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 Tervetuloa Kolmisoppisen metsäpolulle

Kolmisoppisen metsäpolku sijaitsee Keljossa, Ronsuntaipaleentien varressa noin 6 km 
Jyväskylän keskustasta. Paikalle voi saapua helposti omalla autolla tai suurempi retke-
läisjoukko vaikkapa linja-autolla. Polku alkaa Ladun Majan yläparkkipaikkaa vastapää-
tä ja päättyy samalle parkkipaikalle. Paikan päälle pääsee myös Jyväskylän Liikenteen 
linja-autolla numero 13.

Polku on 1,7 km pitkä ja aikaa sen kiertämiseen kuluu 1-4 tuntia, riippuen minkä mate-
riaalin kanssa polkuun tutustuu. Seuraamalla sinipäisiä paaluja ja metsäpolkukylttejä 
pysyt polulla etkä voi eksyä. Matkan varrella on muutamia penkkejä levähdyspaikoiksi. 
Noin puolessa välissä polkua on suurempi levähdyspaikka, jossa on mahdollisuus nuo-
tion tekoon. 

Kolmisoppisen metsäpolulla kulkevat rinnakkain alkuperäinen metsäpolku vuodelta 
1983 sekä vuonna 2010 käyttöön otettu metsäopetuspolku. Alkuperäinen metsäpolku 
opastaa metsäluontoon ja metsänhoidon perusteisiin. Metsäopetuspolku sisältää 11 
rastia, joista jokaiseen liittyy esittelyteksti ja oppilaille tarkoitettuja tehtäviä vastauk-
sineen. Kohde-esittely on tarkoitettu tausta-aineistoksi opettajan käyttöön. Uutena 
mahdollisuutena tutustua puihin on kesällä 2011 tehdyt gps-rastit, jotka sijaitsevat 
metsäpolun läheisyydessä. Lisäksi polkua varten on laadittu puu-, kasvi- ja lintuvihkot, 
joiden avulla voi opetella ja tunnistaa alueen lajeja.

Kolmisoppisen polun ovat alun perin suunnitelleet ja toteuttaneet Metsän Vuonna 
1983 Jyväskylän kaupunki ja silloinen Keski-Suomen piirimetsälautakunta, nykyinen 
Keski-Suomen metsäkeskus. Jyväskylän kaupungin metsätoimisto on kunnostanut pol-
kua vuosina 2004 ja 2010, ja vastaa sen ylläpidosta edelleen.

Polku sopii erinomaisesti niin koululaisten retkikohteeksi, kuin virkistys- ja ulkoilurei-
tiksi kaikille luonnosta, metsästä ja metsänhoidosta kiinnostuneille. Tässä esitteessä 
kerrotaan Kolmisoppisen metsäpolusta ja sitä varten tuotetuista materiaaleista. 
Materiaali on saatavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta 
http://www.jyvaskyla.fi/metsat/

Nuotion tekemistä varten tarvitset omat tulentekovälineet mukaan ja muistathan sii-
vota jälkesi!

Antoisia retkihetkiä!

Jyväskylän kaupungin metsätoimiston väki
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Metsäpolun alussa olevasta esittelytaulusta 
näkee polun, tehtävärastien ja nuotiopaikan 
sijainnit.

Polku on merkitty maastoon 
sinipäisillä paaluilla ja met-
säpolkukylteillä.

Metsäpolun kohde-esitte-
lytaulut kertovat kohteen 
puustosta ja alueella tehty-
jen metsänhoitotoimenpi-
teiden historiasta. 

Keltapäiset kirjaimin varus-
tellut paalut ovat metsäope-
tuspolun rastipisteitä.
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 Metsäpolku

 1. Uudistuskypsä lehtikuusikko

Kohde on entisiä Mustanmäen peltoja ja istutettu Siperian lehtikuuselle vuonna 1928. 
Nykyinen puumäärä on noin 480 m³/ha. Puuston valtapituus on 33 m.

Lehtikuusi on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan ulkomaisena puulajina mm. nopean 
kasvunsa sekä kovan ja kauniin puuaineensa vuoksi. Vuosittain varisevat neulaset ovat 
ruska-aikaan kauniin väriset ja auttavat puuta kestämään paremmin ilman saasteita. 
Yleisimmät Suomessa istutettavat lehtikuusilajit ovat Siperian ja Euroopan lehtikuusi.

Lehtikuusi on suosittua koristepuuna ja erilaisissa rakennuskohteissa. Se on myös ter-
veellinen ja ympäristöystävällinen valinta erilaisiin pihakalusteisiin, laitureihin ym., sillä 
se kestää lahoa varsin hyvin kyllästämättömänäkin. Polun varrella olevat paksummat 
opaspaalut ovat lehtikuusta.

 Metsät tarvitsevat lahopuuta

Metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että metsissä on eri-
ikäistä lahopuustoa. Lahoamisen eri vaiheissa puu tarjoaa elinympäristön eri kasvi- ja 
eläinlajille.

Uudistamisen yhteydessä metsään 
jätetään lahoavaa puuainesta. Jä-
tettäviä puita ovat jo maassa ole-
vat lahoavat puut, sekä pystyyn 
jätettävät säästöpuut, joista myö-
hemmin tulee osa lahopuujatku-
moa. 
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 2. Mustanmäen talon rauniot
 

Kohteella on edelleen näkyvissä korkealle paikalle rakennetun Mustanmäen torpan 
rauniot. Hallan pelossa pellot oli tapana raivata korkeille mäkimaille, ja asuinrakennuk-
set tehtiin niiden viereen. Maat on metsitetty vuonna 1920 niiden siirryttyä kaupungin 
hallintaan.

Kohteen maaperä on ravinteikasta käenkaali-
mustikkatyyppiä. Kasvupaikan opaskasveja 
ovat mm. käenkaali, nuokkuhelmikkä ja sini-
vuokko. Lisäksi kohteelta ja sen välittömästä 
läheisyydestä löytyvät helposti tunnistettavat 
orvokit, valkovuokko, vadelma, metsätähti, su-
denmarja ja kotkansiipi sekä Suomen kansallis-
kukka kielo.
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 3. Uudistuskypsä kuusikko

Vuonna 1933 istutettu kuusikko on kasvanut nopeasti ravinteikkaalla kasvupaikalla. Ny-
kyinen puumäärä on noin 320 m³/ ha ja pituus on 24 m.

Alue on Keski-Suomen korkeimpia, korkeus merenpinnasta on 225 m. Yli 180 m:n kor-
keudessa lumituhot ovat varsin tavallisia, ja tämäkin metsikkö on niistä kärsinyt. Lumi 
aiheuttaa tuhoja painamalla puita, jolloin ne voivat saada lievistä repeämistä lahovian 
tai jopa katketa kokonaan.

Tälle alueelle, kuten muillekin Jyväskylän länsipuolisille alueille, on tyypillistä että kor-
keimpien mäkien multakerros on säästynyt jääkauden kuluttavalta ja huuhtovalta vai-
kutukselta. Multapitoinen maa tekee alueet erittäin hyväkasvuisiksi.

 4. Varttunut kuusivaltainen kasvatusmetsikkö

Vuonna 1964 istutetulle kuusikolle on tehty täydennysistutusta v. 1970 ja se on perattu 
v.1975. Näiden jälkeen kuusikolle on tehty ensiharvennus talvella 2004–2005.

Kuusi kasvaa parhaiten tuoreilla ja rehevillä kangasmailla. Hyvän varjonsietokykynsä 
ansiosta se kuitenkin pyrkii tunkeutumaan myös karuille kankaille. Taimivaiheessa kuu-
si on herkkä hallatuhoille ja sitä kasvatetaankin usein lehtipuuston suojassa. Kuusi on 
lähellä maanpintaa olevien juuriensa vuoksi herkkä lahovioille, ja sen vuoksi kuusen 
harvennushakkuut suoritetaankin talviaikaan, kun maa on jäässä.

Kuusi uudistetaan lähes aina istuttamalla, sillä olosuhteet luontaiselle uudistumiselle 
ovat otollisia vain harvoilla paikoilla. Lisäksi kuusella on harvoin, noin 10–15 vuoden 
välein, hyviä siemenvuosia. Nuoruudessaan kuusi kasvaa varsin hitaasti, parasta pi-
tuuskasvu on 25–50 vuoden iässä ja tilavuuskasvu 60–70 vuoden iässä. Hyvillä kasvu-
paikoilla kuusi saavuttaa jopa 40 metrin pituuden ja 50–60 sentin paksuuden. Kuusi voi 
saavuttaa yli 300 vuoden iän.
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 5. Varttunut mäntyvaltainen kasvatusmetsikkö

Tällä alueella on aikaisemmin kasvanut kuusikko. Alue on uudistettu männylle tarkoi-
tuksena saada synkähköön kuusivaltaiseen metsään vaihtelua. Kasvupaikka on kuiten-
kin männylle hieman liiankin ravinteikas. Ravinteikkaan kasvupaikan hyvänä puolena 
on nopea kasvu, mutta huonona puolena on oksien voimakas kehittyminen. Oksikkuus 
heikentää sahatavaran laatua.

Männystä saatavan sahapuun laadun parantamiseksi ravinteikkailla mailla mäntyjä 
voidaan pystykarsia. Turhan työn välttämiseksi kannattaa karsia vain päätehakkuuseen 
saakka kasvatettavia parhaita puita, 500–600 kpl/ha. Jotta puihin ehtisi muodostua ok-
satonta ainesta, on karsinta suoritettava melko varhaisessa iässä, yleensä puiden pi-
tuuden ollessa n. 9–12 m. Tälläkin kuviolla on pystykarsittuja puita.

Mänty on Suomen yleisin puulaji ja se 
on valtapuuna yli puolessa maamme 
metsistä. Mänty voi kasvaa niukka- ja 
runsasravinteisilla paikoilla sekä yhtä- 
lailla kuivalla kuin kosteallakin kasvu-
paikalla.  Varjoa sietävä kuusi kilpailee 
männyn kanssa ravinteikkaimmista 
kasvupaikoista ja männylle jääkin usein 
heikkotuottoisemmat karut, kuivat ja 
kuivahkot kankaat. Näillä vähempi-
ravinteisilla kasvupaikoilla männystä 
saadaankin kaikkein arvokkainta hyvä-
laatuista, tiheäsyistä ja vähäoksaista 
puuainesta. 

Parhailla kasvupaikoilla mänty saavut-
taa 30–40 metrin pituuden ja 50–60 
sentin paksuuden. Mänty elää taval-
lisesti 250–350 vuotta, mutta voi suo-
tuisissa olosuhteissa elää yli 500-vuo-
tiaaksi. Vanhoja mäntyjä kutsutaan 
petäjiksi tai hongiksi.
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 6A. Nuori koivuvaltainen kasvatusmetsä

Kohteelta on uudistettu avohakkuulla vuonna 1989 siinä kasvanut kuusikko. Vuonna 
1990 tilalle on istutettu rauduskoivua. Vuonna 1998 kohteella on tehty taimikonhoito 
ja seuraavana toimenpiteenä on vuorossa ensiharvennus arviolta vuonna 2015. Alue 
on ennakkoraivattu kesällä 2011. Raivauksessa kuviolle on jätetty runsaasti pihlajaa 
monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Rauduskoivu on nopeakasvuinen, valoa ja ravinteikasta maaperää vaativa puulaji. Koi-
vu kestää hyvin hallaa ja pakkasta, ja se leviää tehokkaasti siemenestä ja kantovesoista. 
Raudus voi saavuttaa 27–30 metrin pituuden ja 40–45 sentin paksuuden. Sen biolo-
ginen ikä on 125–135 vuotta. Koivun kasvatuksessa on tärkeää riittävän voimakkaat 
harvennukset.

Koivun juuristo ja lehdistä tuleva karike parantavat maaperää vähentämällä sen hap-
pamuutta. Koivua kannattaakin jättää esim. kuusikoihin sekapuuksi maaperää ja pien-
ilmastoa parantamaan.

Muut Suomessa kasvavat koivulajit ovat hieskoivu, tunturikoivu ja vaivaiskoivu. Lisäk-
si kasvatetaan visakoivua erikoispuuksi. Hieskoivu sietää raudusta paremmin seisovaa 
vettä ja savisia tai turpeisia maita. Hieskoivu ei kuitenkaan kasva yhtä nopeasti ja hyvä-
laatuiseksi kuin raudus, joten se on taloudellisesti vähempiarvoisempi. Hieskoivun leh-
det ovat pyöreämmät ja ohuet oksat nukkaisen pehmeät. Rauduskoivulla ohuissa ok-
sissa on pieniä, karkeita hartsikyhmyjä. Vanhetessaan rauduskoivun rungon alaosaan 
tulee harmaata, kevyesti halkeilevaa kaarnaa.

 6B. Istutettu kuusentaimikko

Polun toisella puolella on vuonna 2012 istutettu kuusentaimikko. Vuonna 2011 avoha-
kattu kuusikko täytti ikänsä ja kokonsa puolesta uudistamisen kriteerit. Ennen taimien 
istuttamista alueelta on poistettu kannot ja samalla tehty maanmuokkaus. Maanmuok-
kaus parantaa taimien kasvuolosuhteita ja vähentää taimien kanssa kilpailevaa pinta-
kasvillisuutta, kuten heinää. 

Maanmuokkaus tehdään yleensä koneellisesti, ja se voidaan tehdä myös kannon-
noston yhteydessä. Mätästyksessä tehdään maa-aineksista mättäitä, johon puuntai-
met istutetaan. Äestyksessä metsämaahan tehdään ura, joka on noin 10 cm syvä ja 
noin 60–70 cm leveä. Taimet istutetaan kivennäismaahan mahdollisimman korkeaan 
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kohtaan, ei koskaan uran pohjalle. 
Laikutuksessa humuskerrosta pois-
tetaan aivan kivennäismaan pin-
takerroksen päältä. Syntyneeseen 
laikkuun voidaan istuttaa taimia tai 
kylvää siemeniä.

 7. ”Tulevaisuuden puu” –koivikko

Kohteella on ” Tulevaisuuden puu” –kampanjan aikana vuonna 1968 istutettu koivikko. 
Koivua ei aiemmin pidetty taloudellisesti kovinkaan merkittävänä puulajina. Nykyään 
tilanne on toinen ja koivun kysyntä onkin kasvanut niin suureksi, etteivät kotimaiset 
puuvarat riitä sitä tyydyttämään. Osa teollisuuden käyttämästä koivusta joudutaan 
tuomaan ulkomailta, pääasiassa Venäjältä.

 Metsien kestävä hoito ja käyttö

Metsiin kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita, joita pyritään tyydyttämään tasapuoli-
sesti. Esimerkkinä toimii hyvin Mustankorkean alue, jolla parhaillaan olemme; alueella 
sijaitsevat yhdyskuntaa palveleva kaatopaikka ja sitä suojaava metsä, virkistyskäyttöä ja 
metsätalouden tarpeita palveleva metsäpolku sekä Sallaajärven luonnonsuojelualue.

Jotta metsiin kohdistuvia tarpeita voitaisiin tyydyttää tasapuolisesti nyt ja tulevaisuu-
dessa, on metsien käyttöä suunniteltava tarkasti. Metsien käyttöä ohjaa metsälaki ja 
metsänhoidon suositukset. Kestävästä käytöstä on tehty myös kolmiosainen malli:

 Ekologinen kestävyys

Metsien ekologisen kestävyyden tärkein tavoite on biologisen monimuotoisuuden 
turvaaminen. Käytännössä tätä toteutetaan perustamalla riittävästi suojelualueita ja 
käsittelemällä talousmetsiä niiden luonnollista kehityskulkua jäljitellen. Eläinten ja eli-
öiden elinoloja voidaan parantaa myös aktiivisesti esim. suosimalla lehtipuusekoitusta 
havumetsissä, jättämällä hakkuissa metsiin säästöpuita ja lahoavaa puuainesta jne.
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 Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys merkitsee kestävää puuntuottokykyä, joka turvaa metsän-
omistajan taloudelliset intressit, työllistää ihmisiä sekä tuottaa kansantaloudellista 
hyötyä. Taloudellinen kestävyys merkitsee myös metsien kustannustehokasta hoitoa 
ja metsään tehtyjen investointien realisoitumista. Kun hoitotoimenpiteet ja hakkuut 
tehdään ajallaan, ne on helpompi ja edullisempi toteuttaa. Raivuut ja hakkuut no-
peuttavat puuston kasvua ja ohjaavat puulajisuhteita oikeaan suuntaan.

 

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa eri väestöryhmien metsiin kohdistamien tarpeiden 
huomioimista. Merkittävimpiä metsin kohdistuvia sosiaalisia tarpeita on metsän tarjo-
ama työ. Metsätyö on usein harvaanasuttujen seutujen ainoita työllistäjiä ja sen vuoksi 
sillä on suuri merkitys koko maan asuttuna pitämiseen. Tärkeitä ovat myös metsien 
tarjoamat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, joiden hyödyntämisestä oiva esimerkki 
ovat meillä käytössä olevat, kansainvälisesti harvinaiset jokamiehenoikeudet.
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 Käsitteitä

Hehtaari, (ha) = 100m x 100m suuruinen ala 

m³ = 1m x 1m x 1m kuutio

m³/ ha = Puun saanto kaadettaessa 1 hehtaari metsää. Vertaile: perävaunulliseen tukki-
rekkaan mahtuu puuta noin 50 m³. Keskikokoinen saha käyttää puuta n. 500 m³/ päivä, 
paperitehdas 5000m³/ päivä.

Kuvio = Metsä jaetaan kuvioihin, joiden pinta-ala voi vaihdella alle hehtaarista useam-
paan hehtaariin. Kuvio sisältää mahdollisimman tasaikäistä ja samantyyppistä puulajia. 
Metsiä käsitellään kuvioittain.
Leimikko= Käsiteltävä kuvio. Sana juontaa juurensa ajoista jolloin hakattavat alueet oli 
tapana merkitä leimauskirveellä, ”leimata”.
Valtapituus = Valtapituus tarkoittaa kuvion sadan paksuimman puun pituuden keski-
arvoa.
Rinnankorkeusläpimitta = Puun läpimitta (lpm) 1,3 m korkeudelta
Monitoimikone = ”Moto” kaataa, karsii ja katkoo puun haluttuihin mittoihin. Katkonta 
riippuu tuotantolaitoksesta johon puut viedään. Moto myös yleensä mittaa puun.
Kehitysluokat = Kehitysluokka kuvaa puuston metsänhoidollista ja puuntuotannollista 
kehitysvaihetta kullakin hetkellä puuston iän, rakenteen ja aiemman käsittelyn perus-
teella.
Aukea A0 = Puuttomat tai vielä taimettomat alueet
Siemenpuumetsikkö S0 = Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtäävä, lä-
hes aukeaksi hakattu alue. Siemenpuita jätetään koivulla n. 10 runkoa, männyllä n. 50 
runkoa hehtaarille.
Pieni taimikko T1 = Uudistuakseen riittävän tiheä, alle 1,3 m taimikko.
Varttunut taimikko T2 = Taimikkoa, joka on yli 1,3 m ja alle 7 m, läpimitta alle 8 cm.
Ylispuustoinen taimikko Y1 = Kaksijaksoinen metsikkö jossa on sekä siemen- tai suo-
juspuut että kasvatuskelpoinen taimikko.
Nuori kasvatusmetsikkö 02 = Puusto, jonka keskiläpimitta on yli 8 cm ja alle 16 cm, 
pituus yli 7 m.
Varttunut kasvatusmetsikkö 03 = Puusto, jonka keskiläpimitta yli 16 cm, mutta alle 
uudistamiseen vaaditun keskiläpimitan.
Uudistuskypsämetsikkö 04 = Riittävä keskiläpimitta tai ikä täyttävät uudistamisen kri-
teerit.
Suojuspuumetsikkö 05 = Kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävä sekapuusto, pui-
ta vähintään 100 kpl/ha.
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 Metsänhoitotoimenpiteet

Maanmuokkaus = Maanmuokkauksen tarkoituksena on helpottaa metsän uudistamis-
ta. Muokkaus parantaa taimien kasvuolosuhteita ja vähentää taimien kanssa kilpaile-
vaa pintakasvillisuutta, kuten heinää. Muokkauksessa maa kuohkeutuu, maan lämpöti-
la kohoaa ja pieneliöstön toiminta vilkastuu. Muokkaus toteutetaan koneellisesti esim. 
kaivurilla.
Istutus = Istutus on yleisin keinollisen metsänuudistamisen tapa. Istutettavat taimet 
kasvatetaan taimitarhoilla. Metsurit istuttavat taimet kuokalla tai istutusputkella. Ny-
kyään taimia istutetaan myös koneellisesti.
Taimikonhoito = Taimikonhoidossa raivaussahalla tai koneella harvennetaan liian ti-
heässä kasvavaa taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut. Taimikonhoito tehdään 
yleensä puuston ollessa 3-8 m pitkää ja rehevillä kasvupaikoilla työ joudutaan usein 
tekemään toisenkin kerran. 
Ensiharvennus = Ensiharvennuksen tarkoituksena on lisätä metsän tuottoisuutta vä-
hentämällä luonnonpoistumaa ja nopeuttamalla puuston järeytymistä sekä antamalla 
latvukselle lisää elintilaa. Ensiharvennus voidaan toteuttaa miestyönä, mutta usein se 
tehdään monitoimikoneella.
Kasvatushakkuu = Kasvatushakkuiden määrä ja voimakkuus vaihtelevat riippuen met-
siköstä, sen käyttösuunnitelmasta ja metsänomistajan taloudellisista tavoitteista. Kas-
vatushakkuiden tarkoituksena on antaa lisää tilaa kasvatettaville puille ja nopeuttaa jäl-
jelle jäävän puuston järeytymistä. Kasvatus-, samoin kuin uudistushakkuut toteutetaan 
yleensä monitoimikoneella.

 Kasvupaikkaluokitus 

Metsämaat jaotellaan kasvupaikkatyyppeihin maaperän kasvupaikkatekijöiden perus-
teella. Näistä tärkein on ravinteisuusaste. Kasvupaikkatyypit tunnistetaan pintakas-
villisuuden eli tiettyjen opaskasvien perusteella. Kasvupaikkatyypit ja niitä vastaavat 
metsätyypit ovat:

 Karukkokangas - Jäkälätyyppi (CIT)
 Kuiva kangas - Kanervatyyppi (CT)
 Kuivahko kangas - Puolukkatyyppi (VT)
 Tuore kangas - Mustikkatyyppi (MT)
 Lehtomainen kangas - Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)
 Lehto - Käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT)
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Metsäopetuspolku avattiin syksyllä 2010. 
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 Metsäopetuspolku

Metsäopetuspolun varrelle on merkattu keltapäisin paaluin 11 rastia (A-K). Jokaiseen 
kohteeseen liittyy esittelyteksti ja oppilaille tarkoitettuja tehtäviä vastauksineen. Koh-
de-esittely on tarkoitettu tausta-aineistoksi opettajan käyttöön. Tehtävät on suunnitel-
tu niin, että opettaja ohjaa ne oppilaille. Teksti ja tehtävät löytyvät internetistä osoit-
teesta http://www.jyvaskyla.fi/metsat

Metsäopetuspolkua varten on kerätty kattavasti materiaalia. Polkuun liittyy yhteensä 
124 tehtävää. Rastien aiheina ovat muun muassa jokamiehenoikeudet, puun mitta-
us, kasvupaikat ja puulajit. Tehtäviä on eritasoisia, joista opettajan on helppo valita 
oppilailleen sopivimmat. Polkuun voi tutustua myös itsenäisesti materiaalien kanssa. 
Apuna tehtävien tekoon voi käyttää Kolmisoppisen metsäpolkua varten tehtyjä puu- ja 
kasvivihkoja. Aikaa polun kiertämiseen ja tehtävien tekoon kuluu 3-4 tuntia. 

Tarvitset mukaasi metsäopetuspolulle sään mukaisen ulkoiluvarustuksen, viivoittimen, 
lyijykynän, paperia, mittanauhan, pari pussia (metsän aarteille, roskille) sekä mahdol-
liset tulentekovälineet. 

 Metsäopetuspolun rastit: 
   
 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 
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 GPS-polku

Kesällä 2011 perinteisen metsäpolun rinnalle on tehty gps-pohjainen polku, jossa ras-
tit etsitään gps-laitteen ja koordinaattien avulla.  Rasteja on yhteensä 9 kappaletta, ja 
niillä voi tutustua Kolmisoppisen puihin. Polku on suunniteltu kuljettavaksi siten, että 
Kolmisoppisen puuvihko on mukana puihin tutustuessa. Jo-
kaiseen rastiin liittyy puuaiheinen teksti sekä pieni tehtävä. 
Polun voi kiertää suunnistamalla suoraan rastilta rastille tai 
hyödyntämällä osittain polkuverkostoa.

Polun rastien koordinaatit, kuvaukset ja 
tehtävät löytyvät internetistä osoitteesta 

http://www.jyvaskyla.fi/metsat

Rastipuihin on merkitty mustalla maalilla 
numero ja kirjain harmaalle pohjalle.

 Kartta:
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 Kasvit, puut ja linnut tutuiksi

Vuonna 2009 metsäpolkua varten on tehty kasvi-, puu- ja lintuvihkot. Vihkojen avulla 
on helppo tutustua Kolmisoppisen metsäpolun kasveihin, puihin ja lintuihin. Kasvivih-
kossa esitellään 55 kasvia sekä 7 sammalta. Kaikki kasvit ja sammalet löytyvät polun 
varrelta tai sen läheisyydestä. Puuvihkossa tutustutaan 11 erilaiseen puuhun, jotka 
kasvavat polun välittömässä läheisyydessä. Lintuvihko esittelee alueelta löytyvistä/pe-
sivistä linnuista 20 yleisintä. Vihkojen materiaaleista on apua myös metsäopetuspolun 
tehtävien tekoon. 

Vihkot löytyvät internetistä osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/metsat/

                        Puuvihko                                                                       Kasvivihko

                                            

                                                                    Lintuvihko



 Muistiinpanoja




