
Kolmisoppisen GPS-polku 
 
 
Kolmisoppisen metsäpolun puulajeihin voi tutustua myös gps-polun muodossa. Polulla on 
9 rastipuuta, jotka löytyvät koordinaattien ja gps-laitteen avulla. Rastien puut on merkattu 
harmaalla maalimerkillä. Jokaisessa puussa on kirjain. Kirjaimet keräämällä ja 
järjestämällä ne 1-9 muodostuu puihin liittyvä sana. Polun voi kiertää suunnistamalla 
suoraan rastilta rastille tai hyödyntämällä osittain polkuverkostoa. 
 
 
Lähtö     N 62° 12.546’ E 25° 40.003’ 
 
 
Rasti 1. Siperian lehtikuusi, Larix sibirica (N 62° 12.638’ E 25° 40.065’) 
 
Rastin puu on Siperian lehtikuusi. Sen ympärillä on kaatuneita ja katkenneita kuusia, jotka 
alkavat hiljalleen lahota.  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.  
 Tehtävä: Pohdi, kuinka kauan rastin viereinen kuusi on ollut kaatuneena? 
 
 
Rasti 2. Pihlaja, Sorbus aucuparia  (N 62° 12.662’ E 25° 39.971’) 
 
Puistamme pihlajalle, tuomelle ja korpipaatsamalle kehittyy marjat. Katajan käpyjä 
kutsutaan marjoiksi, niiden muodon takia.  Pulavuosina pihlajanmarjat auttoivat 
tyydyttämään ihmisten vitamiinitarvetta. Ennen marjat syötiin tuoreina. Nykyään 
kotitalouksien käyttämät marjat pakastetaan tai kuivataan, tai niistä valmistetaan 
nektareita, hilloja ja hyytelöitä. Pihlaja sopii mausteeksi puuroihin, kakkuihin ja leipään. 
Teollisuudessa pihlajanmarjoja käytetään lähinnä alkoholin valmistukseen. 
Tuomenmarjat eivät ole myrkyllisiä, mutta karvaan makunsa vuoksi niitä ei juuri kerätä 
syötäväksi. Tuomenmarjojen siemenissä on amygdaliinia, joka pilkkoutuu 
karvasmanteliöljyksi ja sinihapoksi. Sinihapon määrät ovat vähäisiä aiheuttaakseen 
myrkytysvaaraa. Marjoista on tehty mehua ja likööriä, jonka sekaan murskataan myös 
jonkin verran siemeniä, jotta mukaan saadaan karvasmantelin makua. Marjoja on käytetty 
yleisesti ravintona kivikaudelta lähtien, jolloin marjapensaita ei vielä kasvatettu. 
Korpipaatsaman marjat ovat myrkyllisiä. Luumarjat ovat herneen kokoisia ja ne sisältävät 
2-3 siementä. Marjat ovat lievästi myrkyllisiä (kuten myös paatsaman tuore kuori) 
sisältämänsä glykosidin vuoksi, joka vaikuttaa ärsyttävästi vatsan limakalvoihin. 
Kypsyessään marja on aluksi punainen, mutta muuttuu mustansinipunaiseksi ja edelleen 
mustaksi. 
 Tehtävä: Onko rastin pihlajalla marjoja, jos ei ole, niin mikä voisi olla syynä? 
 



Rasti 3. Kuusi, Picea abies  (N 62° 12.67’ E 25° 40.057’) 
 
Juurien avulla puu saa vettä ja ravinteita. Ne pitävät puun paikallaan. Puun juuret ovat 
yleensä horisontaalisia, jotkut tekevät syväjuuria. Juuret keräävät ravinteita kaikilla 
osillaan. Eniten ravinteita keräävät kuitenkin pienet hiusjuuret. Kuusen juuristo on melko 
pinnallinen, minkä vuoksi kuusi on melko altis myrskytuhoille. Avoimilla paikoilla kasvavat 
puut kaatuvat helposti varsinkin hakkuiden jälkeen. Juuristonsa takia se kestää myös 
huonosti kuivuutta. Männyllä on voimakkaat juuret, ja kuohkeassa maassa männylle 
kehittyy paalujuuri. Tukeva juuristo sitoo männyn hyvin maaperään ja sen vuoksi se on 
myrskynkestävä. Koivu on myrskynkestävä, koska sillä on paksu ja muhkurainen pääjuuri, 
joka on voimakkaasti haarautunut. 
paalujuuri: suoraan alaspäin kasvava puun pääjuuri, mänty 
laakajuuristo: pinnan myötäinen juuristo, kuusi 
 Tehtävä: Mikä on voinut olla syy viereisen kuusen kaatumiselle? 
 
 
Rasti 4. Harmaaleppä, Alnus incana  (62° 12.668’ E 25° 39.759’) 
 
Harmaaleppä on monelta osin erikoinen puu. Rakenteeltaan harmaaleppä on usein 
mutkarunkoinen, ja muodostaa matalahkoja, usean puun ryhmiä. Harmaaleppä 
muodostaa runsaasti kanto- ja juurivesoja, jonka vuoksi se esiintyy usein laajoina 
kasvustoina. Harmaalepän kahteen kertaan sahalaitaiset, suippokärkiset lehdet putoavat 
syksyllä vihreinä, koska lepän ei juurien typpibakteerien ansiosta tarvitse hajottaa 
lehtivihreää typen varastoimiseksi runkoon ja juuriin. Sen karike on helposti hajoavaa, 
typpirikasta ja maan ominaisuuksia parantavaa. Harmaalepän tärkein metsänhoidollinen 
erityispiirre on sen kyky sitoa ilmakehän vapaata typpeä sen juurissa symbionttina elävän 
Frankia -sädesienibakteerin ansiosta. Sekapuuna harmaalepän on todettu lisäävän 
muiden puulajien kasvua. Harmaalepän emikukinnot ovat lyhyitä norkkoja ja esiintyvät 3-8 
kappaleen ryhmissä, vaaleanruskean, hienokarvaisen varren päässä. Hedelmöityksen 
jälkeen emikukinto suurenee, puutuu käpymäiseksi, ja on aluksi vihreä, sitten ruskea. 

Tehtävä: Mikä on syy, miksi alueella on niin paljon korppeja? 
 
 
Rasti 5. Haapa, Populus tremula   (N 62° 12.756’ E 25° 39.665’) 
 
Haavan lehdet havisevat pienessäkin tuulenvireessä. Tämä johtuu siitä, että haavan 
lehtiruoti on suhteellisen pitkä, noin lehtilavan pituinen. Se on sivuilta litteä ja hieman 
kiertynyt. Yhdessä kiinteän lehtilavan kanssa se aiheuttaa haavan lehtien havisemisen. 
Lyhyt- eli kääpiöversoissa lehdet ovat pyöreitä. Lehtilapa on pyöreissä lehdissä tylppä- tai 
pyöreätyvinen sekä pyöreä tai lyhyen suippokärkinen. Lehti on mutkalaitainen tai 
epäsäännöllisesti tylppähampainen. Täysin kehittynyt lehti on kalju. Taimien lehtien lapa 
taas on herttatyvinen, suippokärkinen ja sahalaitainen. Lehtien syysväri on punaoranssista 
loistavan keltaiseen. 
 Tehtävä: Kuuntele tovi haavan lehtien havinaa. 
 
 
 
 
 
 



Rasti 6. Kataja, Juniperus communis (N 62° 12.731’ E 25° 39.569’) 
 
Neulasen ovat havupuilla lehtiä vastaavia kasvinosia. Neulanen on yleensä pitkä, ohut ja 
kärjestään terävä. Neulanen sisältää lehtivihreää, jonka takia se on yleensä vihreä. 
Kuivuessaan neulanen muuttuu ruskeaksi. Katajan neulaset ovat pistelevät, enemmän tai 
vähemmän tiheässä olevat, siirottavat tai harvassa kasvavat. Ne ovat suoria, vihreitä ja 
10-20 mm pitkiä. 
Kuusella on pisteliäät, nelisärmäiset ja tummanvihreät neulaset. Ne kasvavat enemmän tai 
vähemmän kampamaisesti punertavankeltaisista vuosikasvaimista. Männyn neulaset ovat 
paksuja, pitkiä ja kasvavat harvassa. Ne ovat väriltään sinivihreitä tai siniharmaita. 
Lehtikuusella on lyhyet (1-4cm), kapeat ja pehmeät neulaset. Ne ovat vaaleanvihreitä ja 
muuttuvat syksyllä keltaisiksi. Lehtikuusi varistaa neulasensa joka syksy kuten lehtipuut.
 Tehtävä: Tuoksuvatko katajan neulaset? 
 
 
Rasti 7. Mänty, Pinus sylvestris  (N 62° 12.632’ E 25° 39.582’) 
 
Kävyt ovat havupuun emikukintoja. Kukinnoissa yksittäiset emikukat ovat järjestyneet 
kierteiseen asentoon. Siemenet sijaitsevat kävyn suomujen välissä, ja karisevat 
kypsyttyään maahan. Useiden eläinten sanotaan syövän käpyjä, kuitenkin ne hakevat 
öljypitoisia siemeniä kävyn suomujen välistä. Tällaisia eläimiä ovat esimerkiksi orava, 
käpytikka ja käpylinnut. Männyn emikukinnot kehittyvät toisena syksynään 
munanmuotoisiksi ja vihreiksi kävyiksi, jotka muuttuvat lopulta ruskeiksi ja 4–6 cm pitkiksi. 
Kuusen emikukinnoista kehittyy riippuvia vihreitä käpyjä, jotka kypsinä muuttuvat ruskeiksi 
ja ovat 10–15 cm pitkiä. Lehtikuusen munanmuotoisissa kävyissä on suorakärkiset 
käpysuomut ja ne kypsyvät kukkimista seuraavana syksynä. Katajan pehmeät kävyt 
muistuttavat kovasti marjoja, ja niitä kutsutaankin katajanmarjoiksi. Marjamaiset kävyt 
kypsyvät kolmantena kesänä. Kypsät katajanmarjat ovat sinisiä ja myrkyllisiä, mutta 
pieninä määrinä niitä voidaan käyttää. 
 Tehtävä: Halaa rastin mäntyä. 
 
 
Rasti 8. Rauduskoivu, Betula pendula (N 62° 12.559’ E 25° 39.526’) 
 
Tuohi on koivujen kuoren kuollutta korkkiutunutta solukkoa, joka koostuu hyvin ohuista 
kerroksista. Rauduskoivun tuohi on valkoinen, mustajuovainen. Hieskoivulla tuohi on 
valkoista. Tuohi on sitkeää ja vettä läpäisemätöntä ja hyvin säilyvää. Ennen sitä 
käytettiinkin talojen kateaineena sekä myös seinäeristeissä. Sitä tarvittiin myös konttien, 
virsujen, tuppien, marjatuokkosten ym. käyttöesineiden raaka-aineeksi. 
 Tehtävä: Tunnustele koivun runkoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rasti 9. Raita, Salix caprea  (N 62° 12.568’ E 25° 39.667’) 
 
Puuvartisten kasvien vartta suojaavaa paksua ulkokuorta sanotaan kaarnaksi. Se koostuu 
ilman täyttämistä korkkisoluista. Kaarnaa on ennen käytetty nuotan kannattimina ja 
ongenkohoina sekä lapsuuden kaarnaveneissä. Se sopii myös taulujen, pannunalustojen, 
kulhojen ja erilaisten koriste-esineiden valmistukseen. Nykyisin käyttökohteina ovat lisäksi 
kasvualustat ja maanparannusaineet sekä katteet. Lisäksi sitä käytetään polttoaineena 
puunjalostusteollisuudessa. Kaarna on ääntä, lämpöä ja vettä eristävää, huokoista, 
kevyttä, kimmoista ja pehmeää. Raidan kuori on pitkittäisraidallinen, joka erottaa sen 
muista pajulajeista. 
 Tehtävä: Mitä ovat muut lehtipuut rastin raidan ympärillä? 
 


