
LUMOMETSÄN TUVAN METSÄOPETUSPOLKU 

 

 

POLUN KÄYTTÄJÄLLE 

 

Metsäopetuspolku sijaitsee Mänttä-Vilppulan Parkkivuoressa noin kilometrin 

päässä Vilppulan keskustasta osoitteessa Hopunmäentie 18. Polku on hyvien 

liikenneyhteyksien varrella, mikä mahdollistaa isojenkin ryhmien käynnit. 

Tähän opinnäytetyöprojektina tehdyn polun toteutukseen ottivat osaa 

Lumometsän Tupa ja Mäntän Seudun Eräpirkat Ry, joille kuuluu kiitos 

myönteisestä asenteesta erityisesti lasten ja nuorten mutta myös aikuisten 

metsäkasvatukseen. 

 

Reitin kokonaispituus on 1,2 km ja se kulkee noudattamalla paikalla sijaitsevan 

puulajipuiston polkuverkostoa. Polun 9 rastia on merkitty numeropaaluin reitin 

varrelle. Reitti alkaa Lumometsän Tuvalle tultaessa pihapiirin vasemmalta 

puolelta ja päättyy puiston alapuolella olevan järven rantaan. Jokaisen rastin 

kohdalla on aiheesta lyhyt esittely ja kolme tasoltaan erilaista tehtävää. 

Aiheeseen liittyvää taustatietoa voi lukea mobiililaitteella esittelyn jälkeisestä 

QR-koodista. 

 

Tarvittava polkumateriaali löytyy internetistä osoitteesta 

http://www.lumometsantupa.fi. Sivulta löytyvistä linkeistä ensimmäinen 

sisältää esittelyn, kartan ja tehtävät ja toinen tehtävien vastaukset. 

 

 

YHTEENVETO KOHTEISTA 

 

Metsäopetuspolun varrella on kaikkiaan yhdeksän kohdetta: 

 

1. Puulajipuisto 

2. Metsä ympäristönä 

3. Lajituntemus: Käävät 

4. Puusta energiaa 

5. Lajituntemus: Puut 

6. Elolliset ympäristötekijät 

7. Metsänkasvatus 

8. Elottomat ympäristötekijät 

9. Luonnon virkistyskäyttö 

http://www.lumometsantupa.fi/


METSÄOPETUSPOLUN KARTTA JA RASTIPAIKAT 

 

 



KOHTEIDEN ESITTELYT JA TEHTÄVÄT 

 

KOHDE 1. PUULAJIPUISTO 

 

Puulajipuisto eli arboretum on viheralue, jossa on useampi kuin yksi 

kasvisuku- tai heimo. Lajit ovat pääosin puuvartisia ja ne on järjestelty usein 

systemaattisesti selkeyden vuoksi. Puistoa voidaan hoitaa hyvin puutarhan 

tapaan tai pitää luonnontilaisena. Arboretumien omistusmuodot vaihtelevat 

paljon yksityisistä valtion hallinnoimiin. 

Syitä puulajipuistojen perustamiseen on useita. Voidaan joko tutkia eri puolilta 

maapalloa tuotujen kasvien selviytymismahdollisuuksia tai kerätä muuten 

tieteellisesti kiinnostavaa lajistoa. Joskus tavoitteena on myös selvittää kasvien 

soveltuvuutta metsänkasvatukseen- tai jalostukseen. 

  

Arboretum Mustilassa. (Kuva: Suvi Roselli) 

Suomen arboretumeista suurin osa sijaitsee Etelä-Suomessa, erityisesti 

ilmastollisista syistä. Suomessa parhaiten menestyvät kasvit sijaitsevat 

pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Eteläisemmiltä vyöhykkeiltä tulevat 

lajitkin voivat poikkeustapauksissa menestyä lehtimetsäalueilla. 

Pääosan tämän puiston puista on istuttanut Metsäntutkimuslaitoksen metsuri 

Pertti Nieminen vuosina 1998–2004, mutta vanhimmat puut ovat jo kymmeniä 

vuosia vanhoja. Alue onkin nimetty hänen mukaansa ”Pertin puistoksi”. 

Kuudenkymmenen lajin puisto jakaantuu mäntyihin, kuusiin, lehtipuihin, 

lehtikuusiin, pihtoihin, tuijiin sekä muihin havupuihin. Lajeista kertovat taulut 

sijaitsevat polun varrella. Aluetta hallinnoi Lumometsän Tupa ja 

Luonnonvarakeskukseen kuuluva Metsäntutkimuslaitos. 



 

 

Tehtäviä: 

A. Etsi kierroksen aikana esimerkkilaji seuraavista suvuista: Kuuset (Picea), 

Männyt (Pinus), Lepät (Alnus) 

B. Tutustu polun alusta lukien puulajeihin numero 2 ja 18. Mitkä ovat 

puulajien luontaiset levinneisyysalueet? Mitä yhteistä alueilla on? 

C. Ota selvää hyvin perustetun puulajipuiston ominaisuuksista. Pohdi 

kierroksen jälkeen, miten ne ovat toteutuneet tämän paikan kohdalla. 

 

 

KOHDE 2. METSÄ YMPÄRISTÖNÄ 

 

Metsäistä kasvupaikkaa määrittää pääosin maaperän ravinteet, 

kasvillisuusvyöhyke, vesitalous ja metsän käyttö/kehitysvaihe. Metsän kasvi- 

ja eliölajisto on sitä runsaampi, mitä enemmän auringonvaloa sinne pääsee 

sitoutumaan. Etelästä pohjoiseen siirryttäessä metsien lajisto ja myös 

tuottavuus pienenee poikkeuksetta. 

Maaperän ravinteisuus ja metsän sijainti ratkaisevat lajiston runsauden ja 

monipuolisuuden. Molemmat tekijät voivat ajan kanssa muuttua hyvin hitaasti. 

Esimerkiksi lehtometsien ravinnetaso on korkea ja ne sijaitsevat pääosin Etelä-

Suomessa, joten niiden lajistot ovat muihin Suomen kangasmetsiin verrattuna 

rikkaampia. 

Kasvupaikan olosuhteet paranevat kosteuden lisääntyessä, mutta liika vesi on 

jo haittatekijä. Kasvien juuriston hapensaanti vaikeutuu ja lopulta puusto 

häviää kokonaan. Kasvupaikka on näin ollen muuttunut suoksi. 

Suoympäristöön onkin sopeutunut aivan erilainen kasvi- ja eliölajisto 

kivennäismaahan verrattuna. 



 

Suomaisema. (Kuva: Pentti Kallinen) 

Ihminen on koko historiansa ajan vaikuttanut metsissä esimerkiksi hankkien 

ravintoa, säätäen vesitaloutta ojittamalla ja keräten puutavaraa tervanpolttoon 

sekä teollisuuden tarpeisiin. Metsätaloudessa pyritään puun mahdollisimman 

menestykselliseen kasvuun, jotta se voidaan tulevaisuudessa korjata talteen ja 

myydä. Tähän tarkoitukseen soveltuvia metsiä kutsutaan talousmetsiksi. 

Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt sen sijaan ovat 

suojelukohteita.  

 

 

Tehtäviä:  

A. Tee pieni kierros rastimerkin takana olevassa metsikössä. Sopiiko paikalla 

kasvava puulaji tälle kasvupaikalle?  

B. Onko metsää hoidettu? Mistä seikoista sen huomaa?   

C. Mikä tekee metsästä luonnonmukaisen? Mitä luonnonmukaisuuden piirteitä 

tästä metsästä löytyy? 

 

 

KOHDE 3. LAJITUNTEMUS: KÄÄVÄT 

 



Käävät ovat sieniä, jotka elävät puussa joko loisimalla tai lahottamalla sitä. 

Jotkut käävät elävät myös symbioosissa puun juuriston kanssa. Sienirihmaston 

ollessa puun sisällä itiöemä on pinnalta nähtävissä. Käävät voivat olla yksi- tai 

monivuotisia ja lajikohtaiset kokoerotkin ovat suuria. Lajikohtaisia päätelmiä 

voi tehdä myös siitä, lahottaako kääpä elävää vai kuollutta puuta. 

 

Pakurikääpää koivussa. (Kuva: YLE) 

Hyvin hoidetussa nuoressa talousmetsässä kääpiä esiintyy hyvin vähän. Usein 

lahoavan ja taloudellisesti hyödyttömän puun määrä on suoraan verrattavissa 

kääpien esiintymiseen. Lahoavaa puuta löytyy erityisen paljon 

luonnonvaraisista metsistä ja luonnonsuojelualueilta. 

Kuollut puuaines tarjoaa tärkeän elinympäristön monelle linnulle, hyönteiselle, 

pikkunisäkkäälle, sammaleelle ja sienelle. Kääpien lahottaessa huonosti 

hajoavaa puuta epäorgaaniseen muotoon metsän kasvillisuus pystyy 

hyödyntämään sitä ja näin ravinteet pysyvät mukana metsän elämän 

kiertokulussa. 

 

 

Tehtäviä:  

A. Tunnista kannon takimmaisen ryhmän kääpälaji. Mitkä ovat tämän käävän 

tuntomerkit? Mistä päättelet erinäköisen käävän olevan samaa lajia? 

B. Käävät jaetaan myös lahotustapansa mukaan kahteen ryhmään. Miten 

tunnistettu kääpä lahottaa puuta? 



C. Aiheuttaako kyseinen kääpä tappioita metsätaloudessa? Miten sen tuhoja 

voidaan estää? 

 

 

KOHDE 4. PUUSTA ENERGIAA 

 

Puu on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä Suomessa. Metsää 

hyödyntävässä teollisuudessa syntyviä sivutuotteita pyritään tehokkaasti 

käyttämään jälkikäteen energiaksi. Metsästä saatavan hakkuujätteen 

hyötykäyttöä energianlähteenä voidaan myös lisätä. Perinteisen polttopuun 

kokonaiskäyttö ei lähiaikoina tule merkittävästi nousemaan, mutta 

lisälämmönlähteenä sen suosio kasvaa koko ajan. 

 

Polttopuita kuivumassa. (Kuva: Akaan Klapi ja Huoltopalvelu) 

Puun sisältämä biomassa on sitonut saman verran hiilidioksidia kuin se 

palaessaan tai lahotessaan vapauttaa. Kasvaviin metsiin ja puutuotteisiin 

sitoutuu enemmän hiiltä kuin niiden käytöstä vapautuu. Koko maan 

energiakäytöstä puun osuus on 20 %. Osuutta tullaan tulevaisuudessa 

nostamaan sekä kansallisten että kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Fossiilisten polttoaineiden vähentyessä jokaisen maan energiaomavaraisuus 

tulee entistä ajankohtaisemmaksi. 

Puuenergian käytöllä on myös työllistävä vaikutus. Arvion mukaan vuonna 

2020 puuenergian välitön työllistävä vaikutus Suomessa on 7400 

henkilötyövuotta. Hakkuutähteiden korjuu, sen hakettaminen ja kuljetus 



vaativat koneita ja työvoimaa. Nopea tuotekehittely kasvattaa koneiden 

tuottavuutta ja käyttöastetta. 

 

 

Tehtäviä:  

A. Tunnista rastimerkin vieressä oleva puulaji. Tyypillisimmät tuntomerkit? 

B. Soveltuuko laji hyvin puuenergiakäyttöön? Jos soveltuu niin miksi? 

C. Miten lajia voi muuten käyttää hyödyksi? 

 

 

KOHDE 5. LAJITUNTEMUS: PUUT 

 

Puu on monivuotinen ja usein suurikokoinen kasvi, jolla on vahvarakenteinen 

varsi. Yleensä hallitsevia varsia on yksi, mutta poikkeuksia löytyy. Pienimmät 

puurakenteiset kasvit ovat puolestaan pensaita ja varpuja. Kasvin määrittely 

puuksi, pensaaksi tai varvuksi voi joskus olla hankalaakin. Puulajeja tutkiva 

tieteenhaara on nimeltään dendrologia. 

Puu koostuu neljästä pääosasta, jotka mahdollistavat koko sen elämän: juurista, 

rungosta, oksista ja lehdistä. Näiden osien perusteella puut myös lajitellaan. 

Kaikkien puiden luokittelu ei ole yhtenäistä vaan samaan heimoon voi kuulua 

sekä puita että ruohokasvejakin. Yksi selkeimpiä tapoja on jakaa puut 

havupuihin ja lehtipuihin.  

Havupuut pysyvät vihantina ympäri vuoden ja niiden kovia ja teräviä lehtiä 

kutsutaan neulasiksi. Niiden emikukinto on nimeltään käpy. Merkittävä osa 

maailman saha- ja paperiteollisuudesta pyörii havupuista saatavan raaka-aineen 

avulla.  Havupuulajeja tunnetaan laajalti yli 600, mutta Suomessa niitä kasvaa 

luonnonvaraisena vain neljä. 



 

Mänty on Suomen yleisin havupuu. (Kuva: Jouko Lehmuskallio) 

Lehtipuut eroavat havupuista helpoiten suurempien ja leveämpien lehtiensä 

perusteella. Eteläisemmillä kasvillisuusvyöhykkeillä lehtipuut pysyvät vihreinä 

ympäri vuoden, mutta lauhkealle vyöhykkeelle tultaessa lehdet putoavat 

talveksi. Syksyllä lehtien uutta väriä ennen niiden putoamista kutsutaan 

ruskaksi. 

 

 

Tehtäviä:  

A. Tunnista rastin vieressä oleva puulaji. Mistä ominaisuuksista sen helpoiten 

tunnistaa? 

B. Kuinka yleinen se on Suomessa ja millaisille kasvupaikoille se soveltuu 

parhaiten? Miten se menestyy esimerkiksi Lapissa? 

C. Onko puulajilla Suomessa taloudellista arvoa? Mikä merkitys sillä on 

muuten? 



 

KOHDE 6. ELOLLISET YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 

Elollisia eli bioottisia tekijöitä ovat esimerkiksi sienet, hyönteiset ja 

selkärankaiset. Ne ovat toimivalle ekosysteemille elintärkeitä, mutta ne 

aiheuttavat myös metsänomistajaa harmittavia tuhoja. Usein tuhoutuu 

yksittäisiä puita, mutta joskus alueet saattavat olla laajoja. Kestävyyden ja 

ravinteiden kierron kannalta välttämättömät eliöt aiheuttavat usein myös 

merkittäviä taloudellisia tappioita. 

Yleisimpiä taudinaiheuttajia sienistä ovat kuusen- ja männynjuurikääpä. Ne 

etenevät helposti metsän juuristossa kerran sinne päästyään. Juurikäävän 

aiheuttamiin tuhoihin ei voi varautua vakuutuksin, joten sen leviämisen 

varhainen estäminen on tärkeää. Muita sienitauteja ovat esimerkiksi männyn 

versosurma, karisemista aiheuttavat mikrosienet ja ruostesienet. 

 

Juurikääpäsienen jälkeä puissa. (Kuva: Erkki Oksanen) 

Hyönteisistä merkittävin havupuutavarassa lisääntyvä laji on pystynävertäjä. 

Se voi aiheuttaa tienvarressa odottavalle mäntytukkipinolle mittavat vahingot. 

Aikuiset pystynävertäjät siirtyvät myös helposti puupinon lähistöllä kasvaviin 

mäntyihin. Muita havupuutuholaisia ovat mäntypistiäiset ja tukkimiehentäi 

sekä kuusen suurtuholaisena tunnettu kirjanpainaja. Myös koivua hävittävä 

tunturimittari on ollut yleinen Pohjois-Suomessa. Suuret hyönteistuhot 

metsässä ovat olleet ennen Suomessa harvinaisia. Muuttuva ilmasto on 

todennäköisesti kuitenkin tätä lisäämässä. 



 

Hirvi taimikossa. (Kuva: Erkki Oksanen) 

Selkärankaisista eläimistä peltomyyrä ja hirvi voivat aiheuttaa paikallisesti 

merkittävää tuhoa syömällä taimikoita. Tyypillisiä seurauksia ovat taimikon 

kasvunmenetykset ja laatuviat. Taimituhoja voi torjuja hirvikantoja 

säätelemällä, tiheällä kasvatuksella tai karkoteainekäsittelyllä. Eläintuhojen 

varalta metsät voi myös jo vakuuttaa. 

 

 

Tehtäviä:  

A. Tarkastele ympärillä olevia puita. Mihin tuholaiseen niissä on varauduttu? 

B. Mihin torjuntamenetelmä perustuu? 

C. Mitä muuta hyötyä torjuntamenetelmästä on puulle? 

 

 

KOHDE 7. METSÄNKASVATUS 

 

Metsänkasvatuksella on metsänomistajista riippuen monia päämääriä. Yleisin 

tavoite on taloudellinen, jolloin arvokasta puuta pyritään kasvattamaan 

tulevaisuuden myyntiä varten mahdollisimman vähäisillä kuluilla. Metsää 



käsitellään myös tärkeät luontoarvot huomioon ottaen riippumatta siitä, onko 

metsä talousmetsää vai luonnonsuojelualuetta. 

Metsiemme historian aikana luonnonmukaisella uudistumisella on ollut 

metsissä tärkeä rooli. Myrskyjen ja tulipalojen aiheuttamat suuret avoalat 

johtavat suurilta osin tasaikäisen metsän syntymiseen. Toisaalta pienet avoimet 

alat eivät aina ole riittäviä valoa vaativien puulajien, kuten männyn ja koivun, 

menestymiseen. 

  

Hoidettua kuusitaimikkoa. (Kuva: Erkki Oksanen) 

Viime vuosisadan alussa Suomessa harjoitettiin vielä yleisesti 

poimintahakkuutapaa, jossa metsästä poistettiin vain suurikokoisimmat puut. 

1940-luvun lopulla asiantuntijat katsoivat menetelmän heikentävän 

merkittävästi puuntuotantoa. Suomen metsissä siirryttiin tapaan, joka pyrki 

puuston tasaikäisempään kasvattamiseen. Nykyaikana metsänkasvatus on 

sallittua myös jatkuvaa menetelmää käyttäen, jolloin eri-ikäistä puustoa 

esiintyy metsässä koko sen elinkierron ajan. 

 

 

Tehtäviä:  

A. Tee kierros rastimerkin takana olevassa männikössä. Mikä poikkeuksellinen 

piirre männyillä on? 

B. Mistä kyseinen ominaisuus voi johtua? 

C. Miten ominaisuuden syntyä voi torjua kasvatuksen keinoin? 



 

KOHDE 8. ELOTTOMAT YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 

Metsän abioottisia tekijöitä ovat kaikki muut kuin eliöiden aiheuttamat tuhot. 

Metsäpalot, myrskyt, eroosio, tulvat ja ilmansaasteet ovat tyypillisiä elottomia 

ympäristön muokkaajia. Abioottinen tuho voi olla myös suoraa seurausta 

eliöiden aiheuttamasta tuhosta. Lahottajien heikentämät puut ovat paljon 

alttiimpia kaatumaan myrskyssä. Myös ilmansaasteet, erityisesti rikki- ja 

typpioksidit, altistavat metsää tuhohyönteisille ja sienille. 

Tuulen aiheuttamat metsävahingot ovat Suomessa yleisiä. Kovien myrskyjen 

seurauksena puuta voi kaatua jopa miljoonia kuutiometrejä. Alttiimpia 

myrskytuhoille ovat juuri harvennetut tai lannoitetut metsät ja hakkuualueiden 

reunoilla kasvavat puut. Sulan maan aikana puut, erityisesti pintajuuriston 

omaavat kuuset, kaatuvat myös helpommin juurineen. Ilmastonmuutoksen 

tuoma pitkä roudaton aika lisää tuulituhoriskiä. 

 

Metsäpalon jälkeä. (Kuva: Jarmo Honkanen) 

Metsäpalot tuhoavat Suomessa metsää vuosittain 200–800 hehtaaria. Usein 

syynä on salamanisku tai ihmisen varomaton tulenkäsittely. Kuivuus, runsas 

haihdunta ja ilmaston lämpeneminen lisäävät metsäpaloriskiä. Voimakkaan 

tuulen kanssa metsäpalo etenee etenkin männikössä nopeasti. Parantuneiden 

metsätieverkostojen ja valvontamenetelmien ansiosta tuhoutuneita metsäalueita 

on kuitenkin saatu pienennettyä. Myrskyt ja metsäpalot rikkovat sähköverkkoja 

ja teitä. 



 

  

Tehtäviä:  

A. Mikä on vahingoittanut rastimerkin takana olevia puita?  

B. Millaiset puut kestävät tuhoa parhaiten? Entä eri puulajit? 

C. Mitä haittaa tuhosta on metsätaloudelle? Miten sitä voi ehkäistä? 

 

 

KOHDE 9. LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ 

 

Luonnon virkistyskäyttö sisältää kaiken vapaa-ajan toiminnan luonnossa. 

Maastossa voi liikkua esimerkiksi jalan, hiihtäen, pyöräillen tai millä tahansa 

muulla kulkuvälineellä. Metsässä telttailu, marjojen ja sienien kerääminen ja 

retkeily ovat yleisimpiä virkistyskäytön muotoja. Metsässä tapahtuvaa elannon 

hankkimiseen tarkoitettua työtä ei kuitenkaan lueta tällaiseksi toiminnaksi. 

Luontomatkailu on matkailua, joka tähtää vahvasti erilaisten luontoharrastusten 

tukemiseen. Luontoon liittyvää matkailua järjestetään usein 

luonnonsuojelualueilla, kansallispuistoissa ja muissa luonnonmukaisissa 

ympäristöissä. Luontomatkailu voi keskittyä myös luontoon liittyvien eri 

teemojen ympärille, kuten lintu, -metsästys, tai kalastusmatkailuun. 

Suomalaisten kohdematkailusta yli 90 % sijoittuu metsäiseen luontoon. 



 

Elämänmäen luonnonsuojelualue Vilppulassa. (Kuva: Sami Koivujärvi) 

Jokamiehenoikeudet ovat tärkeä osa suomalaista metsien virkistyskäyttöä. 

Vain pieni osuus Suomen pinta-alasta on jokamiehenoikeudet syrjäyttävää 

aluetta. Olennaisena osana oikeuksia on mahdollisuus hyödyntää 

luonnontuotteita ilman maanomistajan suostumusta. Ilman näitä oikeuksia 

ihmisen toiminta rajoittuisi vahvasti yleisille alueille, teille ja omalle maalle. 

Jokamiehenoikeuksia noudattamalla ei saa aiheuttaa haittaa maanomistajalle, 

maankäytölle tai luonnolle. 

 

 

Tehtäviä: 

A. Mitä luonnon virkistyskäyttöön liittyviä asioita näet? 

B. Perehdy jokamiehenoikeuksiin tarkemmin. Mitä kyseisellä paikalla saa 

oikeuksiin nojaten tehdä ja mitä ei? 

C. Mitä maisemallisia arvoja paikalla on? 
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