
1. Metsäkortekorpi1. Metsäkortekorpi
Suomen maapinta-alasta alkujaan noin kolmanneksen kattaneet suot
ovat syntyneet viimeistä jääkautta seuranneiden noin 10 000 vuoden
kuluessa.

Soista noin puolet on tämän korpinotkelman tavoin saanut alkunsa
tavallisesta metsämaasta sen vettyessä pohja- tai pintaveden kohoa-
misen seurauksena. Ilmiötä ei enää juuri esiinny. Noin 40 % soista on
syntynyt meren tai järven alta paljastuneen maan kehittyessä saman-
tien suoksi. Prosessi toimii Pohjanlahden rannoilla edelleen.

Vähäisen tulvamaiden soistumisen osuus pois lukien loput 5-10 % on
vesistöjen umpeenkasvun perua. Polulla myöhemmin vastaan tuleva
Niemijärven suo on syntynyt siten.

Soiden neljä päätyyppiryhmää korvet, rämeet, nevat ja letot jakaantu-
vat edelleen kymmeniksi suotyypeiksi. Korpia on niiden ohutturpei-
suuden ja kohtalaisen viljavuuden vuoksi raivattu runsaasti pelloksi ja
ojitettu metsätalouden tarpeisiin.

Suomen maapinta-alasta alkujaan noin kolmanneksen kattaneet suot
ovat syntyneet viimeistä jääkautta seuranneiden noin 10 000 vuoden
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suuden ja kohtalaisen viljavuuden vuoksi raivattu runsaasti pelloksi ja
ojitettu metsätalouden tarpeisiin.
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2. Muurahaiset ja palokärki2. Muurahaiset ja palokärki
Jopa 20 mm:n pituiset hevosmuurahaiset kovertavat pesänsä usein
kuusen rungon sisään, vuosilustojen väliin. Pesä voi ulottua jopa 10
metrin korkeuteen. Joskus laji majailee seinähirsissä.

Pesän olon tässä puussa paljastavat palokärjen puun kylkeen hak-
kaamat kolot. Lintu on etsinyt muurahaisia ravinnokseen. Palokärki
penkoo myös kekomuurahaisten pesiä, ja keloista ja pökkelöistä se
kaivelee hyönteistoukkia. Linnun pitkä, tahmea ja väkäsekäs kieli
tavoittaa saaliin ahtaistakin raoista.

Palokärkeä on pidetty perinteisesti erämetsien asukkina. Linnun le-
vinneisyys Suomessa painottuu kuitenkin maan eteläpuolis-koon, ja
osaa se elää kaupungissakin. Lintu on repinyt vanhoja koivuja tuohet-
tomaksi aivan Jyväskylän keskustassa. Sopeutumiskykynsä ansiosta
palokärkikantamme on säilynyt melko vahvana (noin 10 000 paria).

Jopa 20 mm:n pituiset hevosmuurahaiset kovertavat pesänsä usein
kuusen rungon sisään, vuosilustojen väliin. Pesä voi ulottua jopa 10
metrin korkeuteen. Joskus laji majailee seinähirsissä.

Pesän olon tässä puussa paljastavat palokärjen puun kylkeen hak-
kaamat kolot. Lintu on etsinyt muurahaisia ravinnokseen. Palokärki
penkoo myös kekomuurahaisten pesiä, ja keloista ja pökkelöistä se
kaivelee hyönteistoukkia. Linnun pitkä, tahmea ja väkäsekäs kieli
tavoittaa saaliin ahtaistakin raoista.

Palokärkeä on pidetty perinteisesti erämetsien asukkina. Linnun le-
vinneisyys Suomessa painottuu kuitenkin maan eteläpuolis-koon, ja
osaa se elää kaupungissakin. Lintu on repinyt vanhoja koivuja tuohet-
tomaksi aivan Jyväskylän keskustassa. Sopeutumiskykynsä ansiosta
palokärkikantamme on säilynyt melko vahvana (noin 10 000 paria).
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Muurahaisista myös ns. viholaiset (Suomessa 10 lajia)
pesivät mm. lahopuussa. Viholaiset eroavat muista muu-
rahaisista siinä, että niillä on taka-puolessaan myrkky-
pistin ja keskiruumiissa kaksi jaoketta muiden muura-
haisten yhden sijaan.
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pistin ja keskiruumiissa kaksi jaoketta muiden muura-
haisten yhden sijaan.



3. Kallioperän kivilajit3. Kallioperän kivilajit
Kivilajeja on kolmenlaisia:

1. ovat muodostuneet maan uumenista työntyneen su-
lan kiviaineksen jähmettyessä maankuoren sisässä (syväkivet, kuten
graniitti ja dioriitti) tai maan pinnalla (pintakivet, kuten basaltti).

2. ovat saaneet alkunsa aiempien kivien rapautu-
mistuotteista, jotka ovat kulkeutuneet vesistöjen pohjalle ja kiinteyty-
neet siellä (mm. kalkki-, hiekka- ja savikivi).

3. ovat syntyneet toisten kivilajien kiteytyessä
uudelleen maankuoren korkeiden lämpötilojen, paineiden ja liikunto-
jen vaikutuksesta. Esim. gneissit ovat syntyneet syvä- tai sedimentti-
kivistä ja marmori kalkkikivestä.

Allasi olevan kallion kuutiomainen lohkeilu kertoo sen kivilajin olevan
graniittia.

Magmakivet

Sedimenttikivet

Metamorfiset kivet
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lan kiviaineksen jähmettyessä maankuoren sisässä (syväkivet, kuten
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jen vaikutuksesta. Esim. gneissit ovat syntyneet syvä- tai sedimentti-
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Kivilajit koostuvat kivennäisistä
eli mineraaleista. Esimerkiksi
graniitin pääkivennäisiä ovat
maasälpä, kvartsi ja biotiitti.
Graniitin väri vaihtelee sisältä-
mänsä maasälvän värin mu-
kaan. Useimmiten se on puner-
tava tai harmaa.
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4. Metsänhoidosta4. Metsänhoidosta
Tämän rastipaikan lähimetsää harvennettiin talvella 1986. Harvennus
edistää paikalle jäävän puuston auringonvalon ja ravinteiden saantia
ja kiihdyttää siten runkojen paksuuskasvua.

Kuusikon harvennuksessa on riskinsä, koska puiden juuret ovat laa-
keasti lähellä maan pintaa. Väljentyneen tilan vuoksi voimistuva tuuli
kaataa etenkin pehmeillä mailla puita helposti lisää, ja koneellinen
puunkorjuu voi kolhia juuria ja runkoja. Vaurioiden kautta puihin iske-
vät sienitaudit, ja tautisuus altistaa puut tuhohyönteisille.

Tälläkin paikalla tuuli kaatoi puita hakkuun jälkeen lisää. Ko-
konaisuutena ajatellen kaupungin metsien käsittely on varovaista ja
pienpiirteistä. Luonnossa ulkoilu- ja muussa mielessä liikkuvien asuk-
kaiden sekä luonnon monimuotoisuuden tarpeita otetaan korostetusti
huomioon.

Tämän rastipaikan lähimetsää harvennettiin talvella 1986. Harvennus
edistää paikalle jäävän puuston auringonvalon ja ravinteiden saantia
ja kiihdyttää siten runkojen paksuuskasvua.

Kuusikon harvennuksessa on riskinsä, koska puiden juuret ovat laa-
keasti lähellä maan pintaa. Väljentyneen tilan vuoksi voimistuva tuuli
kaataa etenkin pehmeillä mailla puita helposti lisää, ja koneellinen
puunkorjuu voi kolhia juuria ja runkoja. Vaurioiden kautta puihin iske-
vät sienitaudit, ja tautisuus altistaa puut tuhohyönteisille.

Tälläkin paikalla tuuli kaatoi puita hakkuun jälkeen lisää. Ko-
konaisuutena ajatellen kaupungin metsien käsittely on varovaista ja
pienpiirteistä. Luonnossa ulkoilu- ja muussa mielessä liikkuvien asuk-
kaiden sekä luonnon monimuotoisuuden tarpeita otetaan korostetusti
huomioon.

Kirjanpainaja on varttuneiden kuu-
sikoiden tuholainen. Se lisääntyy
etenkin metsässä makaavissa
tuoreissa rungoissa.

Runsaaksi ryöpsähtänyt kuoriais-
kanta on vaaraksi myös pystypuil-
le. Laki kieltää varastoimasta ha-
vupuutavaraa metsässä peittämät-
tä tai kuorimatta yli kesän ja vel-
voittaa korjaamaan myrskypuut
metsästä pois.

Kirjanpainaja on varttuneiden kuu-
sikoiden tuholainen. Se lisääntyy
etenkin metsässä makaavissa
tuoreissa rungoissa.
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kanta on vaaraksi myös pystypuil-
le. Laki kieltää varastoimasta ha-
vupuutavaraa metsässä peittämät-
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5. Mustikkakangas5. Mustikkakangas
Suomalaisen metsän viljavuuden mukaiset kuusi päätyyppiä ovat leh-
to, lehtomainen kangas, tuore kangas, kuivahko kangas, kuiva kan-
gas ja karukkokangas.

Näitä päätyyppejä vastaavat kullakin etelästä Lappiin vaihtuvalla vii-
dellä kasvillisuusvyöhykkeellä tietyt metsätyypit. Täällä Etelä-
Suomen vyöhykkeellä esimerkiksi tuoreen kankaan metsätyyppinä
on (MT) metsä.

MT-metsän valtapuu on kuusi. Koivu, kataja ja pihlaja menestyvät
myös, ja mäntykin, jos vain saa tarpeeksi valoa. Mustikan lisäksi muita
kenttäkerroksen tyyppilajeja ovat mm. metsätähti, lillukka, vanamo,
metsämaitikka, oravanmarja, kevätpiippo, metsälauha ja metsäimar-
re. Valtasammalia ovat seinä-, kerros- ja kynsisammalet.

mustikkatyypin
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mustikkatyypin

Pohjoisen, viileän ilmastovyöhyk-
keen havumetsän maannos on ns.
podsolia. Siinä on päällimmäisenä
maatuneista kasvinjäänteistä koos-
tuva .

Alla olevan kivennäismaan ylin osa
on huuhtoutumisen takia vaaleaksi
haalistunut .

Seuraavana on mm. rautaoksidin
punakeltaiseksi värjäämä, alaspäin
haalistuva ja
tämän alla muuttumaton pohjamaa.

humuskerros

uuttumiskerros

rikastumiskerros
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6. Vesistöjen umpeenkasvu6. Vesistöjen umpeenkasvu
Soistamme 5-10 % on syntynyt järvenlahtien, pikku järvien ja lampien
umpeenkasvun tuloksena. Ilmiö on käynnissä edelleen. Kaikkialta
maasta löytyy vesiä, joiden rantoja reunustaa rahkasammalpohjainen
saroja, ruohoja, varpuja ja pajuja kasvava hetteikkö.

Kasvireunus näyttää pysyvän paikallaan, mutta vuosikymmenten ja
-satojen kuluessa se on kuitenkin selvästi edennyt veden keskustaa
kohti. Viereisen Niemijärven, vai pitäisikö sanoa Niemisuon, osalta on
enää pieni avovesialue valloittamatta.

Ihminenkin on toimillaan tehostanut umpeenkasvua. Vanhin ja ilmei-
sesti merkittävin edistävä toimenpide on ollut järvenlasku viljelytarkoi-
tuksia varten. Teollisuuden, maa- ja metsätalouden ja asutuksen jäte-
vesien rehevöittämä vaikutus on myös edistänyt kasvillisuuden kehit-
tymistä.
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tuksia varten. Teollisuuden, maa- ja metsätalouden ja asutuksen jäte-
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7. Sarat ja rahkasammalet7. Sarat ja rahkasammalet
Maamme noin 90:stä saralajista lähes puolet on selviä suolajeja.
Saran erottaa heinästä sen yleensä 3-särmäinen, täyteinen varsi. Hei-
nän varsi on liereä, ontto ja nivelkohdistaan "solmuinen". Saroille omi-
naisia ovat myös kukkatähkään kehittyvät pullakot, joiden sisällä kyp-
syy pähkylähedelmä. Tällä suolla kasvava pullosara on yleinen kautta
maan mm. nevoilla ja luhtarannoilla.

Maan 37:sta rahkasammallajista muutaman tunnistaa helposti mm.
värin ja muiden erityispiirteiden perusteella, mutta enempi lajiston erit-
tely edellyttää asiantuntijan taitoja. Sammalissa on monenlaisia vih-
reitä, ruskeita, punaisia ja keltaisia sävyjä.

Sammalrihman yläosan kasvaessa vuodessa pituutta noin 10 mm
alaosa kuolee, lahoaa turpeeksi ja paksuntaa suon turvepatjaa noin
0.6 mm/v.

Maamme noin 90:stä saralajista lähes puolet on selviä suolajeja.
Saran erottaa heinästä sen yleensä 3-särmäinen, täyteinen varsi. Hei-
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Pullosaran tun-
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Rahkasammalten lehdissä on
elävien solujen lisäksi isoja,
kuolleita rahkasoluja, joiden
ansiosta sammal voi pidättää
itseensä vettä noin 25 kertaa
oman painonsa verran.
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8. Haapa haitaksi ja hyödyksi8. Haapa haitaksi ja hyödyksi
Monenlaisella maapohjalla kautta maan menestyvä haapa on usein
haitaksi metsätaloudelle, metsän ekonomialle, mutta hyödyksi met-
sän ekologialle.

Metsätalous kaihtaa puuta, koska se on mäntyjä viottavan versoruos-
tesienen väli-isäntä ja sitkeä juurivesojen muodostaja. Vesakoitumi-
sen estämiseksi haapa on usein tapana käsitellä kemikaalein tai kau-
lata eli kuivata pystyyn kuorimalla rungon alaosa.

Oman haapamme ja amerikanhaavan nopeakasvuinen risteymä oli
takavuosina tarjolla teollisuuspuuksi, mutta oli liian altis

(kovakuoriainen) aiheuttamille tuhoille.

Haapsastoukat ovat uhanalaisen perusravintoa.
Haavan kuori ja lehdet ovat monien nisäkkäiden mieliruokaa, ja koloi-
nen runko lukuisten lintujen ja nisäkkäiden mainio pesimispaikka. Van-
hat rungot ovat monien jäkälien ja sammalten oiva kasvualusta, ja
kalkkipitoinen lehtikarike lannoittaa maaperää.

runkohaap-
sasen

valkoselkätikan
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Etenkin Saimaan seudulla tavattava
on komea osoitus haavan muuta

luontoa rikastavasta merkityksestä. Perhosen,
kuten myös , toukat
elävät haavan lehdillä niitä syöden.

haapa-
perhonen

haavanlehtikuoriaisen
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Haavanlehtikuoriainen
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Haapaperhonen
luonnollisessa koossa



9. Lehto- vai lehtimetsä9. Lehto- vai lehtimetsä
Lehdon valtapuina ovat lehtimetsän tavoin koivut ja muut tutut lehti-
puut ja etelämpänä myös jalopuut lehmus, saarni, tammi ja vaahtera.
Mutta lehdon pääpuulajina voi olla myös kuusi.

Maaperän hajottajaeliöstönä lehdossa on kangasmaan sienien sijalla
runsas typpeä tuottava bakteeristo. Hapan humuskerros puuttuu.
Ravinteikas maa on mm. runsaan lieromäärän ansiosta kuohkeaksi
sekoittunutta ruskomaata, multaa.

Aluskasvistossa on runsaasti heiniä ja lehteviä ruohoja ja pensaita.
Lehdoissa viihtyvät myös monet saniaiset, mutta varvut ja jäkälät lä-
hes puuttuvat. Sammalisto on runsas, mutta ei muodosta kangasmail-
le ominaista yhtenäistä mattoa.

Metsistämme lehtoja on prosentin verran, ja enimmät niistä Etelä-
Suomessa. Niitä on raivattu paljon pelloksi ja istutettu kuusikoksi.

Lehdon valtapuina ovat lehtimetsän tavoin koivut ja muut tutut lehti-
puut ja etelämpänä myös jalopuut lehmus, saarni, tammi ja vaahtera.
Mutta lehdon pääpuulajina voi olla myös kuusi.

Maaperän hajottajaeliöstönä lehdossa on kangasmaan sienien sijalla
runsas typpeä tuottava bakteeristo. Hapan humuskerros puuttuu.
Ravinteikas maa on mm. runsaan lieromäärän ansiosta kuohkeaksi
sekoittunutta ruskomaata, multaa.

Aluskasvistossa on runsaasti heiniä ja lehteviä ruohoja ja pensaita.
Lehdoissa viihtyvät myös monet saniaiset, mutta varvut ja jäkälät lä-
hes puuttuvat. Sammalisto on runsas, mutta ei muodosta kangasmail-
le ominaista yhtenäistä mattoa.

Metsistämme lehtoja on prosentin verran, ja enimmät niistä Etelä-
Suomessa. Niitä on raivattu paljon pelloksi ja istutettu kuusikoksi.

Tämän lehtorinteen aluskasvilli-
suus on kivisyyden ja vähän va-
lon vuoksi vaatimaton. Lehtoisuu-
den ilmentäjiä kasvistossa ovat
mm. ja ,

, ja
.

suden- konnanmarja
näsiä lehtokuusama puna-
herukka
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10. Kuusikon monet hapot10. Kuusikon monet hapot
Kuusi saapui Suomeen jääkauden jälkeen idästä, saavutti Jyväskylän
tason 4 500 vuotta sitten ja levisi ajanlaskun alkuun mennessä liki ko-
ko maahan. Laji yleistyy edelleen luontaisesti tunkeutumalla muiden
puulajien vallitsemiin metsiin.

Kuusen oksiston muotona on yleensä ylöspäin kapeneva kartio. Lapin
kuusi on muodoltaan kapea "kynttiläkuusi". Tunturissa ja meren ran-
nalla näkee maata pitkin matavia mattokuusia. Muita erikoismuotoja
ovat mm. riippaoksainen käärmekuusi, paukurainen mukurakuusi,
tuulenpesäkuusi, tiheäoksainen kääpiökuusi ja keväällä keltakärki-
nen kultakuusi.

Kuusen neulaskarike muuttaa multavat maapohjat happamaksi pod-
solimaannokseksi. Tätä maaperän happamoitumista voi estää mm.
kulottamalla hakkuualueita ja suosimalla metsänuudistuksissa lehti-
puita.

Kuusi saapui Suomeen jääkauden jälkeen idästä, saavutti Jyväskylän
tason 4 500 vuotta sitten ja levisi ajanlaskun alkuun mennessä liki ko-
ko maahan. Laji yleistyy edelleen luontaisesti tunkeutumalla muiden
puulajien vallitsemiin metsiin.

Kuusen oksiston muotona on yleensä ylöspäin kapeneva kartio. Lapin
kuusi on muodoltaan kapea "kynttiläkuusi". Tunturissa ja meren ran-
nalla näkee maata pitkin matavia mattokuusia. Muita erikoismuotoja
ovat mm. riippaoksainen käärmekuusi, paukurainen mukurakuusi,
tuulenpesäkuusi, tiheäoksainen kääpiökuusi ja keväällä keltakärki-
nen kultakuusi.

Kuusen neulaskarike muuttaa multavat maapohjat happamaksi pod-
solimaannokseksi. Tätä maaperän happamoitumista voi estää mm.
kulottamalla hakkuualueita ja suosimalla metsänuudistuksissa lehti-
puita.
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Etelän lehtojen keväisen valko-
vuokkovalkeuden korvaa näillä
korkeuksilla . Kasvin
oksaalihappoa sisältävien lehtien
runsas maistelu voi aiheuttaa hait-
taa munuaisille ja kalsiumia si-
toessaan elimistön kalsiumva-
jauksen. Ohutlehtisenä käenkaali
kaihtaa suoraa auringonvaloa ja
viihtyy muhevan kuusikon varjos-
sa.

käenkaali

Etelän lehtojen keväisen valko-
vuokkovalkeuden korvaa näillä
korkeuksilla . Kasvin
oksaalihappoa sisältävien lehtien
runsas maistelu voi aiheuttaa hait-
taa munuaisille ja kalsiumia si-
toessaan elimistön kalsiumva-
jauksen. Ohutlehtisenä käenkaali
kaihtaa suoraa auringonvaloa ja
viihtyy muhevan kuusikon varjos-
sa.

käenkaali



11. Metsän uhanalaiset11. Metsän uhanalaiset
Suomen luonnosta on vuoden 1850 jälkeen hävinnyt 138 eläin- ja kas-
vilajia. Noin 42 000 nykylajistamme runsaan 200:n tila on arvioitu erit-
täin uhanalaiseksi ja runsaan 300:n vaarantuneeksi. Lisäksi tuhatkun-
ta lajia on silmälläpidon tarpeessa.

Uhanalaisuuden ensisijaisista aiheuttajista kolme selvästi suurinta
ovat metsien käsittely, niittyjen häviäminen ja monenmoinen rakenta-
minen.

Metsänhoitotoimet mm. vähentävät metsän sisältämän lahopuun
määrää ja muuttavat puulajisuhteita ja puuston ikärakennetta ja vaa-
rantavat siten noin 700:n lajin olemassaolon.

Lajien säilymisen kannalta on siis tärkeää jättää metsiä luonnontilaan.
Maamme kokonaismetsäalasta on suojeltuna noin viisi prosenttia,
eteläisen Suomen metsäalasta vain joitakin promilleja.

Suomen luonnosta on vuoden 1850 jälkeen hävinnyt 138 eläin- ja kas-
vilajia. Noin 42 000 nykylajistamme runsaan 200:n tila on arvioitu erit-
täin uhanalaiseksi ja runsaan 300:n vaarantuneeksi. Lisäksi tuhatkun-
ta lajia on silmälläpidon tarpeessa.

Uhanalaisuuden ensisijaisista aiheuttajista kolme selvästi suurinta
ovat metsien käsittely, niittyjen häviäminen ja monenmoinen rakenta-
minen.

Metsänhoitotoimet mm. vähentävät metsän sisältämän lahopuun
määrää ja muuttavat puulajisuhteita ja puuston ikärakennetta ja vaa-
rantavat siten noin 700:n lajin olemassaolon.

Lajien säilymisen kannalta on siis tärkeää jättää metsiä luonnontilaan.
Maamme kokonaismetsäalasta on suojeltuna noin viisi prosenttia,
eteläisen Suomen metsäalasta vain joitakin promilleja.

Luonnonmetsän tyypillisiä osia ja ominaisuuksia ovat mm. monilajinen ja
monenikäinen puusto, aihkipetäjät, lahopökkelöt, kelot ja maassa samma-
loituvat liekopuut.

Luonnonmetsän tyypillisiä osia ja ominaisuuksia ovat mm. monilajinen ja
monenikäinen puusto, aihkipetäjät, lahopökkelöt, kelot ja maassa samma-
loituvat liekopuut.
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12. Muurahaispesä12. Muurahaispesä
Muurahainen on pistiäinen, ja pistiäiset runsaslajisin hyönteislahkom-
me (noin 5 200 lajia). Muurahaisia meillä on noin 50 lajia, tunnetuimpia
niistä punamustat kekomuurahaiset eli ns. Formica rufa -ryhmä.

Muurahaisten kekopesän väestä valtaosa on lisääntymiskyvyttömiä
naaraita, . Ne rakentavat pesän, hankkivat ravinnon, hoita-
vat jälkeläisiä ja puolustavat yhdyskuntaa.

Keväästä alkaen kekoon syntyy isoja, siivellisiä koiraita eli
ja naaraita eli . Kuningatar käy parveilulennolla he-

delmöitymässä ja palaa entiseen pesään tai perustaa uuden ja keskit-
tyy munimiseen eläen jopa 20-vuotiaaksi.

Muurahaisen "munia", kotelokoppia, kerättiin ennen suuria määriä
häkkilintujen ja akvaariokalojen ruoaksi. Vuonna 1932 niitä vietiin
maastamme ulos 162 tonnia. Ammattikerääjät verottivat pesiä va-
roen, ettei niiden tuotanto ehtynyt.

työläisiä

kuhnurei-
ta kuningattaria
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koteloita suuria toukkiasuuria toukkia

pieniä toukkiapieniä toukkia

munia

toukat ja kotelot kehittyvät. Nämä vaativat vaiheensa mukaan erilaisia
lämpö- ja kosteusoloja, joten työläiset siirtelevät niitä paikasta toiseen.
toukat ja kotelot kehittyvät. Nämä vaativat vaiheensa mukaan erilaisia
lämpö- ja kosteusoloja, joten työläiset siirtelevät niitä paikasta toiseen.

Muurahaiskeossa ja sen alai-
sessa maaperässä on käytävä-
verkosto ja kammioita, joissa
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verkosto ja kammioita, joissa



13. Jääkauden merkkejä13. Jääkauden merkkejä
Muutaman vuosimiljardin ikäisen kallioperustamme muinaiset vuoris-
tot ovat kuluneet pois ajat sitten. Jäljellä on laakea puolitasanko eli
peneplaani, johon kallioperän liikunnot ovat ratkoneet monensuuntai-
sia murroslinjoja ja ruhjeita.

Viimeisin, 10 000 vuotta sitten hiipunut jääkausi ja sen yli kaksi kilo-
metriä paksu jäämassa hioi kallioperän ruhjepintoja ja irrotti niistä mu-
kaansa viereisenlaisia siirtolohkareita ja kuljetti kiviä satojenkin kilo-
metrien päähän.

Jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta jauhautui vähitellen monenko-
koisia jakeita sisältävää maa-ainesta, . Pohjamoreeni on
jään alle kasautunutta ja pintamoreeni jäämassan sulaessa sen si-
sästä vapautunutta ainesta.

moreenia

Muutaman vuosimiljardin ikäisen kallioperustamme muinaiset vuoris-
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Harjutkin syntyivät jääkauden
töistä; varsinaiset pitkittäisharjut
(mm. Punkaharju) mannerjään
rakoihin ja tunneleihin ja "poikit-
taisharjut" eli päätemoreenit
(mm. Muuramenharju) paikallaan
pysytelleen mannerjään laitaan.

Harjutkin syntyivät jääkauden
töistä; varsinaiset pitkittäisharjut
(mm. Punkaharju) mannerjään
rakoihin ja tunneleihin ja "poikit-
taisharjut" eli päätemoreenit
(mm. Muuramenharju) paikallaan
pysytelleen mannerjään laitaan.
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Vettä

Vettä

Pitkittäisharjuja



14. Laaksoa ja kukkulaa14. Laaksoa ja kukkulaa
Kallioperän lohkeilujen vuoksi Jyväskylän maisemissa on nähtävissä
kohtalaisia korkeuseroja. Ylin kohta on Taka-Keljon radioaseman ta-
kainen Pirttimäki (249 m) ja alin Päijänne (78 m). Tämän Majamäen
laki on 133 m:ssä, läheisen Roninmäen 225 m:ssä, Laajavuoren 227
m:ssä. Keskustan Harju yltää 140 m:iin.

Maakunnan ylänkö löytyy Multian-Pylkönmäen-Karstulan akselilta,
missä korkeimmat mäet yltävät 250-260 m:iin. Siellä myös maan pe-
rustaso on korkeammalla, joten seudut eivät ole "vuorisia", kuten Päi-
jänteen äärellä, vaan paremminkin loivaa vaaramaisemaa.

Pikku vuortemme rinteet ovat yleensä kallioisia tai kivikkoisia muinais-
ten suurmerien ja -järvien huuhdottua hienojakoiset maat rinteiltä laak-
soihin ja vesien varsille, minne sittemmin keskittyi maanviljelys. Toi-
nen peltojen paikka on moreenimäkien laet, jotka paljastuivat suoraan
mannerjään alta ilman, että sulavedet olisivat päässeet niitä liotta-
maan.

Kallioperän lohkeilujen vuoksi Jyväskylän maisemissa on nähtävissä
kohtalaisia korkeuseroja. Ylin kohta on Taka-Keljon radioaseman ta-
kainen Pirttimäki (249 m) ja alin Päijänne (78 m). Tämän Majamäen
laki on 133 m:ssä, läheisen Roninmäen 225 m:ssä, Laajavuoren 227
m:ssä. Keskustan Harju yltää 140 m:iin.

Maakunnan ylänkö löytyy Multian-Pylkönmäen-Karstulan akselilta,
missä korkeimmat mäet yltävät 250-260 m:iin. Siellä myös maan pe-
rustaso on korkeammalla, joten seudut eivät ole "vuorisia", kuten Päi-
jänteen äärellä, vaan paremminkin loivaa vaaramaisemaa.

Pikku vuortemme rinteet ovat yleensä kallioisia tai kivikkoisia muinais-
ten suurmerien ja -järvien huuhdottua hienojakoiset maat rinteiltä laak-
soihin ja vesien varsille, minne sittemmin keskittyi maanviljelys. Toi-
nen peltojen paikka on moreenimäkien laet, jotka paljastuivat suoraan
mannerjään alta ilman, että sulavedet olisivat päässeet niitä liotta-
maan.

Laajavuoren ns. Kansanrinne viettää
600 metrin matkalla 97 m eli 162
m/km. Jyrkemmät rinteet Jyväskyläs-
sä löytyvät Sarvivuoresta, missä pudo-
tusta Päijänteen jäälle on 224 m/km
ja Hanhiperästä, jossa kyytiä tulee
Hanhijärven jäälle enimmillään 207
m/km.

Laajavuoren ns. Kansanrinne viettää
600 metrin matkalla 97 m eli 162
m/km. Jyrkemmät rinteet Jyväskyläs-
sä löytyvät Sarvivuoresta, missä pudo-
tusta Päijänteen jäälle on 224 m/km
ja Hanhiperästä, jossa kyytiä tulee
Hanhijärven jäälle enimmillään 207
m/km.
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15. Tuomi on ruusu15. Tuomi on ruusu
Ruusukasvien heimo ( ) sisältää Suomessa 22 sukua ja niis-
sä noin 130 lajia puita, pensaita ja yleensä monivuotisia ruohoja. Tuo-
mien lisäksi heimoon kuuluvat mm. angervot, vatukat, ruusut, kellu-
kat, hanhikit, mansikat, poimulehdet, omenapuut ja pihlajat.

Tuomi kasvaa karuja paikkoja lukuunottamatta koko maassa viihtyen
parhaiten eteläisen Suomen multavissa lehdoissa. Keskikokoisena
puuna tuomi tulee harvoin 12 metriä korkeammaksi. Se muodostaa
helposti tyvi-, oksa- ja juurivesoja ja kasvaa siksi usein pensasmaise-
na.

Valkeat kukat aukeavat touko-kesäkuussa. Mustat luumarjat kypsy-
vät heinä-elokuussa. Niiden maku on imelän kitkerä, mutta ne eivät
ole myrkyllisiä. Puun kuoressa on väkevä tuoksu puun tuottaman

hajoamistuotteiden vuoksi. Evoluutio lienee kehittänyt
hajun karkoittamaan kuorta ja puiden versoja syövät eläimet.

Rosaceae

amygdaliinin

Ruusukasvien heimo ( ) sisältää Suomessa 22 sukua ja niis-
sä noin 130 lajia puita, pensaita ja yleensä monivuotisia ruohoja. Tuo-
mien lisäksi heimoon kuuluvat mm. angervot, vatukat, ruusut, kellu-
kat, hanhikit, mansikat, poimulehdet, omenapuut ja pihlajat.

Tuomi kasvaa karuja paikkoja lukuunottamatta koko maassa viihtyen
parhaiten eteläisen Suomen multavissa lehdoissa. Keskikokoisena
puuna tuomi tulee harvoin 12 metriä korkeammaksi. Se muodostaa
helposti tyvi-, oksa- ja juurivesoja ja kasvaa siksi usein pensasmaise-
na.

Valkeat kukat aukeavat touko-kesäkuussa. Mustat luumarjat kypsy-
vät heinä-elokuussa. Niiden maku on imelän kitkerä, mutta ne eivät
ole myrkyllisiä. Puun kuoressa on väkevä tuoksu puun tuottaman

hajoamistuotteiden vuoksi. Evoluutio lienee kehittänyt
hajun karkoittamaan kuorta ja puiden versoja syövät eläimet.

Rosaceae

amygdaliinin

Tuoksustaan huolimatta tuomi peittyy alkukesästä
usein valkeaan harsoon. Tuhannet

toukat ovat kutoneet suojaverkon ja syövät sen alla
kasvin lehdettömäksi. Puu on heinäkuun loppuun men-
nessä jo yleensä saanut uuden lehvästön.

tuomenkehrääjä-
koin
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16. Maisemat muuttuvat16. Maisemat muuttuvat
Tällä paikalla sijaitsi ennen peltotilkku ja sitä ennen ehkä metsään rai-
vattu kaskiaho. Peltokäytön loputtua reuna- ja ojanvarsipensasto laa-
jensivat alaansa, ja aukko olisi aikanaan muuntunut takaisin metsäk-
si. Paikan valtasi kuitenkin golfviheriö kylvöheinineen.

Muutos on esimerkki viime vuosikymmenten maanlaajuisesta ilmiös-
tä. Peltoja on muuallakin paljon metsitetty, otettu rakennusmaaksi tai
jätetty heitteille. Samalla on kadonnut paljon perinteisen kulttuuriym-
päristön maisemia, kasveja ja eläimiä. Aiempi, vastaava agraariym-
päristön eliölajistoa köyhdyttävä muutos oli niittytalouden korvautumi-
nen peltoviljelyllä.

Golfnurmien hoidosta voi koitua ympäristöhaittaa. Normaalioloissa
tällä kentällä ei ole juuri tarvetta käyttää rikkaruohomyrkkyjä, mutta
vuosittain useasti kylvetyt lannoitteet voivat osaltaan rehevöittää vihe-
riön ulkopuolisia vesiä.

Tällä paikalla sijaitsi ennen peltotilkku ja sitä ennen ehkä metsään rai-
vattu kaskiaho. Peltokäytön loputtua reuna- ja ojanvarsipensasto laa-
jensivat alaansa, ja aukko olisi aikanaan muuntunut takaisin metsäk-
si. Paikan valtasi kuitenkin golfviheriö kylvöheinineen.

Muutos on esimerkki viime vuosikymmenten maanlaajuisesta ilmiös-
tä. Peltoja on muuallakin paljon metsitetty, otettu rakennusmaaksi tai
jätetty heitteille. Samalla on kadonnut paljon perinteisen kulttuuriym-
päristön maisemia, kasveja ja eläimiä. Aiempi, vastaava agraariym-
päristön eliölajistoa köyhdyttävä muutos oli niittytalouden korvautumi-
nen peltoviljelyllä.

Golfnurmien hoidosta voi koitua ympäristöhaittaa. Normaalioloissa
tällä kentällä ei ole juuri tarvetta käyttää rikkaruohomyrkkyjä, mutta
vuosittain useasti kylvetyt lannoitteet voivat osaltaan rehevöittää vihe-
riön ulkopuolisia vesiä.

Oheisten heinien golfviheriölle sopi-
via piirteitä ovat mm. monivuotisuus
ja monimuotoisuus, hyvä tallauksen
ja leikkauksen sieto sekä leviäminen
rönsyjen avulla. Nyt "millin koneella"
leikatut heinät kasvavat luonnonolois-
sa jopa 70-100 cm:n korkuisiksi.

Oheisten heinien golfviheriölle sopi-
via piirteitä ovat mm. monivuotisuus
ja monimuotoisuus, hyvä tallauksen
ja leikkauksen sieto sekä leviäminen
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sa jopa 70-100 cm:n korkuisiksi.
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17. Kivilouhimo17. Kivilouhimo
Tästä kallioperän arpipaikasta on louhittu joskus ns. "mustaa graniit-
tia". Kaupallisesta nimestään poiketen kivilaji on itseasiassa
tai gabroa, jotka kyllä graniitin tavoin ovat ns. syväkiviä.

Jyväskylän dioriitin päämineraali on plagioklaasi ja muina aineksina
sarvivälke, biotiitti ja kvartsi. Kiven pohjaväri on harmaa, ja siinä on
tummia täpliä. Kiillotettuna kivi on lähes musta.

Dioriitteja louhitaan kotimaan käyttöön ja vientiin. Ne ovat tumman ja
tasaisen värinsä vuoksi kysyttyjä hauta-, veistos- ja rakennuskivinä.
Jyväskylän dioriitista on tehty mm. Helsingissä Mannerheimintien var-
rella sijaitseva Paasikiven patsas.

Kuokkalan kiveä on louhittu monista kohdista. Toiminta on nyt ohi, ja
louhoskasat odottavat tasaajaansa. Ne voivat olla vaaranpaikkoja
mm. lapsille. Entisajan louhijoita eivät rasittaneet nykyisen maa-
aineslain sisältämät siistimisvelvoitteet.

dioriittia
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sarvivälke, biotiitti ja kvartsi. Kiven pohjaväri on harmaa, ja siinä on
tummia täpliä. Kiillotettuna kivi on lähes musta.

Dioriitteja louhitaan kotimaan käyttöön ja vientiin. Ne ovat tumman ja
tasaisen värinsä vuoksi kysyttyjä hauta-, veistos- ja rakennuskivinä.
Jyväskylän dioriitista on tehty mm. Helsingissä Mannerheimintien var-
rella sijaitseva Paasikiven patsas.

Kuokkalan kiveä on louhittu monista kohdista. Toiminta on nyt ohi, ja
louhoskasat odottavat tasaajaansa. Ne voivat olla vaaranpaikkoja
mm. lapsille. Entisajan louhijoita eivät rasittaneet nykyisen maa-
aineslain sisältämät siistimisvelvoitteet.

dioriittia

Kivilajien jako kalkkipitoisuuden ja rapau-
tuvuuden pohjalta ns. il-
maisee niiden käyttökelpoisuuden kasvilli-
suuden ravinnetarpeiden kannalta.

hyvyysluokkiin
Kivilajien jako kalkkipitoisuuden ja rapau-
tuvuuden pohjalta ns. il-
maisee niiden käyttökelpoisuuden kasvilli-
suuden ravinnetarpeiden kannalta.
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III luokkaIII luokka

graniitti, gneissigraniitti, gneissi



18. Leppämetsä18. Leppämetsä
Metsiemme pinta-alasta on tämän paikan kaltaisia leppävaltaisia alo-
ja vajaat 1 %. Metsikön pääpuulaji suosii kuohkeita mai-
ta ja esiintyy meillä kautta maan etelään painottuen. Laji on pioneeri-
puu, joka koivun ja haavan kanssa kilvan valtaa myrskytuhon, kulon
tai avohakkuun (ennen myös kaskeamisen) paljastaman maan.

Toinen leppämme, , kasvaa maan etelä- ja keskiosan pu-
ronotkoissa, avovesien rannoilla ym. ravinteisilla, märillä mailla. Laji
seuraa maan kohotessa siirtyvää meren rantaa ja säilyy sisämaassa
laikuittain parhailla kasvupaikoilla.

Lepän juurinystermissä elävä sädesieni pystyy sitomaan ilmakehän
typpeä, yhtä elävän luonnon keskeistä ravinnetta. Osa aineesta kuluu
puun omiin tarpeisiin, mutta ylijäämä koituu muiden hyödyksi. Leppä
pudottaa lehtensä vihreinä, joten sen lehtikarike on typpipitoista. Lajin
käyttö metsän sekapuuna vähentää lannoituksen tarvetta.

harmaaleppä

tervaleppä

Metsiemme pinta-alasta on tämän paikan kaltaisia leppävaltaisia alo-
ja vajaat 1 %. Metsikön pääpuulaji suosii kuohkeita mai-
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Leppäkertun leppälinnun leppä-
rouskun

, ja
elämä eivät ole leppäpuuhun

sidottuja. Eliöiden yhteinen tekijä on
väri. Vastakuoritun lepän vaalea pinta
muuttuu punaruskeaksi. Kuoresta voi
uuttaa ruskeaa, punaista ja mustaa
väriä kankaiden koristukseksi.

Leppäkertun leppälinnun leppä-
rouskun
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19. Jäkälää ja sientä19. Jäkälää ja sientä
Jäkälän rakenneosat, sinilevä ja sieni, elävät toisiaan hyödyttävässä

. Levän lehtivihreä yhteyttää ilmasta vettä ja hiilidioksi-
dia ja tekee sienelle hiilihydraatteja. Lisäksi levä haalii itseensä ilma-
kehän typpeä. Sieni puolestaan imee ja varastoi vettä sekä suojaa
levää liialta valolta ja paahteelta.

Jäkäliä kasvaa kautta maailman puiden, kivien ja kallioiden pinnoilla
ja karulla maalla. Ne ja sammalet ovat äärevien olojen ensi asuttajia,
jotka luovat kasvualustaa muidenkin tulla.

Sienillä on parisuhteita myös muiden metsäkasvien kanssa. Rouskut,
haperot, tatit, valmuskat, kärpässienet, seitikit jne. kasvattavat näiden
juuren pinnalle tai sisään rihmaston, sienijuuren eli , jonka
avulla ne saavat kasveista itseensä hiilihydraatteja. Puut, pensaat,
varvut ja ruohot puolestaan ottavat maasta veden ja ravinteet juu-
risienensä avulla.

symbioosissa

mykoritsan
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Yhteiseläjien lisäksi metsästä löytyy loisia. Sienirihman tai sen seuralais-
männyn varassa ilmeisesti näille mitään vastalahjaksi antamatta elävät
lehtivihreättömät , ja .mäntykukka harajuuri metsänemä

Yhteiseläjien lisäksi metsästä löytyy loisia. Sienirihman tai sen seuralais-
männyn varassa ilmeisesti näille mitään vastalahjaksi antamatta elävät
lehtivihreättömät , ja .mäntykukka harajuuri metsänemä
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Mäntykukka

Harajuuri

Metsänemä



20. Välttämätön vesi20. Välttämätön vesi
Kalliomaiden kasvillisuus ja muu elämä ovat vähäistä etenkin veden
puutteen vuoksi. Sadevedet valuvat kalliota pitkin nopeasti pois, eikä
irtomaata vailla oleva pintakallio säilö sen paremmin pohjavettäkään.

Karuja ovat myös hiekka- ja soramaat, vaikka ovatkin parhaita pohja-
veden kerääjiä ja varastoja. Karkearakeisen pintamaan helposti lä-
päisevä vesi painuu syvempiin kerroksiin. Maan uumenissa pohjavet-
tä löytyy myös kallion raoista ja halkeamista.

Hienojakoisia mineraali- ja ravinnepartikkeleita sisältävä moreenimaa
pidättää enemmän vettä, joten sillä versoo monimuotoisempi elämä.

Kalliomaiden kasvillisuus ja muu elämä ovat vähäistä etenkin veden
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päisevä vesi painuu syvempiin kerroksiin. Maan uumenissa pohjavet-
tä löytyy myös kallion raoista ja halkeamista.

Hienojakoisia mineraali- ja ravinnepartikkeleita sisältävä moreenimaa
pidättää enemmän vettä, joten sillä versoo monimuotoisempi elämä.
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Luontopolkukierros on päätöksessään.
Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.
Luontopolkukierros on päätöksessään.
Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.

Makea vesi Suomen luonnossa:

ilmakehä 3 km3ilmakehä 3 km3

elollinen luonto 10 km3elollinen luonto 10 km3 sade
vuosittain

210 km3

sade
vuosittain

210 km3

maaperä
150 km3

maaperä
150 km3

1000 km31000 km3

pohja
ve

si

kallio

järvet

250 km3

järvet

250 km3

joet
1 km3

joet
1 km3
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