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Pihlaja, Sorbus aucuparia 
 
Pihlaja kasvaa yleisesti koko Suomessa, aina pohjoisen puurajalle asti. Suomessa kasvaa 
myös Sorbus hybrida eli suomenpihlaja ja Sorbus intermedia eli ruotsinpihlaja. Niitä tapaa 
Lounais-Suomessa. Pihlaja viihtyy multavilla mailla, jossa on kuivaa tai kosteaa, esim. 
lehdoissa, kangasmetsissä, korvissa tai rannoilla ja kalliojyrkänteillä. Se vaatii paljon 
valoa. Suotuisalla kasvupaikalla pihlaja on nopeakasvuinen, mutta vanhemmiten sen 
kasvu hidastuu. Sillä on laaja juuristo, joka tekee helposti kantovesoja. Juuristonsa 
ansiosta se on myrskynkestävä. Pihlaja saattaa kasvaa jopa 20 metriä pitkäksi 
yksittäispuuksi. Pihlajan taimet kasvavat aluksi nopeasti, mutta puu jää usein 
pienikokoiseksi. Suuria ja yksirunkoisia pihlajia tapaa harvinaisina parhailla kasvupaikoilla. 
Se haaroittuu helposti ja kasvaa usein monen ohuen rungon muodostamana pensaana. 
Kestävyytensä, lehvästönsä, kukkiensa ja marjojensa ansiosta pihlaja on suosittu puu 
puistokäytävien varsilla. Pihlajan kaarna on kiiltävän harmaata ja sileää, vasta 
vanhemmiten pystysuunnassa halkeilevaa. Talvisilmut ovat tumman purppuraisia ja 
tiheältä harmaiden karvojen peitossa. Tummanvihreissä kierteisesti sijaitsevissa lehdissä 
on 9-15 sahalaitaista, suippokärkistä lehdykkää, jotka ovat alta sinivihreitä. Pienissä 
valkoisissa kukissa on viisi terälehteä, silmiinpistävät heteet ja ne muodostavat leveitä, 
imeläntuoksuisia kukintoja. Marjat ovat kypsinä punaisia. 
 

     
 

   
 



Rauduskoivu, Betula pendula 
 
Rauduskoivu kasvaa Suomessa aina Kittilän korkeudelle saakka. Se viihtyy parhaiten 
kivennäisperäisillä, kuivilla tai tuoreilla metsämailla, missä on liikkuvaa pohjavettä. 
Rauduskoivun muunnoksia ovat visa- ja loimukoivut, sekä erilaiset liuskalehtilajikkeet. 
Koivu on myrskynkestävä, koska sillä on paksu ja muhkurainen pääjuuri, joka on 
voimakkaasti haarautunut. Koivulla on myös maaperää parantavia ominaisuuksia. 
Rauduskoivu on yksirunkoinen puu, joka kasvaa jopa 30 metrin pituiseksi. Rauduskoivun 
nuorten runkojen kuori on valkoinen, mustajuovainen tuohi, vanhojen puiden tyvi on 
tumma ja kaarnoittunut. Vanhojen oksien kärkiosa on usein riippuva. Vuosikasvaimet ovat 
kaljuja ja tavallisesti pihkanystyisiä. Nuorten puiden viimeisimmät vuosikasvaimet ovat 
kiiltäviä ja karheita. Vanhemmat oksat ovat sileämpiä. Lehdet kierteisesti, lehtilapa on 
ehyt, 4–6 cm pitkä, kolmiomainen tai vinoneliömäinen, pitkäsuippuinen, laita selvästi 
toissahainen. Syysväri on keltainen. Silmut tylppiä.  
 

     
 

   
 
 



Hieskoivu, Betula pubescens 
 
Hieskoivu kasvaa Suomessa aina Kittilän korkeudelle saakka. Hieskoivu kasvaa hyvin 
kosteilla mailla. Se viihtyy parhaiten tuoreissa runsasravinteisissa metsissä ja erilaisilla 
soilla, ojissa, rannoilla ja teiden reunamilla. Se kestää hyvin ilmansaasteita ja tarvitsee 
paljon valoa. Koivu on myrskynkestävä, koska sillä on paksu ja muhkurainen pääjuuri, joka 
on voimakkaasti haarautunut. Koivulla on myös maaperää parantavia ominaisuuksia. 
Tunturikoivu on hieskoivun muoto, joka on sopeutunut elämään tunturin ankarassa 
ilmastossa. Risteytyy tunturissa vaivaiskoivun kanssa. Hieskoivu on usein monirunkoinen 
puu, joka kasvaa jopa 20 metrin pituiseksi. Sen runkoa peittää valkoinen tuohi. Tyveä 
peittää vaalea tyvikaarna. Latvuksen uloimmat haarat ovat usein riippuvia. Koivulla on 
laaja pinnallinen juuristo. Hieskoivu on rauduskoivua pienikasvuisempi ja rungoltaan 
solakampi. Hieskoivun varsi on nuorena rusehtava ja helposti repeilevä. Sen lehdet ovat 
pyöreämmät kuin rauduskoivun ja niissä on yksinkertainen sahalaita. Syysväri on 
keltainen. Hieskoivun vuosikasvaimet ovat pehmeitä ja nukkamaisia. Latvus on 
pensasmainen ja oksat pystyhköjä. 
 

     
 

 
 



Haapa, Populus tremula 
 
Haapa esiintyy Suomessa koko maassa. Yksittäiset puhtaat haavikot ovat harvinaisia. 
Haapa ei ole tarkka kasvupaikan suhteen. Parhaiten se kuitenkin kasvaa multavilla 
alueilla, jossa ei ole seisovaa vettä. Haapa suosii tuoreita kangasmetsiä ja lehtoja. Sitä 
tapaa myös rehevissä korvissa, kuloalueilla ja metsien reunamilla. Huonommilla 
kasvupaikoilla haavasta kasvaa pensasmainen. Se tarvitsee paljon valoa, kestää hyvin 
hallaa ja pakkasia, mutta kelpaa hyvin hirville, jäniksille ja myyrille. Haapa voi saavuttaa 
tukkipuun mitat jo 30–40 vuoden iässä. Parhaimmillaan haapa voi kasvaa yli 30 metriä 
pitkäksi. Haavan runko on vihertävä ja sileä, sitä peittävä kaarna on harmaa. Vanhojen 
puiden runko on kaarnainen sekä sammaloitunut. Sen latvus on kapeahko. Lehdet ovat 
pitkien litteiden lehtiruotien päässä, minkä vuoksi pieninkin tuulenvire saa haavan lehdet 
värisemään. Lehtien syysväri on punaoranssista loistavan keltaiseen. Kasvaessaan haapa 
on laholle altis, erityisesti jos sen runko vioittuu.  
 

   
 

   
 



Harmaaleppä, Alnus incana 
 
Harmaaleppä on levinnyt lähes koko Eurooppaan, lukuun ottamatta Euroopan läntisimpiä 
osia. Etelä-Euroopassa se kasvaa vuoristossa. Se on pioneeripuulaji, joka kasvaa 
parhaiten valoisassa ympäristössä pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Se leviää 
avoimilla alueilla usein liikaakin, eikä sitä varsinaisesti viljellä kuin kuusen verhopuustona. 
Harmaaleppä viihtyy parhaiten kalkkipitoisilla, ravinteikkailla ja kosteilla mailla, jossa se 
muodostaa ryteikköjä. Usein se kasvaakin rannoilla, teitten varsilla, peltojen ja niittyjen 
reunoilla. Harmaaleppä sietää jonkin verran varjostusta, mutta huonosti kuivuutta. Sen 
lehdet putoavat vihreinä ja maatuvat hyvälaatuiseksi mullaksi, joten se on hyvä maaperän 
parantaja. Harmaaleppä on puu tai iso pensas, joka kasvaa jopa 20 metriä korkeaksi. 
Latvus on kartiomainen ja runko on sileä ja kuori harmaa. Sillä on laaja ja monihaarainen 
juuristo, joka tekee juuri- ja kantoversoja. Lehdet ovat päältä himmeän vihreät ja alta 
harmaat. Muodoltaan lehdet ovat ovaalinmuotoiset, 5-11 cm pituisia ja 4-8 cm levitä. 
Harmaaleppää käytetään metsänhoidossa suojuspuuna. Harmaaleppä on lyhytikäinen 
puu. Se kasvaa nuorena hyvin nopeasti, mutta paras kasvu taittuu jo 30-vuotiaana. 
Harmaaleppä ei kehity suorarunkoiseksi puuksi kuin karummilla kasvupaikoilla. Se 
lisääntyy siemenistä ja vesoista.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaahtera, Acer platanoides 
 
Metsävaahtera esiintyy lähes koko Euroopassa. Suomessa se on levinnyt luontaisesti 
Etelä-Suomeen. Viljeltynä se kasvaa myös Keski- ja Itä-Suomessa. Vaahtera viihtyy 
runsasravinteisissa lehti- ja sekametsissä. Usein se on myös viljelykarkulainen. Vaahtera 
vaatii paksun, multavan ja emäksisen maaperän, tasaisen kosteuden ja paljon valoa. Se 
on puolivarjon kasvi, joten se viihtyy hyvin alikasvoksena. Vaahtera esiintyy luonnossa 
lähinnä yksittäispuuna. Laaja latvus vaatii paljon tilaa ja valoa harvassa metsässä. Sillä on 
melko syvälle yltävä voimakas juuristo, joten se on myrskynkestävä. Puistoissa on 
istutettuina useita eri vaahteralajeja, joista tunnetuimpia ovat pensasmaiset mongolian 
vaahtera ja tataarivaahtera, tummanpuhuva verivaahtera on puolestaan tavallisen 
vaahteran muunnos.  Vaahtera voi kasvaa 25 metrin pituiseksi ja jopa 200-vuotiaaksi. 
Runko on usein haaroittunut ja väriltään harmahtava. Ohuen ja sileän kuoren takia runko 
vioittuu herkästi, mutta vanhemmiten kuoresta tulee uurteinen. Metsikössä kasvaneen 
puun runko on suora ja usein latvukseen saakka oksaton. Harvassa kasvaessaan se 
haaroittuu helposti. Latvus on leveä ja pallomainen. Vaahteran lehdet ovat 3- tai 5-
halkioiset. Se kukkii ennen lehtien puhkeamista keltaisin kukin. Syysväri on keltaisesta 
oranssiin. 
 

     
 

 



Raita, Salix caprea 
 
Raita on yksi Suomen yli 20 pajulajista ja se kasvaa koko Suomen alueella. Raidan lisäksi 
muita Suomessa kasvavia puumaisia pajuja ovat halava ja mustuvapaju. Raita kasvaa 
Suomessa pohjoisinta Lappia myöten. Raita viihtyy parhaiten tuoreissa ja ravinteikkaissa 
kangasmetsissä sekä vesistöjen ja peltojen reunoilla, mutta ei ole vaatelias maaperän 
suhteen. Tyypillisiä kasvupaikkoja ovat myös niityt ja metsäreunojen aurinkoiset 
kasvupaikat.  Raita kasvaa tavallisimmin pensasmaisesti ja haarat voivat olla hyvinkin 
paksuja. Sen erottaa muista pajuista pitkittäisraidallisen kuorensa ja alapuoleltaan 
vaaleanukkaisten lehtien perusteella. Puu tai pensaskasvusto voi kasvaa jopa reilut 10 
metriä korkeaksi. Raita on hyvin lyhytikäinen. Se elää harvoin yli 50 vuotiaaksi. Raidalla on 
pinnalliset juuret, mutta kuitenkin myrskynkestävä. Se kestää pakkasta mutta on 
hallanarka keväällä ja syksyllä. Raitaa käytetään yksittäis- ja puistopuina tai pensaina. 
Pajut risteävät helposti keskenään ja risteymissä ilmene yleensä molempien kantalajien 
ominaisuuksia. 
 

     
 

 
 
 
 



Kuusi, Picea Abies 
 
Kuusi on toiseksi yleisin puulaji metsissämme, noin 36 % puustosta on kuusta. Kuusi 
kasvaa Pohjois-Euroopan havumetsävyöhykkeellä. Kuusi viihtyy kuitenkin lähes koko 
Suomessa. Ainoat alueet, joilla Suomessa ei kasva kuusta ovat havupuurajan yläpuoliset 
tunturit. Kuusi kaipaa varjoisaa kasvupaikkaa ja on hallanarka laji. Kasvupaikaksi sopii 
tuore ja runsasravinteinen mustikkatyypin kangasmetsä tai lehto. Se on altis kuivuuden, 
myrskyjen, ilmansaasteiden ja lahon aiheuttamille vaurioille. Kuusi on ainavihanta puu, 
jonka latvus on leveähkö ja kartiomainen. Kuusi saattaa kasvaa jopa 40 metriä pitkäksi ja 
jopa metrin paksuiseksi. Sen runko on harmaa tai ruskea sekä pinnaltaan karhea. Juuristo 
on melko pinnallinen, minkä vuoksi kuusikot ovat alttiita myrskytuhoille. Suomalaisella 
kuusella on useita alalajeja, kuten Pohjois-Suomessa elävä siperiankuusi (Picea abies 
subsp. obovata), jonka latvus on kapeampi kuin tavallisella kuusella. Kuusen pisteliäät, 
nelisärmäiset ja tummanvihreät neulaset kasvavat enemmän tai vähemmän 
kampamaisesti punertavankeltaisista vuosikasvaimista. Emikukinnoista kehittyy riippuvia 
vihreitä käpyjä, jotka kypsinä muuttuvat ruskeiksi. 
 

     
 

 
 
 



Mänty, Pinus sylvestris 
 
Maapallolla kasvaa noin 100 mäntylajia, joista vain yksi kasvaa Suomessa 
luonnonvaraisena. Suomen metsät ovat mäntyvaltaisia, puustosta 44 % on mäntyä. Mänty 
on vallannut lähes koko Suomen kasvualueekseen. Se on nykyään kuusen ohella tärkein 
metsäpuulaji. Se viihtyy kuivissa ja tuoreissa kangasmetsissä eikä ole tarkka kasvupaikan 
ravinteikkuuden suhteen, tärkeämpää on riittävä valon saanti. Mänty kehittyy parhaiten 
savisilla moreenimailla, mutta kasvaa myös kivikkoisilla ja karuilla mailla sekä turvemailla. 
Rehevimmillä alueilla mänty kasvaa heikkolaatuiseksi ja häviää kilpailussa elintilasta 
lehtipuille. Puusepänteollisuuden kannalta laadukkain mäntypuu kasvaa puolukkatyypin- 
kankailla, karuilla soilla tai tiheissä sekametsissä. Se viihtyy hyvin myös tiheässä 
sekametsässä mustikkatyypin kankailla. Mänty on ainavihanta puu, jonka runko on 
juuresta tummanruskea ja ylempänä punertavan-ruskea. Puu saattaa kasvaa lähes 40 
metriä pitkäksi, satoja vuosia vanhaksi. Mänty on myrskynkestävä paalujuurensa ansiosta. 
Mänty on nuorena kapean kartiomainen, mutta vanhana pyöreälatvuksinen. Sen 
erikoispiirre ovat säännöllisesti kiehkuroina kasvavat oksat. Neulaset ovat paksuja ja 
sinivihreitä tai siniharmaita. Emikukinnot kehittyvät toisena syksynään munanmuotoisiksi ja 
vihreiksi kävyiksi, jotka muuttuvat lopulta ruskeiksi. 
 

     
 

 



Siperianlehtikuusi, Larix sibirica 
 
Nimensä lehtikuusi on saanut siitä, että se varistaa pehmeät ja vaaleanvihreät neulasensa 
joka syksy kuten lehtipuut. Suomessa lehtikuusi ei kasva luonnollisesti, mutta se menestyy 
hyvin istutettuna. Meillä viljellään etupäässä Siperianlehtikuusta (Larix sibirica), joka 
menestyy Lappia myöten. Se on Venäjän laajojen lehtikuusimetsien läntisin laji, joka 
muodostaa pohjoisessa metsärajan. Lehtikuusi kasvaa kunnollisesti tuoreilla ja 
runsasravinteisilla metsämailla, jossa se saattaa olla yleisin puulaji. Se selviää 
karummillakin kasvupaikoilla, kunhan saa riittävästi valoa. Se ei viihdy alueilla, jossa 
maaperän vesi on seisovaa. Lehtikuusi on loppukeväästä hallanarka, eikä pidä korkeista 
lämpötiloista mutta kestää koviakin pakkasia. Lehtikuusi voi kasvaa Suomessa noin 40 
metrin pituiseksi. Se on nopeakasvuisempi kuin kuusi ja mänty sekä jatkaa kasvuaan 
pidempään kuin muut havupuumme. Latvus on kapea ja kartiomainen, joka vanhetessa 
pyöristyy. Tiheässä kasvavien puiden rungot ovat suorahkoja ja oksattomia 2/3 pituuteen 
asti. Nuorilla puilla kuori on sileä, tuhkanharmaa ja pihkainen. Vanhemmiten kuori 
paksuuntuu ja parkkiutuu. Vanhan lehtikuusen tyvikaarna on noin 3 cm paksu, 
syväuurteinen ja sisältä tumman punaruskea. Sen neulaset ovat 1-4 cm pitkiä, hyvin 
kapeita ja pehmeitä, ne ovat vaaleanvihreitä, mutta muuttuvat syksyllä keltaisiksi. 
Munanmuotoisissa kävyissä on suorakärkiset käpysuomut ja ne kypsyvät kukkimista 
seuraavana syksynä. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kataja, Juniperus communis 
 
Kataja eli kotikataja on sypressikasvien heimoon kuuluva havupuu. Se on maailman 
laajimmalle levinnyt paljassiemeninen kasvilaji ja sitä esiintyy koko Suomessa. Kataja 
kasvaa kallioilla, kuivissa kangasmetsissä ja hakkuuaukoilla. Kataja on valoa vaativa laji, 
joka kasvualustaansa nähden on vaatimaton. Varjossakin kasvavana katajaa löytää, mutta 
silloin se yleensä menestyy heikommin. Kataja kasvaa yleensä pensasmaisena, mutta 
Etelä-Suomessa tavataan myös puumaisia yksilöitä. Se on ainavihanta. Sen ulkomuoto 
vaihtelee suuresti: on matalia pensaita, rannikkokallioilla jopa aivan maata pitkin matavia 
ja toisaalta parhailla kasvupaikoilla yli 10 m korkeita puita. Sen kuori on aluksi ruskea, 
mutta tulee pian harmaaksi, pitkinä suikaleina irtoavaksi kuitukaarnaksi. Katajalla on 
paalujuuristo, joka ei tunkeudu kovin syvälle. Lisäksi sillä on laajalle ulottuvia pintajuuria. 
Kataja on havupuu, joten sillä ei ole biologisesti katsottuna marjoja. Sen pehmeät kävyt 
kuitenkin muistuttavat kovasti marjoja, ja niitä kutsutaankin katajanmarjoiksi. Marjamaiset 
kävyt kypsyvät kolmantena kesänä. Kypsät katajanmarjat ovat sinisiä. Katajanmarjat ovat 
myrkyllisiä, mutta pieninä määrinä niitä voidaan käyttää. Katajan puuaines on sitkeää, se 
taipuu muttei taitu. 
 

     


