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1. Luonto ja ihmisen toimet1. Luonto ja ihmisen toimet
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Suomen noin 305 000 :n maapinta-alasta valtaosa eli 86 % on met-
sätalousmaata. Taajamien, teiden ym. rakentamisen alla on viitisen
prosenttia ja maatalouskäytössä kahdeksan prosenttia.

Sähkölinjoilla luonto saa puita lukuun ottamatta olla omassa tilassaan.
Tällainen 20 kV:n linja sulautuu helposti metsämereen. 110-400 kV:n
suurjännitelinjojen leveät johtoaukeat ja korkeat pylväät ovat jo mel-
koinen maisemahaitta ja luonnon pirstoaja. Ko. linjoja on maas-
samme noin 21 000 km:n pituudelta.

Luonto voi myös rikastua ihmisen töistä. Noin 1350 vakinaisesta put-
kilokasvilajistamme liki 20 % on tullut tänne vasta 1600-luvun jälkeen
eri tavoin ihmisen mukana. Tätä seuralaislajistoa tapasi ennen
etenkin maaseudun niityiltä ja laitumilta. Maanviljelyn tehostumisen
myötä nuo kasvupaikat ovat miltei hävinneet, ja liikenneväylien pien-
tareista ja voimajohtoaukeista on tullut monen niittykasvin viimeisin
turvapaikka.
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2. Metsän tyyppejä2. Metsän tyyppejä

Suomi on osana maapallon pohjoisia seutuja kiertävää havumetsien
vyöhykettä. Vallitsevat puulajimme ovat mänty ja kuusi. Niiden osuu-
det puustomme kokonaistilavuudesta ovat 47 ja 35 %. Luonnonolois-
ta ja metsänhoidon valinnoista johtuen lehtipuita on vähemmän, koi-
vua 15 % ja muita yhteensä 3 %.

Kasvupohjan laatu vaihtelee puulajeja enemmän. Metsät jaetaan vil-
javuuden pohjalta kuuteen päätyyppiin. Niitä ovat lehto, lehtomainen
kangas, tuore kangas, kuivahko kangas, kuiva kangas ja karukkokan-
gas.

Päätyypit jaetaan edelleen metsätyyppeihin - vähän eri perustein sen
mukaan, millä maan kuudesta kasvillisuusvyöhykkeestä ollaan. Esi-
merkiksi täällä Etelä-Suomen vyöhykkeellä tällaisen tuoreen kankaan
nimenä on (MT).mustikkatyyppi
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3. Monikäyttöinen metsä3. Monikäyttöinen metsä
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Laajavuoren lähes 800 ha:n laajuisen
virkistysalueen metsiin on laskettelurinteiden
lisäksi avattu latupohjia varten vähintään
kuuden metrin levyistä aukkoa noin 22 km:n
pituudelta.
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Metsiemme käyttömuodoista talousmielessä tärkein on jo reilun
sadan vuoden ajan ollut puuntuotanto teollisiin tarpeisiin. Aiemmin
mittavia hyödyntämistapoja olivat kaskeaminen ja sitä seurannut
viljely, metsälaidunnus, poltto- ja sahapuun otto sekä tervan ja puu-
hiilen poltto.

Näitäkin vanhempia, edelleen vireitä käyttömuotoja ovat metsästys,
marjastus ja sienestys, jotka vaikka rahallista hyötyä joskus antavat-
kin, luetaan yleensä metsän virkistyskäytöksi ulkoilun, retkeilyn ja
luontoharrastusten tapaan.

Luontolähtöiset virkistysmuodot eivät juuri luontoa rasita. Liikuntapai-
notteisten toimien kohdalla asia on jo toisin. Laskettelurinteiden ja
latureittien raivaus, palveluiden rakentelu ja suuret kävijämäärät
voivat aiheuttaa paikallisia luonnonvaurioita.
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4. Hapan kallio4. Hapan kallio
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Maa-alastamme kolmisen prosenttia on tällaisia kalliopaljastumia.
Kalliot ovat kuivia ja milloin kuumia, milloin kylmiä kasvupaikkoja.
Valtaosin graniittisina ne ovat lisäksi niukkaravinteisia ja -liukoisia ja
happamia.

Karukkokallioiden ankeissa oloissa menestyvät jäkälien, sammalten
ja joidenkin heinien ohella vain muutama putkilokasvilaji; mm. Jyväs-
seudulla paikoin tavattavat kalliohatikka ja -kohokki ja maksaruohot.

Kallio- sekä sora- ja hiekkamaiden maaperä ja vesistöt happamoi-
tuvat herkästi ilmasta tulevien rikki- ja typpiyhdisteiden vaikutuksesta.
Multavat ja humuspitoiset maat pystyvät paremmin neutraloimaan
haitta-aineita.
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Hapan sadeHapan sade

Suomessa on 1980-luvun puolivälin jälkeen onnis-
tuttu vähentämään happamoittavien päästöjen
määriä, ja tuhannet pikku järvemme ovatkin toipu-
massa takavuosien kalakantojakin uhanneesta
happamoitumisesta.
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5. Topografiaa
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Olet nyt 158 metrin korkeudella merenpinnasta eli muutaman metrin
verran ylempänä kuin Suomen maankamaran keskikorkeus, joka on
152 metriä. Vajaan kilometrin päässä häämöttävä Myllyjärvi on noin
50 metriä tätä paikkaa alempana.

Laajavuoren laki on 227 metrissä. Jyväskylän ylin kohta on Taka-
Keljon Pirttimäki (249 m) ja alin kohta Päijänteen vesipinta (78.3 m).
Keskikaupungin Harju yltää noin 140 metriin.

Keski-Suomen ylävimmät paikat (250-260 m) ovat Multian-
Pylkönmäen akselilla. Mutta siellä ovat myös laaksonpohjat täkäläistä
tasoa korkeammalla. Maakunnan jylhimmät maisemat löytyvät siten
Pohjois-Päijänteen ääreltä järvenselän molemmin puolin.
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Kaupungin omistamien metsien käsittely on asutuksen lähistöllä ta-
vanomaiseen talouskäyttöön verrattuna varovaista. Luonnossa ul-
koilu- ja muussa mielessä liikkuvien asukkaiden sekä luonnon-
suojelun tarpeita otetaan korostetusti huomioon.

Laajavuoren metsiin on perustettu tähän mennessä viisi luonnon-
suojelualuetta ja metsiä hoidetaan maisematekijät tarkasti puntaroi-
den. Alueen kuusikot eivät synkeyttään ole parasta mahdollista virkis-
tysmaisemaa. Metsänhakkuita voidaan siten talouslaskelmien ohella
perustella sillä, että ne monipuolistavat metsäkuvaa.

Toki kuusikoillakin vaikkapa tällaisessa hämynotkossa on omat kau-
neus-, tunnelma- ja luonnonarvonsa, joten niitä on syytä valikoiden
jättää pystyyn ikimetsäksi kehittymään.
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7. Metsä uudistuu7. Metsä uudistuu
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Tuli on ennen ollut luonnontilaisen metsän nuorentaja. Metsäpalon
edetessä maata myöten latvoihin nousematta se poltti etenkin
pintajuurisia, ohutkuorisia kuusia. Paksukaarnaiset koivut ja männyt
säästyivät ja kylvivät tuhkaan kohta uutta siementä.

Kuusi menestyy puistamme ainoana muiden puiden varjossa. Nyt kun
kulot eivät enää saa vapaasti palaa, metsät pikku hiljaa kuusettuisivat,
ellei ihminen puuttuisi niiden kehitykseen mm. metsätaloutta
harjoittaen.

Talousmetsäajattelussa tuoreen kankaan kuusikko suositellaan
uudistettavaksi, kun sen ikä lähenee sataa vuotta taikka keskiläpimitta
on noin 27 cm. Tämän paikan vankin puusto on yksittäisiä yli
satavuotiaita runkoja lukuun ottamatta elänyt puolisen vuosisataa.
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Havu- ja monien lehtipuidenkin poikkileikkauk-
sessa on nähtävissä vaaleasta kevätpuusta ja
tummasta kesäpuusta koostuvat .
Niiden lukumäärä ilmaisee puun iän. Kasvavan
puun iän voi selvittää ottamalla rungosta näyt-
teen kasvukairalla.
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8. Kolmenlaista kalliota8. Kolmenlaista kalliota
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Kallioperässämme on syntytavaltaan kolmenlaisia aineksia; maan
uumenien sulasta kivimassasta jähmettyneitä , mui-
naisten vesien pohjalle kerrostuneista mineraaleista kovettuneita

ja aiemmista kivistä mm. paineen, kuumuuden ja
liikuntojen seurauksena uudelleen muotoutuneita

.

Peruskalliostamme runsas puolet on viereisen kuutiomaisesti loh-
keilevan graniitin tavoin magmasyntyisiä. Laajavuoren tapaan mo-
reenimäkemme ovat usein kalliosydämisiä.

Suomen kiinteää kallioperää peittää keskimäärin seitsenmetrinen
irtomaiden kerros. Sen pintaosat ovat saaneet muotonsa viimeisen
jääkauden myötä alle 120 000 vuotta sitten. Paikoin on maakerrok-
sista löytynyt myös jääkautta edeltäneitä muodostumia.
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9. Saniaiskorpi

Tässä kohtaa solisee Laajavuoren rinteeltä alkunsa saava noro. 
Norot ovat vesilain mukaan puroa pienempiä vesiuomia, joissa 
ei jatkuvasti virtaa vesi eikä kalankulku ole mahdollista. Noron 

2valuma-alue eli alue, jolta sadevesi valuu noroon on alle 10 km .

Lähdepitoisen veden vaikutuksesta kuusikon luonto muuttuu 
norolle tultaessa metsästä saniaiskorveksi. Paikalle tultaessa 
huomio kiinnittyy ensimmäisenä kookkaaseen saniaiseen, 
hiirenportaaseen (Athyrium fil ix-femina). Pienempiä 
noronvarren saniaisia ovat korpi-imarre (Phegopteris 
connectilis) ja metsäimarre (Gymnocarpium  dryopteris).

 Paikan paljastaa korveksi saniaisten runsauden lisäksi kurkistus 
pohjakerroksen sammaliin: paikalla kasvavat rahkasammalet 
ovat soiden sammalia. Tässä saniaiskorvessa viihtyy erityisesti 
korpirahkasammal (Sphagnum girgensohni i )  sekä  

lähteisyydestä kertova kilpilehväsammal (Rhizomnium 
punctatum).

Hiirenporras on saniaiskorvelle tyypillinen suursaniainen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU 2016



10. Vanhan kuusikon linnustoa
Vuoden 2015 uhanalaisarvion mukaan metsissä elävistä lintulajeista 11 
on uhanalaisia ja viisi silmälläpidettäviä. Myös aiemmin yleisten 
metsälintujen kannat ovat alkaneet pienentyä 1990-luvun jälkeen eli 
niistä on tullut entistä harvinaisempia.

Mitä monille metsälinnuille tärkeää talousmetsistä sitten uupuu?

Erityisesti talousmetsien hoitotavoista johtuva lahopuun väheneminen on 
johtanut siihen, että monet linnut kärsivät pesä- ja ruokailupuiden 
puutteesta. Myös vanhat, kookkaat puut ovat tietyille lajeille tärkeitä 
pesäpuita. Vanha harventamaton metsä suo linnuille myös paremman 
suojan pedoilta kuin harvennettu talousmetsä.

Hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes 
cristatus), jotka ovat olleet metsiemme yleisiä lajeja, ovat vähentyneet 
huolestuttavasti nimenomaan lahopuun vähenemisestä johtuen.
 
Laajavuoren vanhoissa kuusikoissa viheltelevä, lintulaudalta tuttu 
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) on nykyisin uhanalainen laji. Punatulkun 
uhanalaisuuden syytä ei tosin tiedetä. Kuusikossa tavattu puukiipijä 
(Certhia familiaris) ei ole uhanalainen mutta luetaan vanhojen metsien 
lintulajistoon.

YMPÄRISTÖNSUOJELU 2016

Punatulkku on nykyisin uhanalainen. Puukiipijä viihtyy erityisesti 
vanhoissa kuusikoissa.



11. Vieraita havuja11. Vieraita havuja
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Vähäisen puulajimäärän lisäämiseksi Suomeen on pyritty ulko-
mailta kotiuttamaan mm. puolisensataa havupuulajia. Kasvatustu-
lokset kertovat niiden kuitenkin yleensä olevan laajaan käyttöön kel-
paamattomia syynä joko hidas kasvu, huono laatu ja uudistumis-
kyky taikka pakkas-, hyönteis- ja sienituhoalttius.

Parisenkymmentä lajia tai rotua soveltuu sentään ainakin koriste-
puuksi ja muihin erikoiskohteisiin. Näitä ovat mm. muutamat Abies-
suvun pihtakuuset, serbiankuusi sekä sembra- ja makedonian-
mänty.

Jotkut lajit kykenevät kasvussa sekä osin laadussa ja uudistumi-
sessa kisailemaan kotimaisten kanssa siinä määrin, että niitä voi
harkita talouspuuksi. Ilmeisimpiä näistä ovat tällekin paikalle
vuonna 1979 istutettu kontortamänty sekä siperianpihta, douglas-
kuusi ja muutamat lehtikuuset.

Vähäisen puulajimäärän lisäämiseksi Suomeen on pyritty ulko-
mailta kotiuttamaan mm. puolisensataa havupuulajia. Kasvatustu-
lokset kertovat niiden kuitenkin yleensä olevan laajaan käyttöön kel-
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kyky taikka pakkas-, hyönteis- ja sienituhoalttius.
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harkita talouspuuksi. Ilmeisimpiä näistä ovat tällekin paikalle
vuonna 1979 istutettu kontortamänty sekä siperianpihta, douglas-
kuusi ja muutamat lehtikuuset.

Kontortamänty on peräisin
Pohjois-Amerikan länsiran-
nikon tuntumasta. Se on ns.
pioneeripuu eli kykenee
nopeasti valtaamaan kulon
paljaaksi polttaman maan.
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Eteläisen Suomen suot ovat yleensä
ns. keidassoita. Niiden keskus voi olla
turpeen kasvun vuoksi monta metriä
laiteita ylempänä. Niiden suotyyppinä
on yleensä karu rahkaräme tai -neva.

Eteläisen Suomen suot ovat yleensä
ns. keidassoita. Niiden keskus voi olla
turpeen kasvun vuoksi monta metriä
laiteita ylempänä. Niiden suotyyppinä
on yleensä karu rahkaräme tai -neva.

6 m6 m

korpiturve

rahkaturve

saraturve

lieju, mutalieju, muta
korteturve

Suopursu

Turvetta, siis suota, syntyy paikalle, missä osa kasviaineksesta
kuoltuaan joutuu vesipinnan alle hapettomiin oloihin eikä siten lahoa.
Kasvupaikan karuus nopeuttaa turvekerroksen paksuuntumista, sillä
selluloosan hajotus vaatii typpeä.

Hajotus etenee kyllä hitaasti ilman happeakin, mätänemällä.
Prosessista vapautuu suoretkelle omat hajunsa antavia kaasuja;
metaania, ammoniakkia ja rikkivetyä. Suon tuotoksesta noin 10 %
varastoituu hajotuksen välttäen turpeeksi. Turvekerros kasvaa
paksuutta alle millimetrin vuodessa.

Mm. ravinneolot ratkaisevat myös suon tyypin. Suotyyppejä on
kymmeniä erilaisia. Tämä suo on . Varvikon
ehdottomana valtalajina on kesällä vahvasti tuoksuva suopursu.

isovarpuräme
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Avohakkuu

Siemenpuuhakkuu

suojuspuuhakkuu

on ns. päätehakkuuta, jossa kuviolta poistetaan kerralla
miltei koko puusto. Uusi sukupolvi saadaan paikalle viljellen eli
siementä kylväen taikka istuttaen.

on päätehakkuuta, jossa alalle jätetään parhaita
koivuja ja/tai mäntyjä 20-150 kpl/ha uuden sukupolven luontaiseksi
siementäjäksi. Kuusella vastaava menetelmä on ,
jossa jättörunkoja on aluksi enemmän (200-300 kpl/ha) ja toimenpide
jopa kolmivaiheinen.

Siementävät puut poistetaan uuden taimikon varhaisvaiheessa.
Lopputulos on avohakkuun kaltainen. Maiseman liikaa avartumista
voidaan lievittää pitämällä hakkuukuvioiden pinta-ala pienenä ja
jättämällä runkoja yksittäin taikka pikku ryhminä pystyyn tämänkin
jälkeen.
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Harvennushakkuu on
kasvatushakkuuta, jol-
la metsästä poistetaan
puuston pääjoukon kas-
vua haittaavat ylitiheys
ja ylispuut sekä merki-
tyksettömiä aluspuita.
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Suomen luonnon eliölajiston kokonaismäärä on nykytietämyksen 
mukaan noin 45 000. Luonnostamme tiedetään hävinneen 332 
eliölajia, noin 2250 lajin tilan arvioidaan olevan uhanalainen, ja vajaan 
kahden tuhannen lajin kohtalo vaatii silmälläpitoa.

Kolme suurinta uhanalaisuuden aiheuttajaa ovat erilaiset metsien 
käyttöön liittyvät tekijät, niittyjen ja vastaavien avoimien tilojen 
umpeen kasvaminen sekä monenmoinen rakentaminen.

Metsänhoitotoimet mm. vähentävät metsän sisältämän lahopuun 
määrää ja muuttavat puuston lajisuhteita ja ikärakennetta. Lajien 
kannalta tärkeää olisi jättää metsiä luonnontilaan sikäli kuin niitä 
käsittelemättöminä vielä löytyy. Etelä-Suomen metsäalasta on 
suojeltu nykyhetkellä noin kaksi prosenttia.

Suomen luonnon eliölajiston kokonaismäärä on nykytietämyksen 
mukaan noin 45 000. Luonnostamme tiedetään hävinneen 332 
eliölajia, noin 2250 lajin tilan arvioidaan olevan uhanalainen, ja vajaan 
kahden tuhannen lajin kohtalo vaatii silmälläpitoa.
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käsittelemättöminä vielä löytyy. Etelä-Suomen metsäalasta on 
suojeltu nykyhetkellä noin kaksi prosenttia.

Piirroksen kotiloa tavataan Suomessa vain Kuokkalan Ylistönrinteellä. Laji 
on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Muut esillä olevat lajit ovat esimerk-
kejä Jyväskylässä tavattavista lajeista, joiden kannat ovat elpyneet: Tiltaltti, 
pohjantikka ja saukko arvioitiin vuonna 2015 elinvoimaisiksi lajeiksi.Liito-
orava ei ole enää uhanalainen mutta edelleen silmälläpidettävä.

Piirroksen kotiloa tavataan Suomessa vain Kuokkalan Ylistönrinteellä. Laji 
on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Muut esillä olevat lajit ovat esimerk-
kejä Jyväskylässä tavattavista lajeista, joiden kannat ovat elpyneet: Tiltaltti, 
pohjantikka ja saukko arvioitiin vuonna 2015 elinvoimaisiksi lajeiksi.Liito-
orava ei ole enää uhanalainen mutta edelleen silmälläpidettävä.
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PohjantikkaPohjantikka

SaukkoSaukko
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Haapaa tapaa monenlaisella maapohjalla koko maassa, mutta jyke-
väksi kasvaakseen se vaatii ravinteikkaan kasvualustan. Met-
siemme pinta-alasta haapavaltaisia on 0.3 %. Lajin osuus puuston
tilavuudesta on 1 %.

Metsätalous on kaihtanut haapaa, koska sen avulla leviää mäntyjä
tuhoava sieni, männynversoruoste. Aivan viime vuosina haapaakin
on opittu hyödyntämään teollisuuspuuna, ja nopeakasvuinen ja-
loste, hybridihaapa tuottaa nopeammin ja enemmän kuin muiden
puiden viljely. Haapaa ei välttämättä enää väheksytä metsänkasva-
tuksessa eikä hakkuissa.

Lieneekö tilanteesta hyötyä vai haittaa luonnon monimuotoisuu-
delle? Haavan kuori ja lehdet ovat monen nisäkkään ja hyönteisen
mieliruokaa ja usein koloinen runko lukuisten lintujen ja nisäkkäiden
mainio pesäpaikka. Vanhat rungot ovat jäkälien ja sammalten oiva
kasvualusta, ja kalkkipitoinen lehtikarike lannoittaa maaperää.

Haapaa tapaa monenlaisella maapohjalla koko maassa, mutta jyke-
väksi kasvaakseen se vaatii ravinteikkaan kasvualustan. Met-
siemme pinta-alasta haapavaltaisia on 0.3 %. Lajin osuus puuston
tilavuudesta on 1 %.

Metsätalous on kaihtanut haapaa, koska sen avulla leviää mäntyjä
tuhoava sieni, männynversoruoste. Aivan viime vuosina haapaakin
on opittu hyödyntämään teollisuuspuuna, ja nopeakasvuinen ja-
loste, hybridihaapa tuottaa nopeammin ja enemmän kuin muiden
puiden viljely. Haapaa ei välttämättä enää väheksytä metsänkasva-
tuksessa eikä hakkuissa.
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delle? Haavan kuori ja lehdet ovat monen nisäkkään ja hyönteisen
mieliruokaa ja usein koloinen runko lukuisten lintujen ja nisäkkäiden
mainio pesäpaikka. Vanhat rungot ovat jäkälien ja sammalten oiva
kasvualusta, ja kalkkipitoinen lehtikarike lannoittaa maaperää.

Haavan lehti on suuri ja tankea ja
lehtiruoti pitkä ja litistynyt. Lehti havi-
see helposti heikossakin tuulessa.
Heiluminen edistää veden haihtumista
lehdistä ja siten puun kykyä ottaa lisää
ravinteita maasta. Syksyn lehdissä on
usein komeat ruskan värit.

Haavan lehti on suuri ja tankea ja
lehtiruoti pitkä ja litistynyt. Lehti havi-
see helposti heikossakin tuulessa.
Heiluminen edistää veden haihtumista
lehdistä ja siten puun kykyä ottaa lisää
ravinteita maasta. Syksyn lehdissä on
usein komeat ruskan värit.

Haavanlehtikuoriaisen valkea, musta-
täpläinen toukka syö haavan lehtiä.
Haavanlehtikuoriaisen valkea, musta-
täpläinen toukka syö haavan lehtiä.
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Maapallolla on sen joitakin miljardeja vuosia kestäneen historian ku-
luessa ollut useita jääkausiaikoja. Kukin niistä on kestänyt kymmeniä
miljoonia vuosia ja koostunut useista jääkausista välivaiheineen.
Ilmaston ailahtelun syyksi arvellaan maapallon ja auringon välisen
aseman vaihtelua määräajoin.

Suomen maankamarassa on jälkiä ainakin viidestä eri jääkaudesta.
Näistä vanhin on ollut yli 500 000 vuotta sitten. Elämme nyt yhden
jääkausiajan alkupuolen yhtä välivaihetta. Edellinen välivaihe päättyi
noin 115 000 vuotta sitten, jolloin siis alkoi viimeisin jääkausi.

Kilometrien paksuisen mannerjään sulamisvaiheessa vesi peitti al-
leen valtaosan Keski-Suomesta. Jyväskylän seudulla vesi ylti enim-
millään nykyisen 150-153 metrin tasoon, missä olemme juuri nyt.
Oheiset kivikot ovat noin 9 800 vuoden takaisen ranta-
tyrskyjen työtä.

Yoldiameren
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Sulavedet huuhtoivat maanviljelyyn sopivat
hienojakoiset maat mäkirinteiltä laaksoihin.
Moreenimäkien laet säilyivät viljelykelpoisina,
koska ne paljastuivat suoraan mannerjään

Sulavedet huuhtoivat maanviljelyyn sopivat
hienojakoiset maat mäkirinteiltä laaksoihin.
Moreenimäkien laet säilyivät viljelykelpoisina,
koska ne paljastuivat suoraan mannerjään

Ylin ranta (Yoldiameri) noin 152 mYlin ranta (Yoldiameri) noin 152 m

Huuhtoutumaton lakialueHuuhtoutumaton lakialue

Ancylusjärvi noin 130 mAncylusjärvi noin 130 m

Muinais-Päijänne 103 mMuinais-Päijänne 103 m

Nyky-Päijänne 78 mNyky-Päijänne 78 m



17. Elämää lahopuulla
Lahopuu on yksi tärkeimmistä metsän monimuotoisuuden 
ylläpitäjistä: Suomen metsissä elävistä lajeista noin neljännes 
on jossain elinkiertonsa vaiheessa riippuvainen lahopuusta. 
Lahopuu tarjoaa sopivia elinympäristöjä mm. lahottajasienille, 
hyönteisten toukille ja puiden pinnalla eläville sammalille. 

Tällä paikalla olevalla harmaalepän pökkelöllä kasvaa 
arinakääpä (Phellinus igniarius sensu lato), joka muodostaa 
kiilamaisen muotoisia ruskeita lakkeja lahoavien lehtipuiden 
pintaan. Arinakäävän alapinnalla oleva pillipinta on 
kanelinruskea. 

Kantokääpä (Fomitopsis pinicola) ja taulakääpä (Fomes 
fomentarius) ovat arinakäävän tavoin yleisiä lahottajasieniä. 
Kaikki kolme kääpälajia muodostavat puun pintaan kovia 
i t iöemiä el i  lakkeja. Kantokäävän tunnistaa lakin 
mustanharmaasta yläpinnasta, jossa on oranssi vyö ja joskus 
vaalea reunus.Taulakääpä taas on väritykseltään vaalea, 
yleisimmin tuhkanharmaa.

Keksitkö kuvausten perusteella, mikä 
näistä käävistä on arina- kanto- ja mikä 
taulakääpä?

Entä jos käävän löytäessään haistaa 
sen alapintaa? Pistävän tuoksuinen 
kantokääpä ja kuoreelta tai kurkulta 
tuoksuva taulakääpä on helppo 
tunnistaa myös tuoksun perusteella.

YMPÄRISTÖNSUOJELU 2016
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