
KOLMISOPPISEN METSÄOPETUSPOLKU 
 
 
POLUN KÄYTTÄJÄLLE 
 
Syyskuussa 2010 käyttöön avattu Kolmisoppisen metsäopetuspolku kulkee vuodesta 1983 asti 
olleen metsäpolun rinnalla. Polku on merkitty maastoon paaluin ja metsäpolku-kyltein. Reitin 
pituus on 1,7 km, ja sen varrelle on merkattu 11 kohdetta (A-K). Jokaiseen kohteeseen liittyy 
esittelyteksti ja oppilaille tarkoitettuja tehtäviä vastauksineen. Kohde-esittely on tarkoitettu tausta-
aineistoksi opettajan käyttöön. Tehtävät on suunniteltu niin, että opettaja ohjaa ne oppilaille. 
Materiaalin on koonnut yhteen Maria E. Tolppanen syksyllä 2009. Teksti ja tehtävät löytyvät 
internetistä osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/metsat.  
 
Polun varrelta löytyy myös metsäpolun rastitaulut, joissa voi perehtyä metsäluontoon ja 
metsänhoidon perusteisiin. Metsäpolun rastitauluihin liittyvä tarkempi opasvihkonen löytyy polun 
alussa olevasta postilaatikosta tai internetistä osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/metsat. 
Lisäksi Kolmisoppiselle on tehty puu-, kasvi- ja lintuvihkot, joiden avulla voi tarkemmin tutustua 
Kolmisoppisen luontoon. Niistä on myös apua osaan tehtävien ratkaisua. Vihkot löytyvät 
internetistä yllä mainitusta osoitteesta. 
 
Puun mittaus kohteelle on tehty levähdyspaikka, jossa on mahdollisuus nuotiontekoon. 
Tulentekovälineet on tuotava mukanaan. Lisäksi matkan varrella on muutamia penkkejä 
levähdyspaikoiksi. 
Nämä tarvitset mukaasi polulle: sään mukainen ulkoiluvarustus, viivoitin, lyijykynä, paperia, 
mittanauha, pari pussia (metsän aarteille, roskille), mahdolliset tulentekovälineet. 
Aikaa polun kiertämiseen ja tehtävien tekoon kuluu 3-4 tuntia. 
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YHTEENVETO KOHTEISTA 
 
Metsäopetuspolulla esitellään kaikkiaan 11 kohdetta: 
 

A. Jokamiehenoikeudet 
B. Lahopuu ja monimuotoisuus 
C. Kasvupaikkaluokitukset 
D. Talousmetsät 
E. Tukki-, kuitu- ja energiapuu 
F. Puun mittaus 
G. Luonnonmarjat 
H. Muurahaispesä 
I. Metsämaa 
J. Puulajit 
K. Metsän kasvu ja hiilen kierto 

 
Jokaiseen kohteeseen liittyy tehtäviä (yhteensä 124 tehtävää), joiden vastaukset on merkitty 
kursiivilla. Tehtävistä opettaja voi poimia juuri omien oppilaidensa tasolle sopivimmat. 
 
 
 
METSÄOPETUSPOLUN KARTTA JA RASTIPAIKAT 
 

 
 
 
 



KOHDE-ESITTELYT JA OPPILAILLE TARKOITETUT TEHTÄVÄT 
 
A. Jokamiehenoikeudet 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa 
siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei 
tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei 
kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan 
tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia. 
 
Jokamiehenoikeudet lyhyesti 
Saat: 

 liikkua jalan, hiihtäen, ratsastaen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä 
muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua 
kulkemisesta 

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminen on sallittua – voit esimerkiksi telttailla 
suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin 

 poimia rauhoittamattomia luonnonmarjoja, sieniä, kukkia 
 onkia ja pilkkiä 
 veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä 

 
Et saa: 

 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille 
 häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
 häiritä poroja ja riistaeläimiä 
 kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, 

sammalta tms. toisen maalta 
 tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta 
 häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla 
 roskata ympäristöä (Jätelaki 1072/1993, 19§) 
 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa 
 kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 
 päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle 

ladulle tai urheilukentälle 
 pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella 
 pitää koiraa kytkemättömänä 1.3.–19.8. välisenä aikana edes omalla alueella 
 järjestää maksullisia retkiä tai tapahtumia (ratsastusretket, hiihto- ja suunnistuskilpailut) 

toisen maalla ilman lupaa. 
 
 
Tehtäviä 
A1. Saatko taitella oksia elävistä puista? 
Eläviä puita et saa vahingoittaa, mutta maahan pudonneet pienet oksat saat kerätä. 
 
A2. Saatko tehdä nuotion? 
Ilman pakottavaa tarvetta tai lupaa avotulta et saa tehdä toisen maalle. 
 
A3. Entä saatko telttailla? 
Saat telttailla ilman lupaa muutaman päivän, mutta luvan kysyminen on aina kohteliasta. 
 
 



A4. Miten voit nauttia metsästä? 
Retkeily, suunnistus, hiihto, valokuvaus, uinti, erävaellus, lintubongaus, pyöräily jne. 
 
A5. Saatko kerätä sammalta ja jäkälää? 
Sammalen ja jäkälän ottaminen on kielletty. Luvan keräämiseen voi kysyä maanomistajalta. 
 
A6. Koiraa ei saa pitää milloinkaan irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupaa. Lisäksi koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävinä maaliskuun 1. 
päivästä elokuun 19. päivään saakka. Missä voit pitää koiraa kytkemättömänä? Saatko pitää kissaa 
vapaana? 
Alueen omistajan tai haltijan luvalla koiraa saa pitää kytkemättömänä pihamaalla tai puutarhassa 
ja koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.  
Kissaa saa pitää irti vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa. Ollessaan muualla irrallaan kissa 
on heitteillä tai hylätty. 
 
A7. Metsä on täynnä aarteita. Kerää esim. seuraavat aarteet mukaasi koululle vietäväksi: kuivunut 
oksanpätkä, maahan pudonneet kuusen- ja männynkäpy, kuivuneita männynneulasia, maahan 
pudonneita lehtiä. Voitte järjestää niistä näyttelyn tai askarrella metsän hengen. 
 
A8. Tee perheenjäsenillesi/sukulaisillesi kysely jokamiehenoikeuksista. Voit kysyä esimerkiksi 
seuraavia asioita: 
 – kuinka usein ja miksi käyt metsässä? 
 – mitä teet metsässä siellä käydessä? 
 – tunnetko jokamiehenoikeudet ja – velvollisuudet? 
 – mitkä ihmisen toiminnot ovat mielestäsi haitaksi metsille ja niiden eläimistölle? 
Kootkaa kaikkien vastaukset yhteen luokassa ja arvioikaa lopputulosta. Kuinka hyvin 
jokamiehenoikeudet tunnetaan, mitä metsissä puuhataan ja kuinka usein? 
 
A9. Ole aistit avoinna kulkiessasi polulla! Mieti, mikä paikka polun varrella olisi juuri sinulle 
mieluisin ja rauhallisin, mikä maisema miellyttäisi silmää eniten. Mikä paikka olisi kaikkein ikävin? 
Perustele vastauksesi. Tehkää luokassa kaikkien vastauksista yhteenveto. 
 
A10. Metsäpolun lähellä sijaitsee Mustankorkean kaatopaikka. Linnut kuljettavat sieltä roskia 
metsään. Lisäksi joillekin ihmisille roskien vieminen roskikseen tuottaa hankaluuksia. Etsikää ja 
kerätkää muutamia roskia ja miettikää kuinka kauan niiden hajoamiseen luonnossa menee. Onko 
joukossa ongelma jätteitä? 
 
A11. Miten kannattaa toimia, jos eksyy metsään? 
Aivan ensimmäiseksi rauhoitu miettimään, mistä päin olet tullut. Kuuntele, kuuluuko liikenteen 
ääntä. Tutki maastoa ja puita. Puiden runkojen pohjoispuolella metsän pohjakerroksen 
sammalkasvusto on voimakkaampaa. Muurahaispesät ovat yleensä puiden eteläpuolella. 
Yleensä metsään kannattaa ottaa mukaan kartta ja kompassi. Nykyään monella on käytössään GPS-
paikannin, joka kertoo sijainnin, kulkusuunnan ja jäljellä olevan matkan kohteeseen. 
 
Suunnistus vinkkejä 
Suunnistajan perusvälineistöä ovat kartta ja kompassi. Kartta on ilmakuva maastosta ja siltä 
löytyvät kaikki samat kohteet kuin maastosta. Yleisimpiä suunnistuskarttoja ovat ns. rekisterikartta 
ja peruskartta. Peruskartan mittakaava on 1:20 000 ja tämä tarkoittaa sitä, että 1 cm kartalla on 200 
metriä maastossa. Rekisterikartan mittakaava on 1:10 000 eli 1 cm kartalla on 100 metriä 
maastossa. 



Suunnistuksessa on hyvä käyttää apuna kompassia. Kompassin punainen nuoli osoittaa aina 
pohjoiseen ja musta etelään. Kompassin avulla kartta asetetaan maaston mukaisesti pohjois-
etelälinjaan, jolloin esim. kartalla oikealla puolellasi oleva joki on maastossakin oikealla puolellasi. 
 
Extra: Yleisimmät karttamerkit 

 
kuva: http://www.ssl.fi/SSL/sslweb.nsf/sp2?Open&cid=content455759 
 
 
 
B. Lahopuu ja monimuotoisuus 
Lahopuu on itsekin uusi elinympäristö. Puun lahoaminen ei tapahdu itsestään, vaan se on 
hajottajiksi kutsuttujen eliölajien aktiivisen työn tulosta. Lahoaminen kestää vuosikymmeniä, minkä 
aikana rungossa elää jopa satoja eri eliölajeja. Suomessa on noin 5000 lahopuista riippuvaista 
eliölajia. Pelkästään kääpiä on noin 200 lajia. Lahopuu on myös tärkeä hiilen ja ravinteiden varasto. 
Puun lahotessa ravinteet vapautuvat hitaasti ja tasaisesti elävän kasvillisuuden käyttöön. Lahonneet 
rungot muodostavat uutta metsämaata. Koska kasvupaikan puuntuottokyky riippuu osaltaan 
aktiivisten sienijuurten määrästä, voi maassa oleva lahopuu vaikuttaa elävän puuston kasvuun. 
Pitkälle lahonneet maapuut ovat luonnonmetsissä puuston uudistumiselle tärkeä taimettumisalusta. 
Vanhoissa kuusimetsissä taimettumista tapahtuu lähes pelkästään lahopuiden päällä, ja siksi taimet 
kasvavat usein suorissa riveissä. 
 
Talousmetsiin pyritään jättämään lahoavaa puuta. Hakkuissa metsään jätetään ns. säästöpuita eli 
sellaisia puita, jotka säilytetään metsän eri kehitysvaiheissa jättäen ne kasvamaan myös 
hakkuuaukoille ja lopulta lahoamaan. Säästöpuina suositaan yleensä myrskynkestäviä, biologiselle 
monimuotoisuudelle hyödyllisiä, usein vioittuneita ja taloudellisesti vähäarvoisia puita. Näitä ovat 
esimerkiksi järeät haavat, raita, pihlaja, lepät ja jalot lehtipuut. Myös keloja, pökkelöitä, 
tuulenkaatoja ja maapuita sekä muuta lahoavaa puuta pyritään säästämään. 
 
Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnossa esiintyvää vaihtelua. 
Vaihtelua on mm. lajien määrä, lajien perinnöllinen vaihtelu ja erilaiset elinympäristöt. Kun 
puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, tarkoitetaan yleensä lajien monimuotoisuutta. Eli sitä 
voidaan kuvata havaittujen lajien lukumäärällä. 



 
Suomen metsätalous ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden metsissä. Mm. metsälaissa on 
määritelty seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä, jotka ovat ympäristöstään selvästi erottuvia, 
pienialaisia ja luonnontilaisia eli ihmisen toiminta ei näy kohteilla. Metsälain erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä ovat mm. rehevät lehdot, karut suot ja pienvedet, kuten lammet ja purot. 
Metsäluonnon monimuotoisuus voidaan turvata, kun perustetaan suojelualueita ja otetaan 
talousmetsissä luonnonarvot huomioon kaikissa metsänkäsittelyjen vaiheissa. 
 
 
Tehtäviä 
B1. Tutki lahopuuta, mitä huomaat? Löydätkö kääpiä? Mitä ne ovat? HUOM! Ethän irrota/kerää 
kääpiä! 
Käävät ovat yleensä merkki siitä, että puu on laho. Käävät muodostuvat puun sisällä kasvavasta 
sienirihmastosta ja puun kyljessä tai kannossa kasvavasta itiöemästä eli käävästä. Suurin osa 
kääpäsienistä kasvaa vain yhdellä tai muutamalla puulajilla. 
 
B2. Mikä on ravintoketju? Mieti millainen ravintoketju voisi toteutua tällä kohteella? 
Ravintoketjulla tarkoitetaan sitä, miten energia kulkee luonnossa eteenpäin, esimerkiksi kasveilta ja 
eläimiltä toisille. Ravintoketju saa alkunsa auringon energiasta. Kasvit sitovat tämän energian 
itseensä ja muiden lajien käyttöön yhteyttäessään. Kun eläin syö kasvin, saa se siitä energiaa. Joku 
toinen eläin saattaa syödä kasveja syöneen eläimen, jolloin energia kulkee eteenpäin. Lopulta eläin 
kuolee, ja hajottajat alkavat hajottaa sitä. 
 
B3. Mieti, mitä hyötyä linnuille on pystyyn lahoavista puista? 
Tikat hakkaavat mielellään koloja lahoihin puihin, sillä puuaines on pehmeää. Puista löytyy 
erilaisia hyönteisten toukkia, joita tikat käyttävät ravintonaan. Koloista hyötyvät myös muut linnut, 
jotka pesivät tikan tekemissä koloissa, samoin nisäkkäistä liito-orava. 
 
B4. Mitä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä?  
Monimuotoisuus tarkoittaa yksinkertaisesti luonnossa esiintyvää vaihtelua. Se jaetaan 
ekosysteemien väliseen, eliölajien väliseen ja eliölajien sisäiseen vaihteluun. 
 
B5. Löydätkö värieroja tutkiessasi lahoa puuainesta? Mistä värierot johtuvat? 
Lahottajasienet jaetaan kahteen ryhmään, valkolahottajiin ja ruskolahottajiin. Valkolahottajien 
jälkeensä jättämä massa on vaaleaa, ruskolahottajien jäljiltä massa on ruskeaa. 
 
B6. Miten yksittäinen metsänomistaja vaalii ja lisää oman metsänsä monimuotoisuutta. 
Metsänomistaja esimerkiksi 
 – säilyttää metsässään olevat tärkeät elinympäristöt hoitaessaan talousmetsiään 
 – pitää huolta siitä, että metsiköt ovat eri ikäisiä 
 – lisää lahopuun määrää (metsiin jätetään säästöpuita eli pystyyn jätettäviä eläviä 

puita sekä lahoavaa puuta eli keloja, pökkelöitä, tuulenkaatoja, maapuita) 
– suosii sekametsää (jätetään metsiin kasvamaan esimerkiksi raitaa, haapaa ja 
leppiä) 
– tarvittaessa ennallistaa kohteita (esimerkiksi suometsien ennallistaminen ojia 
tukkimalla) 

 
 
 
 



B7. Miksi säästöpuita jätetään? 
Säästöpuista tulee vanhetessaan tärkeitä asumispaikkoja ja ravinnonlähde monille pienille eläimille 
ja eliöille (hyönteiset, sienet, linnut). Aikanaan säästöpuut kaatuvat maahan lahoten ja näin 
ravitsevat maaperää. Jätetyt säästöpuut ovat myös maisemallisesti arvokkaita. 
 
B8. Etsi metsäpolun varrelta erilaisten lehtipuiden lehtiä, kouluun palatessasi liimaa ne vihkoosi ja 
nimeä ne. 
 
B9. Miten sinä suojelet luontoa ja tuet kestävää kehitystä?  
(Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että maapallon raaka-aineita ja muita antimia tulee käyttää niin, 
että niitä riittää seuraavillekin sukupolville.) 
 
B10. Entä jos, metsässä kasvaisi harvinainen kasvilaji, joka on erään perhoslajin toukan ainoa 
ravintokasvi. Metsä aiotaan hakata. Perustele, miksi näin ei tulisi tehdä? 
 
 
 
C. Kasvupaikkatyypit 
Suomessa kasvupaikka- ja metsätyyppi määritellään kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden eli 
pintakasvillisuuden mukaan. Kasvityyppijärjestelmän kehitti meillä professori A.K. Cajander 1900-
luvun alussa. Maamme metsistä valtaosa on kangasmetsiä. Ne luokitellaan eri ravinteisuutta 
vastaaviin kasvupaikkatyyppeihin pintakasvillisuuden mukaan. Nämä luokitellaan edelleen 
keskeisimpien kasvien eli opaskasvien perusteella metsätyypeiksi. Vain kaikkein ravinteisimmille 
kasvupaikoille syntyy lehtoja. Koko maassa erotellaan kuusi kasvupaikkatyyppiä: lehdot, 
lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, kuivahkot kankaat, kuivat kankaat ja karukkokankaat. 
Kasvupaikkatyypit ovat yleisluokkia, jotka tarkentuvat maan eri osissa 
metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin metsätyypeiksi. Metsäkasvillisuutta tarkastellaan kerroksittain. 
Ylimpänä ovat kaikki yli kaksimetriset puut, jotka kuuluvat puukerrokseen. Pensaskerrokseen 
kuuluvat kaikki puun taimet ja alle kaksimetriset pensaat. Kenttäkerroksessa kasvaa varpuja, 
ruohoja ja heiniä. Pohjakerros koostuu sammalista ja jäkälistä. 
 
Kasvupaikkatyyppi Metsäkasvillisuusvyöhyke 
 Etelä-Suomi Pohjanmaa-Kainuu Peräpohjola Metsä-Lappi 
Karukkokangas Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT) 
Kuiva kangas Kanervatyyppi (CT) Variksenmarja-

kanervatyyppi (ECT) 
Mustikka-kanerva-
jäkälätyyppi 
(MCCIT) 

Juolukka-puolukka-
variksenmarjatyyppi 
(UVET) 

Kuivahko kangas Puolukkatyyppi (VT) Variksenmarja-
puolukkatyyppi 
(EVT) 

Variksenmarja-
mustikkatyyppi 
(EMT) 

Juolukka-
variksenmarja-
mustikkatyyppi 
(UEMT) 

Tuore Kangas Mustikkatyyppi 
(MT) 

Puolukka-
mustikkatyyppi 
(VMT) 

Seinäsammal-
mustikkatyyppi 
(HMT) 

Suopursu-
mustikkatyyppi 
(LMT) 

Lehtomainen Kangas Käenkaali-
mustikkatyyppi 
(OMT) 

Kurjenpolvi-
käenkaali-
mustikkatyyppi 
(GOMT) 

Kurjenpolvi-
mustikkatyyppi 
(GMT) 

 

Lehto Käenkaali-
oravanmarjatyyppi 
(OMaT) 

Kurjenpolvi-
käenkaali-
oravanmarjatyyppi 
(GOMaT) 

Kurjenpolvi-
metsäimarretyyppi 
(GDT) 

 
 



Metsätyyppien niminä käytetään kirjainlyhenteitä, jotka perustuvat nimikkokasvien tieteellisiin 
nimiin, esimerkiksi VT on Vaccinium-tyyppi eli puolukkatyyppi. 
 
Yleisimmät kankaat ovat lehtomainen kangas, tuore kangas ja kuivahko kangas. 
 
Lehtomainen kangas 
Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT = Oxalis-Myrtillus-tyyppi): Vallitseva puulaji on useimmiten 
kuusi. Sekapuuna voi kasvaa raudus- ja hieskoivua, paikoin haapaa, mäntyä, raitaa, pihlajaa ja 
joskus tuomea. Pensaskerroksessa tavallisia ovat kataja, paatsama, pajut ja vadelma. Lehtopensaita 
voi kasvaa harvakseltaan. Päävarpuna on mustikka, toisinaan myös puolukka. Kanervaa voi kasvaa 
erityisesti männiköissä. Varttuneissa havumetsissä viihtyvät vanamo, talvikit ja ketunlieko. 
Oravanmarjan lisäksi yleisiä ja luonteenomaisia ovat käenkaali, sormisara, metsäkurjenpolvi, 
metsäorvokki, metsäimarre, nurmi- ja rohtotädyke, ahomansikka, lillukka, kielo ja nuokkuhelmikkä. 
Virnat, nätkelmät, rätvänä, metsäkastikka, nurmirölli, nurmi- ja metsälauha sekä kevätpiippo ovat 
runsaita etenkin hakkuualoilla ja nuorissa valoisissa metsissä. Pohjakerros on tavallisesti harva ja 
aukkoinen. Seinä- ja kerrossammalen sekä kynsisammalten ohella esiintyy metsäliekosammalta, 
sulkasammalta, suikero- ja laakasammalia. Parhailla paikoilla voi kasvaa niukasti mm. ruusuke-, 
palmu- ja lehtohaivensammalta sekä lehväsammalia. Jäkälät puuttuvat. 
 
Tuore kangas 
Mustikkatyyppi (MT = Myrtillus-tyyppi): Pääpuulajeja ovat kuusi, mänty tai koivut. 
Pensaskerroksessa kataja ja pihlaja ovat yleisiä, kosteissa notkelmissa paatsama ja pajut. Varvuista 
mustikka on yleensä runsaampi kuin puolukka. Vanamo on myös yleinen. Kanervaa kasvaa 
harvakseltaan, lähinnä valoisissa metsissä. Ruohoista tavallisia ovat oravanmarja, metsätähti, 
nuokkutalvikki, metsäalvejuuri, riidenlieko, metsäkorte sekä valoisilla paikoilla lillukka, kielo, 
kangasmaitikka, kultapiisku, sananjalka ja maitohorsma. Pallosaraa on kosteissa metsissä. Melko 
yleisiä ovat metsäimarre ja vadelma. Metsämaitikkaa tavataan harvemmin. Metsälauha ja 
metsäkastikka ovat runsaita etenkin valoisissa metsikkövaiheissa. Niissä voi olla myös 
nurmilauhaa, nurmirölliä enemmänkin. Kevätpiippo on yleinen. Pohjakerroksen valtalajit ovat 
metsäkerrossammal ja seinäsammal. Iso- ja kivikynsisammal ovat tavallisia kuusikoissa, 
kangaskynsisammal männiköissä. Paikoin on sulkasammalta. Suikerosammalia on niukasti. 
Kosteilla paikoilla kasvaa korpirahka- ja korpikarhunsammalta. Jäkäliä on yleensä vain 
kohopaikoilla, pilkkunahkajäkälää myös maanpinnassa. 
 
Kuivahko kangas 
Puolukkatyyppi (VT = Vaccinium-tyyppi): Kuivahkot kankaat ovat runsasvarpuisia. Puusto on 
lähes aina mäntyvaltainen, mutta useimmiten kuusta ja rauduskoivua esiintyy seassa ja kuusi voi 
varttua alikasvoksen kautta myös vallitsevaksi puulajiksi. Pensaskerros on heikosti kehittynyt ja sen 
muodostavat kataja sekä kasvupaikalla menestyvien puulajien taimet. Puolukkatyypillä runsaasti 
kukkiva ja marjova puolukka on yleensä valtavarpu. Mustikka ja kanerva ovat keskimäärin yhtä 
runsaita; kanerva on runsas erityisesti nuorissa metsissä ja mustikka taas on runsaimmillaan 
vanhoissa metsissä, erityisesti kuusikoissa. Variksenmarjaa esiintyy joskus ja vanamo menestyy 
tyydyttävästi. Ruoholajeista voivat esiintyä mm. sananjalka, maitohorsma, oravanmarja, metsätähti, 
kangasmaitikka, kultapiisku, kielo, lillukka ja metsäalvejuuri. Heinämäisistä yleisimpiä ovat 
metsälauha, kevätpiippo ja metsäkastikka sekä soistuvilla kohdilla pallosara. Sammalkerroksessa 
seinäsammal on vallitseva peittäen usein yli puolet maanpinnasta. Kangaskynsisammal on lähes 
yhtä yleinen, mutta selvästi niukempi. Metsäkerrossammalia tavataan yleisesti. Poronjäkälien osuus 
peittävyydestä on vain muutama prosentti, mutta niiden esiintyminen on melko säännöllistä. 
 
 



Tehtäviä 
C1. Millä kasvupaikkatyypillä olet juuri nyt?  
(Vihje: Kasvupaikkatyyppiä määrittäessä älä jää seisomaan paikoillesi, vaan liiku eri puolilla 
aluetta. Etsi erityisesti opaskasveja ja tarkkaile niiden määrää ja laatua. Myös puuston koko ja laatu 
antavat hyviä vinkkejä määritykseen: esimerkiksi mänty kasvaa sitä tyvekkäämmäksi ja 
oksaisemmaksi, mitä rehevämmällä kasvupaikalla se kasvaa.) 
Lehtomainen kangas.  
 
C2. Etsi ja tunnista metsästä seuraavat kasvit: 
 – käenkaali eli ketunleipä 
 – metsätähti 
 – mustikka 
 – puolukka 
 
C3. Erotatko rastin läheisyydessä lehtikuusen metsäkuusesta? 
 
C4. Mitä kasveja löydät metsäpolulta? (Vihje: käytä apunasi Kolmisoppisen kasvivihkoa.) 
 
C5. Mitä pensaslajeja löydät metsäpolunvarrelta? (Vihje: käytä apunasi Kolmisoppisen 
kasvivihkoa.) 
Löytyy vadelma, terttuselja, paatsama sekä Mustanmäen talon raunioilta viinimarjapensaita. 
 
C6. Etsi männynkäpy ja kuusenkäpy. Vertaile niitä. Mitä huomaat? Entäpä vertaillessasi männyn ja 
kuusen neulasia? 
 
C7. Kuinka monta erilaista sammalta löydät? Etsi rastin läheisyydestä 3-5 erilaista sammalta ja 
tunnistakaa ne yhdessä. 
 
C8. Tee käpylehmien ja – porsaiden laidun. Lehmää tai possua varten tarvitset kävyn ja neljä 
lyhyttä tikkua. Aseta tikut kävyn suomuihin siten, että käpy saa neljä jalkaa ja pysyy pystyssä. 
Kuusen kävyt soveltuvat parhaiten käpylehmien tekoon, männyn kävyistä voit tehdä käpyporsaita. 
 
C9. Syksyinen kysymys: Näetkö ympärilläsi lehtipuita? Mitä huomaat? Minkä värisiä lehtiä näet? 
Miksi ilmiötä kutsutaan? Mistä eri värit johtuvat? (Kysymys voidaan esittää myös toisaalla.) 
Ruska johtuu lehtien sisältämistä väriaineista. Kun valo vähenee ja lämpötila alenee, kasvien 
yhteyttäminen loppuu. Tällöin lehtivihreä alkaa hajota ja lehden sisältämät muut väriaineet 
(oranssinpunaiset, keltaiset) pääsevät näkyviin.  
 
C10. Tiedätkö, miksi puut pudottavat lehtensä talveksi? 
Kesällä puut imevät juurillaan maasta vettä, ja haihduttavat sen lehdillään. Talvella maan ollessa 
jäässä puut eivät pysty imemään juurillaan vettä. Jotta lehtipuut eivät menettäisi kaikkea 
nestettään, varistavat ne lehtensä syksyisin. Havupuiden ei tarvitse pudottaa kaikkia neulasiaan, 
koska niiden pienet ja vahamaiset neulaset haihduttavat huonosti vettä. 
 
C11. Mikä puu pudottaa lehtensä vihreinä? Miksi? 
Leppä. Lepän juurinystyröissä on bakteereja, jotka sitovat typpeä ilmasta. Typpi on tärkeä ravinne, 
koska sitä tarvitaan lehtivihreän muodostumiseen. Muut lehtipuut varastoivat lehtivihreän talven 
ajaksi runkoonsa ja tällöin niiden lehdet saavat keltaisen värinsä. Leppä pudottaa lehtensä sen 
vuoksi, että se pystyy hyödyntämään ilmassa olevaa typpeä. 
 



C12. Mitä ovat kasvupaikkatekijät?  
Lämpö, valo, vesi, maaperän rakenne, ravinteet. Kasvupaikkatekijät määräävät sen, millaisia 
kasvilajeja metsikössä kasvaa, miltä metsiköt näyttävät ja kuinka nopeasti ne kasvavat. Jokaisessa 
metsikössä menestyvät ne lajit, jotka sopeutuvat parhaiten kunkin metsän kasvupaikkatekijöihin. 
 
C13. Suomen yleisin kasvupaikkatyyppi on  
a) lehto b) tuore kangasmetsä c) kuiva kangasmetsä 
 
 
 
D. Talousmetsät 
Talousmetsä on monikäyttömetsä, jossa tuotetaan puuta ja jossa kansalaiset voivat 
jokamiehenoikeuden turvin virkistäytyä, kuten retkeillä, kerätä marjoja, sieniä jne. 
Monitavoitteisuus on nimenomaan talousmetsien hoidon ja käytön periaate. 
 
Talousmetsässä ihminen ohjaa metsikön kehitystä pyrkiessään hyödyntämään puusatoa. 
Talousmetsä ei vanhenevanakaan ole luonnontilaisen metsän kaltainen. Talousmetsä uudistetaan 
varhain. Metsän kehityksessä lehtipuuvaihe pyritään ohittamaan ja saamaan aikaan uusi taimikko 
nopeasti. Kasvatuksen aikana poistetaan puiden välisessä kilpailussa häviölle jääviä puita ja 
pyritään tasaiseen latvuskerrokseen. Puulajeina suositaan teollisuuden kannalta arvokkaita 
pääpuulajeja ja jopa yhden puulajin metsiköitä. Metsää pyritään käsittelemään siten, että muodostuu 
helposti käsiteltäviä, puustoltaan yhtenäisiä metsikkökuvioita. 
 
Talousmetsässä pyritään kasvattamaan sellaisia puita, joita teollisuus tarvitsee. Kasvatuksessa 
otetaan huomioon puiden biologia ja kasvupaikan kasvutekijät; valo, vesi, maaperän rakenne ja 
ravinteet. Vaikeutena on tietenkin puiden kasvuaika. On vaikea tietää, mitä sadan vuoden päästä 
tarvitaan. 
 
Talousmetsä tietoa 
Metsäsuunnitelma on metsänomistajan tietopaketti. Metsäsuunnitelma sisältää arvion metsälön 
(=yhden tilan metsäalue) puuvaroista, hakkuumahdollisuuksista ja suoritettavista metsänhoitotöistä 
sekä tiedon monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista. Metsäsuunnitelmaan on tehty myös 
arvio metsälön kehityksestä seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Suunnitelma on apuna, kun 
mietitään metsänhoito- ja puunkorjuutöiden aloittamista. Nopeasti muuttuvilla puumarkkinoilla 
metsäsuunnitelma tarjoaa selvän edun verrattuna ilman suunnitelmaa olevaan metsälöön. 
Metsäsuunnitelma laaditaan metsänomistajan toiveet huomioiden. Metsäsuunnitelman painotukset 
voivat olla paljonkin toisistaan poikkeavia. Yleisimpinä tavoitteina metsänomistajalla ovat tasaiset 
hakkuutulot ja kestävä metsänhoito. 
 
Taimikon varhaishoidon ensimmäinen vaihe on heinittymisen ennalta torjunta. Luonnollinen 
ennalta torjunta on maanmuokkaus ja nopea viljely heti sen jälkeen. Varsinaisessa taimikonhoidossa 
tavoitteena on parantaa nuorten metsien laatua ja kasvua sekä ohjata taimikon puulajisuhteet 
kasvupaikalle sopivaksi. Koneellisen puunkorjuun aiheuttamat kustannukset nousevat suuriksi, jos 
korjattava puu ei ole riittävän järeää. Tästä johtuen taimikon hoito pyritään tekemään 
mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, jolloin taimikon harvennuksen jälkeen ensiharvennuksessa 
korjattava puusto on riittävän järeää. Jos taimikko perataan tai harvennetaan liian aikaisessa 
vaiheessa niin tuloksena saattaa olla huonolaatuinen metsikkö sekä uudelleen käsittely lyhyen ajan 
kuluessa. Taimikosta aikanaan tavoiteltavan korkealaatuisen sahapuun saavuttamiseksi on 
suositeltavaa, että taimikot kasvatetaan alkuvaiheessa mahdollisimman tiheänä. 
 



Harvennushakkuiden merkitys metsänhoidon kannalta on ratkaisevaa, sillä niiden tavoitteena on 
luoda tuotantopuustolle mahdollisimman hyvät kasvuedellytykset. Harvennuksen etu on siinä, että 
kasvu voidaan ohjata laadukkaimpiin ja arvokasta tukkipuuta tuottaviin yksilöihin. 
Harvennushakkuissa korjataan myös sitä puustoa, joka muuten lahoaisi metsään ennen 
päätehakkuuta. Harvennuksen jälkeen puiden kasvu kiihtyy lisääntyneen kasvutilan ansiosta. 
Ensiharvennus tulee suorittaa noin 12–15 metrin pituusvaiheessa. Tämä edellyttää, että voimakas 
taimikon harvennus suoritetaan riittävän myöhään. Ratkaisevaa ensiharvennuksen aloituksessa on 
elävän latvuksen osuus puun pituudesta. Havupuuvaltaisilla metsillä ensiharvennus on 
ajankohtainen 20–40 vuoden iässä, istutuskoivikossa voidaan päästä harventamaan jo 15–20 vuoden 
iässä. Ensiharvennus on aina ehdoton, mutta seuraavat harvennukset ovat vähempiarvoisia. Toisen 
ja kolmannen harvennuksen tarkoituksena on kasvavan puun järeyden lisääminen, mutta liian 
voimakas harvennus vähentää puuston kokonaistuotosta ja metsä voi tulla alttiimmaksi 
myrskytuhoille. 
 
Ennen varsinaista puunkorjuun suunnittelua on tehtävä päätös puun myynnistä. Myyntipäätöksen 
jälkeen suunnittelu alkaa leimikon rajauksella maastoon. Leimikon rajauksessa kiinnitetään 
huomiota ympäristö- ja maisemanäkökohtiin sekä luonnon monimuotoisuutta edistäviin kohteisiin. 
Erityistä huomiota vaativia kohteita ovat esimerkiksi teiden varret, ranta-alueet sekä harjut ja vaara-
alueet. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt jätetään hakkuun ulkopuolelle tai niitä käsitellään 
siten, että niiden ominaispiirteet säilyvät. Puunkorjuun suunnittelun yhteydessä on selvitettävä 
leimikon rajat, hakkuutapa, pinta-ala, kertyvät puumäärät, arvio puumääristä puutavaralajeittain, 
leimikon korjuu- ja kuljetuskelpoisuus, tiet ja varastopaikat sekä mittausmenetelmät. Ajourien 
suunnittelun hoitaa nykyisin pääosin hakkuukoneen kuljettaja. Tavoitteena on tuottaa kuorma 
yhdellä lenkillä, jolloin tyhjänä ajo jää vähäiseksi sekä juuristovauriot pienemmiksi.  
 
Metsän uudistamiskypsyyden ajankohtaan vaikuttaa kasvavan puuston koko, ikä tai 
vajaatuottoisuus. Uudistamiskypsyys vaihtelee maantieteellisen sijainnin, puulajin ja metsätyypin 
mukaan. Uudistusmenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa taimettumisen tasaisuuteen ja 
nopeuteen. Pääpuulajiksi valitaan kullekin kasvupaikalle tyypillisin laji ja sekapuustoa kannattaa 
suosia. Luontaista uudistamista kannattaa suosia, jos maaperä on sille otollinen ja alueella on 
tarpeeksi hyvälaatuista siementävää puustoa. Luontainen uudistaminen on edullinen, mutta hidas 
vaihtoehto. Mikäli olosuhteet eivät ole suotuisat luontaiselle uudistamiselle, päädytään viljelyyn eli 
kylvöön tai istutukseen. Suomessa yleisin uudistamistapa on istutus. Uudistushakkuun jälkeen 
metsämaanpinta käsitellään eli muokataan niin, että humuskerros ja kivennäismaa sekoittuvat. 
Tämä vaikuttaa kasvupaikan lämpötilaan, ravinteisuuteen, ilmavuuteen ja vesitalouteen. 
Tavoitteena on valita kullekin kasvupaikalle sopivin muokkausmenetelmä niin, ettei maanpintaa 
muokata tarpeettoman syvältä. Nykyään käytetyimmät menetelmät ovat laikutus, mätästys ja 
äestäminen. Tuli on hyväksi havaittu metsänhoitaja, joka puhdistaa maaperän ja antaa elinvoimaa 
uudelle puusukupolvelle. Useat metsien uhanalaisista eliölajeista hyötyvät niin ikään tulesta. 
Kulotuksen avulla voidaan parantaa maaperän ominaisuuksia, koska se vähentää happamuutta, 
tuhoaa taimia haittaavaa pintakasvillisuutta, ohentaa kunttakerrosta ja parantaa maaperän 
metsähygieniaa.  
 
 
Tehtäviä 
D1. Miten tämä metsikkö eroaa luonnontilaisesta metsästä? 
Luonnontilaisessa metsässä kasvaisi useampia puulajeja sekä erikokoisia ja eri-ikäisiä puita. 
Lahopuuta olisi runsaasti sekä pökkelöinä että maapuina. Kaatuneiden puiden takia metsässä olisi 
vaikeampi kulkea. 
 



D2. Taloudellisten arvojen lisäksi metsillä on myös monenlaisia muita, niin sanottuja aineettomia 
arvoja. Mieti, mitä ne voisivat olla? 
Metsät tarjoavat ihmisille esimerkiksi ulkoilu- ja virkistysympäristön, mahdollisuuden harrastaa 
metsästystä, marjastus- ja sienestysmaastot. Metsästä voidaan kerätä myös muita tuotteita, kuten 
yrttejä ja koivun mahlaa. Myös metsämaisemaa kannattaa vaalia. Metsiä voidaan käyttää 
tutkimukseen ja opetukseen. Lisäksi metsät suojaavat maanpintaa eroosiolta, lisäävät ilman 
kosteutta ja puhdistavat ilmaa, vähentävät ympäristömelua, lisäävät pohjaveden muodostumista ja 
tasaavat sen pinnan vaihteluita sekä sitovat ilmasta hiilidioksidia hidastaen siten 
kasvihuoneilmiötä. 
 
D3. Mieti, minkälaisia ammatteja liittyy metsänhoitoon ja metsätalouteen. 
Esimerkiksi metsuri, metsäluonnonhoitaja, puutavara-auton kuljettaja, metsäkoneenkuljettaja, 
metsäsuunnittelija, metsätalousinsinööri, metsätaloustarkastaja, metsänhoitaja 
 
D4. Mitä metsänhoitotoimenpiteitä tässä metsässä on viimeksi tehty? 
Harvennushakkuu n. 15–20 vuotta sitten. 
 
D5. Miksi hakatulle alueelle pitää istuttaa puita tai kylvää siemeniä?  
Suomessa laki velvoittaa perustamaan uuden puusukupolven hakatun tilalle jos on tehty avohakkuu. 
 
D6. Mieti, miten eri ihmiset näkevät talousmetsän ja mitä ajatuksia se heissä herättää. Voitte valita 
esimerkiksi kolmen hengen keskusteluryhmiä tai valita kolmen hengen ryhmän esittämään tilanteen 
muulle luokalle, jossa yksi on metsänomistaja, yksi ulkoilija ja yksi luonnonsuojelija. Mitä eri 
henkilöt ajattelevat ja tuntevat? 
 
Alku tarina: Matti/Maija Metsänomistaja on päättänyt kaataa puitaan talousmetsässään. Se tuo 
ruuan pöytään hetkeksi aikaa ja muutenkin metsä on nyt siinä tilassa, että hoitotoimenpiteitä tulisi 
suorittaa.  Samainen talousmetsä on kuitenkin kansalaisten suosimaa virkistysaluetta. 
Jokamiehenoikeuksin siellä kulkevat niin marjastajat, sienestäjät kuin Ulla/Unto Ulkoilija. Hän on 
pettynyt kuultuaan Metsänomistajan suunnitelmista, kuinkas nyt lenkkeillään raittiissa ulkoilmassa 
metsäisessä maisemassa, jos puut kaadetaan? Lasse/Leena Luonnonsuojelija on asiasta kauhuissaan. 
Eihän nyt metsää pidä mennä suin päin kaatamaan, niin moni elävä olento menettäisi kotinsa ja 
hyvä metsä menettäisi arvokkuutensa. Kuinka käy kun metsänomistaja, ulkoilija ja luonnonsuojelija 
kohtaavat asian tiimoilta metsässä? 
 
Roolihenkilöille jaettavat tekstit, joiden pohjalta tulisi keskustelun lähteä käyntiin. 
 
Matti/Maija Metsänomistaja 
Matti/Maija omistaa metsää noin 20 hehtaaria. Hänen velvollisuutensa on hoitaa niitä hyvän 
metsänhoidon suositusten mukaan. Metsäsuunnitelman mukaan nyt tulisi suorittaa hakkuu tässä 
suositussa virkistysmetsässä. Tarkoituksena on kaataa puita 2 hehtaarin alueelta. Puustoa näissä on 
320 m3/ha, jonka arvo on 12800€/ha. Sen lisäksi, että metsä hyötyy hakkuusta, niin metsänomistaja 
saa siitä ruuan pöytään hetkeksi aikaa. Ymmärtävätkö ulkoilijat, että muutaman vuoden kuluttua 
hakkuuaukealla on loistavat vadelma pensaikot? Tottahan toki tilalle istutetaan uusi puusukupolvi. 
 
Ulla/Unto Ulkoilija 
Ulla/Unto on käyttänyt kyseessä olevaa metsää vuosien ajan virkistyskäyttöön. Siellä on hyvät 
lenkkimaastot ja viime aikoina on myös tullut loistavat sadot mustikkaa ja puolukkaa. Kuinka 
kävisi näiden kasvustojen? Maisema muuttuisi niin rajusti metsikössä. Täällä on niin hyvä rentoutua 
ja tulla pakoon kaupungin melua ja kiireistä elämää.  



 
Lasse/Leena Luonnonsuojelija 
Lasse/Leena on kauhuissaan tilanteesta. Metsikössä on paljon kuolleita puita, jotka tarjoavat 
monipuolisen elinympäristön monille eliölajeille. Lisäksi alueella pesivät tikat tarvitsevat lahoja 
puita, joihin ne voivat hakata kolojaan, koska puuaines on pehmeää. Näistä kuolleista puista löytyy 
lisäksi erilaisia hyönteisten toukkia, joita tikat käyttävät ravintonaan. Tikkojen tekemistä koloista 
hyötyvät myös muut linnut, jotka pesivät tikan tekemissä koloissa. 
 
D7. Mitä pioneerilajit ovat? 
Pioneerilajiksi kutsutaan kasveja, jotka ilmestyvät ensimmäisinä paikalle, johon on syntynyt aukko 
joko metsäpalon tai uudistushakkuun takia. Pioneerilajit tarvitsevat runsaasti auringonvaloa 
kasvaakseen. Pioneerilajeja ovat esimerkiksi maitohorsma, vadelma, koivu ja mänty. 
 
D8. Mikä metsänhoitotoimenpiteitä tälle metsälle tulisi tehdä ja milloin se olisi ajankohtaista? 
Kuusikko on 76 vuotias, joten se on kokonsa ja ikänsä puolesta uudistuskypsää. Näet rastilla 
pystyyn kuolleita puita ja niitä tulee lisää. Puuston arvo ei enää kasva parhaalla mahdollisella 
tavalla, joten sen vuoksi uudistaminen on tarpeen. Uudistaminen tulee toteuttaa avohakkuuna. 
Luontainen uudistaminen ei onnistu koska maaperä on hyvin rehevää → heinittyminen, joka estää 
taimien kasvun. Alueelle voisi istuttaa kuusta tai koivua tai vaikkapa lehtikuusta. Hakkuussa 
säästöpuiksi jätettäisiin lehtipuut, lahot puut pystyyn ja maahan. Erityisesti haavat ovat hyviä 
säästöpuita. 
 
D9. Mitä tarkoittavat 
a) laikutus: Metsänuudistamisalueella tehtävää maanpinnan käsittelyä, jossa humuskerrosta 
rikotaan ja parannetaan istutuksen ja kylvön onnistumista. 
b) mätästys: Tiivispohjaisille, liiasta vedestä kärsiville kivennäismailla soveltuva 
maanmuokkausmenetelmä. Muokattavalle alueelle tehdään kaivinkoneella kohoumia taimien 
istutusta varten. 
c) äestys: Maanmuokkausta, jossa koneellisesti rikotaan kivennäismaan pinnalla oleva 
humuskerros ja paljastetaan kivennäismaa osittain näkyviin. Äestys helpottaa metsänviljelytyötä ja 
parantaa luontaisen uudistamisen onnistumista. 
 
 
 
E. Tukki-, kuitu- ja energiapuu 
Jokainen meistä käyttää metsäteollisuuden tuotteita päivittäin. Käytämme niitä jokapäiväisissä 
askareissamme niin kotona kuin harrastuksissakin. Puu on uusiutuva luonnonvara ja sitä käytetään 
raaka-aineena Suomen metsäteollisuudessa. Suomessa valmistettuja tuotteita viedään ympäri 
maailmaa ja vain osa jää meidän käyttöömme. 
 
Suomalaiset ovat ikiajat eläneet metsästä, koska se on Suomen ainoa merkittävä luonnonvara. 
Suomi on Euroopan metsäisin maa. Maamme pinta-alasta peräti kolme neljäsosaa on metsää. 
Suomen osuus maailman metsien pinta-alasta on vain puoli prosenttia ja pohjoisesta 
havumetsävyöhykkeestä pari prosenttia. Metsiemme määrää kuvaa paremmin niiden pinta-alan 
suhde väkilukuun. Lähes kolmannes maapallon maapinta-alasta on metsää – sitä on asukasta 
kohden noin 0,7 hehtaaria eli jalkapallokentällisen verran. Suomalaisilla on metsää 
kuusinkertaisesti, yli neljä hehtaaria asukasta kohden. Pohjoisen pallonpuoliskon maista enemmän 
metsää asukasta kohden on vain Kanadassa ja Venäjällä. Venäjällä, pääosin Siperiassa, sijaitsee 
vajaa neljännes maailman metsävaroista. Metsät tarjoavat paitsi työtä myös merkittävän 
tulonlähteen yksityisille metsänomistajille. Joka viides suomalaisperhe omistaa metsää. Yksityiset 



metsänomistajat omistavat Suomen metsistä 60 prosenttia. Yksityisten omistamat metsät ovat 
enimmäkseen hyvin tuottavaa metsätalousmaata Etelä-Suomessa. 
 
Puu syntyy, kasvaa ja uusiutuu auringon voimalla. Yhteyttäminen kasvien vihreissä osissa on 
elämän peruskivi: lehtivihreä yhteyttää vettä ja ilman hiilidioksidia hapeksi ja energiapitoisiksi 
hiilihydraateiksi, kuten sokeriksi, tärkkelykseksi ja selluloosaksi. Selluloosa on puun tärkein 
rakenneosa. Puu koostuu siis hiilidioksidista ja vedestä, ja siihen on sitoutunut auringon energiaa. 
Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan luonnonvaran, puun, hyödyntämiseen. Sen tuotteita voidaan 
kierrättää ja lopulta polttaa energiaksi, kun kierrätys ei ole enää mahdollista. Poltossa tai 
puuaineksen maatuessa, hiilidioksidi vapautuu takaisin ilmaan, ja yhteyttämisessä se sitoutuu 
uudelleen kasveihin. Näin hiilidioksidi kiertää luonnossa. Kasvava metsä on hiilinielu, johon ilman 
hiilidioksidi sitoutuu vuosikymmeniksi. 
 
Massa- ja paperiteollisuus eli kemiallinen metsäteollisuus 
Puu rikotaan puuromaiseksi massaksi, jotta siitä voidaan valmistaa paperia tai kartonkia. Massa 
voidaan valmistaa joko kemiallisesti tai mekaanisesti. Kemiallisesti valmistettaessa puuta keitetään 
veden ja erilaisten kemikaalien kanssa, ja näin syntyy sellua. Sellusta valmistetaan paperia. 
Mekaanisessa käsittelyssä puun kuidut irrotetaan toisistaan joko hiomalla tai hiertämällä. Näin 
syntyy hioketta ja hierrettä. Paperitehtaassa massa sekoitetaan veteen. Paperikone muovaa massan 
ohueksi matoksi ja poistaa siitä veden. Lopuksi paperiin lisätään päällysaineita ja pintaa kiillotetaan. 
 
Puuteollisuus eli mekaaninen metsäteollisuus 
Puutuotteita valmistetaan mekaanisesti eli sahaamalla, sorvaamalla, höyläämällä ja liimaamalla. 
Mekaanisen metsäteollisuuden alaan kuuluvat niin sahat, huonekaluteollisuus, 
rakennuspuusepänteollisuus kuin puulevyteollisuuskin. Sahateollisuus on puutuoteteollisuuden 
suurin toimiala. Suomessa sahataan eniten kuusi- ja mäntysahatavaraa. Koivua sahataan Suomessa 
hyvin vähän, koska koivu päätyy enemmin puulevyteollisuuteen, jossa siitä tehdään mm. vaneria. 
 
Tukkipuista saadaan ovien ja ikkunoiden karmeja, huonekaluja, vaneria, puurakenteita, paneeleita ja 
vaikkapa lattialautoja. Sahauksen yhteydessä syntyy myös purua ja haketta paperiteollisuudelle sekä 
kuorta energiantuotantoon. Mitään ei mene hukkaan. 
Kuitupuista tehdään paperia, pahvia ja kartonkia. Männyistä ja koivuista erotetaan selluloosakuidut 
keittämällä (sellu eli kemiallinen massa), kuuset hierretään ligniineineen päivineen (mekaaninen 
massa). Lisäksi paperinvalmistukseen käytetään keräyspaperista (kierrätyspaperista) ja 
kartonginvalmistukseen keräyskartongista saatavaa uusiomassaa. 
Eri puulajeista kehitetään koko ajan uusia kemian tuotteita. Jo käytössä olevia tuotteita ovat 
esimerkiksi mäntysaippua, ksylitoli ja kolesterolia alentava aine levitteissä. Koivu- ja 
kuusiselluloosasta saadaan CMC:tä (karboksimetyyliselluloosaa), joka muun muassa imee 
pesupulvereissa lian, estää jäätelössä kiteytymisen, lääketableteissa edistää liukenemista ja 
jogurteissa säätelee sakeutta ja takaa maun tasaisuuden. 
 
Kun puu on kaadettu, se katkotaan osiin. Puun eriosia käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Puutavara 
luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan tukki-, kuitu- ja energiapuuhun. 
 
 
 
Tukkipuu 
Puun arvokkain osa on tukki, jolla tarkoitetaan hyvälaatuista, suoraa, järeää ja lahotonta rungon 
osaa. Tukeista sahataan sahatavaraa tai ne sorvataan vanerin tai kertopuun valmistukseen. Tukin 



latvaläpimitta on puulajista ja puun vastaanottotavasta riippuen vähintään 15–20 cm. Tukin pituus 
on vähintään reilu 3m. 
 
Kuitupuu 
Kuitupuuta ovat läpimitaltaan yli 6-7 cm paksut rungon osat, jotka eivät täytä tukin tai sahakuidun 
mitta- ja laatuvaatimuksia. Kuitupuuta koskevat laatuvaatimukset ovat melko väljiä. Laatua 
heikentävät eniten pehmeä laho, puun pystyyn kuivaminen sekä kuorimista vaikeuttavat haarat ja 
mutkat. Kuitupuun pituus on yleensä 3-5 metriä. Kuitupuuta käytetään sellun ja paperin (hiokkeen 
ja hierteen) valmistukseen. 
 
Energiapuu 
Metsää hakatessa jäljelle jää vielä latvuksia, oksia ja kantoja. Energiapuulla tarkoitetaan sellaista 
puuta, joka ei täytä teollisuuden tarvitseman puutavaran laatuvaatimuksia, mutta jolla poltettuna on 
riittävästi energia-arvoa. Energiapuuta saadaan kuusikoiden uudistushakkuiden hakkuutähteistä, 
nuorten metsien harvennuksista sekä kannoista. Myös sellaiset lahot ja pystykuivat puut, jotka eivät 
kelpaa selluteollisuuden käyttöön, voidaan käyttää metsäenergiaksi.  
 
 
Tehtäviä 
E1. Mitä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita tiedät? 
mm. aikakauslehdet, pakkaukset, kirjat 
 
E2. Mihin puuteollisuuden tuotteita käytetään? 
mm. rakentamiseen, sisustukseen, pienesineisiin (kynät, astiat jne.) ja huonekaluihin 
 
E3. Kun puu on kaadettu, se katkotaan osiin. Puun eri osia käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Pohdi, 
mitä mistäkin puun osasta voidaan tehdä. 

a) oksaton tyvitukki (eli puun rungon paksuin osa, jossa ei ole kasvanut eläviä oksia 
kaadettaessa) 
vaneri, oksaton sahatavara – vaneria käytetään esimerkiksi kaappien ovissa, tuolien 
istuin- ja selkänojissa sekä rakennusten sisäseinissä, katoissa ja lattioissa 
pintamateriaalien alla; oksatonta sahatavaraa käytetään esimerkiksi 
sisustusmateriaaleissa. 
b) oksallinen tukki (eli puun rungon paksuin osa, jossa kasvanut eläviä oksia 
kaadettaessa) 
sahatavara (lauta, parru…) ja jatkojalosteet (esim. liimapuu, liimalevy), pylväät, 
pölkyt, hirret – lautaa käytetään esimerkiksi puutalojen rakenteissa ja 
ulkoverhouksessa ja puuaidoissa; parruja käytetään esim. hirviaitatolpissa; 
liimapuuta käytetään esim. julkisten rakennusten, kuten urheiluhallien kantavissa 
rakenteissa, portaissa, penkeissä ja katsomoissa; liimalevystä tehdään huonekaluja ja 
omakotitalojen ikkunalautoja ja sisäportaita; pylväitä tarvitaan valaisin- ja 
puhelinpylväiksi; pölkyistä voidaan tehdä ratapölkkyjä; hirsistä voidaan rakentaa 
esim. mökkejä ja omakotitaloja 
c) kuitupuu (eli puun rungon ohuemmat osat) 
sellua, paperia ja kartonkia sekä niiden jatkojalosteita 
d) hakkuutähde (eli puiden latvat ja oksat) 
polttopuu tai energiahake, voidaan myös jättää metsään 

 
E4. Etsi tukkipuu, kuitupuu ja energiapuu. Arvioi kuinka pitkä löytämäsi tukkipuu on. 
 



E5. Luokassa tehtäväksi: mitä puusta tehtyjä tuotteita luokassa on? Mitkä ovat puuteollisuuden 
tuotteita ja mitkä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita? 
 
E6. Mitkä asiat ovat mielestäsi metsässä 
a) mukavia 
b) pelottavia? 
 
E7. Kirjoita runo metsän tunnelmasta. 
 
E8. Mitä elämässäsi tarpeellista sinä saat metsästä? 
 
E9. Suomessa on metsiä noin 
a) yksi kolmasosa pinta-alasta b) puolet pinta-alasta 
c) kolme neljäsosaa pinta-alasta 
 
E10. Suomessa eniten metsää omistaa 
a) valtio b) metsäteollisuusyritykset  c) yksityiset kansalaiset 
 
E11. Sulje silmäsi ja kuulostele. Pystytkö tunnistamaan haavan kuulollasi? Miltä haapa kuulostaa? 
 
E12. Tutki haavan lehteä. Miksi haavan lehdet havisevat? 
Haavan lehden pitkä ja litistynyt lehtiruoti saa aikaan havinan. 
 
 
 
F. Puun mittaus 
Puun pituus 
Puun pituutta voidaan mitata hypsometrilla eli korkeusmittarilla. Jos laitetta ei ole käytössä, voidaan 
puun pituus arvioida monenlaisten apukeinojen avulla. Puun pituuden arvioimisessa silmä 
harjaantuu nopeasti.  
 
Keppimenetelmä 
Etsi itsellesi suora keppi, mielellään noin metrin mittainen. Asetu seisomaan paikkaan, josta näet 
hyvin puun tyven ja latvan sekä pääset esteettä kulkemaan puun luo. 
Pidä kepistä tukevasti kiinni, laita kepin toinen pää poskelle silmän alapuolelle ja muuta 
kiinnipitokohtaa siten, että saat käsivartesi suoraksi. Näin keppi ja käsivartesi ovat samanpituiset. 
Käännä kepin poskea vasten oleva pää suoraan ylöspäin käden paikkaa muuttamatta. Tähtää kepin 
yläpäätä puun latvaan ja peukalosi kohtaa puun tyvelle. 
Muista pitää keppi pystysuorassa, käsivarsi vaakasuorassa ja pään asento normaalina (älä kallista 
sitä taaksepäin). 
Siirry paikkaan jossa keppi ja puu näyttävät yhtä pitkiltä. Kun löydät oikean paikan, mittaa siitä 
etäisyys puun tyvelle. Näin saat suoraan puun pituuden. 
 

  näin otat kepistä kiinni 
 



    
kuvat: Metsän oppimispolku (www.oppimispolku.fi) 
 
 
Puun paksuus 
Puun paksuus eli läpimitta mitataan 1,3 metrin korkeudelta (=rinnankorkeudelta) alimman 
mahdollisen kannonkorkeuden ylä-puolelta. Kannonkorkeudella tarkoitetaan sitä kohtaa puun 
tyvessä, mistä metsuri kaataa puun. 
Läpimitta voidaan mitata relaskoopilla, mittasaksilla tai – kaulaimella. Voit myös mitata läpimitan 
viivoittimella. 
 
Viivoitinmenetelmä 
– Pidä viivoitin puunrunkoa vasten. 
– Aseta viivoitin siten, että sen alkupää (0cm) on linjassa rungon vasemman reunan kanssa. 
– Katso sitten minkä lukeman kanssa rungon oikea reuna on linjassa. Saamasi lukema kertoo 
rungon paksuuden. 
– Muista tähdätä suorassa kulmassa viivoittimesta katsoessasi rungon vasemman ja oikean reunan 
sijaintia, muutoin saamasi lukemat ovat joko liian pieniä tai liian suuria. Kuvittele vaikka asettavasi 
kehikon puun ympärille ja mittaavasi sen yhden reunan pituuden. 
– Voit tarkistaa saamasi tuloksen mittaamalla puun ympärysmitan ja määrittämällä sen läpimitan 
ympyrän kaavaa hyödyntämällä (2 x 3, 14i x r) tai mittanauhalla tarkistamalla ympärysmitan, 
jolloin jaetaan saatu tulos kolmella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kuvat: metsävastaa.net 
 
 
Puun ikä 
Puun iän voi laskea kannosta. Puussa on vuosirenkaita, joita kutsutaan lustoiksi. Renkaat syntyvät, 
kun puu kasvaa vuosittain paksuutta. Vuosilusto muodostuu kahdesta osasta: vaaleampi rengas on 
kasvukauden alussa syntynyttä kevätpuuta ja tummempi rengas kasvukauden loppupuolella 
muodostunutta kesäpuuta. Toisilla puulajeilla renkaat erottuvat selkeästi tummempina ja 



vaaleampina esim. mänty, kun taas koivun vuosirenkaita on vaikea erottaa toisistaan. Laskeminen 
kannattaa aloittaa sydämestä, joka erottuu hieman tummempana, ja laske jokainen vuosirengas. Kun 
pääset kaarnaan asti, tiedät kuinka vanhana puu on kaadettu. 
 
Vuosilustoista voidaan katsoa mitä puun kasvun aikana on tapahtunut. Renkaat ohenevat 
normaalistikin puun vanhetessa, mutta vaihteluun voi olla muitakin syitä. Sellaisia ovat esimerkiksi 
kuivuus, valoisuus, ravintotilanne ja lannoitus. Kaikki tämä näkyy vuosirenkaiden leveydessä.  
 
Nuoremmissa havupuissa, erityisesti männyissä, voidaan ikä määritellä laskemalla 
oksakiehkuroiden lukumäärä. Samana vuonna syntyneet oksat lähtevät männyn rungosta samalta 
kohdalta oksakiehkuroina. Mänty tekee vuodessa vain yhden oksakiehkuran. Pääsääntönä pidetään, 
että puusta laskettujen oksakiehkuroiden määrään lisätään 4-5 vuotta, ja näin saatu luku on puun 
ikä. Vanhemmiten alimmaiset oksakiehkurat kuivuvat ja karsiutuvat pois, jolloin iän määritys 
oksakiehkuroista hankaloituu. Silloin olemassa oleviin oksakiehkuroiden määrään on lisättävä se 
vuosimäärä, jonka arvioidaan kestäneen, ennen kuin puu on kasvanut siihen mittaan, josta oksat 
alkavat. 
 
Metsätaloudessa voidaan puun iän määrittämiseen käyttää apuna ikä- eli kasvukairaa. Puusta 
kairataan rinnankorkeudelta eli 1,3 metrin korkeudelta lastu, josta lasketaan vuosilustojen määrä. 
Tähän lisätään se vuosimäärä, jonka arvioidaan kestäneen, kunnes puu on 1,3 metriä pitkä. 
 

   
kuvat: metsävastaa.net  
 
 
Puun tilavuus eli kuutiosisältö 
Katsotaan pystypuiden tilavuustaulukosta puun tilavuus eli kuutiosisältö. Esimerkiksi männyn 
läpimitta on 28 cm ja sen korkeus 20 metriä, jolloin puun tilavuudeksi saadaan 0,576 m3. 
 
 



 
 
 
Puun myyntihinta 
Puun myyntihinta saadaan kertomalla puun tilavuus (m3) yhden kuutiometrin hinnalla. Mikäli 
lopputulokseen riittää suuruusluokka, niin opettaja ilmoittaa tehtävässä käytettävän likimääräisen 
kuutiometrin hinnan.  
Raakapuun hintatilastosta saadaan metsäkeskuksittain kuutiometrin sopimushinnat eri 
puutavaralajeille. Hinnat muuttuvat jatkuvasti ja ne kannattaa tarkistaa vuosittain oman kunnan 
osalta lehdistä tai esim. metsänhoitoyhdistyksestä.  
Hinnoissa on selvä ero tukkipuun ja kuitupuun välillä. Puusta tulee yleensä molempia, joten puun 
kuutiometrihinta on jokin luku tältä väliltä. Mitä suurempi ja virheettömämpi puu on, sen 
lähempänä hinta on tukin hintaa. 
 
Kantohinnat 05/2010 Keski-Suomessa. (Kantohinta = pystyhinta = se hinta, jonka ostaja maksaa 
myyjälle pystykaupassa. Ostaja huolehtii hakkuusta ja metsäkuljetuksesta). 
 
 Tukki  Kuitu 
Mänty 52,63 €/m3  14,66 €/m3 
Kuusi 54,11 €/m3  18,72 €/m3 
Koivu 38,80 €/m3  14,95 €/m3 

 
Hankintahinnat 09/2009 Keski-Suomessa. (Hankintahinta = sisältää puunarvon sekä myyjän 
tekemän puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen). 
 
 Tukki  Kuitu 
Mänty 52,81 €/m3  28,65 €/m3 

Kuusi 52,67 €/m3  29,04 €/m3 

Koivu 42,32 €/m3  28,97 €/m3 

 
 



Puuston pohjapinta-alan mittaaminen 
Mene keskelle mitattavaa aluetta. Laita relaskoopin tyvi oikeansilmän alle poskeen kiinni ja pidä 
relaskoopin vartta vaakatasossa hahlo ylöspäin. Tähtää relaskoopilla puita 1,3 metrin korkeudelta 
maanpinnasta. Muista lähtöpiste ja pyörähdä paikallasi täysi ympyrä. 
 

 
kuva: Metsän oppimispolku (www.oppimispolku.fi) 
 
Kaukana olevat puut näyttävät relaskoopin hahlossa ohuilta ja lähellä olevat puut paksuilta. 
 

    
kuvat: Metsän oppimispolku (www.oppimispolku.fi) 
 
Laske niiden puiden lukumäärä, joiden rungot näyttävät relaskoopin hahloa leveämmiltä. Niistä 
puista jotka näyttävät yhtä leveiltä kuin relaskoopin hahlo, otetaan mukaan joka toinen. Virheitä 
aiheuttaa yleensä se, että tähtäystä ei suoriteta 1,3metrin korkeudelle runkoon tai mittaaja on liian 
lähellä tien tai muun aukon reunaa. Joskus on ollut vaikeuksia muistaa, mistä puusta laskemisen 
aloitti. Saamasi luku on puuston pohjapinta-ala. Puuston pohjapinta-ala on puiden yhteenlaskettu 
poikkileikkauspinta-ala 1,3 metrin korkeudelta eli 1,3 metristen "kantojen" pinta-ala neliömetreinä 
hehtaarilla. Tilavuuden selvittämiseksihän matematiikassa tarvitaan kaksi muuttujaa: pohjan pinta-
ala ja esineen korkeus. Metsäntilavuutta selvitettäessä nämä muuttujat ovat pohjapinta-ala ja 
puuston keskipituus. Monimutkaisen tilavuuslaskentakaavan korvaa puuston tilavuustaulukko. 
 
 
Tehtäviä 
F1. Mittaa keppimenetelmällä keltaisella maalilla merkityn puun pituus. 
Puun pituus on 17 m. 



 
F2. Mittaa keltaisella maalilla merkityn puun läpimitta. 
Puun läpimitta on 22 cm. 
 
F3. Laske keltaisella maalilla merkityn männyn ikä oksakiehkuroista. 
Mänty on n. 40 – vuotias. 
 
F4. Mikä on mitatun puun (pituus ja läpimitta) tilavuus? Käytä apunasi yksittäisen rungon 
tilavuustaulukkoa. 
Puun tilavuus on 0,314 m3. 
 
F5. Yksittäisen puun myyntihinnan arviointi. Käytä apunasi jo mitatun puun korkeutta, läpimittaa ja 
yksittäisen rungon tilavuustaulukkoa sekä puutavaran hintatilastoa. 
 
F6. Kuinka puu kasvaa? Jos edellisen tehtävän männyn ylimpään oksakiehkuraan kiedotaan naru, ja 
annetaan olla siinä kymmenen vuotta, millä korkeudella naru on kymmenen vuoden kuluttua? 
Naru on samalla korkeudella, sillä puu kasvaa pituutta latvasta. Ajattelepa esimerkiksi 
linnunpönttöä – se pysyy vuodesta toisen samalla korkeudella, vaikka puu, johon se on kiinnitetty, 
kasvaakin koko ajan pituutta. 
 
F7. Arvioi, kuinka monta puuta kasvaa hehtaarin alueella tällaisessa metsässä. (Vinkki: Rajaa 
metsästä 10m*10m kokoinen alue, ja laske, kuinka monta puuta jää sen sisään. Kun kerrot 
lukumäärän sadalla, saat vastaukseksi mikä on puuston hehtaarikohtainen määrä.) 
 
F8. Laita A4-kokoinen paperi männyn rungolle ja tallenna paperille kaarnanäyte: väritä paperia 
lyijykynällä. Näin saat kaarnan kuviot näkyville. Voit myös tehdä näin muiden puulajien kohdalla. 
 
F9. Tutki mäntyä. Puristele ja hiero neulasia sormien välissä. Miltä neulaset tuoksuvat? Kuvaile 
puun runkoa ja kaarnaa alhaalta ylös saakka. 
 
F10. Tutki männyn runkoa. Mitä huomaat? Tiedätkö, miksi tällaista puun kuorta kutsutaan? 
Ikääntyessään mäntyjen kuori muuttuu kilpikaarnaksi. Nimi tulee siitä, että se muistuttaa 
kuvioinniltaan kilpikonnan kuorta. Juuri paksun kaarnansa vuoksi männyt selviytyvät metsäpaloista 
hyvin. 
 
F11. Millainen alue on a) aari, a b) hehtaari, ha c) neliökilometri km2 
a) Aari on 10x10 metriä eli 100 m2. 
b) Hehtaari on 100x100 metriä eli 10 000 m2. 
c) Neliökilometri on 1000x1000 metriä. Eli 1x1 kilometriä. 
d) Entä montako aaria mahtuu 1 hehtaariin tai montako hehtaaria menee 1 neliökilometriin? 
 Yhteen hehtaariin menee 100 aaria. Yhteen neliökilometriin menee 100 hehtaaria. 
 
F12. Vertaile toisiinsa mäntyä ja kuusta mahdollisimman monipuolisesti: juuri, runko, oksat, 
neulaset, kävyt. 
 
F13. Usein käytetään sanaa motti, kun puhutaan puumäärästä. Mitä motti tarkoittaa? 
Motti on kansanomainen nimitys kuutiometrille eli 1m x 1m x 1m = 1m3. 
 
 
 



G. Luonnonmarjat 
Suomi on marjaisa maa, sillä huononakin vuonna luonnonmarjoja kypsyy n. 100 kg jokaista 
suomalaista kohti. Suomessa kasvaa noin 50 erilaista luonnonvaraista marjaa joista 37 on syötäviä. 
Kerättäväksi ja ravinnoksi soveltuvia, yleisimpiä marjoja on kaikkiaan parikymmentä. 
Tunnetuimmat ja kaupallisesti arvokkaimmat marjat ovat puolukka, mustikka, vadelma, lakka, 
karpalo, tyrni ja variksenmarja. 
 
Marjastus on monen suomalaisen harrastus, sillä yli puolet maamme asukkaista poimii vuosittain 
marjoja. Keskimäärin jokainen suomalainen kerää vuodessa noin viisi ämpärillistä marjoja. 
Marjojen kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin. Suomalaisen keskimääräinen matka 
marjapaikkaan on vain noin neljä kilometriä, ja marjastaja käy metsässä noin kahdeksan kertaa 
vuoden aikana. 
 
Talousmetsissä metsänhoitotoimenpiteet vaikuttavat marjasatoihin. Metsämarjasadot ovat 
runsaimmat tietyssä metsän kehitysvaiheissa. Kuivissa ja kuivahkoissa kangasmetsissä puolukan 
varvusto yleensä voimistuu ja tuottaa runsaan sadon avohakkuun jälkeen. Tuoreella kankaalla muu 
kasvusto rehevöityy usein puolukkaa enemmän, jolloin puolukkavarvuston valonsaanti tyrehtyy ja 
marjonta vähenee. Mustikka on varjokasvi, eivätkä sen versot kestä suoraa auringonpaistetta. Sen 
ohuet ja vahapeitteettömät lehdet kuivuvat, ja marjominen loppuu jo muutaman vuoden kuluttua 
avohakkuusta. Vadelma sen sijaan hyötyy selvästi metsänkäsittelystä; parhaimmat vadelmapaikat 
löytyvät juuri hakkuuaukoilta. 
 
Oman tarpeen lisäksi monet poimivat luonnonmarjoja myös myyntiin. Näin saatava tulo on 
verotonta. Marjat ovat hyvä ja C-vitamiinipitoinen lisä ruokavalioomme niin hilloina, hyytelöinä, 
mehuina kuin sellaisenaan säilöttyinäkin. Tiesitkö, että 100 g marjoja on 100–200 mg C-vitamiinia 
eli kaksi-kolme kertaa enemmän kuin appelsiinissa. Metsäpolulta ja sen läheisyydestä löydät 
useampiakin syötäviä luonnonmarjoja. 
 
Ahomansikka (Fragaria vesca) on 5-20 cm korkea monivuotinen ruoho, jonka varsi ja lehtiruodit 
ovat karvaisia. Lehdet ovat kolmisormiset ja alta karvaiset. Lehdykät ovat sahalaitaiset, soikean 
vinoneliömäiset ja keskenään samankokoiset. Ahomansikka lisääntyy tehokkaasti pitkien rönsyjen 
avulla. Kukkien terälehdet ovat valkoiset. Ahomansikan kukinta-aikaa on kesä-heinäkuu. Marja on 
punainen tai joskus kellanvalkea, jonka pinnalla on pieniä pähkylöitä. Ahomansikka on yleinen 
Etelä- ja Keski-Suomesta Oulun seudulle. Pohjoisempana se on harvinainen. Ahomansikka kasvaa 
ahoilla, pientareilla, metsänreunoilla, kalliokedoilla sekä lehto- ja harjumetsissä. Laji marjoo 
runsaasti etenkin pääte- ja harvennushakkuiden jälkeen. Ahomansikka kypsyy marjoistamme 
ensimmäisenä ja paras poiminta-aika on heinäkuun puolivälissä. Sen C-vitamiinipitoisuus on lähes 
yhtä suuri kuin lakan. Marja on paras sellaisenaan tai maidon kera nautittuna. Marjoja voi käyttää 
keittoihin, leivonnaisiin ja teehen. Marjat säilötään pakastamalla tai kuivaamalla. Lajia ei kannata 
keittää hilloksi eikä mehuksi, sillä säilykkeeseen tulee ajan myötä maku- ja hajuvirheitä. 
 
Lillukan (Rubus saxatilis) varsi on pysty, 10–35 cm korkea, karhea ja harvakseltaan hienopiikkinen. 
Tyveltä lähtee jopa monimetrisiä rönsyjä, jossa on kukattomia juurehtivia ruusukkeita. Lehdet ovat 
kolmisormisia ja lehdykät toistamiseen teräväsahaisia. Kukinto on 3-15 kukkainen viuhko ja 
terälehdet ovat valkoiset. Hedelmä on kirkkaanpunainen, 1-5 osainen kerrannaisluumarja. Lillukka 
on yleinen koko maassa ja eniten sitä esiintyy Järvi-Suomessa ja sen eteläpuoleisilla, ravinteisilla 
metsätalouden kivennäismailla. Se kasvaa pääasiassa lehdoissa sekä lehtomaisilla ja tuoreilla 
kankailla sekä vesistöjen rannoilla, korpisoilla ja kallio- ja rinnemetsissä. Lillukka marjoo 
runsaimmin harvennus- ja päätehakkuiden jälkeisillä, valoisilla ja puolivarjoisilla kasvupaikoilla.  
Poiminta-aika kestää heinäkuun loppupuolelta syyskuuhun. Lillukan marja ei ole kovinkaan 



maukas. Se sopii käytettäväksi muiden marjojen joukossa ja marjoja voidaan säilöä pakastettuina, 
keitettynä hyytelönä tai hillona. Teollisuuden tarpeisiin lillukkasato ei riitä. 
 
Mustikka (Vaccinium myrtillus) on monivuotinen, pysty, 10–40 cm korkea varpu, jonka haarat ovat 
särmikkäitä ja vihreitä. Lehdet ovat soikeita, suippoja, sahalaitaisia ja varisevat talveksi saaden 
ensin punaisen tai kellertävän ruskavärin. Mustikka kukkii touko-heinäkuussa. Kukat ovat 
vaaleanpunaisia ja kellomaisia. Marja on pallomainen, tummansininen ja vahapeitteinen tai musta ja 
kiiltävä sekä sisältä tummansininen. Mustikka kasvaa yleisenä koko Suomessa. Se on tyypillinen 
havumetsien kasvi, jonka varpu voi kasvaa jopa 30 vuotta. Se kasvaa Etelä-Suomessa runsaana 
lehtomaisilla, tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla. Pohjois-Suomessa lajia esiintyy tuoreilla, 
kuivahkoilla ja kuivilla kankailla eli se hakeutuu pohjoisen kangasmailla hieman kuivemmille ja 
karummille kasvupaikoilla kuin eteläiset lajitoverit. Mustikan paras poiminta-aika on heinäkuun 
lopusta syyskuun alkuun. Sato on runsaimmillaan noin kahden viikon ajan marjojen 
tummansiniseksi muuttumisen jälkeen. Mustikkaa käytetään mm. keittoihin, kiisseleihin, 
leivonnaisiin ja puuroihin. Mustikkaa säilötään pakastamalla, kuivaamalla, survomalla, keittämällä 
ja mehuna. Sitä on myös käytetty lankojen värjäämiseen, mutta marjoista saatu siniharmaa väri ei 
ole kovinkaan pysyvä ja auringonvalo ja pesu haalistavat sen pinnan. 
 
Puolukka (Vaccinium vitis-idaea) on pysty tai kohoneva, 5-50 cm korkea varpu. Varret ovat liereitä 
ja karvaisia. Lehdet ovat talvehtivia, suippoja, päältä vihreitä ja alta vaaleanvihreitä. Puolukka 
kukkii kesä-heinäkuussa. Marja on pallomainen, punainen ja mehukas. Puolukka kasvaa yleisenä 
koko Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa puolukka on metsien aluskasvillisuuden yleisin ja 
runsain varpu. Suurimmat puolukkasadot ovat yleensä kanerva-, puolukka- ja jäkälätyypin 
kankailla. Marjominen on paras paikoilla, joissa puiden latvukset eivät varjosta kasvustoa. Puolukan 
paras poiminta-aika ajoittuu elokuun lopulta lokakuun alkuun. Puolukkasato on suurimmillaan 
viikko tai pari punaiseksi muuttumisen jälkeen. Puolukkaa käytetään marja-, jauho- tai 
leipäseoksiin, marjakeittoihin ja –kiisseleihin, velleihin, puuroihin, uuniruokiin, leivonnaisiin ja 
mehuihin. Puolukkaa säilötään pakastamalla, survomalla tai hyytelöksi keittämällä. Puolukassa on 
suuri bentsoehappopitoisuus, minkä vuoksi marjat säilyvät erittäin hyvin esimerkiksi veteen 
säilöttynä ja raakasurvoksena. Puolukkaa käytetään myös säilyttävänä aineena. 
 
Vadelma (Robus idaeus) on juurivesallinen, 50–150 cm korkea pensas. Varret ovat kaksivuotisia ja 
piikkisiä, pystyjä tai kaarevia, ensimmäisenä kesänä vihreitä haarattomia, toisena kesänä 
ruskeakuorisia, haarovia, kukkivia ja marjovia. Lehdet ovat tavallisesti kaksi- tai kolmeparisia, 
päätöparisia, kukkahaaroissa kolmisormisia, päältä vihreitä, alta tiheäkarvaisia, valkoisia tai 
harmaita ja talveksi varisevia. Kukinta-aikaa on kesä-heinäkuu. Hedelmä on makea ja tuoksuva. 
Väriltään se on tavallisesti punainen, harvoin kellanvalkoinen kukkapohjuksesta irtoava 
kerrannaisluumarja. Vadelma on Etelä-Suomen satoisimpia luonnonmarjoja. Laji leviää nopeasti 
päätehakkuun jälkeen ravinteisille metsänuudistusaloille. Erityisen hyviä kukkimis- ja 
marjomispaikkoja ovat puolivarjoisat aukeat paikat, joita ovat edellisen lisäksi mm. peltojen laidat 
ja voimajohtoalueet. Vadelman parasta poiminta-aikaa on heinä-elokuu. Vadelmaa käytetään mm. 
tuoreeltaan, marja-jauhoseoksiin, marjakeittoihin, marjakiisseleihin, leivonnaisiin ja marjateehen. 
Marjoja säilötään pakastettuna, mehuna, hillona ja kuivattuna. 
 
Muista aina marjoja, kasveja ja sieniä poimiessasi, että poimit vain tuntemasi lajit. Äläkä poimi tien 
vierustoilta suuhusi mitään, sillä tien vierustoilla kasvavat kasvit ovat autojen pakokaasujen 
likaamia. 
 
 
 



Tehtäviä 
G1. Mitä syötäviä luonnonmarjoja olet löytänyt polun varrelta? 
Ahomansikka, mustikka, puolukka, lillukka, vadelma. 
 
G2. Mitä marjoja ei kannata polun varrelta kerätä, mitkä ovat myrkyllisiä? 
Kielo, oravanmarja, sudenmarja, korpipaatsama, terttuselja. 
 
G3. Vertaile mustikan ja puolukan lehtiä. Mitä eroja löydät? 
Puolukan lehdet ovat paksut, nahkeat ja vahapeitteiset, mustikan ohuet ja vahapeitteettömät. 
Mustikan lehdet varisevat talveksi, puolukan lehdet ovat talvehtivia. 
 
G4. Puolukat kypsyvät yleensä elokuun lopulla. Tiedätkö, miksi puolukat säilyvät niin hyvin 
survoksena kellarissa tai kylmiössä? 
Puolukoissa on bentsoehappoa, joka auttaa niitä säilymään ja peittää alleen puolukan makeutta – 
puolukka sisältää nimittäin enemmän sokeria kuin mustikka. 
 
G5. Tee perheen tai ystävän kanssa marjaretki. Punnitse ennen lähtöä marja-astiasi, ja uudelleen 
marjojen kanssa. Kuinka paljon poimit marjoja? Paljonko niistä olisi pitänyt maksaa, jos olisit 
ostanut ne torilta tai kaupasta? 
 
G6. Ilmansuuntien määrittäminen luonnonmerkkien avulla: On hyvä tietää miten määrittää 
ilmansuuntia ilman karttaa tai kompassia, koska aina ei ole apuvälineitä saatavilla. Yritä seuraavien 
vinkkien avulla määrittää pohjoinen ja etelä. 

1. Puiden suurimmat oksat ovat puun eteläpuolella. 
2. Muurahaispesät sijaitsevat yleensä puiden eteläpuolella ja niiden eteläsivu on loivempi. 
3. Kivien pohjoispuoli on sammaleisempi. 
4. Naavajäkälää kasvaa enemmän puun pohjoispuolella. 
5. Puiden kaarna on ohuempaa puun eteläpuolella. 
6. Aurinko on etelässä kello 12. 
7. Yöllä voit Otavan avulla löytää pohjantähden. 

 
G7. Millä kasvupaikkatyypillä olet juuri nyt?  
(Vihje: Kasvupaikkatyyppiä määrittäessä älä jää seisomaan paikoillesi, vaan liiku eri puolilla 
aluetta. Etsi erityisesti opaskasveja ja tarkkaile niiden määrää ja laatua. Myös puuston koko ja laatu 
antavat hyviä vinkkejä määritykseen: esimerkiksi mänty kasvaa sitä tyvekkäämmäksi ja 
oksaisemmaksi, mitä rehevämmällä kasvupaikalla se kasvaa.) 
Tuore kangas, mustikkatyyppi. 
 
G8. Millainen metsä on sinulle mieluisin? Miksi? 
 
G9. Happamia sanoi kettu. Minkä puun marjoista olikaan kyse? 
Pihlaja 
 
G10. Millä seuraavista puistamme on mustat marjat? 
a) kataja (huom. myös sinisiä marjoja) b) pihlaja  c) tuomi 
 
 
 
 
 



G11. Opiskele marjojen vieraskielisiä nimiä 
Suomi tieteellinen nimi Englanti Ruotsi 
mustikka Vaccinium myrtillus blueberry blåbär 
puolukka Vaccinium vitis-idaea lingonberry lingon 
vadelma Rubus idaeus raspberry hallon 
ahomansikka Fragaria vesca wild strawberry smultron 
lillukka Rubus saxatilis stone bramble stenbär 
juolukka Vaccinium uliginosum bog whortleberry odon 
lakka, hilla, 
suomuurain 

Rubus chamaemorus cloudberry hjortron 

tyrni Hippophae rhamnoides buckthorn berry havtorn 
variksenmarja Empetrum nigrum crowberry kråkbär 
katajanmarja Juniperus communis juniper berry enbär 
karpalo Vaccinium oxycoccos cranberry tranbär 
 
G12. Kuivatkaa pihlajanmarjoja ja valmistakaa niistä pihlajanmarjahelmet. Kuivaus onnistuu 
seuraavasti: Valitkaa kuivattavaksi kauniita marjaterttuja, joista poistetaan tummat ja ruskeat 
marjat. Marjat voi ripustaa narulle kuivumaan tai käyttää kuivaamiseen koneellista kuivuria, tällöin 
marjat pysyvät ’pulleampina’. Kun marjat ovat kuivuneet, irrotetaan ne tertuista ja säilytetään 
paperipussissa tai kannellisessa purkissa. Kuivuttuaan marjat voi pujotella helmiksi lankaan neulan 
avulla. 
 
 
 
H. Muurahaispesä 
Muurahaispesä herää eloon huhtikuun puolivälissä. Tuolloin ensimmäiset muurahaiset hakeutuvat 
keon pinnalle. Keot ovat todellisuudessa paljon suuremmat kuin me ihmiset ne näemme. 
Maanpinnalla oleva neulaskeko on noin 1/3 keon koosta. Loppuosa on maan alla piilossa ja 
suojassa. Muurahaispesän työnjako on hyvin tehokas. Nuoret vastakuoriutuneet muurahaiset ovat 
ensin melko passiivisia ja alkavat myöhemmin hoitaa munia, toukkia ja koteloita. Ne siirtävät niitä 
tarvittaessa, esimerkiksi vaaran uhatessa, ja pitävät syöpäläiset poissa. Muurahaisten varttuessa 40-
päiväisiksi niistä tulee ulkotyöläisiä. Ulkotyöläinen toimii mm. ovivahtina ja puolustaa pesää 
tunkeilijoilta. Puolustuksenaan muurahaiset käyttävät muurahaishappoa. Se aiheuttaa kirvelyä 
iholla, mutta ei ole vaarallista ihmiselle. Muurahaiset käyttävät omia ”polkujaan” ja samaa 
työpaikkaa. Tämä merkitsee sitä, että muurahainen palaa samalle oksalle suuressakin puussa. Kun 
kekomuurahainen löytää ravintoa, se kiiruhtaa takaisin pesään. Matkalla se painaa ruumistaan 
maahan ja jättää hajumerkin, jota seuraamalla toisetkin muurahaiset löytävät ruokapaikan. Suureen 
muurahaisyhteiskuntaan voi kuulua monta pesäkekoa, jolloin sen asukasmäärä nousee miljooniin. 
Muurahaiset katkovat puremalla ”tiellään” olevan kasvillisuuden helpottaakseen pesälle löytämistä. 
Työmuurahainen voi elää noin vuoden vanhaksi, kun taas kuningatar voi elää jopa 20-vuotiaaksi. 
Muurahaiset suunnistavat auringon mukaan ja liikkuvat siksi vain valoisaan aikaan. Muurahaiset 
ovat metsänhoidollisesti tärkeitä, koska ne syövät runsaasti toukkia ja tuholaisia. Ne levittävät myös 
siemeniä ja ovat monien lintujen, esim. palokärjen, tärkeää ravintoa. Muurahainen ei pelaa omaan 
pussiin, vaan yhteiselämä perustuu jakamiseen ja tiedottamiseen. Ne ovat ryhmätyön mestareita. 
Esimerkiksi tavatessaan nälkäisen toverinsa muurahainen on valmis oksentamaan osan ravinnostaan 
toverilleen. 
 
 
Tehtäviä 
H1. Seuraa muurahaisten toimia ja piirrä muurahaispolusta kartta 
 



H2. Mitä muurahaiset ovat käyttäneet pesänsä (pinnalla) rakennusaineena? 
havunneulasia, lehtiä, pieniä oksanpätkiä, kiviä 
 
H3. Valitse yksi muurahainen, jota seuraat. Kuinka kauas se kulkee? Kantaako se jotain pesään? 
Mikä voisi olla sen tehtävä? 
 
H4. Laita sininen kukka muurahaiskekoon ja kuopsuta kekoa varovaisesti pieneltä alueelta kukan 
ympäriltä niin, että saat muurahaiset suuttumaan. Mitä tapahtuu ja miksi? 
Kukka muuttuu väriltään punaiseksi muurahaishapon vaikutuksesta. 
 
H5. Mitkä eläimet syövät muurahaisia? 
esimerkiksi karhu, siili, tikka ja mäyrä 
 
H6. Mieti, miksi muurahaiset ovat metsässä hyödyllisiä eläimiä? 
Muurahaiset korjaavat pois kuolleet eläimet ja kasvit. Ne siivoavat metsässä ja auttavat myös 
monia kasveja lisääntymään levittämällä niiden siemeniä. Tällaisia kasveja ovat esimerkiksi eri 
orvokkilajit, sinivuokko ja valkovuokko. Ne tarjoavat tikoille ja muille eläimille talviravintoa: 
esimerkiksi tikat kaivavat muurahaisia suoraan keosta. 
 
H7. Muurahaiset osaavat ennustaa säätä, miten? 
Poutasäällä muurahaispesän ”oviaukot” ovat täysin auki. Sadesäällä ja myös sateen uhatessa 
oviaukot ovat kiinni. 
 
H8. Kuinka muurahaiset kommunikoivat (puhuvat toistensa kanssa)? 
Feromoneilla eli hajumerkeillä 
 
H9. Valitse maastosta paikka, josta seuraat muurahaisten kulkua. Laske kuinka monta muurahaista 
ohittaa paikan yhden minuutin aikana. (Vinkki: voitte laittaa oksan pätkän muurahaisten polulle ja 
laskea, kuinka moni ylittää oksan minuutin aikana.) 
 
H10. Tiedätkö, miksi muurahaiset liikkuvat puissa?  
Puissa asustaa kirvoja. Muurahaisten ja kirvojen välillä on yhteistyötä. Muurahaiset lypsävät 
kirvoista sokerinestettä, toisaalta ne tarjoavat kirvoille suojaa pedoilta. Eräät muurahaislajit voivat 
kantaa kirvoja pesiinsä ja hoitaa niitä siellä. Toiset säilyttävät kirvan munia pesässään talven yli ja 
kantavat ne keväällä kirvantoukkien ravintokasvien juurelle. Kun ravintokasvi kuolee kirvojen 
imettyä sen ravintonesteet, kantavat muurahaiset ne elävän kasvin juurelle. 
 
H11. Tiedätkö mitä rastin läheisyydessä olevat kivikasat ovat? 
Alueella on aikoinaan ollut peltoja ja laidunmaata. Peltojen ja laitumien reunoille kerättiin kiviä 
kasoiksi tai aidoiksi. 
 
 
 
I. Metsämaa 
Maaperä 
Maaperällä tarkoitetaan kallioperää peittävää irtomaakerrosta. Maaperän paksuus on keskimäärin 10 
m, mutta eri alueilla paksuus vaihtelee muutamasta metristä aina 100 metriin. Paikoin kallioperä on 
paljaana. Maaperästä kasvit ottavat tarvitsemansa ravinnon ja veden. Maaperän aines on peräisin 
kallioperästä sekä kasvien ja eliöiden jäänteistä. Maaperä muodostuu maalajeista. Niitä ovat mm. 



hiekka, sora, savi ja multa. Maaperässä on myös ilmaa ja vettä. Suomen maaperä on muodostunut 
viimeisen jääkauden aikana ja sen jälkeen.  
 
Maalajit 
Maalajilla tarkoitetaan kasvupaikkaluokituksen yhteydessä maan pinnasta noin 30 cm:n syvyyteen 
asti vallitsevaa kivennäismaalajia. Sen avulla tarkennetaan kasvupaikkaluokkien ominaisuuksia. 
Tieto maalajista on tarpeellinen mm. uudistamismenetelmän ja metsänhoitotöiden valinnassa. 
 
Kivennäismaita ovat maat, joissa eloperäistä ainesta on alle 20 %. Kivennäismaalajien syntyyn 
vaikutti mannerjäätikkö ja sen sulamisvedet. Mannerjäätikkö oli liikkuessaan repinyt mukaansa 
paljon kiviä ja maa-ainesta. Kun mannerjää alkoi sulaa, sen sisällä ollut maa-aines jäi kallioperän 
päälle sellaisenaan. Näin syntyi moreenia. Lähes 50 % maa-alasta on moreenia, joka on Suomen 
yleisin maalaji. Moreeni on yleinen maalaji metsien, savikoiden ja turvemaiden alla. 
Moreenimaalajeissa on sekaisin raekooltaan erilaisia aineksia, aina hienosta savesta särmikkäisiin 
lohkareisiin. Moreenimaat ovat kivisiä maita, joissa kasvaa yleisesti metsää. Muita 
kivennäismaalajeja ovat hiekka, hieta, hiesu ja savi. Ne syntyivät, kun jäätikön sulamisvedet 
kuljettivat osan jään sisällä olevasta maa-aineksesta mereen. Karkeimmat ainekset laskeutuivat 
pohjaan nopeimmin ja hieno aines kulkeutui kauimmaksi jään reunasta. 
 
Kivennäismaalajit koostuvat maalajitteista, jotka sisältävät erikokoisia mineraalirakeita. Maalajit 
luokitellaan raekoon mukaan seuraavasti: 
 
maalaji 
lohkareet 
 
kivet 
 
sora 
 
hiekka 
 
hieta 
 
hiesu 
 
savi 

 lajitteet 
 isot lohkareet 
 pienet lohkareet 
 isot kivet 
 pienet kivet 
 karkea sora 
 hieno sora 
 karkea hiekka 
 hieno hiekka 
 karkea hieta 
 hieno hieta 
 karkea hiesu 
 hieno hiesu 
 savi 

 rakeiden läpimitta, mm 
 >= 600 
 200 - 600 
 60 - 200 
 20 - 60 
 6 - 20 
 2 - 6 
 0,6 - 2 
 0,2 - 0,6 
 0,06 - 0,2 
 0,02 - 0,06 
 0,006 - 0,2 
 0,002 - 0,006 
 =< 0,002 

 
Muistisääntö: 
Hiekan näkee, (Hiekan rakeet erottaa silmällä, 
hiedan tuntee, hieta tuntuu sormien välissä karhealta, 
hiesun maistaa, hiesua ei tunne sormissa, mutta hampaiden välissä kyllä, 
saven haistaa. savessa on kosteana oma tuoksunsa.) 
 
Eloperäiset maalajit ovat syntyneet kasvien ja pieneliöiden jäänteistä jääkauden jälkeen. Eloperäisiä 
maalajeja ovat multa, turve, lieju ja muta.  Multamaa on peltojen pintamaalaji. Tavallisesti se on 
syntynyt siten, että pellon pinnan ohut turvekerros on sekoittunut alla olevaan kivennäismaahan. 
Mullassa kasvien jäänteet eivät erotu. Turvemaat sisältävät yli 40 % eloperäistä ainesta. Turvetta 
syntyy, kun hajoamattomia tai osittain hajonneita kasveja kerrostuu kosteaan ja vähän happea 
sisältävään maahan. Turpeet saavat nimensä niiden kasvilajien mukaan, joiden jäänteistä turve on 
muodostunut. Lieju ja muta muodostuvat, kun eloperäistä ainesta kerrostuu tummavetisten järvien 
pohjaan. Umpeenkasvaneiden entisten järvien pohjat ovat liejua ja mutaa.  
 
 



Maakerrokset 
Maa-aines, ilmasto, kasvillisuus ja eläimistö sekä ihmisen toiminta vaikuttavat maaperän 
ominaisuuksiin. Kun tietyllä alueella vallitsevat kauan aikaa samanlaiset olosuhteet, maaperään 
kehittyy tietynlaisia kerroksia. Tätä sanotaan maannostumiseksi. Maannostuminen ulottuu 50–150 
cm syvyyteen. Maakerrokset ovat usein nähtävissä paljain silmin. Maannostuminen vaikuttaa maan 
happamuuteen ja ravinteisuuteen. Ne ovat tärkeitä maan viljavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Maannostuminen voi joko parantaa tai heikentää maan viljavuutta. Suomessa maannostuminen on 
hidasta, ja sitä on tapahtunut vasta jääkauden jälkeen. 
 
Suomessa yleisin maannostyyppi on nimeltään podsoli. Podsoli syntyy kun sademäärä on suurempi 
kuin haihtuminen. Podsolimaannos muodostuu erityisesti helposti hiekassa ja moreenissa, joissa 
vesi painuu helposti alas. Havumetsävyöhykkeellä maan pinnalle kasautuu niukasti kasvien 
kuolleita jäänteitä. Kasvien jäänteet eivät sekoitu mineraalimaan kanssa, koska lierot eivät viihdy 
happamassa maassa. Kylmässä ilmastossa kasvinjäänteet lahoavat hitaasti ja kypsän maannoksen 
muodostuminen kestää 1000 - 1500 vuotta. Podsoli on hapan, karu ja vähäravinteinen 
maannostyyppi. 
 
Podsolimaannoksessa on selvä kerrosrakenne, mikä johtuu maannoksen happamuudesta ja siten 
ravinteita mukaansa huuhtovasta sadevedestä. Ylin kerros on pudonneista neulasista, oksista yms. 
koostuva karike. Heti sen alla on humus eli kangasturve, joka on puoliksi hajonnutta kariketta. 
Humuksen alla olevaa vaaleaa kerrosta sanotaan huuhtoutumiskerrokseksi, koska sadevesi valuu 
siitä läpi huuhtoen ravinteita mukaansa. Huuhtoutuneet ainekset näkyvät huuhtoutumiskerroksen 
alla tummana rikastumiskerroksena. Alimpana on muuttumaton pohjamaa, joka on yleensä hiekkaa, 
soraa tai moreenia ja jonka mukaan metsän maalaji määritetään. Lehdoissa on harvinaisempi 
ruskomaannos, joka hajottajien runsaasta hajotustoiminnasta johtuen koostuu lähinnä mullasta. 
Toisin kuin podsolimaannoksessa ruskomaannoksessa ei ole erotettavista selvää kerrosrakennetta. 
 
 
Tehtäviä 
I1. Tutki kuoppaa. Kuoppaa tutkimalla voidaan havainnollistaa maaperän rakennetta, sen 
kerroksellisuutta, maalajitekoostumusta ja sitä, miten maaperä vaikuttaa kasvillisuuteen. 
 
I2. Mieti, mitä tarkoitetaan elollisella luonnolla ja elottomalla luonnolla? Mitä luontoon kuuluvaa 
elollista ja elotonta löydät tämän rastipisteen läheisyydestä? 
Elottomia tekijöitä on esim. maaperä, kosteus, lämpötila, myrsky ja ravinnepuutokset. Elävä on 
elävien organismien aikaansaama. 
 
I3. Tutki maaperää kuopan avulla. Miten paksuja eri kerrokset ovat? Mikä maalaji on kyseessä? 
Maalaji on moreenimaa. 
 
I4. Selitä mitä ovat a) humus, b)karike  
a) Humus on hajoamistapahtumassa kasvien jätteistä syntynyt pintakerros. Humuksen laatu 
vaikuttaa mm. taimien syntymiseen, metsänviljelyyn, luontaiseen uudistumiseen, maan 
vedenpidätyskykyyn ja ravinnetalouteen 
b) Karike on kasvien ja eläinten jätettä sekä maan päällä että maassa. 
 
I5. Mitä tarkoittaa routiminen? Mitkä maalajit routivat herkästi? Mitä on routa? 
Maassa olevan veden jäätyminen aiheuttaa maan tilavuuden kasvua ja painetta ylöspäin kohottaen 
maanpintaa. Hienojakoiset maat, kuten savi, hiesu ja hienohieta ovat erittäin routivia maalajeja, 



koska niiden vedenläpäisykyky on huono. Eloperäiset maalajit routaantuvat yleensä vähiten. Routa 
on jäätynyttä maavettä. 
 
I6. Rakennat taloa, millaiselle maalle kannattaa rakentaa? Perustele. 
 
I7. Mitä on moreeni? 
Moreeni on jääkauden aikaansaama, lajitekoostumukseltaan vaihteleva, metsämaillamme yleinen 
maalaji. 
 
I8. Tutkikaa kohteen läheisyydestä maan pintaa. Kaivakaa varovasti kariketta ja tutkikaa sitä.  
a) Arvioikaa kuinka paksu karikekerros on. 
b) Ottakaa kariketta reilusti käteenne ja tutkikaa mistä se koostuu. Mitä eri osasia pystytte 
tunnistamaan karikkeen seasta? 
 
I9. Kuinka menee seuraavat sanonnat: 
Lentää kuin _______keihäs. (leppä) 
Havisee kuin _______lehti. (haavan) 
Se, joka ____________kurkottaa, se _____________kapsahtaa. (kuuseen, katajaan) 
Ei pidä kompastella ___________________varsiin. (lillukan) 
 
I10. Oletko kuullut sanan ”kuntta”? Mitä se tarkoittaa? 
Kuntta on kasvijätteiden muodostama huopamainen kerros maan pinnalla. Kunttakerros heikentää 
maaperän lämpö- ja ravinneoloja. Kuntta on huono kasvualusta puiden taimille. 
 
 
 
J. Puulajit 
Suomessa kasvaa 31 puulajia. Puuston tilavuudesta noin 47 % on mäntyä, 34 % kuusta ja lehtipuita 
19 %.  
 
Mänty on katajan jälkeen toiseksi laajimmalle levinnyt havupuusuku. Se on Suomen yleisin 
puulajimme. Suomessa mänty muodostaa havumetsärajan Enontekiön ja Inarinjärven 
pohjoispuolelle. Parhailla kasvupaikoilla mänty saavuttaa 30–35 metrin pituuden. Mänty elää 
tavallisesti 250–350 vuotta, mutta voi saavuttaa jopa 600–800 vuoden iän.  
Mänty on kuusen rinnalla sekä saha- että paperiteollisuutemme keskeinen raaka-aine. Mänty sopii 
hyvin rakennuspuuksi, kuten kattoihin, seiniin, oviin, parketteihin ja ikkunanpuitteisiin. 
 
Kuusi on toiseksi yleisin puulajimme. Suomessa kuusen pohjoinen esiintymisraja kulkee hieman 
alempana kuin männyn. Kuusen biologinen ikä on 250–400 vuotta. Hyvillä kasvupaikoilla se 
saavuttaa yli 40 metrin pituuden.  
Kuusta käytetään selluloosan että puuhiokkeen valmistukseen. Hiontaan kuusi sopii mm. alhaisen 
pihkapitoisuutensa takia. Se onkin sanomalehtipaperin tärkein raaka-aine. Kuusi sopii hyvin 
erilaisiin tarkoituksiin ja sitä on helppo työstää. Se sopii rakennusmateriaaliksi niin sisä- kuin 
ulkokäyttöön. Tasa-aineinen kuusi sopii hyvin soitinten kaikupohjiin, esim. viulun kansi voi olla 
kuusta ja pohja vaahteraa. 
 
Koivu on maamme puista kolmanneksi yleisin. Se levisi ensimmäisenä puulajina maahamme heti 
jääkauden jälkeen. Kotimaisia koivulajeja on kolme: rauduskoivu, hieskoivu ja vaivaiskoivu. 
Lapissa kasvaa myös hieskoivun alalaji, tunturikoivu. Koivu on pioneeripuu eli se leviää aina 
nopeasti sinne, mihin on jäänyt vapaata maata vaikkapa metsäpalon tai avohakkuun jäljiltä. 



Rauduskoivu voi saavuttaa yli 30 metrin pituuden ja Etelä-Suomessa sen biologinen ikä on 120–140 
vuotta.  Raudus on koivuistamme taloudellisesti arvokkain. Hieskoivu saavuttaa hyvissä 
olosuhteissa 22–27 metrin pituuden, se on lyhytikäinen: puun rappeutuminen alkaa jo 40–60 
vuoden iässä ja se saavuttaa harvoin 100 vuoden iän.  
Koivupuu on erittäin tasa-aineista ja tiivistä. Koivun työstö on helppoa. Rauduskoivun puuaine 
vastaa rakenteeltaan ja ulkonäöltään lähes täysin hieskoivua, mutta on sitä hieman kovempaa, 
painavampaa ja sitkeämpää. Koivua käytetään sekä saha- että vaneriteollisuudessa että sellun 
valmistukseen. Koivun kuidut sopivat hyvin sekoitekuiduiksi korkealaatuisiin painopapereihin, 
joilta vaaditaan läpikuultamattomuutta ja sileää pintaa. Lehtipuumassoista valmistetaan myös 
jäykkää kartonkia ja aallotuskartonkia. Koivu on huonekaluteollisuutemme tärkeimpiä puulajeja. 
Korkean lämpöarvonsa vuoksi sitä käytetään paljon polttopuuna.  
 
Männyn, kuusen ja koivun lisäksi meillä kasvaa monia muitakin puulajeja. Yleisimpiä niistä ovat 
kataja, leppä, haapa, tuomi, pihlaja, paju ja jalot lehtipuut kuten lehmus, tammi ja vaahtera. 
Luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä ovat jalot lehtipuut, haapa ja raita. Esimerkiksi yksi 
vanha raita voi elättää monia harvinaisia eliölajeja. 
 
Kolmisoppisen metsäpolun varrella oleviin puulajeihin ja niiden tunnistamiseen voit tutustua 
Kolmisoppisen puuvihkon avulla. Sen löydät internetistä osoitteesta 
http://www.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/tonttiosasto/metsat/kolmisoppinen. 
 
 
Tehtäviä 
J1. Tunnista koivu. Miten erotat hies- ja rauduskoivun toisistaan? 
Kyseessä on rauduskoivu. 
Nuorena tunnistaa sivelemällä oksia: Rauduskoivulla on oksissaan hartsinystyjä, jotka tuntuvat 
karheilta. Vanhan rauduskoivun tunnusmerkkejä ovat riippuvat oksat ja paksu kaarna tyvellä sekä 
pystyrepeämät kaarnassa. Tuulenpesiä on vain hieskoivuilla. Hieskoivun tyvikaarna on sileämpi 
kuin rauduskoivun. Rauduksen lehdessä on kaksinkertainen sahalaita. Hieskoivun lehti on 
pyöreämpi, kiiltävämpi ja yksinkertaisesti sahalaitainen. 
 
J2. Mistä puusta ksylitolia valmistetaan?  
Ksylitolia esiintyy luonnossa pieniä määriä useissa kasvikunnan tuotteissa mm. rusinoissa, 
mansikoissa, vadelmissa, lehtisalaatissa, sipulissa ja porkkanoissa. Teollisesti ksylitolia 
valmistetaan koivuhakkeen sisältämästä ksylaanista. Teollisesti valmistettu ksylitoli on kemiallisesti 
täysin samanlainen kuin luonnossa esiintyvä. Koivun kuituaineesta valmistetusta ksylitolista 
käytetään myös toista nimeä, koivusokeri. 
 
J3. Tutki nuoren ja vanhan koivun runkoa. Mitä eroja löydät? 
 
J4. Selitä mitä ovat a) latva, b) tyvi, c) kaarna, d) tuohi 
a) Latva on puun osa, jossa sijaitsevissa oksissa on elävät neulaset tai lehdet. 
b) Tyvi on puun rungon alin osa 
c) Kaarnaksi sanotaan puuvartisten kasvien vartta suojaavaa paksua ulkokuorta, joka koostuu 
ilman täyttämistä korkkisoluista 
d) Tuohi on koivujen kuoren kuollutta korkkiutunutta solukkoa, joka koostuu hyvin ohuista 
kerroksista. 
 
J5. Selitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: 
a) Pökkelö: Pystyynkuivanut, rungon sisältä lahonnut puu. Useimmiten koivu tai haapa. 



b) Tykky: Puiden oksille jäätynyttä lunta. Runsas tykkylumi katkoo puiden latvoja ja oksia. 
c) Metsälö: Saman omistajan yksi tai useampi metsäpalsta muodostavat metsälön. 
d) Kelo: Kuollut, pystyynkuivanut, harmaarunkoinen havupuu. 
e) Alikasvos: Pääpuuston alle muodostunut selvästi nuorempi ja lyhyempi puustokerros. 
Useimmiten alikasvos on kuusta tai lehtipuuvesakkoa. 
f) Ylispuu, ylispuuhakkuu: Edellisestä puusukupolvesta taimikon päälle jääneet puut. 
Ylispuuhakkuussa poistetaan ylispuut. 
g) Leimaus, leimikko: Kaadettavat tai pystyyn jätettävät puut merkitään eli leimataan. Leimikko on 
puiden leimauksen lopputulos. Myyntitavan perusteella leimikko on joko hankinta- tai 
pystyleimikko. 
h) Pystykarsinta: Kuolleiden tai elävien oksien karsinta kasvavista puista. Pystykarsinnan 
tavoitteena on parantaa metsien tuottoa lisäämällä päätehakkuussa saatavan oksattoman sahapuun 
määrää. 
 
J6. Kulkiessasi kohti viimeistä rastia, tunnista matkan varrelta mahdollisimman monta eri puulajia. 
Tarkistakaa yhdessä opettajan kanssa, että olet tunnistanut puut oikein. (Vinkki: apuna 
tunnistamiseen voitte käyttää Kolmisoppisen puuvihkoa.) Koko polun varrelta löytyvät raudus- ja 
hieskoivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä, vaahtera, kuusi, lehtikuusi, mänty ja kataja. 
 
J7. Mitä puuta kutsutaan petäjäksi ja hongaksi? Entä mitä puuta kutsutaan näreeksi? 
Vanhoja mäntyjä kutsutaan petäjiksi ja hongiksi. Kuusta kutsutaan näreeksi. 
 
J8. Sanomalehtipaperi tehdään yleensä 
a) männystä b) kuusesta c) koivusta 
 
J9. Mitä on mahla? Mistä sitä saadaan? 
Mahla on puun maasta ottamaa vettä (n.99 %), johon on liuennut yhteyttämistuotteita sekä 
epäorgaanisia aineita. Mahla sisältää hedelmä- ja rypälesokereita 1-2 %, lisäksi mm. 
omenahappoa, kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia. Koivuista voi juoksuttaa mahlaa keväällä 
ennen lehtien puhkeamista. Mahlankeruussa koivun rungon tyveen porataan n. 5 mm:n 
läpimittainen reikä, johon laitetaan reiän kokoinen puhdas muoviputki. Putken toinen pää 
johdetaan kannella peitettyyn muoviämpäriin. Juoksutusastia kannattaa suojata hyvin 
muurahaisilta. Mahlanjuoksutuksen jälkeen puussa oleva reikä puhdistetaan ja suljetaan 
puutapilla. Kohtuullinen mahlanotto ei rasita puuta kovinkaan paljon, mutta arvokkaat koivut on 
syytä silti jättää rauhaan. Järkevintä on juoksuttaa mahlaa kaatotuomion saaneista koivuista. Hyvä 
mahlakoivu, jonka runko on paksu ja lehvästö runsas, valuu parhaimmillaan mahla yli 20 litraa 
vuorokaudessa. Mahlanottoon tarvitaan tietysti maanomistajan lupa. 
 
J10. Mitä on pettu? 
Petuksi sanotaan jauhoa, jota saadaan männyn kuorikerroksesta, nilasta. Nila on osa kasvin 
johtojännettä, jossa kasvin yhteyttämistuotteet kulkevat. Petun korjuuaika on aikaisin keväällä. 
Tällöin nila irtoaa puusta helpoimmin, ja sen vitamiinipitoisuus on korkea. Pettujauho sisältää 
runsaasti kuituja. Petussa on myös kivennäisaineita sekä muita elimistön vastustuskykyä parantavia 
aineita.  Pettujauhoja on käytetty leivonnassa sotien aikana, kun tavallisista jauhoista on ollut 
pulaa. Pettujauhoista on perinteisesti tehty leipää, mutta sitä voidaan käyttää myös muussa 
leivonnassa jauhojen lisänä sekä puuroihin. 
 
 
 
 



J11. Opiskele puiden vieraskielisiä nimiä 
Suomi tieteellinen nimi Englanti Ruotsi 
Kuusi Picea abies Norway spruce gran 
Mänty Pinus sylvestris Scots pine tall 
Kataja Juniperus 

communis 
common juniper en 

Siperian lehtikuusi Larix sibirica Siberian larch sibirisk lärk 
Haapa Populus tremula aspen asp 
Rauduskoivu Betula pendula silver birch vårtbjörk 
Hieskoivu Betula pubescens downy birch glasbjörk 
Pihlaja Sorbus aucuparia rowan rönn 
Raita Salix caprea goat willow sälg 
Vaahtera Acer platanoides Norway maple lönn 
Harmaaleppä Alnus incana grey alder gråal 
Tervaleppä Alnus glutinosa black alder klibbal 
Tuomi Prunus padus bird cherry hägg 
Lehmus Tilia cordata small-leaved lime skogslind 
Tammi Quercus robur common oak ek 
 
J12. Kirjoita vihkoon luettelo puiden tuottamista iloista ja hyödyistä. 
 
J13. Koulussa tehtäväksi: Valmista tuohisormus. Sormuksen tekemiseen tarvitset koivun tuohta, 
viivoittimen ja sakset. Leikkaa tuohesta n. 5 mm leveä ja reilu kymmenen cm pitkä pätkä. Pujottele 
sormus alla olevan ohjeen mukaan. (Huom! Tuohea ei saa irrottaa koivusta ilman maan omistajan 
lupaa.) 
 

 
 
 
 
K. Metsän kasvu ja hiilen kierto 
Puut eivät elä ikuisesti; puiden kasvu hidastuu nuorten metsien nopean kasvuvaiheen jälkeen. 
Puulajeistamme mänty elää pitkäikäisimmäksi, ja hyvälaatuisia tukkipuita voidaan kasvattaa 
hyvinkin yli 100-vuotiaiksi. Kuusen lahoamisriski kasvaa Etelä-Suomessa selvästi iän myötä, joten 
kuusen kasvattaminen yli 100-vuotiaaksi ei ole yleensä kannattavaa. Lehtipuut elävät harvoin yli 
100-vuotiaiksi. Lahottajasienet alkavat vaivata lehtipuita usein jo 50 vuoden iässä.  
 
Puut rakentavat itse itsensä. Rakennusohjeet ja tuotanto-ohjelma ovat valmiiksi ”ohjelmoituna” 
puiden siemenissä. Siemenissä on vararavintoa, jonka avulla puuntaimi pääsee kasvun alkuun. Kun 
se saa ensimmäiset vihreät lehtensä valoon, se alkaa yhteyttää ilmakehän hiilidioksidia. Metsän 
kasvu on suurinta nuorena. Kun puusto on kasvanut kuitupuun mitoista tukkipuustoksi, on suurin 



arvokasvun vaihe takana. Vanhetessaan puiden kasvu hidastuu. Lisäksi vanhenevan puuston 
vastustuskyky laskee, ja metsä on alttiimpi erilaisille sieni- ja hyönteistuhoille.  
 
Puiden kasvukausi on Suomessa hyvin lyhyt. Eniten puiden rungot kasvavat kesäkuun aikana. 
Paksuuskasvu päättyy tavallisesti elokuun alussa. Puiden vuotuinen kasvu vaihtelee merkittävästi. 
Sääoloiltaan edullisina kesinä kasvua saattaa kertyä 20–30 %:a normaalia enemmän. Vaihtelu on 
erityisen voimakasta Lapissa, jossa puut elävät viileästä ilmastosta johtuen äärirajoillaan. Kesä- ja 
heinäkuun lämpötilat säätelevät Lapin havupuiden paksuuskasvua voimakkaasti. Etelä-Suomessa 
säiden ja kasvun yhteys ei ole yhtä yksiselitteinen. Lämpötilan lisäksi myös kesäkauden kuivuuden 
on todettu vaikuttavan kasvuun. 
 
Hiilinielu on määritelmän mukaan prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuonekaasun, 
aerosolin tai niiden esiasteen ilmakehästä. Kasvava metsä sitoo yhteyttämisen avulla ilmakehän 
hiilidioksidia. Nuoret metsät kasvavat nopeimmin ja siten sitovat eniten hiiltä. Metsän vanhetessa 
kasvu hidastuu, kuten myös hiilen sidonta puustoon. Ilmaston lämmetessä hiilinielu voi muuttua 
hiilen lähteeksi, koska lämpimien ja kosteiden syksyjen aikana maaperän hajotustoiminta jatkuu 
aiempaa pidempään. Eli hiiltä sitova yhteyttäminen, toisin sanoen kasvukausi päättyy samaan 
aikaan kuin ennenkin, koska valon määrä ei lisäänny, mutta hajotustoiminta jatkuu lämpiminä 
syksyinä. 
 
Hiilen kierto 

 
kuva: http://www.smy.fi/koulut/carbon/index.html  
 
Hiiltä on kaikkialla: kallioperässä, maaperässä, ilmassa, vesistöissä, eliöissä. Maapallon elollisen 
luonnon alkuaineista yleisimmät ovat hiili (C), vety (H) ja happi (O). Eliöiden keskeisin 
rakennusaine on hiili. Hiiliatomit liittyvät toisiinsa muodostaen pitkiä ketjuja. Muita alkuaineita tai 
aineryhmiä kiinnittyy ketjussa oleviin hiiliatomeihin. Näin muodostuu hiiliyhdisteitä, joita ovat 
esimerkiksi hiilihydraatit, rasvat ja valkuaisaineet. 
Maapallo on aineenkierron suhteen suljettu ekosysteemi. Tänne ei tule merkittäviä määriä aineita 
mistään ulkopuolelta. Siksi kaikki maapallolla oleva aine kiertää muodosta toiseen erilaisten 
reaktioiden kautta. Hiilen kierto maapallolla tarkoittaa sitä, että hiili on joko varastoissa tai 
siirtymässä varastosta toiseen. Hiilen varastot ovat eri-ikäisiä. 
 
Biosykli eli nopea kierto on hiilen lyhytaikaista kiertoa, minuutista vuorokauteen, vuoteen, 
kymmeniin tai jopa satoihin vuosiin. Biosyklissä hiili kiertää elottoman ja elollisen luonnon välillä. 



Viherhiukkasia sisältävät eliöt, kuten kasvit, levät, jäkälät ja sinibakteerit, sitovat ilmakehän 
hiilidioksidia fotosynteesissä. Eläimet syövät kasveja tai toisia eläimiä ja saavat siten hiiliyhdisteitä 
rakennusaineikseen. Kierron edetessä eloperäinen aines palautuu elottomaan luontoon 
soluhengityksessä, jossa vapautuu energiaa solun toimintoihin ja palamiskaasu eli hiilidioksidi 
siirtyy ilmakehään. Puun palaminenkin kuuluu hiilen lyhytaikaiseen kiertoon, biosykliin. Se on 
soluhengitykseen verrattava, joskin paljon nopeampi palamisreaktio. Fotosynteesissä sitoutunutta 
hiilidioksidia palautuu ilmakehään puun palaessa. 
 
Geosyklissä eli hitaassa kierrossa hiili viipyy hyvinkin pitkiä ajanjaksoja, jopa miljoonia vuosia. 
Hiiltä siirtyy ilmakehästä veteen, kuten sadepisaroihin ja avoimiin vesistöihin. Hiilidioksidin 
liuettua veteen muodostuu vetykarbonaatti-ioneja. Sadevesi ja ilman hiilidioksidi reagoivat niin 
ikään keskenään hiilihapoksi. Hapan sadevesi irrottaa maaperästä ja kallioperästä helppoliukoisia 
mineraaleja, esimerkiksi kalsiumia, jotka valuvat lopulta valtameriin. Ilman ihmisen vaikutusta hiili 
vapautuu geosyklistä hyvin hitaasti takaisin ilmakehään. Vain tulivuoritoiminnan yhteydessä 
hiilidioksidia purkautuu nopeasti ilmakehään. Myös mannerlaattojen liikkumisen seurauksena 
saattaa hiiltä sisältävää kiviainesta nousta maan pintaosiin. Jäähtyessään sula kiviaines kovettuu 
kiveksi. Kiven pinnasta alkaa normaalin rapautumisen kautta irrota mineraaleja, jotka jatkavat 
edelleen hiilen kiertoa. 
 
Ilmakehän hiili kiertää metsissä: Ilmakehän hiili kiertää puuston, maaperän ja puusta valmistettujen 
tuotteiden muodostamassa systeemissä. Metsät vaikuttavat maapallon ilmastoa säätelevien 
kasvihuonekaasujen, etenkin hiilidioksidin, määrään ilmakehässä. Puut ottavat hiilidioksidia ilmasta 
yhteyttäessään, varastoivat hiilen biomassaansa ja siirtävät sitä maaperään. Osa hiilen varastoista on 
puutuotteissa. Hiilidioksidia vapautuu takaisin ilmaan, kun 
– pieneliöt hajottavat puiden jäänteitä maassa, 
– metsäpalot polttavat puita ja maaperää, 
– käytöstä poistetut puutuotteet hajoavat kaatopaikoilla tai ne poltetaan, 
– metsistä korjattua puuta poltetaan energian tuottamiseksi. 
Metsien hiilinieluja ja -lähteitä säätelevät luontaiset tekijät ja metsien käsittely. Talousmetsissä 
metsien käsittelyllä on usein suurempi merkitys kuin luontaisilla tekijöillä. Yksittäisistä 
metsänkäsittelytoimista hakkuut vaikuttavat hiilinieluihin ja -lähteisiin eniten. 
 
Metsikön hiilitalous 
Metsikkö toimii vuoroin hiilinieluna ja -lähteenä elinkaarensa aikana. Äskettäin päätehakatulla 
alalla hakkuutähteiden hajotuksesta vapautuu enemmän hiilidioksidia kuin pieni taimikko ja 
pintakasvillisuus kykenevät vielä sitomaan. Maaperän hiilivarasto pienenee, ja kasvillisuuden 
hiilivarasto kasvaa hitaasti. Metsikkö toimii hiililähteenä. Puuston kasvu kiihtyy puiden varttuessa, 
ja puusto alkaa sitoa yhä enemmän hiiltä ilmakehästä ja siirtää sitä karikkeessa maahan. Kun 
päätehakkuusta on kulunut 15–30 vuotta, puuston hiilensidonta kasvaa suuremmaksi kuin hiilen 
vapautuminen maasta ja metsikkö alkaa toimia hiilinieluna. Harvennushakkuu muuttaa metsikön 
jälleen hiililähteeksi muutaman vuoden ajaksi, kun hakkuutähteet hajoavat ja niiden hiiltä vapautuu 
ilmaan. Ennen seuraavia hakkuita metsikkö ehtii toimia taas hiilinieluna; niin puustoon kuin 
maaperäänkin sitoutuu lisää hiiltä. Päätehakkuu siirtää metsikön jälleen elinkaarensa alkuun ja 
muuttaa sen hiililähteeksi. 
 
Miksi ilmasto lämpenee? 
Tämän ja edellisen vuosisadan aikana ihminen on omalla toiminnallaan aiheuttanut hiilidioksidin 
määrän lisääntymistä ja näin vaikuttanut maapallon ilmaston lämpenemiseen. Ilmakehään vapautuu 
nykyisin runsaasti hiilidioksidia pääasiassa öljyn ja kivihiilen polttamisen ja sademetsien hakkuiden 
seurauksena. Öljyä ja kivihiiltä kutsutaan fossiilisiksi polttoaineiksi. Fossiiliset polttoaineet ovat 



syntyneet kauan sitten eläneiden eliöiden jäännöksistä. Lisääntyvä hiilidioksidi ilmakehässä on kuin 
entistäkin tiiviimpi lasihuoneen katto, joka estää auringon säteilyn pääsyä maan pinnalta takaisin 
avaruuteen. Auringon säteily sen sijaan pääsee hyvin lämmittämään maan pintaa. Tämän 
seurauksena ilmasto lämpenee ja ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiön voimistumiseksi. 
Hiilidioksidia on ilmassa noin 0,03 %. Pienetkin muutokset ovat tärkeitä, koska hiilidioksidi pystyy 
sitomaan hyvin tehokkaasti infrapunasäteilyä. 
 
 
Tehtäviä 
K1. Miten hiilen kierto liittyy kasvien valoenergian sidontaan? (Mistä kasvi ottaa hiilen ja missä 
muodossa? Minkä yhdisteen kasvi kykenee tekemään fotosynteesissä valoenergian avulla? Miksi 
tämä yhdiste on niin tärkeä?) Voit merkitä myös kaavan muistiin. 
Kasvi ottaa hiilen ilman hiilidioksidista ja veden juurilla maasta, auringon valon avulla niistä 
rakentuu sokeria, jonka sidoksissa on paljon (auringosta peräisin olevaa) energiaa. Sivutuotteena 
syntyy myös happea. 
Sokeri on tärkeä, koska se on koko maapallon ravintoketjujen lähtöaine. Lähes kaikki eliöiden 
energiatalous ja raaka-aineiden tuotto perustuu sokeriin. 
Fotosynteesi: hiilidioksidi + vesi + valoenergiaa → sokeri + happi 

6CO2 + 6H2O + valoenergiaa → C6H12O6 + 6O2 
 
K2. Missä ilmakehän yhdisteissä on hiiltä? 
Hiilidioksidissa (CO2), hiilimonoksidissa (CO), metaanissa (CH4), haihtuvissa hiilivedyissä ja 
halogeeniyhdisteissä (cfc- ja hcfc-yhdisteet). 
 
K3. Palamisessa vapautuu aina hiilidioksidia. Miksi biosyklissä olevan hiilen, esimerkiksi puun 
polttaminen, ei kuitenkaan käytännössä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta? 
Saman verran hiiltä sitoutuu uudelleen puustoon tai muuhun biomassaan, kun poltetun tilalle 
kasvaa uutta kasvillisuutta. 
 
K4. Laske kannosta puun ikä kaatohetkellä. Vihje: Puussa on vuosirenkaita, joita kutsutaan 
lustoiksi. Renkaat syntyvät, kun puu kasvaa vuosittain paksuutta. Vuosilusto muodostuu kahdesta 
osasta: vaaleampi rengas on kasvukauden alussa syntynyttä kevätpuuta ja tummempi rengas 
kasvukauden loppupuolella muodostunutta kesäpuuta. Laskeminen kannattaa aloittaa sydämestä, 
joka erottuu hieman tummempana, ja laske jokainen vuosirengas. Kun pääset kaarnaan asti, tiedät 
kuinka vanhana puu on kaadettu. 
Puu on ollut kaadettaessa 130 vuotta vanha. 
 
K5. Kun metsässä kaatuu yksi tai useampia puita, tulee tilalle puuton aukko. Mieti, mitä seurauksia 
puiden kaatuminen aiheuttaa. 
Puiden kaatuessa syntyy tilaa uudelle kasvulle. Kaatuneista puista on hyötyä monelle lahopuuta 
ravinnokseen käyttävälle lajille, mutta toisaalta hyönteistuhojen vaara lisääntyy ympäröivissä 
metsissä. Jos puiden kaatuessa syntyvä aukko on suuri, esimerkiksi voimakkaan myrskyn 
aiheuttama, lisääntyy tuulenkaatojen eli tuulen kaatamien puiden riski aukon ympärillä. 
 
K6. Metsillä on monia arvoja. Mitä metsä sinulle merkitsee? Listaa vähintään kolme asiaa. 
 
K7. Mikä on hiilen kierto ja mikä on sen vaikutus ilmastoon? 
Hiilen kierto maapallolla tarkoittaa sitä, että hiili on joko varastoissa tai siirtymässä varastosta 
toiseen. Hiilen varastot ovat eri-ikäisiä. Joissakin varastoissa hiili viipyy vain suhteellisen lyhyen 
aikaa. Esimerkiksi hyttysessä on hiiltä, mutta hyttynen ei elä kovinkaan pitkään. Siispä hiili on 



varastoituneena hyttyseen vain joitain päiviä, sen eliniän ajan. Jos lintu syö hyttysen, siirtyy hiili 
lintuun, joka taas elää hieman pidempään kuin hyttynen. Lintu on myös hiilivarasto.  Sen sijaan 
puuhun varastoitunut hiili voi pysyä puussa jopa satoja vuosia, niin kauan kuin puu tai puusta tehty 
tuote on olemassa. Kun puu lahoaa metsässä tai puutuote, vaikkapa vanha tuolin jalka, poltetaan 
saunanpesässä, vapautuu hiili kummassakin tapauksessa takaisin ilmakehään. Toisissa varastoissa 
hiili voi pysyä vieläkin pidempään, tuhansista miljooniin, jopa miljardeihin vuosiin. Esimerkiksi 
kallioperässä olevat hiili ja öljy ovat hyvin vanhoja hiilivarastoja.  
Maapallolla olevat metsät eivät ehdi sitoa ja varastoida kaikkea öljyn ja muiden fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä vapautuvaa hiiltä.  Kun hiiltä on liikaa, on tulos, että ilmakehä pidättää 
entistä enemmän lämpöä maapallolla. 
 
K8. Miksi kannattaa käyttää puuta rakennusmateriaalina? 
1m3 puuta = 1 tonni CO2 
Puun etuja rakennusmateriaalina ovat esim. uusiutuva luonnonvara, jalostaminen vaatii vähemmän 
energiaa kuin esimerkiksi betonin, hiili on sitoutuneena puuhun koko rakennuksen olemassaolon 
ajan. 
 
K9. Mitä me voimme tehdä ilmaston muutoksen estämiseksi metsien näkökulmasta katsottuna? 
Käyttää metsiä kestävästi, torjua metsien hävittämistä maailmanlaajuisesti, istuttaa metsiä 
hävinneiden tilalle ja uusille alueille (→ huomioidaan puiden sopeutumiskyky ilmastonmuutoksen 
seurauksena muuttuviin kasvuolosuhteisiin), käyttää puuta energialähteenä ja rakennusaineena. 
 
K10. Suomessa metsät kasvavat  
a) vähemmän kuin niitä käytetään 
b) yhtä paljon kuin niitä käytetään 
c) enemmän kuin niitä käytetään 
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