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Luonto
Luonnon aarreaitta keskellä kaupunkia
Puijo tunnetaan maisemiensa lisäksi ainutlaatuisesta luonnostaan. Puijon mäen
etelärinteellä oleva vanha luonnonsuojelualue rauhoitettiin jo vuonna 1928 yhtenä
maamme ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Nykyisin Puijon luonnonsuojelualue
on 208 hehtaarin laajuinen.
Puijolla on erityyppisiä lehtoja sekä iäkkäitä lähes luonnontilaisia metsiä. Alueella elää
myös monia harvinaisia tai uhanalaisia eliölajeja. Suurin osa suojelualueesta kuuluu
Natura 2000-verkostoon, jonka tavoitteena on suojella koko Euroopan unionissa
tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Puijon luontotyypeistä merkittävimpiä ovat lehdot ja
vanhat metsät. Natura-alueiden arvokkaimpaan kasvilajistoon kuuluvat
idänlehväsammal ja hajuheinä.
" Om Puijol luonnossa jottaen
nii herkkee ja kumman kummoo,
se ihankuv vangiks ottaen
tua' immeisem mielel lummoo.
Ne metät ja järvet ja linnut ja muut
ja taevas ja taevaalla tähet ja kuut,
nii nehän ne hurmoo mieltä
helläättäen syvämmen kieltä."
(Kalle Väänänen: Ylistykseh hymistystä Puijom mäelle)

Kuva: Timo Perätie
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Geologia
Vanhoja kiviä ja jääkauden jälkiä
Puijon kallioperän vanhimmat osat syntyivät jo yli 2500 miljoonaa vuotta sitten.
Vanhimmat kivilajit, gneissit ja granitoidit, muodostivat tuolloin Alppien kaltaisia
korkeita vuoristoja. Noin 600 miljoonaa vuotta myöhemmin Puijonkin kallioita
muokkasi Svekofennialainen vuorenpoimutus. Aikojen kuluessa vuoristot ovat
tasoittuneet ja vanhat pohjagneissit ovat nousseet esiin Puijon kaltaisina
kupolimaisina muodostumina. Kupolin reunoilta löytyy muun muassa kovaa
kvartsiittia, joka syntyi Svekofennialaisen vuorenpoimutuksen yhteydessä.
Puijon maaperä on viimeisen jääkauden aikana syntynyttä moreenia. Lakialueilla
moreeni sisältää runsaasti hienoaineksia. Alempaa rinteistä hienommat ainekset ovat
huuhtoutuneet pois jääkauden jälkeisen merivaiheen seurauksena. Jääkausi myös hioi
Puijon nykyisin nähtäviin muotoihin.
Geologia-osuuden on toteuttanut Geologian tutkimuskeskus.

Puijon länsirinteellä on kulutusta kestävää kvartsiittia.
Kuva: Heikki Lukkarinen

Synty
Puijon synty
Puijon ja koko Kuopion alueen synty on pitkä ja monivaiheinen geologinen tapahtuma.
Kallioperämme vanhin osa syntyi arkeeisena aikana yli 2500 miljoonaa vuotta sitten.
Vanhimmat kivilajit, gneissit ja granitoidit, muodostivat tuolloin korkeita Alppien
tapaisia vuoristoja. Kun nuo ikivanhat vuoristot kuluivat ja tasoittuivat,
rapautumistuotteita kasautui meren rantaan ja syvempään mereen. Irtaimesta
kiviaineksesta ja sen joukkoon maankuoresta purkautuneesta kivisulasta eli laavasta
kehittyi noin 600 miljoonan vuoden kuluessa uusia kivilajeja. Näitä proterotsooisen
ajan kivilajeja ovat muun muassa erilaiset liuskeet.
Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuva karjalainen kallioperän pääalue Karelidit koostuu
vanhoista arkeeisista ja nuoremmista proterotsooisista kivilajeista. Karjalaisen
pääalueen ulkopuolella kehittyi svekofennialaisten kivien pääalue Svekofennidit. Nämä
kaksi silloista mannerlaattaa törmäsivät toisiinsa 1910–1885 miljoonaa vuotta sitten.
Svekofenniseksi orogeniaksi kutsuttu törmäys muokkasi maankuoren pinnanmuotoja
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ja kivilajeja. Svekofenninen laatta työntyi tuolloin osittain karjalaisen laatan päälle.
Arkeeiset gneissit ja niiden päällä olleet kerrostumat painuivat noin 15–20 km:n
syvyyteen maankuoreen ja kiteytyivät siellä koviksi kiviksi.
Törmäyksen jälkeen maankuori palautui vähitellen törmäystä edeltäneeseen olotilaan.
Törmäyksen aikaisissa ja sen jälkeisissä liikunnoissa kallioperään syntyi luodekaakkosuuntaisia siirros- ja heikkousvyöhykkeitä. Törmäyksessä syntynyt vuoristo
alkoi rapautua ja kulua pois. Pitkän, noin 1200 miljoonaa vuotta kestäneen
kulutuskauden jälkeen syvälle joutuneet kivet paljastuivat lopulta näkyville
maankuoren pinnalle. Viimeisen jääkauden 2-3 km paksu mannerjäätikkö hioi Puijon
ja Kuopion muut mäet nykyisin nähtäviin muotoihin. Kulutustyö jatkuu edelleenkin.

Aikajana Puijon alueen geologisista tapahtumista (Heikki Lukkarinen)
KallioKallio- ja maaperä

Kallio- ja maaperä
Kallio- ja maaperä
Puijon kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi vanhoista arkeeisista kivilajeista, joista
yleisin on tummasta ja vaaleasta kiviaineksesta koostuva raitainen tonaliittigneissi.
Länsirinteillä on vyöhyke nuorempaa sedimenttikiveä, vaaleanharmaata lasimaista
kvartsiittia. Kvartsiitti syntyi mannertörmäyksen puristuksessa hiekkakerrostumista,
joita kasaantui mereen yli 2000 miljoonaa vuotta sitten. Kvartsihiekkakerrostumien
sekaan purkautuneet ohuet laavakerrokset näkyvät nykyisessä kallioperässä
tummanvihreinä vulkaniittikivinä. Puijon laella kallioperä on noin 1 870 miljoonaa
vuotta vanhaa granodioriittia. Sitä syntyi syvällä maankuoressa sedimenttikivien ja
arkeeisten kivien joukkoon purkautuneesta kivisulasta eli magmasta. Puijon laella
granodioriitti tuli näkyviin, kun sen päällä olleet kivimassat kuluivat pois pitkän
kulutuskauden aikana.
Puijon maaperä on viimeisen jääkauden aikana syntynyttä moreenia. Lakialueilla
moreeni sisältää runsaasti hienoaineksia. Alempaa rinteistä hienommat ainekset ovat
huuhtoutuneet pois jääkauden jälkeisen merivaiheen seurauksena. Irtonainen maa
peittää kallion muotoja 1–5 metrin paksuisena kerroksena. Paljasta kalliota on
näkyvissä vain paikoitellen, eniten jyrkänteissä. Turvetta on pienialaisesti
notkopaikoissa.Kuvia
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Kuopion kallioperä (Geologian tutkimuskeskus)

Jääkausi ja muinaisrannat
Jääkausi ja muinaisrannat
Kuopion mäkien kalakukkosilhuetin viimeisteli jääkauden aikainen mannerjäätikkö.
Paksu luode-kaakko suunnassa liikkunut jäätikkö silotti kallioita, koversi kallioperän
heikkousvyöhykkeisiin rotkolaaksoja ja kasasi maa-ainesta. Jään tulosuunnassa
Puijonsarven luoteisrinteellä maaperä on hyvin ohutta ja siellä on runsaasti paljasta
kalliota ja louhikoita. Irtainta maa-ainesta mannerjäätikkö kasasi paksulti Kokonmäen
ja Puijon kaakonpuoleisille suojasivuille. Puijon länsirinteen yhtenäinen
kvartsiittivyöhyke kesti hyvin kulutusta ja suojasi Puijon mäkeä mannerjäätikön
kulutukselta.
Viimeinen jääkausi päättyi Kuopion seudulla noin 11 000 vuotta sitten.
Mannerjäätikön perääntyessä paljastunut maa jäi jäätikön edessä avautuneen meren
peittoon. Veden pinnan yläpuolella olivat vain korkeimpien mäkien laet. Noin tuhat
vuotta kestäneen Yoldiameri-vaiheen kivikkoinen rantatörmä on vielä nykyisinkin
monin paikoin nähtävissä Puijon rinteellä. Korkeimmillaan Yoldiameri oli noin 147-148
metriä nykyisen meren pinnan ja kuutisenkymmentä metriä Kallaveden pinnan
yläpuolella. Puijon laella mannerjäätikön kuljettama ja kasaama moreeniaines pysyi
jääkauden jälkeen vedenkoskemattomana. Huuhtoutumaton moreeni sisältää
runsaasti hienoaineksia ja on erinomainen kasvualusta Puijon puille ja kasveille.
Puijon rinteillä on paikoin merkkejä myös 6000 vuoden takaisen Suur-Saimaan
rantamuodostumista. Iisalmen pohjoispuolelta Lappeenrantaan ulottuneen SuurSaimaan rantaviiva on Puijolla 102 metrin korkeudella, parikymmentä metriä nykyisen
Kallaveden pinnan yläpuolella. Edustavimmat huuhtoutumiskivikot löytyvät
Pihlajaharjun koillisrinteeltä.
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Yoldiameri noin 11 000 vuotta sitten

Suursaimaa noin 6 000 vuotta sitten
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Nykyinen vesistö
Kartat: Geologian tutkimuskeskus

Ilmasto
Vesistöt tasaavat lämpötiloja

Kuopion ilmanala on selvästi Länsi-Suomea mantereisempaa, mikä näkyy muun
muassa suurempana vuotuisten lämpötilojen vaihteluna. Kasvukauden aikana
Kuopiossa on lämpimämpää ja vastaavasti talvella pakkaset ovat kovempia kuin
lännempänä. Puhutaan myös ilmastollisesti edullisesta Kallaveden laaksosta, jossa
vuoden mittaan kertyvä lämpösumma on suurempi kuin ympäröivillä alueilla. Suuret
järvialtaat lämmittävät ilmastoa nostamalla yölämpötiloja kesäisin ja syksyisin sekä
pidentäen kasvukautta. Ne myös tasoittavat jonkin verran lämpötilojen vaihtelua.

Kuva: Vicente Serra
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Pienilmaston erot suuria
Pysyvä lumi tulee Kuopioon yleensä marraskuun loppupuolella ja sulaa pois
huhtikuun lopulla. Puijon lakialueella lumipeite yleensä säilyy pari viikkoa
kauemmin kuin ympäristössä. Lumipeitteen suurin paksuus on keskimäärin 60
cm. Vuoden keskilämpötila on Kuopiossa pari kolme astetta plussan puolella.
Vuotuinen keskilämpötilojen vaihtelu on noin 25 astetta, kun äärilämpötiloissa
on mitattu jopa lähes 80 asteen vaihteluja.
Kuopiossa vallitsevat etelänpuoleiset tuulet. Vuotuinen sademäärä on noin 550
- 600 mm, josta noin 60 % sataa vetenä ja loput lumena. Pienilmastolliset erot
ovat suuria maastonmuotojen vaihtelevuuden seurauksena. Maaston
painanteisiin saattaa muodostua ympäristöä kylmempiä kylmän ilman taskuja
ja korkeat lakialueet ovat alttiita Kallavedeltä puhaltaville tuulille. Kaupungin
ydinkeskustan alueella ilma on lämpimämpää, kuivempaa ja likaisempaa kuin
ympäröivillä alueilla.
Ilmaston muuttuminen vaikuttaa Kuopionkin säähän. Koko Suomen
keskilämpötila on viimeisen 150 vuoden aikana noussut reilun asteen verran.
Voimakkainta lämpeneminen on ollut toisaalta talvikuukausina ja toisaalta
keväällä, jolloin lämpötila on noussut pari astetta. Ilmaston muuttuminen
näkyy myös luonnossa. Keväinen lehtien puhkeaminen on samana ajanjaksona
varhentunut keskimäärin noin 12 vuorokaudella.

Kuva: Jouni Borgman

Paisteisia rinteitä ja kylmiä notkoja
Puijon pienilmasto vaihtelee suuresti maaston korkeuserojen mukaan. Alueella on
sekä paisteista rinteitä että kosteita ja kylmiä notkoja. Pienilmastoon vaikuttaa luodekaakkosuuntainen Puijon selänne, joka jakaa alueen lämpöoloiltaan kahteen osaan.
Lounaiset rinne- ja lakialueet saavat enemmän lämpöä kuin koilliset notkot, joissa
myös lumi viipyy keväisin kauemmin.
Selänteen lakialueella on kesähelteillä muutaman asteen viileämpää ja talvipakkasilla
jopa kymmenen astetta lämpimämpää kuin laaksoissa. Korkeat lakialueet ovat tuulille
alttiita. Tuulennopeudet ovat lakialueen puiden latvojen yläpuolella selvästi suurempia
kuin laaksoissa. Puijon selänne myös kanavoi ilman liikkeitä ja jakaa sadealueita.
Metsän sisällä sankka puusto tasoittaa lämpötiloja, tuulia ja kosteusoloja.
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Puijon rinteille noustessaan lämmin ilma viilenee, jolloin kosteus alkaa tiivistyä
sumuksi. Syksyllä ja alkutalvella Puijo onkin usein kosteiden sumupilvien sisällä.
Talvella puiden latvuksiin ja oksille kerääntyy raskasta tykkylunta, joka katkoo
erityisesti koivujen oksia.

Kuva: Vicente Serra

Maisemat
Suomalaista kansallismaisemaa
Puijo tunnetaan parhaiten laelta avautuvista maisemista, joita on käyty ihailemassa jo
lähes 200 vuoden ajan. Puijolta avautuvat komeat näkymät järvineen, saarineen ja
metsineen ovat aikoinaan olleet muovaamassa käsitystä suomalaisesta
kansallismaisemasta. Puijon maisemien valtakunnallinen merkitys vahvistettiin
valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1995. Näkymän helmi on Kallavesi erikokoisine ja
–näköisine saarineen. Joukosta erottuvat Pohjois-Kallaveden puolella suuri ja pääosin
rakentamaton Laivonsaari ja Keski-Kallavedellä Hietasalo ja lukemattomat pienet
saaret ja luodot. Näkymän etualalla ovat Kuopion rakennetut alueet. Sään ollessa
suotuisa Puijon tornista voi nähdä jopa neljänkymmenen kilometrin etäisyydelle.
Puijon selänne näkyy Kuopiota lähestyttäessä tunnistettavana maamerkkinä jopa
kymmenien kilometrien päähän. Kalakukoksikin kutsutun selänteen jylhät piirteet
hallitsevat maisemaa niin pohjoisesta ja etelästä kuin Kallavedeltäkin katsottuna.
Puijon silhuetin viimeistelee koko selänteen peittävä komea kuusimetsä, josta pistävät
esiin näkötorni ja hyppyrimäen yläosa.
”Niin kuin tähdet taivaalla piirtyvät saaret siniseen Kallaveteen, joka sulkee ne sekä
selät, salmet ja lahdet ja veden oman lumouksen suureen syliinsä. Valaen loistettaan
tämän kaiken ylle kaartuu, ikään kuin kaukaista taivaanrantaa paartavien metsäisten
kukkulain kannattamana vaalea kesätaivas liikkuvine pilvisaaristoineen. Ja lämpimästi,
mielisuosiota julistaen katselee tätä kaikkea Jumalan silmä, säteilevä aurinko. – Näin
korottavat taivas, maa ja vesi toistensa kauneuden ihanaksi kokonaisuudeksi. Ja me
tunnemme rintamme paisuvan ilosta, kun tämän taivaan alla voimme ’me kättä
voimme ojentaa ja vettä, rantaa osoittaa’ ja voimme sanoa itsellemme ja koko
maailmalle: ’Kas, tuoss’ on se, maa armas isäimme!’”
(K. E. Aspelund 1889: Sommarminnen från Kuopios omnejder)
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Puijon selänteen pohjoisosaa.
Kuva: Vicente Serra

Näkymä Puijolta vuodelta 1893.
Kuva: I. K. Inha

Suuria korkeuseroja
Vuoreksikin mainittu Puijo on mäkimaata, jossa on melko suuria korkeuseroja. Puijon
laki kohoaa 230 metriä merenpinnan ja 150 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle.
Laen lisäksi selänteeltä voidaan erottaa Kokonmäki (207 m) ja Puijonsarven mäki
(192 m), joiden välissä on Satulanotkon rehevä painanne (160 m). Vaihtelevimmat
pinnanmuodot löytyvät vanhan luonnonsuojelualueen kallioisesta lounaisrinteestä,
jossa vajaan puolen kilometrin matkalla on 100 metriä nousua.
Nykyisen muotonsa ja ilmeensä selänne sai viimeisimmän jääkauden aikana, jolloin
luode-kaakkosuunnassa liikkunut mannerjää silotteli muotoja ja vei irtaimia aineksia
mukanaan. Jäätikön kulkusuunta näkyy muun muassa silokallioissa, joissa jäätikön
etenemissuunnan puoleinen reuna on hioutunut loivaksi ja sileäksi, kun taas
vastakkainen suojasivu on yleensä jyrkkä ja lohkareinen. Puijon selänne on kuin suuri
silokallio pohjoispuolen loivine rinteineen ja etelä-lounaissivun jyrkkine kallioineen.

Kuva: Topi Ikäläinen
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Kiistaa Kallaveden seudusta
Maisemapanoraamana ja näköalapaikkana Puijo oli kuopiolaisten suosiossa jo ainakin
1800-luvun alussa. Kaukomaisemia ihailtiin yli metsien kauas ja tunnustettiin
Kallaveden ainutlaatuinen maisemamosaiikki, panoraama ”suarinesj ja salaminesj”.
Ensimmäisiä todisteita Puijon maisemallisesta arvosta ovat realistiset
maisemamaalaukset ja valokuvat 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alusta.
Nämä maalaukset ja dokumentit paljastavat Puijon muodokkaan selänteen, sieltä
avautuvat kaukomaisemat ja havumetsän, jossa kuusi on valta-asemassa.
Puijon näköala avasi konkreettisesti maaston muodot, geomorfologian ja
elinympäristöjen mosaiikin. Näkymä oli kuin maisema- ja alue-ekologian paras
oppikirja, joka puhutti, innoitti ja haastoi. Käsitys Puijon näkymästä ja Kallaveden
seudusta johti kuopiolaiset luonnontutkijat sata vuotta sitten suorastaan tieteelliseen
väittelyyn.
Kuopiolainen lehtori E. W. Suomalainen rajasi ”Kallaveden seuduksi” 15-30 kilometriä
Puijolta eri suuntiin, etelässä Vehmersalmen pohjoisosiin ja pohjoisessa Maaningan
suuntaan. Suomalainen jakoi alueen erilaisiin kokonaisuuksiin: läntinen jylhävuorinen
salomaa, keskeinen järvialue ja itäinen, maastoltaan hajanaisempi seutu, jossa
metsät, viljelymaat ja järvet vuorottelevat. Luonnon eliöiden jakautumisessa on
tämän mukaisesti varmaankin myös eroja, hän päätteli.
Toinen kuopiolainen, lehtori ja museomies Benjamin Ståhlberg puolestaan totesi, että
Suomalaisen määrittelemä Kallaveden seutu on aika suppea edustaakseen jotain
alueellista kokonaisuutta. Ståhlbergin mukaan se ei ole ” sen laajempi, kuin että
kiipeämällä poutaisena päivänä Puijon torniin voi saada siitä kokonaiskuvan”.
Ståhlbergin mielestä Puijolta avautuva panoraama oli pääpiirteissään yhtä ja samaa
vettä ja metsää.
Suomalainen vastasi, että ”Puijon tornista katsoen” alue voi näyttää hyvinkin
samanlaiselta, vaan jokainen, joka lähemmin tuntee tuon alueen eri seudut, huomaa
niissä varmasti eroavaisuuksia. Suomalainen perusteli topografista näkemystä, jonka
perusteella hän oli jakanut alueen ”fyysillis-maantieteellisiin seutuihin”.
Molempien näkemys Puijon maisemasta ja Kallaveden seudusta oli perusteltu.
Yksinkertaistaen voidaan todeta, että toinen katsoi maisemaa tornista, toinen kipusi
viljellystä laaksosta metsään luetellen mitä missäkin näkyy ja kuuluu. Myös nykyisin
Puijolta avautuvaa Kallaveden seutua voidaan kuvailla useilla eri tavoilla. Joku
korostaa fyysistä kokonaisuutta, kuten Kallaveden vesistöaluetta, niemien ja saarien
yksityiskohtia. Joku toinen puhuu ehkä enemmän abstraktista näkemyksestä
hahmottaen vähittäin vaihtuvaa jatkuvuutta.

Kuvia
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Kuva: Ferdinand von Wright, Näköala Puijolta 1855

Huolta Puijon maisemasta
Puijon maisemista on keskusteltu ja niitä on puolustettu lähes sadan vuoden ajan.
Erityistä huolta Puijosta on kantanut Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys, jonka
pöytäkirjoista löytyy muun muassa seuraavia katkelmia.
Vuoden 1927 lopulla havaittiin, ettei Puijolle suunniteltu uusi ”hiihtotorni”
ennakkotiedoista poiketen jääkään näkötornista katsoen metsän peittoon.
Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että ”ennen uuden tornin rakentamista
harkittaisiin, eikö sen paikkaa siirtämällä tahi konstruoimalla tornin yläosa kesäksi
alaslaskettavaksi, voitaisi saada torni puiden suojaan, ettei Puijon kuulua näköalaa
juuri silloin raiskattaisi, kun ollaan pääsemässä pitkällisten ponnistusten päämääriin,
Puijon rauhoitukseen”.
Asiaan palattiin marraskuussa 1928, juuri kun luonnonsuojelualueen rauhoitus oli
saanut lainvoiman. Luonnonsuojeluvalvoja oli näet tiedustellut maaherralta mäkitornin
rakentamisesta ja tämä puolestaan pyysi asiasta Luonnon Ystäväin Yhdistyksen
lausuntoa. Vastauksena ilmoitettiin, että Puijon näköala on Niuvanniemen puolella
suksitornin rakentamisen vuoksi pilaantunut. Toukokuussa 1929 pöytäkirjaan kirjattiin
seuraavaa:”Aluksi käytiin tornissa ihailemassa Puijon näköalaa ja suremassa
suksimäkitornin maiseman pilaavaa vaikutusta. Myös valokuvailtiin.”
Myös hakkuiden, tai metsänpuhdistustöiden, kuten usein sanottiin, vaikutukset
herättivät huolta. Lokakuussa 1928 pöytäkirjaan merkittiin mielihyvin, että Puijo on
saatu luonnonsuojelualueeksi, mutta mielihyvää vähensivät ne tiedot, joita saatiin
kuulla Puijon tornin juurella juuri aloitetusta metsänraiskaamisesta ja suksimäkitornin
perin huonosta sijoittamisesta pilaamaan näköalatornista Niuvanniemen puolelle
avautuvaa näköalaa. Syksyllä 1956 kaavailtiin sellaista näkötornia, josta näkymät
avautuisivat eri suuntiin niin, ettei hakkuita tarvitsisi toimittaa.
Lähde: Kauppinen, J. 2008: Puijon tutkimusta ja suojelua. Merkintöjä maisemasta,
metsästä ja linnuista/ Kuopion luonnontieteellinen museo
Kuvia
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Kasvisto
Eteläisiä ja itäisi harvinaisuuksia
Puijolla kasvaa monenlaisia kasveja. Selänteeltä on löydetty 378 putkilokasvilajia,
minkä lisäksi siellä kasvaa lukuisa joukko erilaisia sammalia ja jäkäliä. Vaateliaat
lehtolajit viihtyvät hyvin luonnonsuojelualueen rehevissä osissa, kuten Satulanotkon
ja Antikkalanrinteen lehdoissa. Levinneisyydeltään eteläiset lehtolajit, kuten
lehtoleinikki, lehtopähkämö ja jänönsalaatti kasvavat Puijolla levinneisyysalueensa
pohjoisrajoilla. Idästä levinneitä mantereisia taigalajeja edustavat myyränporras ja
hajuheinä.
Harvinaisten ja vaateliaiden kasvien lisäksi Puijon selänteeltä löytyy runsaasti
tavallisempia lehtojen ja kangasmetsien lajeja. Etelä-Suomen lehdoille tyypillisen
vuokkojen kevätkukinnan korvaa Puijolla kuusikot valkoisena mattona peittävä
käenkaali. Kosteammat painanteet taas ovat kotkansiiven ja muiden saniaisten
muodostamaa viidakkoa. Ihmistoiminnan vaikutukset puolestaan näkyvät niityillä ja
erilaisten tulokaslajien yleistymisenä.

Puijon vaateliaita lehtolajeja:
Pensaat:
·
·
·
·

mustaherukka (Ribes nigrum)
koiranheisi (Viburnum opulus)
näsiä (Daphne mezereum)
lehtokuusama (Lonicera xylosteum)

Sanikkaiset:
·
·

myyränporras (Diplazium sibiricum)
kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)

Heinät:
·
·
·

hajuheinä (Cinna latifolia)
koiranvehnä (Elymus caninus)
korpisorsimo (Glyceria lithuanica)

Ruohot:
·
·
·
·
·
·
·
·

mustakonnanmarja (Actaea spicata)
lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus)
lehtoarho (Moehringia trinervia)
lehtotähtimö (Stellaria nemoreum)
lehto-orvokki (Viola mirabilis)
kaiheorvokki (Viola selkirkii)
kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)
velholehti (Circaea alpina)
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·
·
·
·
·

lehtomatara (Galium triflorum)
lehtopähkämö (Stachys sylvatica)
syyläjuuri (Scrophularia nodosa)
jänönsalaatti (Mycelis muralis)
lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine)

Keväinen kotkansiipi
Kuva:Jouni Borgman

Harvinaisia sammalia
Puijon selänne on arvokas alue myös sammalien suhteen. Sammalet kasvavat yleensä
kosteissa paikoissa, kuten varjoisissa metsissä ja soilla. Osa on sopeutunut elämään
kuivalla maalla, lahopuulla tai jopa kallioseinämillä. Jotkin sammallajit ovat puolestaan
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hyvin vaativia kasvualustansa suhteen. Puijon yli 180 sammallajista suuri osa on
ravinteisuuden suhteen vaateliaita lehtojen sammalia.
Sammalilla ei ole varsinaisia juuria ja niiden kasvu on hyvin hidasta. Monet sammalet
kärsivätkin herkästi ihmisen toiminnasta, metsänhoitotöistä ja kulutuksesta. Puijon
vanhoissa metsissä myös sammalikolla voi olla takanaan jopa vuosisatoja kestänyt
kehitys. Ikimetsän tavoin voitaisiin puhua myös ikisammalikosta, jota ei
talousmetsistä tapaa.
Puijolla kasvaa useita valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin harvinaisia
sammallajeja. Puijon rinteet ovat EU:n alueella vain Itä-Suomessa tavattavan
idänlehväsammalen (Plagiomnium drummondii) merkittävin esiintymisalue. Muita
harvinaisia ja uhanalaisia sammallajeja ovat korpihohtosammal (Herzogiella turfagea),
turrisammal (Oxystegus tenuirostris) kalliotakkusammal (Ulota hutchinsae),
rusopurosammal (Hygrohypnum dusriusculum) ja lenkosammal (Homomallium
incurvatum).

Uhanalainen Idänlehväsammal
Kuva: Kari Jämsen

Isoja ja pieniä saniaisia
Sanikkaiset eli saniaiset, kortteet ja lieot ovat vanhimpia ja kehitystasoltaan
alkeellisimpia putkilokasveja. Noin 300 miljoonaa vuotta sitten maapallolla rehotti
jopa kymmenien metrien korkuisia jättiläissanikkaisia, joista on peräisin suurin osa
maailman kivihiilestä.
Saniaiset ovat sanikkaisten merkittävin ryhmä, josta Suomessa tavataan 38 lajia.
Puijolta on löydetty kymmenkunta saniaislajia, joista näyttävimpiä ovat lehtojen
suursaniaiset, kuten kotkansiipi, isoalvejuuri ja hiirenporras.
Puijon saniaisia
- hiirenporras (Athyrium filix-femina) - saniaislehtojen pitsimäinen suursaniainen
- isoalvejuuri (Dryopteris expansa) – kosteiden ja varjoisten lehtojen yleisin
suursaniainen
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- kalliohaurasloikko (Cystopteris fragilis ssp. fragilis) – varjoisten kallionrakojen ja
kivikoiden pieni saniainen
- kallioimarre (Polypodium vulgare) – pienehkö saniainen, joka kasvaa yleisenä
kallioiden raoissa ja kivenlohkareilla
- karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis) – kuivien ja aurinkoisten kallioiden pieni saniainen
- kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas) – korkea kuivien ja kivikkoisten lehtojen kasvi
- korpi-imarre (Phegopteris connectilis) – varjoisten korpimetsien pieni saniainen
- kotkansiipi (Matteuchia struthiopteris) – rehevien saniaislehtojen komea
suursaniainen Kuva: Pekka Tenhunen
- metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) – keskikokoinen tuoreiden kankaiden,
lehtomaisten metsien ja korpien kasvi
- metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) – tuoreiden kankaiden ja lehtojen yleisin
pikkusaniainen
- myyränporras (Diplazium sibiricum) – rehevien puronvarsilehtojen ja lehtokorpien
harvinaisuus
- sananjalka (Pteridium aquilinum) – valoisien metsien ja hakamaiden suursaniainen

Hiirenporras

Korpi-imarre
Kuvat:Jouni Ohtamaa
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Tulokaslajit
Tulokaslajit löytäneet Puijollekin
Suomeen on aikojen saatossa kulkeutunut ihmisen mukana yli 600 uutta eliölajia,
joista valtaosa on kasveja. Vieraat lajit haittaavat alkuperäisiä kilpailemalla ja
risteytymällä niiden kanssa. Paikoin tulokkaat syrjäyttävät alkuperäisen kasvillisuuden
kokonaan, mistä syystä niiden leviäminen luontoon on estettävä.
Ihmistoiminta on vaikuttanut aikojen kuluessa suuresti Puijonkin kasvilajistoon, sillä
noin 40 % kasveista on levinnyt alueelle ihmisen toiminnan seurauksena. Vanhimmat
tulokkaat, kuten maahumala ja ojakärsämö, kuuluvat jo olennaisena osana
kasvistoomme. Uudempia tulokaslajeja ovat voimakkaasti leviävät jättipalsami,
jättiputki ja lupiini, joiden kurissa pitäminen edellyttää Puijollakin hoitotoimia. Myös
terttuseljan leviämisestä Puijolle ja sen mahdollisesta poistamisestakin on keskusteltu
jo vuosikymmeniä.

Jättipalsami

Terttuselja
Kuvat: Jouni Ohtamaa
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Sienet
Rikas sienilajisto
Puijon monipuoliset metsät ja niityt tarjoavat kasvupaikan rikkaalle sienilajistolle.
Puijon selänne on myös monen uhanalaisen lajin turvapaikka. Sienet ovat metsän
näkymätön kivijalka. Ne lahottavat eloperäistä ainesta ja ovat ensiarvoisen tärkeitä
muun muassa ravinteiden kiertokulun kannalta. Suuri osa ruokasieninä tutuista
kymmenistä lajeista elää yhteiselämää puiden ja muiden kasvien kanssa sienijuuren
välityksellä. Sienet ovat tälläkin tapaa metsäkasvien elinehto.
Sienten olemassaolon huomaa vasta sitten, kun ne ilmestyvät monen värisinä
itiöeminä maan pinnalle ja lahopuille. Maan alla sienellä voi olla usean aarin alalle
ulottuvaa sienirihmastoa. Puuta lahottavien sienten rihmastot elävät katseilta
suojassa puun sisällä, ja vain itiöemät kasvavat näkyviin puun pinnalle.

Kärpässieni on myrkyllinen.
Kuva: Curt Nyman

Sieniä moneen makuun

Puijon kuusimetsät ovat oivallista sienestysmaastoa. Kuusikoissa viihtyvät erityisesti
lampaankäävät, kuusiherkkusienet, kuusilahokat ja kuusenleppärouskut. Kariketta lahottava
akansieni kasvattaa suotuisina vuosina itiöemiään vanhoihin muurahaiskekoihin ja kuusten alle.
Suppilo- ja keltavahveroita sekä mustatorvisieniä Puijolta voi löytää satunnaisesti. Myös tatteja,
haperoita, rouskuja ja orakkaita voi sienestäjä saada koriinsa. Kangasmetsien lajeja kannattaa etsiä
Puijonsarven metsistä. Monet Antikkalanrinteessä kasvavat niittysienet ovat harvinaisia ja
vaateliaita.
Antikkalanrinteen harvinaisia sieniä:
·
·
·
·

punarusokas (Entoloma queletii), vaarantunut
uumavahakas (Hygrocype constrictospora), vaarantunut
hakamaatuhkelo (Lycoperdon caudatum), vaarantunut
savuvahakas (Camarophyllopsis schulzeri), silmälläpidettävä
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·
·

heterusokas (Entoloma rubrobasis), silmälläpidettävä
kalvaskaulussieni (Stropharia albonitens), silmälläpidettävä

Hyviä ruokasieniä:
·
·
·
·
·

suppilovahvero
keltavahvero
herkkutatti
keltahapero
haaparousku

Kuvat: Jukka Vauras

Karvarousku on suosittu ruokasieni.
Kuva: Jukka Vauras

Harvinaista savuvahakasta voi löytää Antikkalanrinteestä.
Kuva: Katri Kokkonen

Harvinaisia kääpiä
Käävät ovat tärkeimpiä puuta lahottavia sieniä. Osa käävistä kykenee lahottamaan elävää
puuta, mutta valtaosa elää kuolleessa puuaineksessa. Käävät ja kymmenet muut kuollutta
puuainesta hyödyntävät lajit ovat voimakkaasti taantuneet, koska niiden tarvitsemaa
lahopuuta, erityisesti maapuuta, on metsänhoidon vuoksi metsissä aivan liian vähän.
Puijollakin kääpälajisto on monipuolinen vain runsaslahopuustoisimmilla vanhan metsän
alueilla Satulanotkossa, Kokonmäessä, Pihlajaharjussa ja aarnialueella. Nämä alueet ovat
tärkeä turvapaikka monille lajeille, joilla ei ole elinmahdollisuuksia suojelualueiden
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ulkopuolella. Puijon suojelualueiden puuston ikääntyessä ja lahopuuston lisääntyessä kääpien
elinmahdollisuudet parantunevat ja lajiston odotetaan vähitellen elpyvän.
Puijon parempia kääpiä ja muita kääväkkäitä:
- sitkankääpä (Antrodia sitchensis), erittäin uhanalainen
- mesipillikääpä (Antrodia mellita), silmälläpidettävä
- rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), silmälläpidettävä
- pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), silmälläpidettävä
- punakarakääpä (Steccherinum collabens), silmälläpidettävä
- oravuotikka (Asterodon ferruginosus)
- pohjankääpä (Climacocystis borealis)
- silokääpä (Gloeoporus pannocinctus)
- viinikääpä (Gloeprus taxicola)
- punahäivekääpä (Leptoporus mollis)
- pihkakääpä (Ornia leporina)
- kuusenkääpä (Phellinus chrysoloma)
- aarnikääpä (Phellinus nigrolimitatus)
- rusokääpä (Pycnoporellus fulgens)
Kuvat: Pertti Renvall

Koralliorakas on harvinainen vanhan metsän laji.
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Kuusenkääpä suosii vanhoja kuusikoita.
Kuvat: Pertti Renvall

Kasvillisuus
Lehtokeidas keskellä kaupunki
Puijon alue kuuluu Pohjois-Savon lehtokeskukseen, joka on Järvi-Suomen tärkein
ravinteikasta kasvualustaa vaativan kasvillisuuden esiintymisalue. Puijon lehdot
muodostavat yhden Pohjois-Savon laajimmista lehtokokonaisuuksista. Arvokkaimmat
osat Satulanotkossa ja Antikkalanrinteessä ovat mukana valtakunnallisessa
lehtojensuojeluohjelmassa. Alueelta löytyvät kaikki Pohjois-Savossa tavattavat
peruslehtotyypit. Erilaisia lehtoja Puijolla on niin runsaasti, että aluetta voidaan
hyvällä syyllä kutsua lehtojen galleriaksi. Vaateliaan kasvillisuuden menestyminen
Puijolla on ravinteikkaan maaperän ja suotuisan pienilmaston ansiota.
Kangasmetsät ovat keskittyneet selänteen etelä- ja pohjoispäähän sekä mäkien
korkeimmille kohdille. Suurin osa kangasmetsistäkin on reheviä. Puijon selänteen suot
ovat suurimmaksi osaksi reheviä korpia. Kalliokasvillisuutta on pieninä paljastumina
mäkien rinne- ja lakiosissa. Ihmisen toiminnasta kertovaa kulttuurikasvillisuutta
löytyy eri puolilta selännettä. Parhaiten säilynyt kokonaisuus on Konttilan tila, jonka
niittyjä hoidetaan aktiivisesti.
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Kotkansiipiä Satulanotkon lehdossa
Kuva: Kari Jämsen

Pohjois-Savon lehtokeskus
Puijo sijaitsee Kuopion eli Pohjois-Savon lehtokeskuksen ydinalueella. Kuopion lisäksi
Pohjois-Savon lehtokeskus ulottuu Siilinjärven, Maaningan, Nilsiän ja osittain myös
Juankosken alueelle. Alueella on hyvin runsaasti lehtoja ja sen rehevyys on lähes
Etelä-Hämeeseen rinnastettavissa. Pohjois-Savon lehtokeskuksessa kasvaa monia
vaateliaita kasvilajeja, kuten esimerkiksi lehtopähkämöä ja lehtoleinikkiä.
Lehtokeskusten kasvillisuus on rehevämpää ja kasvilajisto vaateliaampaa kuin
ympäröivillä seuduilla. Lehtokeskukset ovat ikään kuin reheviä keitaita karun
kangasmetsävaltaisen luontomme keskellä. Rehevyyden perusta on ravinteikkaassa
maaperässä ja suotuisassa ilmastossa. Pohjois-Savon lisäksi lehtokeskuksia löytyy
Etelä-Hämeestä, Keski-Karjalasta, Kainuun vaarajaksolta, Lapin kolmiosta, PohjoisKuusamosta ja Kittilästä.

Pohjois-Savon lehtokeskus (Markku Huttunen)

Lehtojen galleria
Suurin osa Puijon selänteestä on erityyppisten lehtojen peitossa. Lehdot tunnistaa
niiden aluskasvillisuudesta: ohutlehtiset ruoho- ja heinäkasvit ovat vallitsevia, varpuja
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on sen sijaan niukasti. Ravinteikkaimmissa lehdoissa on runsaasti myös pensaita.
Etelä-Suomen lehdoista poiketen Puijon lehdot ovat kuusivaltaisia.
Puijolla kulkijan eteen avautuu lehtojen mosaiikki, jossa erityyppiset lehdot
vaihettuvat toisiksi maaperän ravinne- ja kosteusolojen mukaan. Puronvarsien
kosteissa lehdoissa kookkaat saniaiset, kuten hiirenporras tai kotkansiipi,
muodostavat viidakkomaisia kasvustoja. Itärinteen selänteitä hallitsevat
matalakasvuiset, tuoreet käenkaali-oravanmarjatyypin lehdot. Nämä lehdot ovat
kauneimmillaan keväällä käenkaalin peittäessä maan valkoisena mattona. Pienialaisia
kuivia lehtoja löytyy Puijon lakiosista. Kangasmetsätkin ovat Puijolla reheviä
lehtomaisia kankaita.

Kuiva lehto
Kuva: Kari Jämsen

Kulttuurikasvillisuutta
Puijolla on poltettu kaskia jo 1600-luvun alkupuolella. Kaskikauden muistoina Puijolta
löytyy vielä kaskiraunioita ja nauriskuoppia. Kaskeamisesta on kuitenkin kulunut jo
niin kauan, että sen vaikutukset eivät näy enää alueen kasvillisuudessa. Puijon metsiä
laidunnettiin yleisesti vielä 1900-luvun alussa. Laidunnus kiellettiin
luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä vuonna 1928. Laidunnuksenkin jäljet
ovat jo ehtineet hävitä Puijon luonnosta.
Ihmisen toiminnasta kertovaa kulttuurikasvillisuutta löytyy kuitenkin eri puolilta Puijon
selännettä. Parhaiten säilynyt perinnemaisemakokonaisuus on Konttilan tila, jonka
juuret johtavat 1700-luvulle saakka. Itäsuomalaista mäkiasutusta edustavan Konttilan
niittyjä hoidetaan nykyisin niittämällä ja laiduntamalla.
Uudempaa ihmistoiminnan vaikutusta edustaa selänteen itäosassa sijaitseva
Antikkalanrinteen niitty, joka raivattiin laskettelurinteeksi vuonna 1958. Aluetta
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pidetään avoimena niittämällä. Rinteen yläosasta löytyy golf-kenttä, jossa ihminen on
voimakkaasti vähentänyt luonnon monimuotoisuutta.

Konttilan niitty
Kuva: Pekka Tenhunen

Metsät
Iäkästä ja järeää metsää
Suurin osa Puijon selänteestä on metsien peitossa. Noin 500 hehtaarin suuruinen
metsäalue on yksi Pohjois-Savon laajimmista yhtenäisistä metsistä. Puijon puusto on
poikkeuksellisen iäkästä ja järeää. Vanhimmat puut kasvavat vanhalla
luonnonsuojelualueella, jossa puilla saattaa olla ikää yli 200 vuotta. Metsätalouskäyttö
näkyy kuitenkin puusukupolvien ja puulajien, erityisesti lehtipuiden vähäisyytenä.
Myös luonnontilaisille vanhoille metsille ominaista lahopuuta Puijon metsissä on melko
niukasti. Luonnontilaisimmat metsät löytyvät vanhalta luonnonsuojelualueelta,
Kokonmäen rinteestä ja Pihlajaharjusta.
Kuusi on selänteen yleisin puulaji, joka menestyy hyvin myös lakialueella. Kuusen
runsauteen lakialueella on vaikuttanut ravinteikas maaperä sekä talvinen tykkylumi,
jota se kestää paremmin kuin koivu ja mänty. Mäntyvaltaisia metsiä löytyy selänteen
lounaisrinteiltä ja Puijonsarvesta. Pienialaisia lehtimetsiä on muun muassa
Kokonmäellä ja Antikkalanrinteellä.
Puijon metsiä on vuosisatoja hyödynnetty kaupunkilaisten tarpeisiin. Selänne on
kaskettu lähes kauttaaltaan 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle kestäneenä
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kaskiviljelyn aikana. Kaskeamisen muistoina Puijolta löytyy vieläkin vanhoja
kaskiraunioita ja nauriskuoppia. Laitumena metsiä käytettiin 1900- luvun alkupuolelle
saakka, minkä lisäksi kaupunkilaiset käyttivät erityisesti koivua polttopuunaan.

Talvista Puijon kuusikkoa 1960-luvulta. Vasemmalla näkyy äskettäin tehty hakkuuaukko.
Kuva: Topi Ikäläinen

Puistometsän metsänhoitoa
Puijon metsien merkitys huomattiin jo 1800-luvun lopussa, kun alueen silloin
omistaneelle seurakunnalle laadittiin ensimmäistä metsien hoitosuunnitelmaa. Puijon
mäeltä rauhoitettiin tuolloin 90 hehtaarin suuruinen palsta puistometsänä
säilytettäväksi. Kotitarvepuun ottaminenkin oli kiellettyä leppiä ja katajia lukuun
ottamatta. Samoin määrättiin, että metsää hoidetaan puistomaisena ja että siellä on
lupa toimittaa vain sellaisia harsintahakkuita, joissa kaadetaan ainoastaan yli-ikäisiä
kuivuvia puita. Jo tässä suunnitelmassa puhuttiin ikikuusikosta.
Luonnonsuojelualueen ensimmäinen metsänhoitosuunnitelma laadittiin vuonna 1928.
Metsänhoitaja Arvid Borgin laatiman suunnitelman periaatteena oli poistaa vain yliikäisiä kuivuvia puita ja hoitaa metsää puistomaisesti. Näköalalinjoja ei Borgin
mielestä saanut avata, sillä ”Puijon näkötornista avautuvaa kauneutta ei suinkaan
lisättäisi sillä, että nuo maisemat näytettäisiin Puijolle nouseville pieninä annoksina
sinne tänne hakattujen näköalalinjojen kohdalta. Pikemminkin olisi tulos aivan
päinvastainen: tornista avautuva näköala menettäisi tuolloin vähittäisannoksina
tarjoilun kautta ainakin osan siitä yllättävästä valtavuudesta, mikä siinä nyt hurmaa
metsän lumoissa kulkeneen vaeltajan hänen noustuaan torniin.” Borgin mukaan
”aluetta on hoidettava luonnonpuistona, jokainen maahan kaatunut puu on korjattava
kiireesti pois, pystyyn kuivaneet puut niinikään kaadettavat, alue toisin sanoen
pidettävä siistinä, mutta annettava puiden ja muiden kasvien kasvaa rauhassa niin
kauan kuin kasvavat, ja koetettava toimittaa niiden poiskorjaaminen niin
huomaamattomasti kuin suinkin”. Ensimmäinen puhdistushakkuu tehtiinkin jo samana
vuonna. Yleisön reaktio hakkuisiin oli voimakas, puhuttiin Puijon parturoinnista ja
valtion luonnonsuojeluvalvojakin joutui puuttumaan asiaan.
Seuraava hoitosuunnitelma laadittiin vuonna 1951. Metsänhoitaja O. Ruuskasen
suunnitelma noudatteli paljolti edeltäjäänsä. Erona oli näköalasektorin avaaminen
Puijon Majan eteen sekä noin viiden hehtaarin suuruisen aarnialueen perustaminen
luonnonsuojelualueenluoteiskulmaan. Laajempaa puuston uusimista päätettiin tutkia
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yhdessä luonnonsuojeluvalvojan kanssa. Selvitystyön tuloksena alueen pohjoislaitaan
hakattiin 1950-luvun lopulla laajahko aukko.
Kun vanhan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset uusittiin vuonna 1983, hoidon
tavoitteeksi asetettiin puistometsän ”alkuperäisten piirteiden ja kauneuden
säilyttäminen ja varovainen kehittäminen”. Vanhan suojelualueen kaupungin
puoleisilla rinteillä tehtiin 1990- ja 2000-luvuilla pienialaisia uudistuskuvioita ja
harvennettiin nuorta metsää laelle johtavan tien itäpuolella. Kokonmäellä on hoidettu
vanhan hakamaan lehtimetsää kuusia poistamalla ja Peipposenrinteellä on lisätty
kuusilahopuuta kaulaamalla.

Metsänhoidosta luonnonhoitoon
Nykyisin luonnonsuojelualueen metsiä hoidetaan vuonna 2007 laaditun hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaisesti. Metsäluonnon kehityskulkuun ei pyritä lainkaan
puuttumaan noin 122 hehtaarin alueella, joka käsittää arvokkaimmat lehdot ja
luonnontilaisimmat metsäkuviot. Luonnonhoitoalueella voidaan tehdä hoitotoimia,
joiden tavoitteena on monimuotoisuuden lisääminen ja puuston jatkuvuuden
turvaaminen. Tämä vajaan 80 hehtaarin alue käsittää muun muassa vanhan
luonnonsuojelualueen puistometsän sekä Peipposenrinteen ja Kokonmäen eteläosan
metsät.
Puistometsäalueella tavoitteena on vanhan metsän vähittäinen uudistaminen ja
metsän rakenteen monipuolistaminen tekemällä kuusikkoon pieniä aukkoja.
Metsäluonnolle arvokasta lahopuustoa lisätään jättämällä kuolleet puut myös
puistometsään. Virkistyskäytöltään vähäisemmissä lehtometsissä lahopuuta voidaan
lisätä myös aktiivisesti. Lehtipuuvaltaisista lehdoista poistetaan varjostavia kuusia ja
umpeenkasvaneita niittyjä kunnostetaan raivaamalla ja niittämällä. Turvallisuutta
vaarantavat puut voidaan kaataa reittien varsilta sekä urheilu- ja matkailualueilta.

Vaaralliset puut poistetaan kulkuväylien läheisyydestä.
Kuva: Pekka Tenhunen
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Virkistysmetsille oma suunnitelma
Virkistysmetsille laadittiin vuonna 2009 oma hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsien
hoidon tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen ja metsien elinvoimaisuuden
turvaaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa esitetään yli
satavuotiaiden metsien vaiheittaista uusimista viidenkymmenen vuoden kuluessa.
Metsien hakkuut on suunniteltu aloitettaviksi kolmasosassa uudistuskohteita
ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella. Samalla kuviolla tehdään limittäisiä pienialaisia
hakkuita 3-4 kertaa 50 vuoden aikana. Harvennuksissa metsää pyritään ohjaamaan
erirakenteisiksi jo harvennusvaiheessa.

Kuva: Timo Perätie

Eläimet
Monipuolinen eläimistö
Lukuisat erilaiset eläimet löytävät sopivan elinympäristön Puijon monipuolisesta
luonnosta. Suojelullisesti arvokkaimpia ovat monet vanhojen metsien hyönteiset ja
linnut. Nisäkäslajiston harvinaisuuksia ovat uhanalaiset lepakot ja liito-orava.
Harvinaisuuksien lisäksi Puijolla voi tavata monia muita pohjoissavolaisen metsän
eläimiä. Useimmat eläimet kuitenkin varovat ihmistä ja liikkuvat vain pimeän aikaan.
Niiden elinpiirin voi helpoiten havaita erilaisten jälkien ja jätösten perusteella.
Puijon selänne on lähes joka suunnasta asutuksen saartama, mistä syystä erityisesti
suurnisäkkäiden on vaikea päästä sinne. Myös moottoritien melu ja ihmisten
liikkuminen alueella häiritsevät eläimiä.
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Oravanpoikanen
Kuva: Helena Rönkä

Nisäkkäät
Isoja ja pieniä nisäkkäitä
Puijon selänteellä liikkuja voi kohdata koko joukon erilaisia nisäkkäitä, joista tutuimpia
lienevät metsäjänis, rusakko ja orava. Myös näädät ovat viime vuosina yleistyneet
kaupunkialueella. Hämärän tultua voi onnekas kulkija tavata Puijon poluilla
supikoiran, ketun ja ehkä mäyränkin. Myös kärppä ja lumikko liikkuvat enimmäkseen
vasta illalla ja yöllä. Hyvinä myyrävuosina metsässä vilistelee myyriä, hiiriä ja
päästäisiä. Metsiemme kruunupäistä Puijon selänteellä voi satunnaisesti tavata hirven
tai metsäkauriin.
Puijon suojelullisesti merkittävimpiä nisäkkäitä ovat liito-orava ja lepakot. Liito-oravaa
on viime vuosina havaittu erityisesti lehtipuuvaltaisilla virkistysalueilla Päivärannassa
ja Julkulassa. Puijolla lentelevät myös kaikki Suomen yleisimmät lepakkolajit:
pohjanlepakko, isoviiksisiippa, viiksisiippa, korvayökkö ja vesisiippa. Kaikki lepakot,
samoin kuin liito-orava, ovat rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n erityisesti suojelemiin
direktiivilajeihin.

Pieni metsäjänis
Kuva: Helena Rönkä
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Lepakot lentävät öisin
Puijon alueella voi tavata kaikki Suomen yleisimmät lepakot. Eniten on havaittu
isoviiksisiippoja ja viiksisiippoja sekä pohjanlepakoita. Korvayö
köistä ja vesisiipasta on niukasti havaintoja. Lepakot ovat pitkäikäisiä eläimiä, jotka
elävät usein vuodesta toiseen samalla alueella.
Lepakot ovat aktiivisia huhti-lokakuussa, jolloin ne saalistavat yöllä hyönteisiä.
Saaliinsa ne paikantavat kaikuluotaamalla ympäristöään korkeilla äänillä. Päivisin
lepakot nukkuvat piilossa puunkoloissa, onkaloissa ja rakennuksissa. Vanhan metsän
kolopuut ovatkin tärkeitä lepakoiden piilopaikkoja. Syksyllä ilmojen kylmettyä ne
hakeutuvat talvehtimaan luoliin, kivikasoihin, kellareihin, puunkoloihin tai
rakennuksiin. Lepakot lisääntyvät hitaasti, sillä ne saavat tavallisesti vain yhden
poikasen vuodessa.
Hyville ruokailupaikoille, kuten lehtipuuvaltaisiin rantametsiin ja ruovikoihin, lepakoita
voi kertyä suuria määriä. Myös vanhat kuusikot ja kulttuuriympäristöt ovat lepakoiden
suosimia elinympäristöjä. Puijolla lepakot saalistavat erityisesti Satulanotkon
kosteassa ja lehtipuuvaltaisessa purolaaksossa, Konttilan kulttuuriympäristössä sekä
Iso-Valkeisen ranta-alueella. Muualla Puijolla lepakoita tapaa kesäisin harvakseltaan.
Metsäalueella saalistava lepakko on todennäköisimmin iso- tai viiksisiippa.
Pohjanlepakot uskaltautuvat muita useammin saalistamaan myös valoisammille
alueille asutuksen liepeille.
Talousmetsissä lepakoita vaivaa usein kolopula vanhojen lahoavien puiden
puuttuessa. Pönttö voi tarjota kodin lisääntymisyhdyskunnalle tai kesää viettäville
poikamieslepakoille. Pöntön rakentamisohjeet löydät osoitteesta

Suurikorvainen korvayökkö painaa vain noin kymmenen grammaa.
Kuva: Petteri Vihervaara
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Liito-orava viihtyy sekametsissä
Puijon alueelta on löydetty uhanalaisen liito-oravan reviirejä. Liito-orava on hieman
tavallista oravaa pienempi yöeläjä, joka liikkuu liitämällä puusta toiseen. Maassa se
liikkuu kömpelösti. Liito-oravan mieluisin elinympäristö on vanha kuusisekametsä,
jossa on myös haapaa ja kolopuita. Liito-orava syö kesällä puiden lehtiä, parhaiten
sille maistuvat haavan ja lepän lehdet. Lehdettömänä aikana se syö lepän ja koivun
norkkoja.
Liito-orava pesii lehtipuiden koloissa, mutta se kelpuuttaa myös oravan risupesän tai
pöntön kodikseen. Se synnyttää huhti-toukokuun vaihteessa 1-4 poikasta. Parhaiten
liito-oravan löytää pesäpuun tyvellä tai pesäpöntön katolla olevien sinapin väristen,
riisinjyvän kokoisten papanoiden perusteella.
Puijolla liito-orava viihtyy parhaiten kuusikon keskellä olevissa lehtipuukaistaleissa
sekä selänteen reuna-alueiden sekametsissä varsin lähellä asutustakin. Liito-oravaa
on viime vuosina havaittu erityisesti lehtipuuvaltaisilla virkistysalueilla Päivärannassa
ja Julkulassa. Myös Satulanotkosta on löydetty ruokailualueita ja kolopuita. Liito-ravan
elinmahdollisuuksia Puijolla heikentävät ravinnoksi kelpaavan lehtipuuston vähäisyys
ja pesimiseen tarvittavien kolopuiden pieni määrä. Uusimpien selvitysten mukaan
liito-orava on Kuopiossakin siirtymässä talousmetsistä vanhempipuustoisiin ja
varovaisemmin käsiteltyihin virkistysmetsiin rakennettujen alueiden liepeille.

Liito-orava pesii usein puun kolossa

Pesäpuun juurelta voi löytää keltaisia papanoita.
Kuvat: Marko Schrader

30
Eila Pulkkinen

Linnut
Monipuolinen linnusto
Puijon pesimälinnusto on monipuolinen ja runsas. Selänteellä pesii noin 60 lintulajia ja
linnuston runsaus on Pohjois-Savossa poikkeuksellisen korkea. Yleisimmät lajit ovat
peippo, pajulintu, punakylkirastas, hippiäinen ja harmaasieppo. Peippoja pesii Puijolla
tiheämmässä kuin missään muualla Pohjois-Savossa.
Puijolla tavataan myös monia vaateliaita lehtojen tai vanhojen metsien lajeja, kuten
pohjantikkaa, mustapääkerttua, idänuunilintua ja pikkusieppoa. Vaateliaiksi kutsutaan
lintuja, jotka edellyttävät elinympäristöltään vanhaa metsää, lehtilahopuuta tai
vaikkapa lehtometsän kerrostuneisuutta. Näitä lajeja onkin Puijolla eniten
luonnonsuojelualueella.
Linnustollisesti mielenkiintoisimpia alueita on vanhan luonnonsuojelualueen
järeäpuustoinen rinne, joka viehättää muun muassa pohjantikkaa,
varpuspöllöä,erilaisia tiaisia ja käpylintuja. Itärinteen Satulanotkossa ja Kokonmäellä
asustavat idänuunilinnut, mustapääkertut, sirittäjät ja peukaloiset sekä viirupöllö ja
palokärki. Myös puukiipijän runsaus kertoo Puijon vanhojen metsien linnustollisesta
arvosta. Nykyisellään noin joka kymmenes Puijon pesimälinnuista on lehtilahopuuta
tarvitsevia kololintuja.

Punarinta viihtyy kuusikoissa.
Kuva: Pentti Huttunen

Varhaisia lintuhavaintoja
E. W. Suomalaisen varhaisia lintutietoja koskeva julkaisu Kallaveden seudun linnusto
(1908) sisältää lukuisia havaintoja myös Puijolta. Varhaisin lintutieto koskee yllättäen
rautiaista, joka oli tuolloin harvinainen ja varsin tuntematon laji. Pesän, jossa oli kuusi
munaa, A. J. Mela ja Josua Weisell löysivät tiheästä kuusipensaasta Puijonmäeltä
12.6.1858. Munat ovat Kuopion luonnontieteellisessä museossa.
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Alla joitakin poimintoja Suomalaisen teoksesta:
- Jauhiaisen antaman tiedon mukaan naarasrautiainen ammuttiin 14.5. ja
koirasrautiainen 20.5.1885.
- Sinirinta on A. J. Melan mukaan esiintynyt kesäkuun lopulla 1862 Puijolla
kanervikossa. Suomalainen mainitsee Julius von Wrightin käsityksen mukaan lajin
pesivänkin seudulla, mihin Suomalainen kuitenkin lisää: ”minusta tämä on sangen
vähän luultavaa”.
- Pyrstötiaisen A. J. Mela on löytänyt kesäkuussa 1864.
- Hippiäisen pesä vuodelta 1873 on M. J. Lindforsin kokoelmassa. Suomalainen kuvaa
vuonna 1898 löytämäänsä tyhjää hippiäisen pesää seuraavasti: ” Se oli
korkeanpuoleisen kuusen puolivälin yläpuolella, noin 15 m korkeudella maasta,
tuuhean oksalehvän päässä lehvien alla, somasti hienoista heinistä, sammalista,
naavasta, hämähäkin verkosta ja koivun helpeistä kudottu. Sisäpuolelta pehmeillä
höyhenillä ja pajunkarvoilla verhottu.”
- Järripeipon pesän Jalkanen on löytänyt 1883.
- ”Vanhapiika”, nykyiseltä nimeltään käenpiika, on pesinyt 1898 ja 1900 Puijon
rinteen ontossa koivussa.
- Tilhen sanotaan pesineen Kallaveden seudulla paikka paikoin synkissä
kuusimetsissä, muun muassa Puijon pohjoisrinteellä. Suomalainen on havainnut lajin
kesäkuussa 1899, 1900 ja 1901. Poikalinnun hän ampui elokuun alussa 1901.
- Sirittäjähavaintoja on Puijon etelärinteestä ja Julkulasta kesäkuulta 1905.
- Peukaloisesta Suomalainen mainitsee: ”Retkilläni keväisin (esim. touko- ja keskuulla
1905 ja 1906) olen tavannut peukaloista sangen usein, erittäinkin Puijolla,
Laivonsaaressa ja Neulamäessä, tavallisesti pienen vesipaikan äärellä.”
- Sini- ja kuusitiainen olivat Suomalaisen aikaan harvinaisuuksia, jotka tuskin pesivät
Puijolla.
Suomalaisen tutkielman jälkeen havainnointi Puijolla ei ollut kovin säännöllistä, mutta
havaintoja kirjattiin muun muassa Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen
pöytäkirjoihin. O. A. F. Lönnbohmin havaintoja on kirjattu seuraavasti: ”Tarkastaja
Lönnbohm huomautti (12.1.1921), ettei ole Puijolla tavannut käpylintuja kuten
tavallisesti. Sen sijaan hän ilmoitti (24.11.1921) havainneensa paljon hippiäisiä Puijon
rinteellä ja (8.12.1921) pikkutikan työskennelleen viikkokauden samassa
aidanseipäässä Puijon rinteellä. Lönnbohmin mökillä Puijonrinteellä pesi (1923)
käenpiika: neljä yksilöä oli tapellut pöntön suulla (niistä ehkä 1 naaras ja 3 koirasta).”
Lähde: Kauppinen, J. 2008: Puijon tutkimusta ja suojelua. Merkintöjä maisemasta,
metsästä ja linnuista/ Kuopion luonnontieteellinen museo
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Puijon linnusto on muuttunut
Puijon linnusto on aikojen saatossa muuttunut. 1930-luvulla tehdyn selvityksen
mukaan luonnonsuojelualueella ja sen ympäristössä pesi yhteensä 52 lajia. Vuonna
1975 luonnonsuojelualueelta löydettiin reviirikartoituksessa 30 lajia. Koko Puijon
selänteen lajimääräksi saatiin 1980-luvun alussa linjalaskennalla 55 lajia.
Parikymmentä vuotta myöhemmin selänteen lajimäärä nousi linjalaskennassa 65
lajiin.
Kolopesijöiden ja joidenkin muiden vanhojen metsien lajien määrä on lisääntynyt
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Muutos johtunee suojelualueen metsien
ikääntymisestä ja lahopuumäärän kasvusta.
Uusia tulokkaita ja runsastuneita lajeja ovat muun muassa rautiainen, viherpeippo,
punavarpunen, kuusi- ja sinitiainen, mustarastas ja sirittäjä. Eteläiset ja kaakkoiset
lajit muodostavat nykyisin noin puolet lajimäärästä.
Kuvat: Helena Rönkä

Sinitiainen on runsastunut viime vuosikymmeninä.
Kuva: Helena Rönkä

Lahopuut ruokkivat hyönteisiä
Puijon alueelta on tavattu noin 400 kovakuoriaislajia ja yli 400 suurperhoslajia. Alueen
hyönteislajisto tunnetaan kuitenkin toistaiseksi varsin heikosti. Puijon metsissä elää
monia talousmetsissä harvinaistuneita lajeja. Kaikkein vaateliaimpia vanhojen metsien
lajeja ei Puijolta ole kuitenkaan tavattu, sillä metsien käsittely on karsinut
hyönteislajiston monimuotoisuutta.
Yli puolet metsien kovakuoriaisista on jossakin elinkiertonsa vaiheessa riippuvaisia
lahopuusta ja siinä kasvavasta sienten itiörihmasta tai itiöemistä. Puijollakin tällaisia
lajeja on yli 100. Myös pistiäisissä ja kaksisiipisissä on runsaasti lahopuulajeja.
Lahopuiden hyönteiset ovat elintavoiltaan hyvin eriytyneitä. Puulaji, lahottajasieni,
lahopuun määrä ja laatu sekä lahoaste vaikuttavat suuresti metsän ja yksittäisen
puun hyönteislajistoon. Lajit voivat suosia myös tietynlaisia ympäristöoloja, kuten
kosteutta tai paahteisuutta.
Vain Antikkalanrinteen lehdossa ja Kokonmäellä sekä Pihlajaharjussa on vaateliaille
hyönteislajeille riittävästi (yli 20 m3/ha) lahopuuta. Näiltä alueilta onkin löydetty
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monia harvinaisia kovakuoriaisia, kuten sienipallokkaisiin kuuluva Leiodes bicolor,
rääpikäslaji Nargus velox, kasekas Nevraphes plicicollis, Epuraea longiclavis –
konnakas, käpyjäärä (Cortodera femorata) sekä useita lyhytsiipisiin (Staphylinidae)
kuuluvia lajeja. Puijon monilajinen lehtokasvillisuus ylläpitää vihreitä kasvinosia
syövien kovakuoriaisten ja muiden hyönteisten runsasta lajikirjoa.

Kuva: Pekka Tenhunen

Metsien ja avointen niittyjen perhosia
Puijon alue on monipuolinen myös perhosten suhteen. Alueelta on tavattu yli 400
suurperhoslajia, mikä on 2/3 Pohjois-Savon ja lähes 40 % koko Suomen
perhoslajeista. Suurin osa Puijon perhosista on yöperhosia. Puijon metsissä retkeilijä
voi tavata uhanalaisuutensa vuoksi silmälläpidettävän naavamittarin (Alcis jubatus),
joka on harvinaistunut naavakuusikoiden vähenemisen vuoksi. Aikaisin keväällä
kuoriutuvan yöaktiivisen kuultomittarin (Malacodea regelaria) voi nähdä päivisin
lepäämässä kuusen rungolla. Myös kuultomittari kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin.
Metsäaukioilla voi kohdata päivää paistattelevan täpläpapurikon (Pararge aegeria),
joka on lähes ainoa varsinainen metsälaji päiväperhosten joukossa. Pohjois-Savossa
täpläpapurikkoa esiintyy vain paikoittain.
Useimmat päiväperhoset viihtyvät paremmin avoimissa runsaskukkaisissa
ympäristöissä, kuten Antikkalan laskettelurinteen tai Konttilan niityillä. Runsaimpia
lajeja ovat loppukesällä ja uudestaan keväällä lentävä sitruunaperhonen (Gonepteryx
rhamni) sekä keskikesällä tavattavat lauhahiipijä (Thymelius lineola) ja
tesmaperhonen (Aphantopus hyperanthus). Säännöllisesti Puijon niityillä nähdään
myös ritariperhosia (Papilio machaon), keisarinviittoja (Argynnis paphia),
lehtosinisiipiä (Plebeius artaxerxes) ja ketokultasiipi (Lycaena hippothoe).
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Kuvat: Jukka Kettunen, Helena Rönkä

Ritariperhonen viihtyy niityillä ja metsänreunoilla.

Metsämittari on avoimien metsien perhonen.
Kuvat: Jukka Kettunen

Harvinaisia eliöitä
Puijon luonto on hyvin vaihteleva ja monipuolinen. Alueelta löytyy muun muassa
iäkkäitä, lähes luonnontilaisia metsiä, joissa elää menestyvät monet lahoavaa
puuainesta vaativat eliölajit. Puijolla on myös laaja kirjo erityyppisiä lehtoja, jotka
ovat vaateliaiden, rehevää kasvupaikkaa vaativien lajien elinpiirejä. Vanhat metsät ja
lehdot ovat turvapaikka monelle harvinaiselle ja uhanalaiselle eliölajille.
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Lajien uhanalaisuudesta
Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin tai sitä alemman eliöryhmän (taksonin)
häviämistodennäköisyyttä. Suomessa on tehty neljä laajaa uhanalaisten lajien
arviointia, joista viimeisin valmistui vuonna 2010. Arviointi tehtiin Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton (IUCN) laatimien ohjeiden mukaisesti. Suomen arviointi kattaa
noin 21 400 lajia eli 45 prosenttia lajistosta.
Arvioidut lajit jaetaan uhanalaisluokkiin sen mukaan, miten suuri lajin häviämisen
todennäköisyys on tietyllä aikavälillä:
- RE, hävinneet
- CR, äärimmäisen uhanalaiset: lajin häviämisriski on erittäin korkea
- EN, erittäin uhanalaiset: lajin häviämisriski on hyvin korkea
- VU, vaarantuneet: lajin häviämisriski on korkea
- NT, silmälläpidettävät: kaikki uhanalaisuuden kriteerit eivät täyty, mutta on
todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Silmälläpidettävien lajien
tilannetta on seurattava.
- DD, puutteellisesti tunnetut
Lähde: Suomen lajien uhanalaisuus 2010

Ketonoidanlukko kuuluu harvinaistuneisiin kasvilajeihin.
Kuva: Outi Vainio
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Vanha metsä lisää monimuotoisuutta
Puijon puusto on huomattavasti tavanomaista talousmetsää iäkkäämpää, paikoin jopa
yli 200-vuotiasta. Iäkäs puusto on tarjonnut elinmahdollisuuksia monelle
harvinaistuneella, vanhassa metsässä viihtyvälle eliölle.
Lahoavalla puuaineksella on erityisen suuri merkitys eliöstön monipuolisuuden
kannalta. Luonnonsuojelualueen lahopuun määräksi on arvioitu noin 8,5 m3/ha, mikä
on noin nelinkertainen määrä tavanomaiseen talousmetsään verrattuna. Vanhoja
maapuita Puijolla on kuitenkin selvästi vähemmän kuin luonnontilaisessa vanhassa
metsässä. Puistometsänä hoidetulta vanhalta luonnonsuojelualueelta on kaatuneet
puut vuosikymmenien ajan korjattu pois. Aiemmat hakkuut ja kaskeaminen näkyvät
vielä puoli vuosisataa metsänhoidon ulkopuolella olleella aarnialueellakin, josta
puuttuvat kookkaat lehtilahopuut ja monet vanhojen metsien lahottajasienet.
Runsaimmin lahopuuta on Kokonmäellä ja Antikkalanrinteen lehdossa, missä sen
määrä on paikoin 20-37 m3/ha. Vähiten, alle 10 m3, lahopuuta on virkistysalueen
metsissä, Peipposenrinteellä ja Puijon laen ympäristössä.

Kuva: Eila Pulkkinen

Uhanalaisia lajeja
Luontaisen rehevyytensä ja pitkän suojeluhistoriansa ansiosta Puijosta on
muodostunut turvapaikka monille harvinaisille kasveille, sienille ja eläimille. Suurin
osa alueen uhanalaisista kasveista on vaateliaita rehevien lehtojen lajeja. Ne ovat
harvinaistuneet, kun suurin osa parhaista lehdoista on raivattu viljelykseen tai jäänyt
rakentamisen alle. Perinteisen maatalouden loppuminen on puolestaan aiheuttanut
monen kedoilla ja niityillä viihtyvän kasvin harvinaistumisen. Merkittävin
uhanalaistumisen syy Suomessa on kuitenkin metsätalous eikä Kuopion seudultakaan
enää löydy koskematonta aarnimetsää. Metsänhoitotoimien vuoksi ovat
harvinaistuneet erityisesti lahopuulla elävät käävät ja hyönteiset.
Vuonna 2010 tehdyn luokituksen mukaan uhanalaisia ovat seuraavat Puijon selänteen
kasvit ja sienet:
·
·
·

erittäin uhanalaiset : sitkankääpä, viherhäiverusokas
vaarantuneet: korpihohtosammal, idänlehväsammal
silmälläpidettävät: hajuheinä, ketoneilikka, musta-apila, notkoritvasammal,
rantanukkasammal, turrisammal, haisumarrassammal,
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loukkosammal, kantoraippasammal, korpinrusokas, rusokantokääpä,
mesipillikääpä, pohjanrypykkä, punakarakääpä

Luonnonsuojelualueella uhanalaisten lajien esiintymispaikat on otettu huomioon hoitoja käyttösuunnitelmassa. Luonnonsuojelualueen ulkopuolella erityisesti vanhojen
metsien lajien elinmahdollisuudet ovat heikot ja heikkenevät entisestään, kun
virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutus alkaa.

Pohjanrypykkä

Rusokantokääpä
Kuvat: Pertti Renvall

Harvinaisia kasveja
Idänlehväsammal (Plagiomnium drummondii) on vanhojen lehtojen lehtisammallaji.
Se on vaateliaimpia kasvilajejamme, joka kasvaa kalkkivaikutteisissa kuusivaltaisissa
lehdoissa. Idänlehväsammal on itäinen laji, jota EU:n alueella tavataan vain
Suomessa. Huomattava osa lajin kasvupaikoista löytyy Puijolta. Vaarantunut
idänlehväsammal on rauhoitettu koko maassa. Se on myös EU:n tärkeänä pitämä
direktiivilaji sekä laji, jonka säilymisestä Suomella on kansainvälinen vastuu.
Idänlehväsammalen kasvupaikat ovat hävinneet metsänhoidon ja rakentamisen
seurauksena.
Hajuheinä (Cinna latifolia) on monivuotinen, lähes metrin korkuinen hento lehtoheinä,
joka tuoksuu kumariinille. Laji lienee levinnyt Suomeen jo myöhäisjääkaudella yli
10 000 vuotta sitten. Hajuheinä menestyy parhaiten pienilmastoltaan viileillä ja
kosteilla paikoilla virtaavan veden läheisyydessä. Hajuheinää kasvaa erityisesti Järvi-
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Suomessa ja Kuopio on lajin merkittävimpiä esiintymisalueita. Silmälläpidettävien
lajien uhanalaisuusluokkaan kuuluva hajuheinä on rauhoitettu koko maassa. Se on
myös EU:n tärkeää pitämä direktiivilaji sekä Suomen vastuulaji, jonka
eurooppalaisesta kannasta 15-30 % kasvaa maassamme. Lajin uhanalaistumisen
syynä ovat metsätaloustoimet, ojitus ja kasvupaikkoja hävittänyt pellonraivaus.
Myyränporras (Diplazium sibiricum) on lehtokorvissa, rehevissä puronvarsissa ja
kosteissa kallionalusnotkoissa viihtyvä saniainen. Laji on rauhoitettu koko maassa. Se
on myös direktiivilaji sekä Suomen vastuulaji, jonka kannasta 15-30 % löytyy
maastamme. Myyränporras on kärsinyt metsänhoidosta ja purojen perkauksesta sekä
rakentamisesta.
Lehtoleinikit (Ranunculus cassubicus –ryhmä) ovat vaateliaita rehevien lehtojen ja
vanhojen puistojen kasveja. Levinneisyydeltään eteläisten lehtoleinikkien
pohjoisimmat kasvupaikat sijaitsevat Pohjois-Savossa. Kuopiossa lehtoleinikkejä
kasvaa Puijon lisäksi vain muutamalla muulla paikalla.

Idänlehväsammal
Kuva: Kari Jämsen

Puijo luonnonsuojelualueena
Luonnonsuojelulla on Puijolla pitkät perinteet. Selänteen eteläkärjessä sijaitseva
suojelualueen vanhin osa, noin 60 hehtaaria, perustettiin jo vuonna 1928, yhtenä
maamme ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Suojelualuetta laajennettiin 2000luvun alussa. Nykyisin noin 210 hehtaarin suuruinen suojelualue käsittää lähes puolet
vielä rakentamattomasta Puijon selänteestä. Suojelualueeseen kuuluvat sekä
itärinteen rehevät lehdot että vanhojen metsien alueet Kokonmäen itärinteessä ja
vanhalla luonnonsuojelualueella.
Puijon luonto on kansainvälisestikin arvokasta, sillä suurin osa suojelualueesta sisältyy
myös EU:n Natura 2000 –verkostooon. Natura-alueen suojeltavia luontotyyppejä ovat
luonnonmetsät, lehdot ja kasvipeitteiset silikaattikalliot. Suurin osa alueesta on
luonnonmetsien ja lehtojen peitossa. Puijolla tavataan myös useita Euroopassa
harvinaisia eliölajeja, jotka ovat niin sanottuina direktiivilajeina EU:n erityisessä
suojeluksessa. Tällaisia lajeja ovat muun muassa idänlehväsammal, hajuheinä,
myyränporras, liito-orava ja kaikki lepakot.
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Puijon luonnon suojelu on edistänyt luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä herkkien
lehtokasvien elinympäristöjä. Myös lahopuusta riippuvaisten eliölajien
elinmahdollisuudet ovat suojelun ansiosta parantuneet. Esimerkiksi kolopesijöiden
määrä on linnustolaskentojen mukaan lisääntymässä alueella.

Kuva: Kari Jämsen

Kuva: Vicente Serra

Luonnonsuojelualue tänään
Puijon luonnonsuojelue koostuu kolmesta luonnonsuojelulailla rauhoitetusta
yksityismaiden suojelualueesta, joiden yhteispinta-ala on 208 hehtaaria. Niin sanottu
vanha luonnonsuojelualue (63 ha) perustettiin jo 1920-luvulla metsäkasvillisuuden ja
maiseman suojelemiseksi. Rauhoitusmääräykset uusittiin vuonna 1983, jolloin alue
jaettiin neljään osa-alueeseen: puistometsä (51,9 ha), aarnialue (4,9 ha), urheilualue
(4,9 ha) ja matkailupalvelualue (1,5 ha). Rauhoitusmääräysten mukaan alueen metsiä
hoidetaan puistometsinä perusajatuksena metsän alkuperäisten piirteiden ja
kauneuden säilyttäminen. Aarnialue säilytetään luonnontilaisena. Vanhan
luonnonsuojelualueen omistaa Kuopion kaupunki.
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Kuopion kaupunki omistaa myös Antikkalanrinteen lehdon, Peipposenrinteen alaosan
ja Kokonmäen käsittävän luonnonsuojelualueen (42 ha), joka rauhoitettiin vuonna
2000. Satulanotkon alueen ja Peipposenrinteen yläosan käsittävä suojelualue (103 ha)
rauhoitettiin keväällä 2001. Tämän alueen omistaa Kuopion evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä. Näiden suojelualueiden rauhoittamisen tavoitteena on
metsäluonnon, lehtokasvillisuuden, eläimistön ja luonnonmaiseman suojeleminen.
Hoidon ja käytön yksityiskohdista oli rauhoituspäätöksen mukaan laadittava erillinen
hoito- ja käyttösuunnitelma, joka valmistui vuonna 2007.
Rauhoitusmääräykset eivät rajoita jokamiehenoikeuksin tapahtuvaa liikkumista,
marjastusta tai sinestystä.Tietyt liikuntamuodot (suunnistus, ratsastus,
maastopyöräily) ovat kuitenkin sallittuja vain osalla luonnonsuojelualuetta.
Ulkoilureitistön kunnossapidon rauhoitusmääräykset myös mahdollistavat.

Kuva: Vicente Serra

Luonnonsuojelulla pitkät perinteet
Ajatus Puijon mäen ja sen metsien suojelemisesta heräsi jo 1800-luvulla pian sen
jälkeen, kun Puijosta oli tullut yleisesti tunnettu matkailukohde. Kuuromykkäkoulun
johtaja Kurt Killinen kirjoitti jo 1882 Savo-lehdessä, että Puijon alue olisi tulevaa
kehitystä saatava maaseurakunnalta kaupungin hallintaan. Myös Puijon lunastamista
valtiolle kruununpuistoksi pohdittiin, mikä ei kuitenkaan miellyttänyt Kuopion
kaupunkia. ”Valtio on tahtonut tehdä Puijosta kruununpuiston, mutta kuopiolaiset
eivät tahdo luopua kruunustaan”, totesi K. E. Aspelund muistelmissaan.
Puijon kohtalo tuli uudelleen esille, kun Kuopion vanha seurakunta 1920-luvulla
jaettiin. Maaherra Gustaf Ignatius esittti tuolloin toivomuksen, ettei Puijosta
ryhdyttäisi arpaa heittämään, vaan seurakunnat yhteisen emäseurakunnan muistoa
kunnioittaakseen muodostaisivat siitä luonnonsuojelualueen. Koska tämäkään ei
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onnistunut, tehtiin kaupungin ja seurakunnan välillä tilusvaihto. Tilusvaihdon
vahvistaessaan valtio määräsi, että Puijon alue oli oleva lahjoitusmaan luonteinen ja
sitä oli hoidettava luonnonsuojelualueena. Puijon luonnonsuojelualue perustettiin
maaherra Gustaf Ignatiuksen päätöksellä 20.9.1928. Rauhoituspäätöksen mukaan:

1. Luonnonsuojelualueella kielletään
a. kaikenlainen omavaltainen metsän raiskaus tai vahingoittaminen
b. maan otto ja käyttäminen viljelykseen sekä maan ja kivien poisvieminen ja
louhiminen
c. eläinten laiduntaminen
d. eläin- ja kasviikunnan ja kuolleiden kasviosien sekä kivennäisten vahingoittaminen
ja niihin kuuluvien esineiden kokoaminen
e. kaikenlainen avotulen pito
f. yleisten kokousten pito metsässä
2. Puijon alueen metsä on hoidettava metsähoidollisesti metsähallituksen
vahvistaman suunnitelman mukaisesti.
3. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden saada joko itse tai muiden kautta käyttää
Puijon aluetta matkailuliikenteeseen ja urheilutarkoituksiin y.m. samaa laatua oleviin
yleisiin tarkoituksiin ja rakentaa mainitulle alueelle niitä varten tarvittavia laitteita.

Luonnontutkimusta ja luontoharrastusta
Puijon kiehtovuus perustuu monen mielestä kahteen asiaan, mäen laelta avautuviin
suurenmoisiin maisemiin sekä selänteen rikkaaseen luontoon. Puijon luontoa on
tutkittu jo pitkälti toista sataa vuotta. Varhaisin havainto Puijon kasvistosta, ja
ilmeisesti myös luonnosta, on 1800-luvun puolivälistä. Puijon luonto on vuosien
mittaan innoittanut yhtä hyvin maailmanmaineeseen yltäneitä luonnontutkijoita kuin
tavallisempiakin luontoharrastajia.
Puijon on nykyäänkin monenlaisen tutkimuksen ja harrastuksen kohteena. Lisätietoja
Puijosta ja sen luonnosta löytyy muun muassa selänteellä kierteleviltä luontopoluilta.
Lisää tietoa Puijon tutkijoista: Haapasaari, M. 1994: Museoherroja ja Puijon tutkijoita.
– Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 3. 274 s. Lievestuore
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Varhaisia Puijon tutkijoita
Puijon luonnon tutkiminen oli aluksi yksittäisten eliölajien havainnointia, luonnon
tarkkailua ja eräänlaista varhaista luonnon vartiointia. Luonnossa retkeiltiin
ihailemassa maisemia ja metsiä samalla kun seurattiin, ettei niitä kohdeltaisi
sopimattomasti.
Floristisia ja faunistisia retkeilyjä Puijolle tehtiin jo 1850-luvun puolivälissä.
Ensimmäinen tieteellinen dokumentti Puijolta on peräisin vuodelta 1852, jolloin
luonnontieteen opiskelijat tekivät laajan opintomatkan eri puolille Savoa. Havainto
tehtiin tuolloin suoninahkajäkälän (Peltigera venosa) esiintymisestä Puijolla. Samoihin
aikoihin virisi luontoharrastus myös Kuopiossa muun muassa von Wright –
taiteilijaveljesten innoittamana.
Yksi varhaisimmista lintuharrastajista oli Johan Malmberg, joka jo 12-vuotiaana löysi
Puijonmäeltä Kuopion seudulla siihen aikaan harvinaisen rautiaisen pesän tiheästä
nuoresta kuusesta. Vuonna 1858 löydetyn pesän munat ovat vieläkin tallessa Kuopion
Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) 1800-luvun lopulla perustaman Kuopion
luonnontieteellisen museon kokoelmissa. Malmbergin kokoelmista on peräisin myös
lehtomatara vuodelta 1864. Pojasta kasvoi yksi maamme kuuluisimmista
tiedemiehistä, suomalaiseen muotoon nimensä vaihtanut Aukusti Juhana Mela.
Kuopion yliopiston Melania-rakennus on nimetty hänen mukaansa.
Kasvihavaintoja Puijolta kokosivat myös Edvin Nylander, O. A. F. Lönnbohm ja
Johannes Pekkarinen. Puijon kainalossa asunut Lönnbohm havainnoi kävelyretkillään
myös lintuja ja muuta luontoa. Keltanotutkijana tunnetuksi tulleen Pekkarinen liikkui
innokkaasti erityisesti Konttilan suunnalla. Hänen tiedetään keränneen ja tunnistaneen
Puijolta peräti 43 keltanolajia. Puijon tutkijoihin kuuluivat myös kuuluisat
kasvitieteilijät Kaarlo Linkola ja Mauno J. Kotilainen.
Puijon lintuja seurasivat Melan ohella myös Benjamin Ståhlberg ja E. W. Suomalainen.
Suomalaisen julkaisussa Kallaveden seudun linnusto (1908) on lukuisia havaintoja
myös Puijolta. Kurt H. Enwald teki kevättalvella 1930 yhteenvedon linnuista, jotka eri
lähteiden perusteella voisivat pesiä Puijon luonnonsuojelualueella ja sen ympäristössä.
Lajeja kertyi yhteensä 52 kappaletta.
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Johannes Pekkarisen keltanonäyte Puijolta vuodelta 1909.
Kuva: Jukka Tuononen
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Systemaattisia selvityksiä
Suojelu- ja hoitotavoitteita palvelevia tutkimuksia ja selvityksiä Puijolla alettiin tehdä
1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin kartoitettiin muun muassa selänteen
kasvillisuustyypit, putkilokasvit ja linnusto. Puijon todettiin olevan eteläisten lajien ja
itäisten taigalajien kohtauspaikka keskellä Pohjois-Savon lehtokeskusta. Tutkimukset
ja selvitykset liittyivät olennaisesti Puijon selänteen maankäytön suunnitteluun.
Lajistollisesti arvokkaita alueita löydettiin myös silloisen luonnonsuojelualueen
ulkopuolelta, mistä syystä luonnonsuojelualueen laajennuksille tehtiin aluevaraukset
Puijon selännettä koskeneeseen osayleiskaavaan.
Vuosituhannen vaihteessa toteutettiin osayleiskaavan aluevaraukset ja
luonnonsuojelualue laajeni nykyiselleen 210 hehtaarin laajuiseksi. Oman lisäarvonsa
toi Puijon suojelualueiden liittäminen EU:n Natura 2000 –verkostoon. Puijon
selvitykset ovat viime vuosina kohdistuneet uusiin eliöryhmiin, kuten sammaliin,
kääpiin, lepakoihin, kovakuoriaisiin ja liito-oraviin.

Hyönteispyydys Puijolla
Kuva: Kari Jämsen

Luontotietoa luontopolulta
Puijolla on jo kolmenkymmenen vuoden ajan ollut opastettuja luontopolkuja, joilla
kerrotaan alueesta ja sen luonnosta. Tällä hetkellä Puijolla on kolme luontopolkua,
jotka kaikki ovat noin kahden kilometrin mittaisia. Puijon polku sijoittuu
kokonaisuudessaan vanhalle luonnonsuojelualueelle. Polun varrella olevissa tauluissa
esitellään luonnon lisäksi myös kelkkailua, Puijon torneja, Puijoon liittyviä
kulttuurihenkilöitä ja muuta kulttuurihistoriaa. Polun lähtöpaikat ovat Puijonrinteentien
päässä ja Puijon laella.
Puijon laelta lähtevällä Konttilan kierrolla voi tutustua muun muassa aarnialueen
vanhaan metsään ja Konttilan perinneympäristöön. Kokonmäen itärinteessä kulkevalle
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Kokonmäen kierrolle voi lähteä Puijon laelta tai Antikkalan laskettelurinteen alaosasta.
Kokonmäen kierrolla kerrotaan muun muassa vanhojen metsien ja lehtojen eläimistä
ja kasveista.

Kuva: Vicente Serra

