillisuutena

lehdon
seudulla

tavataan

myös

muita ruohovartisia kasveja, kuten esimerkiksi
saniaisia, sudenmarjaa, kieloja, mesiangervoa ja
lisäksi pensaskerroksesta tuomia ja lehtokuusamaa.
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E. Kallaveden vaiheet
Mitäpä olisi Kuopio ilman Kallavettä! Tämän Pohjois-

eli 102 m merenpinnan yläpuolella. Murrosvaiheessa

Savon suurimman ja koko Suomen seitsemänneksi

Kallaveden muoto muuttui monta kertaa. Nykyisen

suurimman järven alkutaival on peräisin noin 10 000

muotonsa Kallavesi sai noin 3500 vuotta sitten.

vuoden takaa. Silloisen 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
osana.

merestä
Ensin

Pohjanlahtea.

yhtenä

Kallavesi

suuren
laski

Maankohoamisen

Ancylusjärven
länteen,
yhä

kohti

edetessä

muodostui Suur-Saimaa, joka noin 6000 vuotta sitten
puhkaisi uuden uoman kaakossa Vuoksen kautta
Varvisaaresta Kallaveden maisemaa, jota nykyään hallitsevat rakentamisen eri muodot.

Suomenlahteen. Veden pinta oli tuolloin noin 20 metriä
nykyisen Kallaveden pintaa korkeammalla
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