KUOPION KAUPUNKI
Koulutuspalvelukeskus
Ympäristönsuojelutoimisto

Neulamäen koulun

LUONTOPOLUT
______________________________________________________________________

Mari Wikholm

Sisällys
1. Ohjeita luonnossa liikkujalle

3

Varusteet

3

Retkeily Neulamäen luonnonsuojelualueella

4

Luonnossa liikkujan muistilista

5

2. Yleistä Neulamäen luonnonympäristöstä

6

3. Neulamäen koulun luontopolut

7

Kartta

8

3.1. Neulamäen näköalareitin opastuspisteet

9

3.2. Vuorilammen kierroksen opastuspisteet

25

3.3. Pölkkypuron polun opastuspisteet

31

4. Lähteet

38

Kartat
Mari Wikholm
Kartan julkaisulupa: diaarinumero MML/121/033/2009

Piirrokset
Helena Rönkä

2

Valokuvat
Jari Nenonen
Eila Pulkkinen
Mari Wikholm

1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet

Neulamäen luontopolut ovat pääosin helppokulkuisia, mutta

Kameran linssin läpi voi metsästää hienoja

jalkaan on hyvä valita tukevat ja kosteutta kestävät kengät.

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

Lenkkarit säilyvät kastumatta vain kuivimpina kesäpäivinä,

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

jolloin taas kyyt saattavat olla liikkeellä. Pitkähihainen paita

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

ja pitkälahkeiset housut suojaavat hyttysenpistoilta.
Pahimpaan ötökkäaikaan kannattaa suojautua
hyönteiskarkotteen avulla.

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

3

Retkeily Neulamäen luonnonsuojelualueella
Saat:

Et saa:

liikkua jalan ja hiihtäen

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille esimerkiksi

pyöräillä pääulkoilureiteillä

meluamalla asutuksen lähellä

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

häiritä lintuja, riistaeläimiä tai niiden pesiä

onkia ja pilkkiä

kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta

uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.

pitää mukanasi koiraa tai muuta lemmikkiä – mutta vain

tehdä avotulta muualle kuin Vuorilammen tulipaikalle

kytkettynä!

roskata ympäristöä
ajaa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä maastossa
harrastaa kalliokiipeilyä
kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia
telttailla tai leiriytyä
Neulamäen luonnonsuojelualueella
jokamiehenoikeuksia on rajoitettu alueen
luonnonarvojen turvaamiseksi.

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 Neulamäen luonnonympäristöstä
Kolmisopen-Neulamäen luonnonsuojelualue on

Metsän nisäkkäiden tarkkaileminen on kiehtovaa

määritelty luontoarvoiltaan jopa kansainvälisesti

mutta vaatii kärsivällisyyttä ja ripauksen hyvää

merkittäväksi. Tämän 230 hehtaarin kokoisen

onnea. Tarkkailijan kannattaa retkeillä ilta- tai

suojelualueen komeimpia piirteitä ovat suuret

aamuhämärissä, piiloutua pensaiden tai puiden

korkeuserot ja upeat näköalat. Suuri Neulamäki

katveeseen ja pysytellä mahdollisimman hiljaa.

kohoaa noin 120 metriä Kallaveden yläpuolelle ja on

Neulamäellä saattaa nähdä esimerkiksi hirven,

yksi Kuopion korkeimmista huipuista. Jylhät

supikoiran, ketun, mäyrän tai jopa uhanalaisen

kallioseinämät putoavat äkkijyrkästi aluetta halkovaan

liito-oravan. Talviretkellä jälkien tunnistaminen ja

rotkolaaksoon, jossa kimaltelee kaunis Vuorilampi.

seuraaminen ovat jännittäviä elämyksiä.

Maisemien lisäksi Neulamäen luontoarvot perustuvat
monipuoliseen ja vaateliaaseen lajistoon. Alueella
kasvaa useita harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja,
kuten eksoottisen näköinen tikankontti,
hyväntuoksuinen hajuheinä ja harvinainen kalliokielo.
Lintuharvinaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi vanhan
metsän asukkaat pikkusieppo ja idänuunilintu.
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3. Neulamäen koulun luontopolut
Neulamäen koulun luontopolussa on kolme

1,5 km:n mittainen Pölkkypuron polku (kartalla

reittivaihtoehtoa:

vihreä katkoviiva) kulkee osin poluttomassa
maastossa ja vaatii hieman suunnistamista.

3,5 km pitkällä Neulamäen näköalareitillä

Pölkkypurolla perehdytään sekä luontaisiin että

(kartalla punainen viiva) kuljetaan polkuja pitkin.

ihmisen muuttamiin soihin ja metsiin.

Reitillä tutustutaan maisemaa muokkaaviin

Opastuspisteitä on 9 (A-F ja 15-16).

ikivanhoihin voimiin, kalliomännikön elämään ja
jääkauden jälkiin yhteensä 16 opastuspisteessä
(kartalla pisteet 1-16).

Luontopolut alkavat urheilukentältä Neulamäen
koulun takaa (Raiviopolku). Opastuspisteisiin

2,7 km pitkä Vuorilammen kierros (kartalla

liittyvät tekstit löytyvät tästä vihkosesta.

sininen pisteviiva) seurailee enimmäkseen
merkittyä luontopolkureittiä. Vuorilammen

Tervetuloa Neulamäen koulun luontopoluille!

kierroksella voi nähdä niin tulta kuin vettäkin ja
kuulla metsälintujen ääniä. Opastuspisteitä on 8
(kartalla pisteet a-f ja 15-16).
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Kartta
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3.1. Neulamäen näköalareitin opastuspisteet
1. Hirveästi hyönteisiä

Suomesta tunnetaan noin 42 000 eliölajia.
Selkärankaisten osuus on häviävän pieni, vain
alle 400 lajia. Kasveja on määritetty noin 15 000.
Selkärangattomia eläinlajeja on noin 25 000,
josta 20 000 kuuluu hyönteisiin.

Suurin hyönteislahko ovat pistiäiset, joihin
kuuluvat niin muurahaiset kuin mehiläisetkin.
Erilaisia pistiäislajeja on määritetty jo lähes
6000. Kaksisiipisiä eli hyttysten ja kärpästen
sukulaisia tunnetaan noin 5000 lajia.
Kovakuoriaiset tulevat kolmansiksi 4000 lajillaan.
Päiväperhoset tunnetaan parhaiten, mutta niiden
lajikirjo jää 114 lajillaan varsin vaatimattomaksi.
Kaikista Suomen eliölajeista noin puolet on hyönteisiä.
9

2. Keloja ja aihkeja

Luonnontilaisessa kalliomännikössä voi ihailla
aihkeja eli vanhoja, kilpikaarnaisia petäjiä.
Kilpikonnan kilpeä muistuttava kuori muodostuu
hitaasti mäntyyn sen ikääntyessä, ja paksu kuori
suojaa suurta puuta tehokkaasti vaikkapa
metsäpaloilta.

Mänty voi saavuttaa yli 500 vuoden iän – vanhin
Suomessa elävä mänty on jopa 800-vuotias! Pitkän
elämänsä päätteeksi jotkut männyt kuolevat
pystyyn. Kuoren irrottua kuivaa pystyynkuollutta
mäntyä sanotaan keloksi. Puun keloutuminen 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 kestää parhaimmillaan jopa yli 1200
vuotta!

Laskevan auringon valo kultaa kelon.
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3. Savolainen mäkimaisema
Yksi voimakkaista maiseman muokkaajista oli viimeisin

Pohjois-Savon maisemaa luonnehtivat metsäiset

jääkausi. Parin kilometrin paksuinen jäämassa virtasi hitaasti

mäet ja laaksot. Korkeuserot ovat melkoiset:

luode-kaakko-suunnassa ja raapaisi mukaansa pehmeitä

Neulamäen korkein huippu yltää yli 70 metriä

kallionkohtia murskaten kiviaineksen irtonaiseksi maa-

Vuorilammen yläpuolelle ja jopa 120 metriä

ainekseksi. Kovempien kivilajien kohdat kestivät kulutusta

Kallaveden pintaa korkeammalle. Aivan Vaara-

paremmin ja näkyvät nykyisessä maisemassa mäkinä.

Suomen jylhyyteen ei Savossa päästä, mutta

Pehmeämpien kivilajien kohdat muodostavat puolestaan

järvien runsaus tekee maisemasta Karjalaa

luode-kaakko-suuntaisia laaksoja. Jäätikön ruoppaamiin

vaihtelevamman, kenties kauniimmankin.

ruhjeisiin ja laaksoihin muodostuivat Järvi-Suomen

Kauneushan on aina katsojan silmissä.

tuhansien saarien kirjomat vesistöt, joista Kallavesi on hyvä
esimerkki.

11

4. Tikkojen pärryyttely

Neulamäessä asuu runsaasti erilaisia tikkoja, joista
yleisimmät ovat käpytikka ja palokärki. Tätä puuta
tikat ovat takoneet ahkerasti, todennäköisesti
etsiessään kaarnakuoriaisia tai hevosmuurahaisia
ruuakseen.

Tikat voivat nakutella puita muistakin syistä.
Kevättalvella tikkojen pärryyttely yltyy ja linnut
hakeutuvat mahdollisimman kovalle puulle kuten
keloille. Silloin on kyse kevätsoitimesta.
Pärryyttelijäkoiras haluaa rummuttaa
mahdollisimman kovaäänisesti houkutellakseen
naaraita ja karkottaakseen kilpailevat koiraat.
Mahtavimmat soundit saa aikaan kaupunkilaistunut
tikka, joka hoksaa rummuttaa katulamppujen
metallikuoria! Ääni kaikuisi todella kauas, ellei
liikenteen meteli peittäisi sitä alleen.
Puu kuin tikkojen kerrostalo.
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5. Lintujen tarkkailu harrastuksena

Neulamäellä on hyvä aloittaa lintuharrastus.
Kirjaston lintukirjalla, kiikarilla ja
muistiinpanovälineillä pääsee jo hyvin alkuun.
Pihapiirissä ja lähimetsässä riittää tutkailtavaa
vähäksi aikaa, ja kun talitintit, peipot ja varikset ovat
tuttuja, on helpompi oppia tunnistamaan uusia
lintulajeja. Jo vuodessa pystyy luomaan itselleen
hyvän yleiskuvan tavallisimmista lajeista.

Neulamäen maston juurella olevassa näkötornissa
(ks. kartta sivulla 5) on helppo tarkkailla lintuja.
Etenkin kevät- ja syysmuuton aikaan tornista on
mukava seurailla vilkasta lentoliikennettä:
kurkiauroja, toitottavia joutsenia, hanhia,
petolintuja… Hyvällä onnella voi nähdä jopa
Peipon reipas viserrys on helppo oppia tunnistamaan

mahtavan kotkan kaartelemassa taivaalla.
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6. Muurahaisten työnjako

Suuri muurahaiskeko on varsinainen
miljoonakaupunki. Pesässä asuu yleensä yksi
kuningatar, jonka ainoa tehtävä on jälkeläisten
tuottaminen. Valtaosa jälkeläisistä on
työläisnaaraita, joilla on mitä moninaisimpia
tehtäviä. Rakennusmestarit korjailevat kekoa
neulasten ja kaarnanpalojen avulla. Lastenhoitajat
huolehtivat munista, toukista ja koteloista. Osa
muurahaisista on erikoistunut maanviljelijöiksi ja
karjanhoitajiksi: ne viljelevät sienirihmastoa keossa
ja huolehtivat kirvoista. Kirvoista lypsetään
mesikastetta ruuaksi ja niitä paimennetaan kuin
lehmiä. Sotilaat huolehtivat niin muurahaisten kuin
karjankin turvallisuudesta. Joillakin muurahaisilla on
jopa omat säätieteilijänsä: ne pitävät huolen siitä,
että pesän uudet kuningattaret lähtevät
häälennolleen vain hyvällä kelillä.
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7. Männikön pioneerit

Kallio on kasvupaikkana paljon kuivempi ja karumpi

Sammalilla ei ole varsinaisia juuria, joten ne imevät

kuin metsämaa, lehdosta puhumattakaan. Ruohojen

tarvitsemansa kosteuden ja ravinteet suoraan ilmasta

ja kukkien sijaan yleisimpiä kasveja ovat sitkeät

ja sadevedestä. Ne viihtyvät parhaiten kosteissa

varvut, kuten puolukka ja mustikka, ja oikein ohuen

paikoissa, joten tältäkin kalliolta niitä löytyy eniten

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.

Mustikka ja puolukka ovat tärkeimpiä luonnonmarjojamme.
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8. Muinainen merenranta

Jos ajassa siirryttäisiin noin 10 000 vuotta taaksepäin,

Maisemaa täplittäisivät pienet, karut saaret, joilla kasvaisi

seisoisit nyt vähintään polviasi myöten Itämeressä – tai

matalaa tunturikasvillisuutta ja kitukasvuisia koivuja.

oikeammin Yoldiameressä. Näkisit ympärilläsi

Kenties kuulisit kuikan huudon, sillä luultavasti juuri ne

enimmäkseen rannatonta ulappaa, jonka vesi olisi hyisen

kotiutuivat näille seuduille vesilinnuista ensimmäisinä. Ja

kylmää ja maistuisi selvästi suolaiselta.

ehkäpä juuri tällä kivisellä rannalla on makoillut
saimaannorpan esi-isiä?

Muinaista merenrantaa keskellä Savoa.
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9. 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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10. Hajottajat kierrättävät ravinteita

Luonnontilaiseen metsään kertyy ajan myötä

Olipa kyseessä kuollut eläin tai kasvi, se päätyy

valtavasti kuollutta eloperäistä ainesta. Puut

valtaisan hajottajajoukon ruokalistalle. Kaatuneita

pudottavat lehtiä, neulasia ja oksia ja kaatuvat

puita lahottavat sienet, etenkin käävät. Kuolleet

ennemmin tai myöhemmin itsekin. Eläimet

eläimet päätyvät useimmiten erilaisten

pienimmästä muurahaisesta suurimpaan hirveen

raadonsyöjähyönteisten ravinnoksi. Loppuosa

kohtaavat joskus matkansa pään. Mutta mitä tapahtuu

kuolleesta aineksesta päätyy maaperäeliöiden

kuolleille kasveille ja eläimille?

saataville. Maassa vilisee satojatuhansia valkoisia
änkyrimatoja, sukkulamatoja, sammalpunkkeja ja
hyppyhäntäisiä. Bakteerit, sienet ja levät
viimeistelevät kuolleen aineksen hajotuksen ja
vapauttavat ravinteet maaperään elävien kasvien
käytettäväksi.

Kantokääpä on yksi yleisimmistä lahottajasienistä.
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11. Mukurakuusi

Kuopion metsissä kasvaa siellä täällä kummallisen
näköisiä kuusia, joilla on rungossaan useita suuria
möykkyjä. Tällaista puuta kutsutaan mukurakuuseksi.
Myhkyräisyyden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta
luultavasti ilmiö on perinnöllinen. Ilmeisesti moukurat
eivät juuri haittaa puun kasvua. Mukurakuusten lisäksi
tunnetaan mukuramäntyjä, jotka ovat Lapissa paikoin
jopa yleisiä. Sen sijaan mukuralepät ovat erittäin
harvinaisia ja niitä tunnetaan Suomesta vain
muutamia.

Suomalaisilla metsäpuilla on monia muitakin
kummallisia kasvumuotoja mattokuusesta
luutakoivuun. Kuopiossa erikoisia puita, kuten
vaikkapa pylväsmäistä surukuusta, voi käydä
ihailemassa Karhonsaaressa.
Mukurakuusi Vuorilammen tulipaikan lähellä.
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12. Vuorilampi

Vuorilampi on karu, kirkasvetinen ja kasvillisuudeltaan

vesi pysyy usein tyynenä. Siksi syvänteen vesi jää

vaatimaton lampi, joka on pienestä koostaan

joskus hapettomaksi, mikä vaikeuttaa lammen

huolimatta yllättävän syvä, lähes yhdeksänmetrinen.

kalojen elämää. Etenkin talvella happi on pohjan

Neulamäen mahtavat rinteet suojaavat lampea, joten

tuntumassa vähissä.

Vuorilammen maisemat ovat jylhät suurten korkeuserojen vuoksi.
20

13. Rotkolaakso

Geologisten tapahtumien pituus on käsittämätön. Tämä

Laakson muutos jatkuu edelleen, joskaan ei yhtä

laakso kivilajeineen syntyi lähes kaksi miljardia vuotta

dramaattisesti. Kallionhalkeamiin valuu vettä sateiden ja

sitten – silloin, kun maailman ainoat eliöt olivat yksisoluisia

myrskyjen aikana. Talvella vesi jäätyy ja laajentuessaan

mikrobeja! Silloin kaksi mannerlaattaa törmäsi toisiinsa

kasvattaa halkeamaa pikku hiljaa. Vähitellen kalliosta

muodostaen pitkän törmäysvyöhykkeen, Laatokalta

lohkoutuu kivenmurikoita irti. Tämäkin maisema muuttuu

Perämerelle saakka. Törmäyksen voimasta kivimassat

luonnon omissa prosesseissa vielä monta kertaa.

rusentuivat toisiaan vasten ja poimuttuivat . Syntyi luodekaakkosuuntainen, nykyisten Alppien tapainen karelidinen
poimuvuoristo korkeine huippuineen ja syvine
laaksoineen. Yli tuhat miljoonaa vuotta kestäneen
kulumisvaiheen aikana vuoristo tasoittui. Nykyään sen
juuriosat näkyvät korkeampina mäkinä ja jyrkkinä,
kallioisina rotkolaaksoina. Tässä rotkolaaksossa sijaitsevat
Vuorilampi ja siitä Kolmisopen lampeen laskeva puro.

Rotkolaakson ilme on muuttunut syntymänsä jälkeen
moneen kertaan. Hurjin laaksoa muokkaava voima oli
mannerjäätikkö. Jäätikkö virtasi laakson suuntaisesti ja
louhi mennessään kaiken irtaimen maa-aineksen sekä
kiviainesta seinämistä, jolloin laakso leveni ja syveni.
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Laakson seinämistä on lohkeillut valtavia kivenjärkäleitä irti.

14. Suomessa on vain vähän luolia

Luola muodostuu useimmiten veden kovertaessa
onkaloita pehmeään kalkkikiveen. Aikojen kuluessa
onkalot voivat muodostaa eksyttäviä, kilometrikaupalla
jatkuvia sokkeloita tai laajeta koripallokentän
kokoisiksi saleiksi. Tällaisia luolia löytyy eniten KeskiEuroopasta, Brittein saarilta ja Pohjois-Amerikasta.

Suomessa suuret kalkkikiviluolat ovat harvinaisia.
Peruskalliomme koostuu kovista, kiteisistä,
ikivanhoista kivilajeista, jotka kuluvat hyvin hitaasti.
Useimmat luolat muodostuivat maassamme
viimeisimmän jääkauden aikana, kun jäätikkö siirteli ja
painoi suuria kivenlohkareita toistensa lomaan. Rakoja lohkareluolat ovat tyypillisesti pieniä ja ahtaita
eivätkä juuri ole kelvanneet esi-isillemme asunnoiksi.
Ainoita tunnettuja asuinluolia on Susiluola Karijoella,
Etelä-Pohjanmaalla.

Neulamäen luolat ovat ihmisille varsin ahtaita.
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15. Lehtokasvillisuuden kuluminen

Lehdot eivät nimestään huolimatta ole aina

Tälläkin paikalla kulutuksen jäljet näkyvät turhan selvästi.

lehtipuuvaltaisia. Itse asiassa Pohjois-Savon

Arvokkaan lehtokasvillisuuden vuoksi kannattaa pysytellä poluilla

lehtokeskuksessa, johon Kuopiokin kuuluu,

ja pitkospuilla.

useimmat lehdot ovat kuusivaltaisia. Kuusilehto
eroaa tuoreesta kangasmetsästä
aluskasvillisuutensa perusteella. Lehdossa
pääosa metsänpohjan kasveista on ruohovartisia,
kun taas kangasmetsässä vallitsevat varpukasvit
ja sammalet. Tämän kuusilehdon runsaimpia
kenttäkerroskasveja ovat erilaiset suuret
saniaiset, kuten metsä- ja isoalvejuuri sekä
soreahiirenporras. Muita tyypillisiä lehtolajeja ovat
oravanmarja ja käenkaali eli ketunleipä.

Metsän kasvit ovat usein arkoja voimakkaalle
tallaamiselle etenkin hieman kosteammissa
maastonkohdissa.
Voimakas tallaaminen leventää herkästi polkuja.
23

16. Neulamäen siivekkäät asukkaat

Ylivoimaisesti yleisin lintu Neulamäellä on
alkukesästä reippaasti visertävä peippo. Muita
tavallisia kuusimetsän lintuja ovat esimerkiksi
punarinta, hippiäinen ja laulurastas. Kevättalvella
alueella voi kuulla niin huuhkajan, viirupöllön kuin
varpuspöllönkin huhuilua. Harvinaisempia
siivekkäitä edustavat silmälläpidettävät vanhan
metsän lajit pohjantikka ja pikkusieppo.

Metsän arvokkaimpia osia lintujen kannalta ovat
Vuorilammen ympäristö ja Pölkkypuron notko
runsaan lahopuuston vuoksi. Pystyyn lahoavissa
puissa on tikkojen hakkaamia koloja turvallisiksi
pesäpaikoiksi, ja lahopuuhyönteisiä riittää
isommallekin pesueelle syötettäväksi.
Pikkusieppo on harvinainen, vanhojen metsien kolopesijä.
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3.2. Vuorilammen kierroksen opastuspisteet
Reitti alkaa Neulamäen näköalakierroksen pisteistä 16 ja 15 ja erkanee vasemmalle vihreiden maalimerkkien mukaan.
a. Kirjanpainaja ja kantokääpä

Polun molemmin puolin seisoo useita kuolleita kuusia,

Toinen tämän paikan kuusten kaataja on kantokääpä.

joiden kyljessä näkyy ornamenttimaisia kuvioita. Asialla

Kantokääpä ei ole nirso kasvualustansa suhteen: sille

ovat olleet kaarnakuoriaiset. Ne munivat munansa

kelpaavat sekä lehti- että havupuut, ja saattaapa se

puuhun, ja toukat alkavat kuoriuduttuaan järsiä käytäviä

käydä puutavarankin kimppuun. Ilmankos tämä

kuoren alle. Monet lajit kaivertavat varsin kauniita

monivuotinen lahottajasieni on yksi Suomen

käytäväverkostoja, joiden avulla voi jopa tunnistaa

yleisimmistä kääpälajeista.

kaarnakuoriaislajin. Kuoren alta voi tavata esimerkiksi
suutarin, räätälin tai pikakirjoittajan. Näissä puissa
vilistelee eniten kirjanpainajia.

Kirjanpainajan toukkien syönnösjälkiä kuusessa.
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Kantokääpä viihtyy niin kannoissa kuin maapuissakin.

b. 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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c. Vuorilampi

Vuorilampi on karu, kirkasvetinen ja kasvillisuudeltaan

vesi pysyy usein tyynenä. Siksi syvänteen vesi jää

vaatimaton lampi, joka on pienestä koostaan

joskus hapettomaksi, mikä vaikeuttaa lammen

huolimatta yllättävän syvä, lähes yhdeksänmetrinen.

kalojen elämää. Etenkin talvella happi on pohjan

Neulamäen mahtavat rinteet suojaavat lampea, joten

tuntumassa vähissä.

Vuorilammen maisemat ovat jylhät suurten korkeuserojen vuoksi.
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d. Tulipaikka

Mikä olisikaan tunnelmallisempaa kuin tulen ääressä

Ihmisen toiminta on muuttanut metsäpalojen luonnetta.

istuminen evästauolla! Tulistelu ei kuitenkaan kuulu

Savolaiset olivat aikanaan riippuvaisia palaneesta metsästä –

jokamiehenoikeuksiin, ja siksi tälläkään ulkoilualueella

metsän kaskeaminen pelloksi oli elintärkeää seudun

ei sovi sytyttää nuotiota muualle kuin tälle merkitylle

asuttavuuden kannalta. Metsä kaadettiin ja poltettiin

tulipaikalle. Suurin osa metsäpaloista syntyy nykyään

pienialaisesti 40–50 vuoden välein. Kaskiviljely jatkui 1900-

juuri huolimattoman ja luvattoman tulenteon

luvun alkupuolelle asti. Tämän jälkeen metsäpalojen määrä

seurauksena.

on vähentynyt romahdusmaisesti tehokkaan palontorjunnan
ansiosta.

Luonnonmetsissä voimakas palo muuttaa
elinympäristön totaalisesti. Kasvupaikasta ja
sattumasta riippuen metsät palaisivat luontaisesti
Suomessa noin 100–500 vuoden välein. Jotkut
kosteimmat korpinotkot voivat säästyä paloilta jopa
tuhat vuotta tai kauemminkin. Toisaalta
luonnonmetsien voimakas palo ilman
sammutustoimenpiteitä voi olla hyvinkin laaja ja
dramaattinen.
Vuorilammen tulipaikka on ainoa
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sallittu nuotiopaikka Neulamäellä.

e. Pikkunisäkkäiden elämän syke

Neulamäen nisäkkäistä yleisimpiä ovat myyrät ja

Päästäiset ovat Suomen pienimpiä nisäkkäitä. Näin pienillä

päästäiset. Niitä ei aina ole helppo päästä näkemään,

eläimillä aineenvaihdunta on uskomattoman kiivasta.

sillä ne liikkuvat mieluiten hämärään aikaan ja

Päästäisen sydän voi hakata jopa 1000 kertaa minuutissa.

viettävät piilottelevaa elämää, mutta talvella pienet

Pienikin järkytys voi aiheuttaa samettiturkille vakavan

jäljet lumessa paljastavat niiden runsauden.

sydänkohtauksen. Myös ravinnon kulutus on kokoon nähden
hurjaa, etenkin talvella. Päästäiset syövät pieniä

Myyrien määrä vaihtelee vuodesta toiseen.

selkärangattomia ja talvella myös raatoja. Vuorokaudessa

Huippuvuosina niitä voi olla moninkertainen määrä

”nokkahiiren” on syötävä kaksinkertainen määrä ravintoa

huonoihin myyrävuosiin verrattuna. Pohjoisessa

ruumiinpainoonsa nähden. Jos 50-kiloinen ihminen tarvitsisi

kannanvaihtelu kulkee melko säännöllisesti 4-5

yhtä paljon ruokaa, sapuskaa kuluisi siis sata kiloa joka

vuoden sykleinä, kun taas Kuopion seudulla ja

ikinen päivä!

etelämpänä kannanvaihtelu on epäsäännöllisempää.

Myyrien huippuvuodet ovat pedoille juhlaa. Ravintoa
riittää, ja niinpä esimerkiksi pöllöillä on hyvinä
myyrävuosina suuret pesyeet. Vastaavasti
poikastuotto on huonoina myyrävuosina alhainen.
Saattavatpa jotkut pöllöt jättää pesimättäkin, mikäli
Metsämyyriä Neulamäellä vilistelee paljon.

myyriä on vain vähän.
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f. Sammakoiden hurjat häät

Suomen kolme sammakkolajia, rupikonna,

Koko Suomen sammakkokanta on pienentynyt viime

viitasammakko ja sammakko, heräävät

vuosikymmeninä huomattavasti. Siksi sammakonkutuun ei

talvihorroksestaan kevätauringon alkaessa lämmittää.

pidä mennä koskemaan eikä aikuisiakaan sammakoita saa

Huhti-toukokuun vaihteessa lisääntymiskykyiset

häiritä.

koiraat kerääntyvät kurnuttamaan yhteiseen
kutulammikkoon. Ihmisen korviin kurnutus ei ehkä
kuulosta kummoiselta, mutta naaraiden mielestä
lemmenaaria on vastustamaton. Kun naaras saapuu
lammelle, se joutuu innokkaan piirityksen kohteeksi.
Koiraat tallovat toisiaan pyrkiessään kaikki naaraan
selkään. Jokin koiras puuhassa onnistuukin, ja
pariskunta jättää jälkeensä tahmeaa sammakonkutua.

Valitettavasti sammakoiden soidinlaulua kuulee
nykyään vähemmän kuin ennen. Asutuksen
tihentyessä pienvedet tuhoutuvat ja niiden mukana
myös sammakoiden kutupaikat.
Viitasammakko on tavallista sammakkoa harvalukuisempi.
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3.3. Pölkkypuron polun opastuspisteet
A. Pölkkypuron ennallistaminen

Suurin osa Suomen soista on ojitettu puuntuotannon

muuttuisi vetisemmäksi. Vedenpinnan nousu on

tehostamisen vuoksi. Ojitus kuivattaa suota ja muuttaa

kurittanut kuusikkoa, josta suuri osa on kuollut

sen lopulta turvekankaaksi, jolla puusto voi kasvaa

pystyyn. Lahopuuston runsastuminen parantaa

huomattavasti paremmin kuin kostealla suolla.

lahottajalajiston tilannetta. Aidon suolajiston

Suoekosysteemin kannalta ojittaminen on usein

palautuminen on kuitenkin pitkä prosessi, joka on nyt

kohtalokasta. Monet kasvit ja eläimet ovat sopeutuneet

vasta alkuvaiheessa.

elämään juuri soilla, ja soiden kuivattaminen on saanut
esimerkiksi monet perhoset harvinaistumaan.

Suoluonnon monimuotoisuuden elvyttämiseksi on soita
alettu ennallistaa. Näin on tehty Pölkkypurollakin.
Ojituksen jälkeen noussutta puustoa on poistettu ja
vanha oja on tukittu vuonna 2001, jotta elinympäristö

Tervaleppä kestää suon vetisiä oloja paremmin kuin kuusi.
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B. Jyrkänteen ankarat olot

Jyrkänteellä kasvaa runsaasti erilaisia sammalia,
joiden monimuotoisuutta voi ihailla parhaiten luupin tai
suurennuslasin avulla. Yksittäinen 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 alapuolelle. Sammalet kykenevät
kuitenkin sopeutumaan näihin äärimmäisiin
olosuhteisiin – ne selviävät paljon hurjemmista
Sammalet tarttuvat kasvualustaansa juurtumahapsillaan.

koetuksista kuin siemenkasvit konsanaan.
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C. Talousmetsän ja luonnonmetsän eroja

Reitti nousee luonnontilaisemmasta kuusikosta
nuoreen kasvatusmännikköön. Talousmetsälle
tyypillinen tasarakenteisuus ja – ikäisyys näkyvät
selvästi. Nuorten mäntyjen ikä on helppo laskea
oksankiehkuroista: puu tuottaa yhden kiehkuran joka

Täysin luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä häviävän
vähän. Etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa luonnonmetsiä ei
juuri enää ole. Monet metsän eliölajit ovat harvinaistuneet ja
luokitellaan nykyään uhanalaisiksi, sillä kaikki eivät tule
toimeen yksipuolisissa talousmetsissä.

vuosi. Aivan ensimmäisten vuosien kiehkurat ovat
epäselvempiä, ja siksi laskentatulokseen on hyvä
lisätä viisi vuotta.

Laakson kuusikossa puulajeja ja puusukupolvia on
enemmän kuin nuoressa männikössä. Metsän
rakenne on monipuolisempi ja lahopuutakin on
runsaammin. Siksi luonnontilaisessa tai sen
kaltaisessa metsässä tavataan huomattavasti
enemmän eliölajeja kuin voimakkaasti käsitellyssä
talousmetsässä.

Vanha luonnonmetsä on rakenteeltaan monipuolinen.
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D. Marjoja joka suuhun

Suomalaisista kasveista noin 50 tuottaa marjoja.
Näistä ihmiset pystyvät hyödyntämään noin 25:tä,
tutuista mustikoista ja puolukoista koviin
katajanmarjoihin. Osa luonnonmarjoista on kuitenkin
ihmisille tappavan myrkyllisiä, kuten näsiän tai kielon
marjat.

Marjoilla on muitakin ottajia. Kasvien kannalta
toivotuimpia marjanpopsijoita ovat linnut. Marjan
pehmeä malto sulaa linnun ruuansulatuskanavassa,
mutta kovat siemenet säilyvät useimmiten suolistossa
sellaisenaan. Kun lintu ruiskauttaa sulamattomat
ainekset ulosteena maahan, siemenet joutuvat kauas
emoyksilöstään ja saavat kaupan päälle ravinteikkaan
kasvualustan.

Tilhet levittävät tehokkaasti pihlajan siemeniä.
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E. Puukiipijän pönttö

Polun oikealla puolella on kummallisen näköinen,
kolmiomainen rakennelma. Kyseessä on puukiipijän
pönttö. Puukiipijä on pieni, pitkänokkainen lintu, joka
vilistää ketterästi kuusen runkoa ylös ja kaivelee
kuoren rakosista hämähäkkejä ja hyönteisiä
kaarevalla nokallaan. Kaarnan rakoon se myös
mieluusti tekee pesänsä asuen puun ja kuoren
välissä.

Luontaiset pesäpaikat ovat käsitellyssä metsässä
vähissä, joten puukiipijöiden asuntopulaa on päätetty
helpottaa pöntöillä. Parhaimmillaan kiipijä voi tehdä
vuodessa kaksikin poikuetta, joten pöntöille on
tarvetta. Valitettavasti poikasista vain harva selviää
aikuisikään asti. Etenkin ankarat talvet voivat tappaa
Suomessa talvehtivia puukiipijöitä.
Puukiipijä kipuaa ketterästi kuusen rungolla.
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F. Kangasräme

Suomi on nimensä mukaisesti yksi maailman
soisimmista maista, jopa yli neljännes maamme pintaalasta on suota. Pohjois-Savossa suuria avosoita on
vain vähän maaston mäkisyyden takia. Useimmat suot
ovat pieniä ja kapeita juotteja kumpareiden välisissä
laaksoissa ja notkoissa. Pohjoiseen mennessä laakeat
aapasuot yleistyvät, kun maisema muuttuu
tasaisemmaksi.

Suo muodostuu, kun kuolleitten kasvien hajoaminen
hidastuu liian märissä oloissa ja huonosti hajonnut
kasviaines alkaa kertyä turpeeksi. Paksuin mitattu
turvekerros on jopa yli 12 metriä Hämeenlinnan
Raimansuolla. Tällä kangasrämeellä turvetta on paljon
vähemmän.

Rämeen pääpuulaji on mänty.
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G. 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 liekoa, on pystyyn
kuollutta keloa ja joitakin palaneita runkojakin. 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.
Lahopuu on merkittävä osa metsäluontoa.
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