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1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet

Pirtin luontopolut ovat helppokulkuisia, mutta jalkaan on

Kameran linssin läpi voi metsästää hienoja

hyvä valita tukevat ja kosteutta kestävät kengät.

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

Kumisaappaat sopivat jalkineiksi parhaiten. Lenkkarit

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

säilyvät kastumatta vain kuivimpina kesäpäivinä, jolloin taas

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

kyyt saattavat olla liikkeellä. Pitkähihainen paita ja
pitkälahkeiset housut suojaavat 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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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
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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 Pirttiniemen luonnonympäristöstä
Pirttiniemi on varsin vaihteleva ja monipuolinen.

Pirtin alueella elää myös harvinaisia ja

Tuoreiden ja kuivempien kangasmetsien lomassa on

uhanalaisia lajeja. Merkittävimpiin

siellä täällä pieniä lehtolaikkuja, reheviä korpijuotteja

harvinaisuuksiin kuuluu liito-orava, jonka keltaisia

ja märempääkin suota. Metsissä ja rantojen

papanoita löytyy iäkkäistä kuusi-haapametsistä.

ruovikoissa piileskelee kesäisin monenlaisia lintuja.
Hyvällä onnella voi nähdä majavan jyrsimässä puita

Entisen ihmisasutuksen merkkejä löytyy

rakennustarpeikseen.

Vaajalahden rannalta. Tarkkasilmäinen kulkija
huomaa helposti vanhan kalamajan perustan

Pirtissä asuu monenlaisia eläimiä. Linnuista

luontopolun varrelta. Ihmisasukkaita raunioilla ei

yleisimpiä ovat peippo ja pajulintu, mutta myös

ole ollut enää aikoihin, mutta kasvit ja eläimet jo

esimerkiksi käpytikkoja on helppo päästä näkemään.

vallanneet paikan takaisin itselleen.

Nisäkkäistä runsaslukuisimpia metsämyyriä ja
päästäisiä on vaikea havaita, mutta etenkin talvisin
niiden jäljet paljastavat runsauden. Näkyvimpiä
nisäkkäitä lienevät metsäjänikset. Suuruusluokaltaan
isoimpia ovat hirvet.
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3. Pirtin koulun luontopolut
Pirttiniemeä kiertävässä luontopolussa on kolme

3 km:n pituinen Vaajalahden vaellus (kartalla

reittivaihtoehtoa:

sininen katkoviiva) kulkee osin poluttomassa
maastossa. Vaajalahdella perehdytään mm.

1 km pitkällä Kirvesniemen kierroksella

ikivanhoihin kasviryhmiin, talousmetsän ja

(kartalla vihreä pisteviiva) kuljetaan pieni pätkä

luonnonmetsän eroihin sekä jäkälien käyttöön

poluttomassa maastossa. Kirvesniemen

ilmanlaatumittauksissa. Opastuspisteitä on 21

kierroksella tutustutaan tuoreeseen

(kartalla pisteet 1-10, a-h ja 13-15).

kangasmetsään, lehtoon, suohon ja
rantavyöhykkeen elämään yhteensä seitsemässä

Luontopolut alkavat Orsitien päästä, josta

opastuspisteessä (kartalla pisteet

laskeudutaan polkua pitkin metsään. Reitit on

1-4 ja A-D).

merkitty maastoon maalimerkeillä.
Opastuspisteissä on numero- tai kirjaintunnuksin

2,2 km:n mittainen Pirtin polku (kartalla

varustetut paalut, ja pisteisiin liittyvä opastusteksti

keltainen viiva) seurailee helppokulkuisia polkuja

löytyy tästä vihkosesta.

ja pitkospuita. Pirtin polun varrella nähdään mm.
majavan rakennusprojekti, vanhan asutuksen

Tervetuloa Pirtin koulun luontopoluille!

jäänteet, jääkauden jälkiä sekä täyttömäen
kasveja tulokaslajeineen. Opastuspisteitä on 15
(kartalla pisteet 1-15).
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Kartta
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3.1. Pirtin polun opastuspisteet
1. Rehevä kuusilehto
Luontopolku alkaa puronvarren lehdosta. Lehdot eivät

Kangasmetsän ja lehdon ero johtuu maaperästä.

nimestään huolimatta ole aina lehtipuuvaltaisia. Itse

Kangasmetsien maannos on hapanta ja

asiassa Pohjois-Savon lehtokeskuksessa, johon

ravinneköyhää, joten vaatimattomat varvut selviävät

Kuopiokin kuuluu, useimmat lehdot ovat kuusivaltaisia.

siellä paremmin. Lehdon maannos on puolestaan

Kuusilehto eroaa tuoreesta kangasmetsästä

runsaasta lehtiaineksesta maatunutta ravinteikasta

aluskasvillisuutensa perusteella. Lehdossa pääosa

multaa, jossa vaateliaammatkin kasvilajit kykenevät

metsänpohjan kasveista on ruohovartisia, kun taas

kasvamaan. Lehtomaan ravinteikkuutta lisäävät

kangasmetsässä vallitsevat varpukasvit. Kuusilehdon

lukuisten muiden maaperäeliöiden ohella onkijalle

tyypillisiä kenttäkerroskasveja ovat oravanmarja ja

tutut lierot, jotka syövät lehtiä, möyhivät maata ja

käenkaali.

tuottavat ravinteikasta lantaa maaperään.

Käenkaalin eli ketunleivän lehdet ovat syötäviä.
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2. Jyrkänteen asukkaita
Polun vasemmalla puolella on pieni kalliojyrkänne.

Jyrkänteen liepeillä, parikymmentä metriä pohjoiseen

Jyrkänteellä kasvaa runsaasti erilaisia sammalia,

on suuri muurahaiskeko. Suuri muurahaiskeko on

joiden monimuotoisuutta voi ihailla parhaiten luupin

varsinainen miljoonakaupunki. Pesässä asuu yleensä

tai suurennuslasin avulla. Yksittäinen

yksi kuningatar, jonka ainoa tehtävä on jälkeläisten

sammalenverso on kuin pieni taideteos! Maasta

tuottaminen. Valtaosa jälkeläisistä on työläisnaaraita,

löytyvät tuoreen kuusimetsän yleisimmät sammalet

joilla on mitä moninaisimpia tehtäviä.

eli kerrossammal ja seinäsammal. Viimeksi

Rakennusmestarit korjailevat kekoa neulasten ja

mainittua käytettiin aikanaan seinien tiivistämiseen,

kaarnanpalojen avulla. Lastenhoitajat huolehtivat

mistä se on saanut nimensäkin.

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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3. Suo siellä, vetelä täällä
Polun oikealla puolella on pieni, kostea suo.

Aluskasvillisuudessa tämän suon valtalajina on suovehka.

Suotyypit erotellaan vallitsevien kasvilajien

Vehka viihtyy parhaiten ravinteisilla ja hyvin vetisillä soilla.

perusteella. Korpien pääpuulaji on useimmiten

Vehka on myrkyllinen: etenkin juurakon tai marjojen

kuusi. Sekapuina voi kasvaa koivuja ja joskus

syöminen aiheuttaa suun ja kurkun turvotusta, oksentelua ja

leppiä. Jos korvessa on märempiä ja puuttomia

sydämen toimintahäiriöitä

kohtia, kuten tässä juotissa, sitä kutsutaan
nevakorveksi.

Suovehka on kaunis mutta myrkyllinen kasvi.
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4. Luonnontilainen liito-oravametsä
Rantaa päin viettävällä rinteellä on melko

Lehtipuita liituri käyttää ravinnokseen – se syö niin norkkoja,

luonnontilaista metsää. Vanhahkossa kuusikossa

lehtiä kuin silmujakin – ja asunnoksi se valitsee kolopuun tai

kasvaa sekapuina eri-ikäisiä koivuja ja haapoja.

oravan vanhan risupesän suurissa kuusissa. Liian

Isoja lehtipuita tarvitsevat monenlaiset eliöt

käsitellyissä metsissä liito-orava ei viihdy, sillä niistä

kovakuoriaisjoukosta koloissa pesiviin tikkoihin.

puuttuvat usein niin järeät kuuset kuin lehtipuutkin.

Etenkin haapa on tärkeä avainlaji – monet lajit
elävät nimenomaan haavassa.

Vanhan kuusi-haapametsän harvinaisimpia
asukkaita on uhanalainen liito-orava. Liito-orava
liikkuu öisin ja sitä on vaikea päästä näkemään,
mutta keltaista riisinjyvää muistuttavat papanat
kuusen tai haavan tyvellä kertovat otuksen
reviiristä.

Liito-orava pystyy parhaimmillaan
liitämään jopa kymmeniä metrejä.
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5. Majava rakennusmestarina
Majava on suurin jyrsijämme - se voi painaa jopa 35
kg. Myös majavan aikaansaannokset voivat
metsissä olla mittavat. Majava kaataa lehtipuita
sekä patonsa rakennusaineiksi että ravinnokseen –
erityisessä suosiossa ovat haavat, joiden kuorta
majava nakertelee erityisesti talvella.

Majavan pato on mahtava ilmestys ja taidonnäyte,
josta insinöörikin olisi kateellinen. Ensimmäiset
tukirangat eläin asettelee valitsemansa puron
pohjalle vinoon virtausta vastaan. Pikku hiljaa se
kasvattaa patoa mudalla, kivillä ja puilla tai oksilla.
Lopulta pato tukkii puron ja koko pienvesistön pinta
nousee. Korkea vedenpinta helpottaa majavan
kulkemista elinpiirillään, ja talviravinto sekä pesän
rakennusaineet voidaan kuljettaa kotipesälle
kätevästi vesiteitse. Myös majavan pesän suuaukko
pysyy turvallisesti veden alla saalistajien
ulottumattomissa.

Näin suuri haapa jää majavaltakin kaatamatta.
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6. Kaislikossa suhisee
Rantaa pitkin jatkettaessa kannattaa poiketa vähän

Loppusyksystä vesirajalla surisee suuria sudenkorentoja ja

lähempänä vesirajaa. Keväällä kaislikon suojissa

pienempiä, kauniin sinisiä tai vihreitä neidonkorentoja.

piileskelee jos jonkinlaista vesilintua: sinisorsat

Sudenkorennot lentelivät maailmassa jo kauan ennen

siivilöivät pyrstö pystyssä ruokaansa matalasta

dinosaurusten aikakautta. Hirmuliskot tulivat ja menivät,

vedestä ja silkkiuikku sukeltaa kalojen perään.

mutta sudenkorentoja elää maailmassa edelleen.

Selkärangattomista vesieliöistä voi nähdä

Suurimpien muinaisten sudenkorentojen siipien kärkiväli oli

esimerkiksi limakotiloita, järvisimpukoita tai

jopa 70 cm. Suomen suurin nykyinen sudenkorento on

hyönteisten toukkia.

kooltaan huomattavasti vaatimattomampi, vain 12 cm.

Ruskohukankorento – elävä fossiili.
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7. Elämää kuusimetsässä
Rannalta noustaan melko luonnontilaiseen

Kun pesimäpaikka ja puoliso on vallattu, on aika

kuusikkoon, joka kuhisee elämää. Yhdessä

rakentaa pesä. Useimmat pikkulinnut ja rastaat

ainoassa puussa voi elää valtava määrä eliöitä.

rakentavat taidokkaita pesiä oksista, risuista,

Rungolla ja oksilla voi vilistellä kymmeniä erilaisia

sammalista ja eläinten karvoista. Jotkut lajit

hyönteisiä, joista osa on niin pieniä, että niitä on

suosivat puunkoloja. Osa kaivertaa pesäonkalon

vaikea nähdä paljaalla silmällä. Hyönteisrunsaus

itse, kuten tikat ja hömötiaiset, osa puolestaan

houkuttelee metsälintuja tänne pesimään.

hakeutuu vanhoihin, edellisten asukkaiden
hylkäämiin koloihin.

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.
15

8. Kuka popsii puunkuorta?
Polun yli on kaatunut haapa.
Majavan hampaanjäljet erottuvat
selvästi puun tyveltä, mutta onkohan
majava syönyt haavan rungosta
kuoren? Ainakin rungon
hampaanjäljet näyttäisivät paljon
pienemmiltä. Todennäköisesti
majava ei olekaan jaksanut vetää
väärään suuntaan kaatunutta
haapaa veteen patoainekseksi ja
ruokavarastoksi, vaan puu on jäänyt
metsään toisten saataville.

Kenties majavan kaatamaa haapaa on nakertanut
metsäjänis. Talvella puiden kuori on joskus ainoaa
saatavilla olevaa ruokaa, vaikkakaan ei kovin ravinteikasta
tai maistuvaa. Jänöille haapa on joka tapauksessa ollut
mitä parhain löytö. Kelpaa sitä siinä narskutella valkoisen

Hampaanjälkiä kaatuneella haavalla.

suojavärin turvin.
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9. Oravisalmen ranta
Pirtin polun puolivälissä on mainio

valuu vettä sateiden, myrskyjen ja lumen sulamisen

eväidensyöntipaikka Oravisalmen rannalla. Salmi on

aikana. Talvella vesi jäätyy ja laajentuessaan

saanut tarinan mukaan nimensä kapeutensa vuoksi.

kasvattaa halkeamaa pikku hiljaa. Vähitellen

”Oravat ovat uineet salmen yli männynkaarnan avulla,

kalliosta lohkoutuu kivenmurikoita irti. Tämäkin

häntä purjeena…”

maisema muuttuu luonnon omissa prosesseissa
vielä paljon.

Oravisalmen rantakallion pinta ei ole aina ollut
tämännäköinen, vaan sen ulkonäkö on muuttunut
monta kertaa. Ohuet, luode-kaakko-suuntaiset uurteet
syntyivät viimeisimmän jääkauden aikana, jolloin 2-3
kilometriä paksun jäätikön alla kulkeneet kovat
kivilohkareet raapivat kallion pintaa karkean
hiekkapaperin tavoin. Jäätikkö myös lohkoi kiviainesta
kalliosta irti. Paikoin kalliossa näkee harjanteita, joiden
ympäriltä pehmeämmät kivilajit ovat kuluneet pois.

Kallion ulkonäön muuttuminen ei suinkaan ole
loppunut, vaikka mannerjäätikkö on ajat sitten sulanut.
Yhä edelleen rapautuminen jatkuu. Kallion halkeamiin
17

10. Kalamaja
Reittiä jatkettaessa polun vasemmalla puolella on ollut

Kalamajalta hieman eteenpäin reitti kääntyy

vanha kalamaja, josta on jäljellä kivijalka. Paikalla ei

vasemmalle, pois polulta. Käännöksen jälkeen

enää asu ihmisiä, mutta tarkkasilmäinen voi havaita

reitiltä erkanee sinisellä merkitty Vaajalahden

uudisasukkaiden jälkiä – ainakin orava on istuskellut

vaellus oikealle moottorikelkkauraa pitkin (ks.

raunioilla käpyjä syöden.

myöhemmin). Keltainen reitti jatkuu
moottorikelkkareitin yli ylöspäin valoisaan
mäntymetsään.

Orava on yksi kalamajan uudisasukkaista.
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11. Valoa männikössä
Mäntymetsä eroaa tummanpuhuvasta kuusikosta

Sormipaisukarve, jota on runsaasti myös maahan

huomattavasti: valoa ja paistetta riittää, mutta

pudonneilla ohuilla oksilla, on selvästi kestävämpi

kosteudesta ja ravinteista on pulaa. Monet kasvit ovat

laji. Se on myös Pirttiniemessä naavaa ja luppoa

sopeutuneet kuivempiin elinoloihin. Maassa kasvaa

huomattavasti yleisempi.

sekä mustikkaa että puolukkaa, joista puolukka on
paremmin kuivaa kestävä laji. Mustikan lehti on ohut,
puolukan paksu ja nahkea. Puolukka on ainavihanta,
kun taas mustikan lehdet muuttuvat syksyisin kauniin
punaisiksi ja varisevat talveksi.

Mäntyjen rungoilla kasvaa monenlaisia jäkäliä. Jäkälät
ovat hyviä ilmanlaadun mittareita, sillä ne imevät
tarvitsemansa kosteuden ja ravinteet sadevedestä ja
joutuvat ottamaan vastaan siinä sivussa
ilmansaasteetkin. Etenkin naava ja luppo ovat herkkiä
ilman epäpuhtauksille eivätkä pysty kasvamaan
saastuneilla paikoilla. Pirttiniemessä sekä naavaa että
luppoa kasvaa rungoilla jonkin verran, mistä voi

Vasemmalla harmaata luppoa, oikealla vaaleampaa naavaa.

päätellä ilman olevan kohtalaisen puhdasta.

Oksalla kasvaa myös pientä sormipaisukarvetta.
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12. Kelo
Suomalaiset metsäpuut ovat luonnostaan varsin
pitkäikäisiä. Koivu elää yli parisataa vuotta, kuusi
kolme-neljäsataa vuotta, ja vanhin elävä mänty viettää
pian 800-vuotissyntymäpäiväänsä. Pitkän elämänsä
päätteeksi jotkut männyt kuolevat pystyyn. Kuoren
irrottua kuivaa pystyyn kuollutta 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!

Savossa monisatavuotisia ikimäntyjä on varsin vähän,
suuria keloja vielä vähemmän. Mänty on ollut haluttu
raaka-aine sekä elävänä puuna että kelona. Suurilla
männyillä olisi käyttöä muillekin eläimille: monet suuret
petolinnut rakentavat valtavat, satojen kilojen painoiset
risulinnansa korkeimpien mäntyjen latvoihin.

Laskevan auringon valo kultaa kelon.
20

13. Jääkauden jälkiä
Polku nousee niemen korkeimmalle kohdalle, jossa

Harjanteella ja rinteillä näkyvät kivet olivat jäätikön

näkyy suuria lohkareita. Tällä paikalla voi ihailla

mukanaan kuljettamia siirtolohkareita, jotka ovat jääneet

mahtavan mannerjäätikön jättämiä, tuhansia vuosia

nykyiselle paikalleen jäätikön sulettua.

säilyneitä jälkiä. Vielä noin 12 000 vuotta sitten tämä
paikka oli parin kilometrin paksuisen mannerjäätikön
alla samaan tapaan kuin Etelämanner on nykyään.
Jäätikkö kasvoi ja pieneni useita kertoja ja muokkasi
kallion ja maan pinnan aivan uudennäköiseksi.

Viimeisin jäätikön sulaminen ajoittuu noin 10 000
vuoden taakse. Aluksi jääkauden jälkeisestä merestä
olivat näkyvillä näillä seuduin vain nykyisen Puijon ja
Neulamäen korkeimmat huiput. Vähitellen, kun
maankuori alkoi kohota jäätikön painon hellittäessä,
veden alta paljastui jäätikön muokkaama maisema.
Tämä mäki oli niihin aikoihin karu saari.
Siirtolohkare Pirttiniemen korkeimmalla kohdalla.
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14. Polttavat kasvit
Puuttomalla täyttömäellä valoa riittää ruohokasveille

palovamman tapaisia rakkuloita. Siksi jättiputket pitäisi

mielin määrin. Nokkosten runsaus kertoo ravinteisesta

hävittää luonnonympäristöistä pois eikä niitä tulisi enää

kasvualustasta. Nokkosen lehdet ja varret ovat tiheän

pitää pihoissa tai puutarhoissakaan. Valitettavasti

karvan peitossa. Osa karvoista on onttoja, putkimaisia

jättiputken hävittäminen on hankalaa, sillä sen siemenet

poltinkarvoja. Jos nokkosta koskettaa, karvojen kärki

voivat säilyä itämiskykyisinä maaperässä vuosikausia.

katkeaa ja terävä särmä viiltää ihoon pienen reiän.

Ne leviävät myös juuristonsa avulla ja uusi kasvusto voi

Poltinkarvassa on kirvelevää nestettä, joka polttaa

saada alkunsa juurenkappaleista.

ihoa ikävästi.

Täyttömäellä kasvaa toinenkin polttava kasvi. Polun
vasemmalla puolella kasvaa jättiputkea. Alun perin
jättiputki tuotiin Suomeen puutarhojen koristekasviksi,
mutta se on onnistunut karkaamaan luontoomme.
Jättiputki on hankala tulokas, sillä se valtaa herkästi
alaa alkuperäisiltä kasveilta ja leviää erittäin
tehokkaasti. Jättiputki on myös myrkyllinen. Jos kasvin
katkaisee paljain käsin, siitä roiskahtaa iholle nestettä,
joka reagoi auringonvaloon ja aiheuttaa iholle
Keskikesällä täyttömäen kukkaloisto on kauneimmillaan.

22

15. Nuori männikkö
Viimeiseksi laskeudutaan nuoreen
mäntymetsään. 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.

Aivan lopussa reitti on jyrkkä, joten
varovaisuus on paikallaan.

Pirtin polku päättyy nuoreen männikköön.
Koululle on vain kivenheiton matka.
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3.2. Kirvesniemen kierroksen opastuspisteet
(reitti erkanee oikealle Pirtin polun 4. opastuspisteen jälkeen)
A. Männikön pioneerit
Kallio on kasvupaikkana paljon kuivempi ja karumpi kuin

Sammalilla ei ole varsinaisia juuria, joten ne imevät

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 puolukka ja mustikka. Oikein ohuella

paikoissa, joten tältäkin kalliolta niitä löytyy eniten

maakerroksella kasvaa lähinnä sammalta ja jäkälää –

painaumista ja koloista.

kasvualusta ei enää sovi edes varvuille.
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.
24

B. Pieni avosuo
Suomi on nimensä mukaisesti yksi maailman

Suo muodostuu, kun kuolleitten kasvien hajoaminen hidastuu

soisimmista maista, jopa yli neljännes maamme pinta-

liian märissä oloissa ja huonosti hajonnut kasviaines alkaa

alasta on suota. Pohjois-Savossa suuria avosoita on

kertyä turpeeksi. Paksuin mitattu turvekerros on jopa yli 12

vain vähän maaston mäkisyyden takia. Useimmat suot

metriä Hämeenlinnan Raimansuolla. Tässä suossa turvetta

ovat pieniä ja kapeita juotteja kumpareiden välisissä

on paljon vähemmän, vain kymmenisen senttiä.

laaksoissa ja notkoissa. Pohjoiseen mennessä laakeat
aapasuot yleistyvät, kun maisema muuttuu
tasaisemmaksi.

Rahkasammalet muodostavat suolle pehmeän maton.
25

C. 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 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 kautta
Suomenlahteen. Veden pinta oli tuolloin noin 20
metriä nykyisen Kallaveden pintaa korkeammalla
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D. Malttamaton kuikka
Nykyisistä vesilinnuistamme luultavasti kuikat

Kuikka liikkuu maalla kömpelösti, sillä sen jalat ovat kiinni

kotiutuivat ensimmäisinä Kallavedelle, kun se vielä

ruumiin takaosassa. Savolaisen tarun mukaan kuikka oli niin

lainehti jääkylmänä Yoldiamerenä. Vielä nykyäänkin

tyytyväinen Luojan lahjoittamiin siipiin, että lähti lentämään

kuikat sukeltelevat ahkerasti Kallavedellä kaloja

luomispaikalta keskeneräisenä, ilman jalkoja. Luoja ei saanut

pyydystäen, vaikkakaan se ei mielellään hakeudu

lintua kutsutuksi takaisin, ja niinpä hän viskasi jalat kuikan

tiheimmin asutetuille alueille.

perään, jolloin ne osuivat lähelle pyrstöä. Ja siellä ne ovat
vielä tänäkin päivänä.

Kuikat ovat maalla kömpelöitä mutta vedessä ketteriä.
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3.3. Vaajalahden vaelluksen opastuspisteet
(reitti erkanee oikealle Pirtin polun 10. opastuspisteen jälkeen)
a. 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.
28

b. 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.

Harmaaluppoa kuusen oksalla.

Sormipaisukarve on yksi yleisimmistä
oksilla kasvavista jäkälistä.
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c. Talousmetsän ja luonnonmetsän eroja
Reitti sivuaa siemenpuuasentoon hakattua

Täysin luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä häviävän

männikköä. Talousmännikölle tyypillisesti hakkuualalla

vähän. Etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa luonnonmetsiä ei

kasvaa harvakseltaan suuria mäntyjä, joiden alle on

juuri enää ole. Monet metsän eliölajit ovat harvinaistuneet ja

nousemassa taimikkoa. Puulajeja on vain pari ja puut

luokitellaan nykyään uhanalaisiksi, sillä kaikki eivät tule

ovat tasaikäisiä.

toimeen yksipuolisissa talousmetsissä.

Siemenpuumännikkö rajautuu luonnontilaisen
kaltaiseen kuusikkoon. Vähemmän käsitellyssä
kuusikossa puulajeja on enemmän kuin
siemenpuumännikössä. Kuusikossa näkyy eri ikäisiä
ja eri kokoisia puita.

Luonnonmetsässä lahopuuta on huomattavasti
runsaammin kuin tavanomaisessa talousmetsässä.
Lahopuilla elää rikas ja omaleimainen sieni- ja
hyönteislajisto. Monet linnut syövät lahopuulla eläviä
hyönteisiä ja pesivät puunkoloihin.

Vanha luonnonmetsä on rakenteeltaan monipuolinen.
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d. Ihmisen ikuiset jäljet
Pirttiniemessä liikkuu monenlaisia retkeilijöitä. Suurin

Muovi on maapallolla uusi aines, eivätkä bakteerit pysty

osa jaksaa ja viitsii kantaa roskansa pois metsästä,

vielä hajottamaan sitä. Kenties bakteerit ”keksivät” joskus

mutta valitettavasti osa heittää edelleen jätteitä

muovinsyömisen salaisuuden. Silloin noilla uusilla

maastoon. Roskat ovat metsässä vaarallisia. Eläimet

hajottajilla on määrättömästi ravintoa tarjolla ja ne

saattavat niellä muovinpaloja luullessaan roskia

pystyvät lisääntymään räjähdysmäisesti. Mitäköhän siitä

ruuaksi tai satuttaa itsensä lasinsirpaleisiin. Jotkut

seuraa?

jätteet ovat myrkyllisiä, kuten maalipurkit, akut ja
paristot. Myrkyt saattavat myös pilata vesistöjä ja
aiheuttaa kalakuolemia.

Biojäte, kuten banaanin- tai omenankuoret, hajoaa
parhaassa tapauksessa muutamassa kuukaudessa.
Sanomalehtipaperi säilyy maassa vuoden tai pari,
kova ja värikäs aikakauslehtipaperi pitempään.
Kangaspakka katoaa muutamassa vuodessa. Muovi ja
metalli hajoavat hyvin hitaasti, pahimmillaan ne
säilyvät luonnossa satoja vuosia. Lasi ei hajoa
koskaan.
Näiden roskien hajoaminen vie uskomattoman kauan aikaa.
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e. Ken on heistä kaikkein kaunein?
Monilla kasveilla on erityinen merkitys suomalaisessa
kulttuurissa. Vanhan kulttuuriperinnön
kunnioittamiseksi 1960-luvulla alettiin keskustella
kansalliskasvin valinnasta. Kun itsenäinen Suomi täytti
50 vuotta v. 1967, kansalliskukka valittiin modernisti
puhelinäänestyksen avulla. Kaunis ja tuoksuva kielo
voitti äänestyksen ylivoimaisesti.

Toinen ehdotus Suomen kansalliskasviksi oli pihlaja,
joka oli muinaissuomalaisille pyhä puu. Parikymmentä
vuotta myöhemmin maakuntakukkaäänestyksessä
pihlaja sai arvoisensa huomionosoituksen, kun se
valittiin Pohjois-Savon maakuntakukaksi.

Löydätkö tästä rantalehdosta Suomen kansalliskukan

Kieloa sopii ihailla, mutta sen marjat ovat

ja Pohjois-Savon maakuntakasvin?

tappavan myrkyllisiä.
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f. Käpypaja kelossa
Polun vasemmalla puolella kohoaa suuri kelo. Kelon

Toinen havupuiden siementen suurkuluttaja on käpytikka.

juurella lojuu runsaasti rispaantuneita käpyjä.

Tämä Suomen yleisin tikkalaji perustaa talvisin oikeita

Kuusenkäpyjä tarkastellessa huomaa, että niiden

työpajoja käpyjen aukaisuun: se tunkee käpyjä puunkoloihin

suomut ovat kuin saksilla halkaistut. Asialla ovat olleet

ja hakkaa vahvalla nokallaan suomut rikki päästäkseen

pientä papukaijaa muistuttavat käpylinnut, joiden

käsiksi siemeniin. Kelon juurella lojuvat pirstoiksi hakatut

nokka todellakin muistuttaa saksia. Käpylintu

männynkävyt ovatkin juuri käpytikan jäljiltä.

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

33

g. Hajottajat kierrättävät ravinteita
Reitti laskeutuu kalliolta kosteanviileään notkoon,

Olipa kyseessä kuollut eläin tai kasvi, se päätyy valtaisan

jossa on runsaasti lahopuuta. Luonnontilaiseen

hajottajajoukon ruokalistalle. Kaatuneita puita lahottavat

metsään kertyykin ajan myötä valtavasti kuollutta

sienet, etenkin käävät. Kuolleet eläimet päätyvät useimmiten

eloperäistä ainesta. Puut pudottavat lehtiä, neulasia ja

erilaisten raadonsyöjähyönteisten ravinnoksi. Loppuosa

oksia ja kaatuvat ennemmin tai myöhemmin itsekin.

kuolleesta aineksesta päätyy maaperäeliöiden saataville.

Eläimet pienimmästä muurahaisesta suurimpaan

Maassa vilisee satojatuhansia valkoisia änkyrimatoja,

hirveen kohtaavat joskus matkansa pään. Mutta mitä

sukkulamatoja, sammalpunkkeja ja hyppyhäntäisiä.

tapahtuu kuolleille kasveille ja eläimille?

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

Kantokääpä on yksi yleisimmistä lahottajasienistä.
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h. Metsien hyötykäyttö
Metsistä saadaan monenlaisia hyödykkeitä.
Taloudellisesti tärkein hyödyke on tietysti puu.
Suosituin talousmetsien puulaji on mänty, jota
käytetään niin sellun tuotantoon kuin
rakennuspuuksikin. Esimerkiksi huonekalut ja
lattialaudoitus tehdään usein männystä. Varhaisempia
männyn hyödyntämistapoja olivat mm. tervanpoltto ja
petun kerääminen. Männyn kuoresta jauhettiin pettua,
jota lisättiin leipään kun viljasta oli pulaa. Myös karjalle
syötettiin männynneulasia.

Puiden kaataminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.
Sen sijaan monia muita hyödykkeitä, kuten metsässä
kasvavia marjoja saa hyödyntää vapaasti.
Pirttiniemessä on hyvinä vuosina erityisen runsaasti
mustikkaa. Mustikat ovat herkullisia syötäväksi, mutta
lisäksi niillä on monia terveysvaikutuksia. Marjat
auttavat erilaisiin vatsavaivoihin ja ientulehdukseen, ja
niitä on käytetty myös lasten kuumelääkkeenä.

Mustikka on terveellinen herkku.
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