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Kun lähdet polulle, varaa aikaa. Kuuntele ja katsele rauhassa ympärillesi. Keväällä ja alkukesällä 

voit seurata lintujen pesimäpuuhia tai kuunnella heräävän luonnon moninaisia ääniä. Keskikesällä 

luonto on vehreimmillään, kasvit kukkivat ja hyönteismaailma on parhaimmillaan. Syyskesä tuo 

kuulaat retkeilysäät, ja ruska värjää maisemat. Luonto tarjoaa aina yllätyksiä, jokainen retki tarjoaa 

uusia elämyksiä.  

 

. 

 

Luontopolku alkaa Lammassaareen johtavan pengertien saaren puoleisesta päästä. Polun 

lähtöpisteelle on opastus Imatran kylpylän pääsisäänkäynnin vieressä. Polkureitti kiertää 

saaren eteläosien kautta länsirannalle (kota) ja palaa sieltä sisäosien kautta lähtöpisteelle. Polun 

pituus on 3,7 kilometriä. Sen varrella on 31 rastipistettä. On myös mahdollista valita 

lyhyempi paluureitti rastilta 18 venesatamaan ja sieltä edelleen kylpylälle. 

 

Reitin varrella on kaksi levähdyspaikkaa, joissa voit rauhassa istua ja nauttia eväitäsi. 

Polkureitti on rastille 18 saakka helppokulkuinen, mutta saaren sisäosien kautta kulkevalla 

paluuosuudella on muutamia jyrkkiä rinteitä. Tukevat jalkineet ovat aina tarpeelliset 



 

Rasti 1   Lammassaari - Salpausselkä 

              

               

 

 

 

Rasti 1   Lammassaari – Salpausselkä 
 

Lammassaari sijaitsee Saimaalla Ensimmäisen Salpausselän kupeella Imatran 

kylpylän läheisyydessä. Ensimmäinen Salpausselkä kulkee Pohjois-Karjalasta 

Imatran, Kouvolan ja Lahden kautta Hankoniemelle. Sen luoteispuolella kulkee 

samansuuntaisena Toinen Salpausselkä noin 30 kilometrin etäisyydellä (mm. 

Kyläniemi Saimaalla). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salpausselän maaston muodot, pikkupiirteissään vaihtelevat maisemat ja luonto 

johtuvat lähinnä erilaisten maalajien  kasaantumisesta, maalajien ominaisuuksista 

sekä virtaavan veden ja aallokon vaikutuksesta. Moreenimaat ovat ravinteisempia 

(kuusimetsät, tuoreet kangasmetsät), hiekka- ja soramaat kuivempia (männiköt, 

kuivat kangasmetsät).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    LAMMASSAARI ESITTÄYTYY.        Lähde luontopolulle!   

 

 

 

Lammassaari kuuluu Salpausselkä-jaksoon, ja siellä on paljon hiekka- 

ja sora-alueita. Saaressa on selkeitä korkeuseroja, mutta lakialue on 

tasaista (korkeus 100 metriä). Se on suisto (delta), joka on syntynyt 

voimakkaan jäätikköjoen kuljettamista ja kasaamista aineksista Baltian 

jääjärven tasoon. Alueet paljastuivat, kun vedenpinta laski maan 

kohoamisen myötä. Paikoin jo kivikauden asukkaat löysivät rannoilta 

suotuisan elinympäristön (rastit 7 – 8). 

 

Salpausselät ovat mannerjäätikön reunamuodostumia. 

Ensimmäinen Salpausselkä syntyi 12 250 – 12 050 vuotta sitten 

jäätikön sulamisvaiheessa, jolloin ilmasto jälleen kylmeni. Jäätikön 

vetäytyminen pysähtyi, ja jäätikön reuna pysytteli pari sataa vuotta 

jokseenkin paikoillaan. 

Tänä aikana jäätiköltä työntyi reuna-alueelle kallioperästä irti 

ruhjoutunutta ainesta (moreeni) sekä tunneleissa ja railoissa 

virtaavien jäätikköjokien kuluttamaa ja lajittelemaa ainesta (sora, 

hiekka). Ympärillä lainehti valtavista sulamisvesimääristä syntynyt 

Baltian jääjärvi (Itämeren varhaisvaihe).   

 

 



Rasti 2   Rantakasvillisuus 

Rantavyöhykkeiden syntyyn vaikuttavat muun muassa rannan syvyys ja muoto, pohjan rakenne ja 

ravinteisuus sekä tuulen vaikutus ja veden virtailu.  

Rantavyöhykkeen ilmaversoiset lajit ovat pohjaan juurtuneita kasveja, joiden yhteyttävät osat ovat 

vedenpinnan yläpuolella. Ulompana sijaitsevat kelluslehtisten sekä upos-ja pohjalehtisten kasvien 

vyöhykkeet. Tällä rannalla vesikasvillisuutta on vain kapealla alueella.   

                     
                     Lammassaaren rantaa kesäkuun puolivälissä. Keltakurjenmiekka kukkii 

             

Komea keltakurjenmiekka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LÖYDÄT OIKEAT VASTAUKSET VIIMEISELTÄ SIVULTA 

 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Kurjenmiekkaa kutsutaan myös nimellä  a.  keltalilja   b.   iiris  c.  vesileinikki 
 

 

Tiesitkö että… 

- Lajin nimi viittaa kasvin miekkamaisiin lehtiin. 
- Kasvi leviää juurakon avulla. Laajimmat kasvustot ovat rehevien järvien rannoilla. 
- Kevyet kelluvat siemenet levittävät kasvia uusille rannoille. 
- Ihminen on laajentanut keltakurjenmiekan levinneisyysaluetta siirtämällä kasvia rannoille ja 

puutarhoihin. 
- Kasvi on myrkyllinen. Myrkky voi aiheuttaa muun muassa iho- ja limakalvo-oireita. 

 

 



 

 
Leveäosmankäämin patukka  
elokuussa 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          
   Ranta-alpi                                                      Rantakukka                                                     Suoputki                                      

 

 

Leveäosmankäämi 
 

 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Leveäosmankäämin kasvustot  ovat ihmisen toimien takia  a.  lisääntyneet  b.  vähentyneet  c.  pysyneet 

ennallaan 

 

 

 

Tiesitkö että… 
 

- Leveäosmankäämi leviää tuulen avulla. Patukkamaiseen 
emikukintoon voi kehittyä kymmeniätuhansia siemeniä. 

- Ruskean kukinnon yläpäässä sijaitsevat hedekukat, 
välittömästi niiden alapuolella emikukat. 

- Pienenpienillä siemenillä (pähkylöillä) on silkinpehmeät 
lenninkarvat. 

- Kukinnot purkautuvat talvella. Siemenet voivat kulkea 
ilmavirtausten mukana jopa satoja kilometrejä. 

- Siementen haivenia on käytetty tyynyjen täytteenä sekä 
eristemateriaalina.  

- Siro kapeaosmankäämi on harvinaisempi. Sen 
”sikarikukinnossa” hedekukat ovat erillään emikukista. 

 

 

 



Rasti 3   Lehtevä tervaleppä – ja muutkin kasvit voivat hyvin! 
 

Luontopolku kulkee pitkän matkaa rannan tuntumassa. Tervaleppä on rantojen komea puu. Se viihtyy 

myös soiden ja purojen varsilla. Suurimmat yksilöt kasvavat yli 25 metriä korkeiksi ja iältään yli 200 vuotta 

vanhoiksi. Vanhoilla puilla rungon kuori halkeilee kaarnamaiseksi.  

 

 

       

Emikukinnot käpymäisiä, hedekukinnot riippuvia norkkoja       Tuore sahauspinta on oranssinvärinen 

 

Tervaleppä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 

Tervaleppä on tuulipölytteinen ja kukkii keväällä ennen lehtien puhkeamista (monille kauden 

ensimmäiset allergiaoireet!).  

- Pitkät norkot (urvut) ovat hedekukintoja ja tuottavat siitepölyä. Emikukinnot puutuvat 
käpymäisiksi ja säilyvät ruskeina seuraavaan vuoteen. 

- Tervalepän erottaa kuivempien kasvupaikkojen harmaalepästä helposti. Tervalepällä on 
kiiltävät, tylppäkärkiset ja usein lovipäiset lehdet, harmaalepällä teräkärkiset lehdet.  

- Lepän juurinystyröissä elävät bakteerit sitovat typpeä ilmasta puun käyttöön. Koska typpeä on 
siten helposti saatavilla, lepät eivät varastoi lehdissä syntyneitä aineita jatkokäyttöä varten. Siksi 
lehdet putoavat syksyllä vihreinä maahan. Lahoamisen jälkeen lehtien typpiyhdisteet siirtyvät 
muiden kasvien käyttöön. Jo vanha kansa tiesi, että lepän juurella on hyvää multaa! 

 

 



Rasti 4   Vedessä ja maalla – vesitatar 
 

Rantaviivasta avoveteen päin löytyy vesitatarkasvusto. 

  

Vesitatar kukkii kesä- heinäkuussa 

 

 

 

 

Rasti 5   Kilpikaarnaiset – rauduskoivu ja mänty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 
 

- Vesitatar kuuluu kelluslehtisiin 
rantakasveihin. Sillä on 1-2 metriä pitkä 
rento ja sitkeä varsi. Pitkäruotiset 
kiiltävät lehdet kelluvat veden pinnalla. 

- Kauniit vaaleanpunaiset tähkäkukinnot 
nousevat vedenpinnan yläpuolelle. 

- Laji leviää kasvullisesti matalissa 
rantavesissä haaraantuvan juurakon 
avulla.  

- Kasvilla on myös tanakkavartinen 
maamuoto. Rannalle ajautunut 
vesimuoto voi juurtua maakasviksi.  

 

 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

Kelluslehtisiin kasveihin kuuluvat myös  a.  sarat  b.  vihvilät  c.  ulpukat     

 

 

 

Paikoin Lammassaaressa kasvaa iäkkäitä rauduskoivuja ja mäntyjä. Ikä 

näkyy rungoissa. Puun kuori on paksuuntunut rosoiseksi kaarnaksi.  

 

- Rauduskoivun pitkittäin rosoinen kaarna kasvaa puun tyvellä 
(puuttuu hieskoivulta) ja suojaa puuta.  

- Varjoisilla paikoilla rungon tyvelle kasvaa joskus vihreää levää, 
jolloin valkea tuohen väri häviää 
 

- Männyn kilpimäisiä kuvioita muodostava paksu kaarna alkaa 
kehittyä hiljalleen yli sata vuotta vanhojen puiden runkoihin. 
Kaarna suojaa runkoja metsäpaloissa. Upeimpia kilpikaarnaisia 
puita kutsutaan ikihongiksi, aarnipetäjiksi ja aihkimännyiksi.  

 



Rasti 6   Honka, mänty, petäjä 
 

 
Jokainen puu on yksilö 

 

                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 
 

- Maailman vanhin puu eli maailman vanhin elävä olento ”Methuselah” on 
USA:ssa Kalifornian ja Nevadan rajavuoristossa kasvava okakäpymänty 
(ent. vihnemänty). Sen ikä on vuosirenkaista laskettuna yli 4800 vuotta! 

- Vanhimmat mammuttipetäjät Sierra Nevadan vuoristossa Kaliforniassa 
ovat arvion mukaan 3200 - 3500 vuotta vanhoja. 

- Suomen vanhin puu on Lapissa Lemmenjoella kasvava noin 1070 vuotta 
vanha kataja. 

- Suomen vanhin mänty Koillis-Lapissa on noin 780 vuotta vanha. 
 

 

Puun ikä määritetään vuosirenkaista 

 

- Joka vuosi puu kasvaa pituutta ja paksuutta. 
Paksuuskasvu näkyy rungossa vuosirenkaina eli 
lustoina. 

- Vuosirengas koostuu vaaleammasta puuosasta (kevään 
ja alkukesän suuret solut) sekä tummemmasta 
puuosasta (loppukesän pienet paksuseinäiset solut). 

- Vuosilustojen lukumäärä voidaan laskea helposti 
kaadetun puun kannosta. 

- Elävän pystypuun ikä voidaan määrittää kasvukairalla. 
- Kairausnäyte otetaan pinnasta puun ytimeen. 

Laskettujen vuosilustojen määrään lisätään 5-8 vuotta 
(puun kasvuaika näytteenottokorkeudelle eli 
rinnankorkeudelle). 

 

 
       Osa  kairausnäytettä 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

Arvioi merkityn männyn ikä!  Mänty on  a.  50 vuotta  b. 90 vuotta  c.  130 vuotta  d.  170 vuotta    

 

 



Rasti 7   Kivikauden asukas – Vuoksen synnyn todistaja! 
 

 
Nykyretkeilijän nuotiotulet loimuavat lähes samoilla paikoilla kuin kivikauden asukkaalla aikoinaan. 

 
 

Vesi laskee, ranta loittonee…  Kivikauden asukas on ihmeissään. Vuoksi on syntymässä! 

 

Jääkaudella mahtava mannerjäätikkö (paksuus 2-3 km!) painoi maan kuorta lommolle. Alueiden 

vapauduttua jäätiköstä alkoi maan kohoaminen, joka on ollut suurinta Perämeren alueella. (nykyisin 9 mm 

vuodessa), vähäisintä kaakossa (nykyisin 1-3 mm vuodessa).  

Suur-Saimaa oli suurempi ja vedenpinta nelisen metriä korkeammalla nykyiseen järvialtaaseen verrattuna. 

Vedenpinta alkoi nousta ja tulvia siellä, missä maan kohoaminen oli vähäisintä. 

  

 

 

 

 

Uusi lasku-uoma, Vuoksi, syntyi noin 6 000 vuotta sitten. Vesien paineesta Salpausselkä murtui 

matalimmasta kohdasta Vuoksenniskalla. Vedet syöksyivät syntyneen Niskakosken ja Tainionkosken 

kautta alemmaksi kohti syntyvää Imatran koskea ja aiheuttivat tulvia esimerkiksi Linnansuolla. 

Linnansuon tulvalietteen kerrostumista on pystytty määrittämään Vuoksen ikä radiohiiliajoituksella. 

Kyseiset ja varmasti dramaattiset luonnonilmiöt laskivat silloisen Saimaan pintaa nopeasti 2-3 metriä.  

 



 

 

 

 
Saimaan rannat ja saaristo olivat suosittuja asuinalueita jo kivikauden aikaan. 
 

 

 

 

Kivikautisen asuinpaikan 

merkki  

 

 

Rasti 8   Lammassaaren kivikautinen asutus 
 

Salpausselän tuntumaan alkoi kehittyä jäätikön vetäydyttyä 

monimuotoinen ja sokkeloinen saaristo, jossa oli suojaisia lahtia ja 

hiekkarantoja kivikautisen ihmisen tarpeisiin. Asukkaat olivat metsästäjiä 

ja kalastajia. Kalojen lisäksi pyydystettiin hylkeitä sekä hirviä, peuroja ja 

majavia.  

Mikäli metsästettävää oli vähän, kierrettiin vuodenaikojen mukaan saaliin 

perässä. Jos saalista saatiin tarpeeksi, pysyttiin samoilla paikoilla 

pitempään.  

 

Lammassaaresta on löydetty kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Toinen on 

sijainnut tällä hiekkaniemellä. Paikalta on löydetty kivisiä työkaluja 

valmistettaessa syntyneitä kivilastuja eli iskoksia. Toinen asuinpaikoista 

on ollut luontopolun lähtörastin vaiheilla, mistä on löydetty 

saviastioiden palasia (infotaulu paikalla). 

 

Tämän hiekkarannan paikka on ollut käytössä Vuoksen syntymän 

aikoihin, toinen paikka todennäköisesti vähän myöhempään. Läheisestä 

Haapasaaresta sekä Lempukan hiekkarannalta lähellä Kylpylää on myös 



 

Rasti 9   Tikkojen jälkiä luonossa - tikat 
 

Lammassaari on tikoille suotuisa elinympäristö, sillä metsissä löytyy runsaasti lahopuuta. Yleisin tikkalaji 

on käpytikka, mutta alueella liikkuu myös palokärkiä ja joskus myös harvinaisempia valkoselkätikkoja. 

Kukin tikkalaji etsii ravintonsa omalla tavallaan. Maastoon jätetyt jäljet paljastavat tekijän. 
 

  
Käpytikan paja kannon kupeessa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 
- Käpytikan ravinto vaihtelee. Kesällä pääravintoa ovat 

erilaiset hyönteiset ja marjat, talvella havupuiden 
siemenet ja lahopuista löydetyt toukat. 

- Käpytikalla on elinpiirillään yksi tai useampi ”paja”. 
Tikanpajana toimii lahopuun kyljessä tai vaikkapa 
puisen sähkötolpan päässä oleva rako. 

- Tikka asettaa noutamansa kuusen tai männyn kävyn 
rakoon ja hakkaa siemenet esiin käpysuomujen alta. 
Tyhjät kävyt se pudottaa maahan.  

 

- Palokärjen pääravintoa ovat erilaiset toukat ja 
hevosmuurahaiset. 

- Isokokoinen ja voimakas palokärki pystyy toukkia 
etsiessään hakkaamaan lahopuihin suuria koloja. Puun 
alle kertyy kasoittain irrotettua kuorta ja puuainesta.  

- Lahokannot on hakattu palokärjen jäljiltä joskus 
silpuksi. 

 

- Valkoselkätikan ravintoa ovat lahopuissa elävät 
kovakuoriaisten toukat.  

- Tikka etsii toukkia puhkomalla koivun kuoreen 
suppilomaisia reikiä. Kyseiset tyypilliset syömäjäljet 
paljastavat valkoselkätikan liikkuneen alueella.  

 

                     
  Palokärki silppuaa lahopuita ja kantoja etsiessään hevosmuurahaisia ja toukkia 



 

Rasti 10   Rantakoivun pahka 

 

 

 
Pahka voi olla paksumpi kuin puun runko 

 
 

  Rasti 11   Valoa maisemassa - männyn luontainen uudistuminen 
 

Mänty on valokasvi. Se suosii kuivia ja karuja kasvupaikkoja, joskin se kasvaa nopeammin tuoreilla mailla. 

Hyviä siemenvuosia Etelä-Suomessa on vain noin 6-7 vuoden välein. Taimet vaativat valoa. Ne pystyvät 

kilpailemaan parhaiten karuilla mailla, missä heinät ja muiden puiden taimet eivät pääse nuoria mäntyjä 

varjostamaan.     

 

Tiesitkö että… 
 

- Rauduskoivun pahka voi kasvaa läpimitaltaan jopa 
metrin paksuiseksi 

- Pahkan puuaines on kovaa ja kestävää. Kuksat ovat 
pahkasta koverrettuja juoma-astioita. 

- Pahka muodostuu, kun solut jakautuvat rungon 
jälsikerroksessa (kasvusolukko) muita soluja 
nopeammin. 

- Epätavallisen kasvun voi laukaista paikallinen muutos 
perintötekijöissä (mutaatio), mekaaninen vaurio tai 
hyönteisten aiheuttama vaurio sekä sienten ja 
bakteerien vaikutus.  

- Pahkoja esiintyy monilla puulajeilla.  
 

Nuoren männyn iänmääritys 
 

- Mänty kasvaa pituutta latvasilmusta, oksat kasvavat kärjestä. 
Nuori puu saa säännöllisen muodon, kun joka vuosi syntyy 
uusi vuosikasvain (latvakasvain ja sen tyvelle oksakiehkura).  

- Laskemalla yhteen perättäisten vuosikasvainten lukumäärä 
saadaan selville männyn taimen ikä. Lukumäärään lisätään 
muutama vuosi, koska vanhimmat oksakiehkurat ovat 
kuivuneet pois. 

- Kuusen taimeen muodostuu myös oksakiehkuroita, mutta 
ne eivät ole yhtä säännöllisiä kuin männyllä. 

- Lehtipuilla oksakiehkuroita ei synny lainkaan. 
 

 
 

Ympärillä näet männyn taimia.  

Määritä jonkin taimen ikä! 

 



 

Rasti 12   Kookkaat rantaheinät – järviruoko ja ruokohelpi 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Järviruoko muodostaa tiheitä kasvustoja 

 

 

 

 

  Ruokohelpi kasvaa pikkuryhminä kivikkorannoilla 

Järviruoko eli ryti 

Tiesitkö että… 
- Järviruo’on korsivarsi on ontto ja kestävä. 

Kasvin vanha käyttö kattojen katteena ja 
lämpöeristeenä perustuu varren 
ilmavuuteen. 

- Röyhykukinnon siemenet leviävät vasta 
talven aikana.  

- Haaraantuva pitkä juurakko levittää ruokoa 
kasvullisesti.  

- Rehevöityneissä vesistöissä kasvi 
muodostaa laajoja ja tiheitä ruovikoita, 
jotka heikentävät veden vaihtuvuutta ja 
siten myös veden laatua.  

- Toisaalta järviruoko pystyy ottamaan 
valumavesistä tehokkaasti ravinteita, 
jolloin veden laatu paranee. 

- Kaislikot eivät ole ruovikoita vaan 
järvikaislan muodostamia kasvustoja. Tällä 
rannalla kaislaa ei kasva.         

Ruokohelpi 

Tiesitkö että… 
-  Ruokohelpi muistuttaa järviruokoa  mutta 

on pienempi ja hennompi. 
- Kasvi viihtyy rannoilla, ojien varsilla ja 

kosteikkopaikoilla. 
- Nykyisin lajia myös viljellään, koska se 

soveltuu bioenergian tuotantoon. 
- Kuiva korsimassa korjataan keväällä. 
- Energiantuotannossa korsimassaa poltetaan 

turpeen ja hakkeen kanssa.  
- Viiruhelpi on puutarhoissa koristekasvina 

viljelty ruokohelven valkoviiruinen 
muunnos. 

 

 

       -    Ruokohelpi muistuttaa 

järviruokoa 

            mutta on pienempi ja 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Viljelmillä ruokohelpikasvustoa uudistetaan kylvämällä  a.  kahden vuoden välein  b.  viiden vuoden välein,  c. 

kymmenen vuoden välein. 



Rasti 13   Kivikkoranta – matka Tiuruniemeen 

 

 
Löydätkö ympäröivästä maisemasta Tiuruniemen? 

 

Tältä rannalta aallokko on huuhtonut hienon aineksen pois. Kaikki kivet ovat pyöristyneitä. Ne ovat 

kuluneet jääkauden loppuvaiheessa (Salpausselän syntyvaiheessa, rasti 1), kun sulamisvesivirtojen vedet 

ovat hioneet ja kuluttaneet niitä.  

   Aallokon vaikutusalueella kivet pysyvät puhtaina, ja niiden värit tulevat esiin. Vierekkäiset kivet ovat 

aivan erilaisia. Ne ovat ruhjoutuneet irti emokallioistaan ja kulkeutuneet liikkuvan jäätikön  mukana uusiin 

paikkoihin. Monet tummansävyiset kivet ovat erilaisia gneissejä, punertavat ja vaaleanharmaat kivet 

graniitteja. Punertava mineraali on maasälpää. 

   

 Lammasaaren kivikkorantaa matalan vedenkorkeuden aikaan. 
 

 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea 

vaihtoehto! 

 

Monesti etäisyyden arviointi veden äärellä 

on vaikeaa. Arvioi tältä rastipisteeltä 

matkan pituus Tiuruniemen kärkeen 

(katso kuvan viitettä)!  

 

 

Matkan pituus on  a.  0,8 km  b.  1,4 km  c.  

2,1 km  d.  3,1 km   

 

 



Rasti 14   Metsän marjat – erotatko puolukan sianpuolukasta? 

Polku seurailee harjanteen reunaa. Metsän kenttäkerroksen valtalajeina esiintyvät puolukka ja mustikka. 

Kuivimmilla kohdilla kasvaa laikkuina myös sianpuolukkaa ja variksenmarjaa. 

 

   
 

   
 

         

   

          
 Mustikka ruskaväreissä.                      Variksenmarjat. 

 

 

 

- Puolukka kasvaa pystyvartisena. 

- Paksut lehdet ovat soikeita ja 

vahapintaisia sekä ainavihantia. 

- Kukkatertut ovat runsaskukkaisia. 

- Marjat ovat pyöreitä ja hapokkaita. 

 

- Sianpuolukka kasvaa maata pitkin 

rönsyillen. 

- Lehdet ovat kärkeen päin levenevät,  

kiiltävät ja ainavihannat. 

- Kukkatertuissa on vain muutamia 

kukkia. 

- Marjat ovat hieman litteitä, jauhoisia 

ja täysin hapottomia. 

 

- Mustikan lehdet ovat ohuet. Lehdet 
varisevat talveksi. 

- Syksyllä lehdet värjäytyvät 
ruskanpunaisiksi. 

- Siniset marjat sisältävät runsaasti 
terveellisiä flavonoideja (antosyaanit). 

 
 

- Variksenmarjan kasvutapa on rönsyilevä. 
- Lehdet ovat pieniä ja neulasmaisia. 
- Kukat ovat pieniä. 
- Lähes mustat marjat sisältävät runsaasti 

flavonoideja. 

 

 
 

 

 
 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Ihmisille terveelliset antosyaanit suojelevat kasvia a.  viruksilta ja bakteereilta  b.  myyriltä  c.  linnuilta 

 



Rasti 15   Kodan hämystä rantapenkeille 

   

Polku johtaa rannalle. Penkeillä on hyvä istuskella. Maisema avartuu veden äärellä ja valaistus vaihtuu 

taivaan valon ja värien mukaan. Laivareitti kulkee kauempana Imatran satamaan sekä Vuoksen suuntaan 

tehtaille. Hiljaa istuen voi päästä havainnoimaan myös lintuja lähivesiltä. 

Saimaan rantojen ja selkien lintuja 
Lajimäärä ei ole suuri, mutta monet lajeista muodostavat sekä näkyvän että kuuluvan osan järviluontoa. 
Eniten on lokkilintuja sekä kaloja pääravintona käyttäviä vesilintuja: isokoskeloita, tukkakoskeloita, kuikkia 
ja härkälintuja. Muita vesilintuja ovat telkkä ja sinisorsa. Tyypillinen näky rantakivillä on myös pieni 
kahlaajalintu, rantasipi.  

Koskelot – rantavesien tehokalastajat 
 

 

 

 

 

 

 

                   

Isokoskelopari, edessä koiras                                                       Tukkakoskelopari, vasemmalla koiras 

Grillikota  
 

Tällä rastilla voi levähtää. Viehättävän grillikodan 

hämärään voi astua sisään. Kota on kaikkien 

retkeläisten käytössä. Sisältä löytyy pannu ja polttopuita 

ja omasta repusta ehkä eväitä.   

Muistathan jättää kodan ja ympäristön siistiksi 

lepotauon jälkeen! 

 

- Suomessa pesii kolme koskelolajia, joista iso- ja tukkakoskeloa tavataan lähes koko maassa. 
Uivelo pesii vain Pohjois-Suomessa. 

- Koskelot ovat erikoistuneet pikkukalojen pyyntiin. Niiden ruumiinmuoto on virtaviivainen ja 
pitkä kapea nokka väkäpäinen ja sahalaitainen. 

- Koskelot etsivät kaloja uimalla ja tähystämällä vedenkalvon alle. 
- Linnut kalastavat taitavasti ryhmässä ja ahdistavat kalaparven matalaan rantaveteen. 
- Lintujen karhea ääntely ja veden pärske kuuluvat tyynenä päivänä kauas.  

       

 



 
Harmaalokkeja kala-apajalla. Ruskeat ovat nuoria lintuja 
 
 
 

                  
Harmaalokki on suuri ja roteva.  Se on                                            Kalalokki on pienempi ja sirompi. Se on 
kaikkiruokainen laji, myös kaatopaikoilla yleinen .                         järvialueen yleisin lokki. 
Ääni voimakasta kaklatusta.                                                             Tyyppiääni: ”kaija-kaija-kaija-kaja-kaja…” 

 
 

                  
Selkälokin selkä ja siipien yläpuolet ovat mustat.                             Kalatiira on siro ja pitkäsiipinen lokkilintu. 
Laji on taantunut viime vuosina.                              Se pyydystää pikkukaloja syöksysukeltamalla. 
 

 
 
 

Lokkilintuja 
 

Lammassaaren lähivesillä pesii neljä lokkilajia 

sekä kalatiira. Harmaalokki ja selkälokki pesivät 

kumpikin pareittain tai pikkuryhminä kalliosaarten 

ja karien rannoilla. Kalalokki ja naurulokki 

saattavat pesiä aivan Lammassaaren satama-

alueen keskellä aallonmurtajilla ja muilla 

vastaavilla ihmisen rakentamilla paikoilla. Kalatiira 

pesii kallioluodoilla pikkuyhdyskuntina.  

 

 



Rasti 16   Lampi umpeutuu – rahkasammalet valtaa alaa 

 

 
 Soistuva suppalampi alkukesällä 

 

  

  Suovehka kukkii kesä - heinäkuussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soistuminen 
 

Vähäravinteisissa pienissä vesistöissä soistuminen 

tapahtuu pääosin pinnan myötäisesti. 

Rahkasammalkerros levittäytyy kelluvana lauttana 

lammen pinnalle. Vähitellen lampi umpeutuu, ja 

vesitila pienenee jatkuvan turpeenmuodostuksen 

seurauksena. Hiljalleen muut suokasvit, kuten sarat ja 

suovehkat, valtaavat alaa.  

Rahkasammalet 
 

- Rahkasammalet kasvavat kärjestään mutta 
samalla lahoavat tyvestään ja muodostavat 
turvetta. 

- Sammalilla ei ole juuria. Rahkasammalen 
lehtien kuolleet rahkasolut imevät vettä ja 
ravinteita, elävät vihreät solut yhteyttävät. 

 

 

Suovehka 
 

- Suovehka on monenlaisten kosteikkojen 

kasvi 

- Tiiviin tähkämäisen kukinnon alapuolella 
sijaitsee suuri valkoinen suojuslehti. 

- Punaiset marjat muodostavat tiiviin tähkän. 
- Kaikki kasvinosat ovat myrkyllisiä. 
- Koristekasveina vehkat tunnetaan myös 

Kalla-nimellä (tieteellinen nimi Calla).    
 

 

 

 
Rahkasammal 

 
 
  Rahkasammalia on kymmeniä lajeja 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Rahkasammalet lisääntyvät  a.  siementen avulla  b.  itiöiden avulla  c.  juurakon avulla 

 



Rasti 17   Harjannetta ylöspäin! 
 

 

 

 

        

 Veden äärellä viihtyvät sarat kasvattavat vihreää           Matalan vedenpinnan vallitessa kapea maakannas katkaisee 

reunusta lammen rantaan.                                         yhteyden lammesta Saimaaseen.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Lammassaaren pinnanmuodot ovat vaihtelevia 

ja syntyneet pääosin jääkauden loppuvaiheessa. 

Polku nousee kuivaa hiekkaista harjannetta 

ylöspäin. Toisella puolella näkyy seisovaa vettä ja 

umpeen kasvava lampi, jossa vesitila pienenee 

hiljalleen. Toisella puolella on pieni lahti, jonka 

yhteys Saimaaseen riippuu vedenpinnan 

korkeudesta.  

Vedenpinta vaihtelee vuosittain sekä 

vuodenaikojen mukaan 76 metrin molemmin 

puolin. Suuresta valuma-alueesta johtuen 

vedenpinta on korkeimmillaan eteläisellä 

Saimaalla yleensä vasta juhannuksen jälkeen. 

 

 

Suuria vaihteluita Saimaalla  

    

- 77.65 m ylin havaittu vedenkorkeus suurtulvan aikaan elokuussa v. 1899, jolloin patoa ei vielä 
ollut (Imatran koski vapaana). 

- 76.78 m talvitulvan aikaan v. 1974-75 
- 74.32 m alin havaittu vedenkorkeus huhtikuussa v. 1942   

 

 



Rasti 18   Lammassaaren lahti – saroja, ulpukoita, sudenkorentoja 

 

         
        Lammassaaren lahti alkukesällä. Talvehtineet viiltosaramättäät kasvattavat uusia lehtiä. 

 

 
 Ulpukalla on samaan aikaan sekä kukkia että hedelmiä 

 

 

 

 

 

Sarat 

 

Monet saralajit ovat rantojen, kosteikkojen ja 

ojanvarsien kasveja.  Sarat muistuttavat 

ulkonäöltään heinäkasveja. Kuitenkin niiden 

varsi on särmikäs ja täyteinen toisin kuin 

heinäkasveilla, joilla on ontto korsivarsi. Pienet 

vaatimattomat kukat muodostavat useilla 

lajeilla tähkäkukintoja. Sarat ovat 

tuulipölytteisiä. 

 

Ulpukat 

- Nahkeat kelluslehdet sijaitsevat veden pinnalla, kurttuiset uposlehdet syvemmällä. 
- Kukat kohottautuvat ylös vedenkalvosta. Keltaiset verholehdet ympäröivät lukuisia pieniä 

terälehtiä. 
- Vihreään kotahedelmään kehittyy emin luotista sian kärsälevyä muistuttava kiekko. Tikkujalat 

hedelmään, ja pikku porsas on valmis leikkeihin!    
 

 



                              
              Sudenkorennot viihtyvät ilmassa, eivät kävelemässä. Raajat ovat sopeutuneet lennossa  

              pyydystämiseen, ja niillä on helppo tarrata kasveihin kiinni.  

 

Pirunpuntarit ilmassa – sudenkorennot partioimassa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Jotkin sudenkorentolajit voivat saavuttaa lennossa jopa  a. 10 km:n  b.  20 km:n  c.  40 km:n  d.  60 

km:n tuntinopeuden    
 

Tiesitkö että…  
- Sudenkorennot ovat akrobaattisia lentotaitureita. Ne ovat nopeita etenemään mutta voivat 

tehdä äkkipysähdyksiä ja lentää myös paikallaan sekä sivuttain.  
- Partioivat lajit lentävät jatkuvasti ja pyydystävät muita hyönteisiä omalla reviirillään. 

Tähystävät lajit tekevät äkkirynnäköitä näköalapaikaltaan saaliin kimppuun.   
- Aikuiset sudenkorennot viettävät suuren osan elämästään ilmassa. Toukat elävät vesipetoina 

jopa useita vuosia lampien ja järvien pohjassa. Täysikasvuinen toukka kuoriutuu suoraan 
aikuiseksi ilman kotelovaihetta, joten muodonvaihdos on vaillinainen.  

- Vanhojen uskomusten mukaan sudenkorentoja on pidetty monissa maissa pelottavina 
hyönteisinä ja ”pimeydenpalvojina”. Tällaiseen viittaavat suomalaisen nimen ohella esim. 
saksalainen nimi teufelsnadel eli paholaisen neula, ruotsalainen trollsländä eli noidan värttinä, 
tanskalainen fandersridehest eli pirunratsu sekä englantilainen nimi dragonfly eli 
lohikäärmekärpänen.  

 



Rasti 19   Suojaisen lahden elämää 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matalan vedenkorkeuden vallitessa Lammassaaren lahti on eristyksissä Saimaasta, jolloin sitä voidaan pitää 

lampena. Lampi on matala  ja suojaisella vesialueella ei esiinny juuri lainkaan aallokkoa eikä veden virtailua. 

Kuollut kasvimassa laskeutuu pohjalle ja muodostaa sinne lietettä, jota levät ja muut mikrobit käyttävät 

ravintonaan. Nämä ovat puolestaan hyönteistoukkien ja vesikovakuoriaisten ravintoa.  

 

Lammessa elää sammakoita ja kaloja, keväällä kutuaikaan myös vesiliskoja. Kun vedenpinta on korkealla, 

lahteen vaeltaa särkiä, haukia ym. Saimaan kaloja.   

Keväällä ja alkukesällä lammella liikkuu sinisorsia, haapanoita ja telkkiä. Rantasipi saattaa pesiä lahden 

rantametsässä. 

 

                                          
Rantasipi pesällään (ES)                                                        Rantasipin pesä. Kahlaajan pesässä on yleensä neljä munaa 

                    ( ”neliapila”)  

 

 

 

 

 
 

          
Keltakurjenmiekka                             Sini- eli heinäsorsia 
 
 
 
 
 
 
 

Rantasipi 

- Pienikokoinen ja vaatimattoman näköinen rantasipi on Suomen yleisin kahlaajalintu. 

-  Linnun selkäpuoli on ruskea ja alapuoli valkoinen. Lauluääni on jatkuvaa ”tiititystä” 
linnun lentäessä vedenkalvon yllä siivet väristen. Rantasipi istuu mielellään vesikivillä 

tyypillisesti pyrstöään keikuttaen. 

- Rantasipin ravintona ovat vesirajassa elävät hyönteiset ja muut selkärangattomat. 
 
 



Rasti 20   Metsän lintuja  
 

Lammassaaren luonnontilaisin ja rauhallisin alue löytyy saaren sisäosista. Maasto on pikkupiirteissään 

vaihtelevaa. Puulajeja on monia, ja puut ovat eri-ikäisiä. Alueelta löytyy linnuille hyvin suojaa ja 

pesäpaikkoja. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. pyy, sepelkyyhky, laulurastas, mustarastas, punatulkku ja 

punarinta. 

 

 
 Laulurastaan pesä 

 
Lahopuinen pesäkuppi 
 

 

 
 Vanha punarinta 

 

Sepelkyyhky 

 

 

 

 

Laulumestari laulurastas  

 

- Laulurastas on pienikokoinen rastas. Vaaleassa rinnassa on 
tummia nuolikuvioisia täpliä. 

- Arka ja salaperäinen laji ei viihdy ihmisasutuksen lähellä kuten 
räkätti- ja punakylkirastas. 

- Lintu suosii kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on pesäpaikoiksi 
sopivia nuoria puita. 

- Mestarilaulaja konsertoi reviirillään korkean kuusen tai männyn 
latvassa useimmiten illalla. 

- Laulu on kantavaa, melodista ja vaihtelevaa. Lintu toistaa samaa 
aihetta useita kertoja ja valitsee sitten uuden aiheen, jota toistaa. 
Laulussa voi olla myös muiden lintujen ääniä. 

- Risuista ja heinistä rakennettu pesä on naamioitu sammalilla ja 
jäkälillä. Pesämalja on paljas puukuppi, jonka lintu muovaa syljen 
ja lahopuun sekoituksesta. (kansan nimi: lahorastas)  

Tiukujen helistäjä punarinta 

 

- Kaunis punarinta on kuusivaltaisten metsien yleisin lintulaji. 
Suomessa arvioidaan pesivän jopa kolme miljoonaa paria. 

- Lintu on kesynoloinen ja utelias. Usein se päästää retkeilijän 
lähelle. 

- Korkea lauluääni muistuttaa tiukujen helinää. Varoitusääni on 
korkea ”tsik”. 

- Pesii useimmiten maahan. Pesä on mättään tai kannontyven 
suojassa.   

 

Tiesitkö, että 

- Sepelkyyhky on saanut nimensä kaulan valkeasta 
laikusta (sepel). 

- Lintu on alun perin kuusimetsien laji mutta on viime 
vuosina siirtynyt pesimään asutuksen lähelle, jopa 
kaupunkien keskustoihin. 

- Hyvin hatara risupesä on tiheässä kuusessa. 
- Ääni muistuttaa pöllöjen huhuilua. 
- Lentoon lähtiessä lintu läpsyttää siipiään.  

 



Rasti 21   Suppa ja supan haavikko 
 

Suppa, lukko, ukonhauta, harjukuoppa – muistoja mannerjäätiköstä 

 

Supat ovat useimmiten jyrkkäseinäisiä painanteita, jotka näkyvät helposti maastossa. Ne ovat syntyneet 

jääkaudella jäätikön perääntymisvaiheessa. Jäätikön sulavasta reunasta irtosi mahtavia lohkareita, jotka 

hautautuivat maaperään. Kun yksittäinen jäälohkare myöhemmin suli, romahtivat maapeitteet sen yltä. 

Paikalle syntyi harjukuoppa eli suppa (lukko, ukonhauta). 

 

   Suppien syvyydet vaihtelevat muutamasta metristä lähes 80 metriin. Supat ovat useimmiten pyöreähköjä 

tai pitkulaisia. Kosteutta on enemmän supan reunoilla ja pohjalla, joten kasvillisuus niissä on rehevämpää 

kuin ympäristössä. Läheisessä supassa kasvaa haapoja. Monesti pohjavesi purkautuu supan pohjalle ja 

muodostaa lammen, joka soistuu helposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Maahan hautautunut jäätikkölohkare.                                     Kun jää on sulanut, suppa on syntynyt. 

Haapametsikkö eli haavikko 
 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 

 

- Pienen haapametsän kaikki puut voivat olla yhden emopuun juurivesoista syntyneitä yksilöitä. Ne 
muodostavat kloonin, jossa kaikki puut ovat perimältään samanlaisia.  

- Haavalla suvuton lisääntyminen on tehokkaampaa kuin suvullinen lisääntyminen siementen avulla. 
- Haavat havisevat. Haapa on puu, jonka voi havaita luonnossa kuulemalla! Kovapintaiset lehdet 

lepattavat ja kahisevat toisiaan vasten, sillä pitkät ja sivuilta litistyneet lehtiruodit edistävät lehtien 
heilumista vähäisessäkin tuulessa.  

 

 



 

 

 

                                                                                              

 

Haapa edistää luonnon monimuotoisuutta 
 

Haapa tarjoaa pesäpaikkoja monille kolopesijöille (esim. tikat, 

tiaiset, uuttukyyhky, helmipöllö, lehtopöllö, tervapääsky, liito-

orava) sekä ravintoa monille lajeille.  

 

Puulla elää lähes 300 hyönteislajia (esim. poppelikiitäjän ja 

haapaperhosen toukat ja kovakuoriaisista runkohaapsasen 

toukka). 

 

Nisäkkäistä hirvi, metsäjänis ja myyrät käyttävät ravintonaan 

puun kuorta.  

 

Monet kääpäsienet elävät haavan rungolla ja aiheuttavat 

lahovikaa. Lahot kannot ja rungot toimivat edelleen ravintona 

lukuisille sieni- ja mikrobilajeille.  

 

Haavan läheisyydestä löytyy myös punikkitatteja, jotka elävät 

symbioosissa puun kanssa.  

 

Rungoilla elävät monet erikoistuneet jäkälä- ja sammallajit, 

sillä puun kuori on vähemmän hapanta kuin muilla puulajeilla.  

 

        Haavan lehdissä lehtiruodit ovat pitkät                                                    Haavanpunikkitatteja 

 



Rasti 22   Suon keskellä kuivalla harjanteella 

 

 

Vaivero on kevään ensimmäisiä kukkijoita 

 

Mäyrän pesä 

Tällä saaren keskustan soraharjanteella on mäyrän vanha pesäkaivanto. Mäyrä on yöeläin, joka viettää 

päiväajan pesässään. Hämärän aikaan se lähtee liikkeelle etsimään ravintoa. Mäyrä on lähes 

kaikkiruokainen herkuttelija; hyönteiset, lierot, sammakot, marjat, juurakot, siemenet sekä kimalais- ja 

mehiläispesien hunaja kelpaavat. Kaivamassaan pesäluolastossa otus nukkuu myös   talviunta. – Myös 

ketut kaivavat samantapaisia luolia sora- ja hiekkamaastoon. 

Tiesitkö että… 

 

 

 

 

 

Vaivero 

Tiesitkö että…  

 

- Vaivero on suovarpu, joka sietää hyvin 
talven kylmyyttä. Lehdet säilyvät vihreinä 
myös talvella joskin saavat syksyllä 
punaruskean sävyn. 

- Kasvi on yleinen Itä-Suomen rämeillä ja 
nevoilla ja harvinaistuu Päijänteen 
länsipuolella. 

- Kaunis toispuoleinen kukinto on valkea 
latvatähkä. Yksittäiset riippuvat kukat ovat 
ruukun muotoisia. 

- Kukat ovat syksyllä lähes valmiina 
- . Kukinta tapahtuu jopa lumien aikaan 

huhti-toukokuussa. Kevättalvella 
maljakkoon otettujen vaiveroiden lehdet 
vihertyvät nopeasti, ja nuput aukeavat 
parissa päivässä.  

 

 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

Talviunta viettää myös  a.  siili  b.  supikoira  c.  lepakko   

 

- Suurissa mäyrän pesäluolastoissa voi elää vuosikausia useita aikuisia. Kuitenkin vain yksi naaras 
saa tavallisesti jälkeläisiä. 

- Luolastoon johtaa useita kulkuaukkoja. Uusia käytäviä kaivetaan tarpeen mukaan. Laajemmat 
kammiot vuorataan kuivilla sammalilla, lehdillä ja saniaisilla. 

- Talviunen aikana eläimen ruumiinlämpö laskee muutamia asteita. Energiaa saadaan 
ihonalaisesta rasvakerroksesta. 

 



    Rasti 23   Hiljaisuuden huoneessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsele ympärillesi. Mitä näet? Sulje silmäsi. Mitä kuulet? 

Kuuletko tuulen huminan, kauempaa haavan havinan vai 

latvuksista lintujen vaimeat äänet? Kuuletko hiljaisuuden? 

Tuntuuko suon tuoksu?  - Kiire on jäänyt. Huomisen 

suunnitelmat ovat edessäpäin. Pysäytä aika hetkeksi! 

Sitten matka jatkuu. 
 



Rasti 24   Mahtimänty ja kevään kukkijat 
 

Polku nousee osin pengerrettyä rinnettä ylöspäin. Paikoin polun varrella huhtikuusta kesäkuun alkuun 

kukkivat kevään ensimmäiset, sinivuokko ja kevätlinnunherne, vähän myöhemmin kielo ja harvinaisempi 

metsävirna. Kesällä heinät ja muu kasvillisuus valtaavat alaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinivuokko 

 

Sinivuokon ruusukkeena kasvavat lehdet talvehtivat vihreinä. Uudet 

lehdet kehittyvät myöhemmin kesällä vanhojen lakastuessa.  

Muurahaiset levittävät siemeniä, sillä niissä on muurahaisia 

houkutteleva lisäke. Pystyn juurakon avulla sinivuokko ei pysty 

leviämään. 

 

 

 

 

Kevätlinnunherne 

 

Vanhan kansan antamia nimiä ovat kurjenheinä, kurjenherne ja 

tikanpalko. Kaikki nimet viittaavat lintumaailmaan. Ihmiselle 

tummien palkojen siemenet ovat myrkyllisiä.  

Samassa kasviyksilössä on erivärisiä kukkia. Kukat ovat aluksi 

liilanpunaisia mutta muuttuvat myöhemmin sinisiksi. 

 

 

 

Kielo 

 

Kielo on Suomen kansalliskukka.  Nimi viittaa kielon lehden 

muotoon. Hienostuneen ”keijunkukan” vanhoja nimiä ovat kieliheinä 

ja lehmänkieli.  

Pölytyksen jälkeen kasviin kehittyy oranssinpunaisia marjoja, jotka 

ovat myrkyllisiä.  

Kielo leviää tehokkaasti maavartensa avulla. Laaja tiheä 

kielokasvusto on saattanut kehittyä vain yhdestä yksilöstä (klooni!).  

Mahtimännyn mittoja 

 

Valoisalla ja ravinteikkaalla länsirinteellä rastipisteen merkitty mänty on kasvattanut komeat mitat. 

Noin 100 vuoden ikäinen puu on lähes 30 metriä pitkä, ja sen ympärysmitta on  187 senttimetriä.  

 



Rasti 25   Kalpeanaaman jalanjälki  –  Piharatamo 

 

 
Piharratamolla on silposuoniset lehdet ja rotanhäntämäinen 
tähkäkukinto. 
 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö, että 

 

- Piharatamo ei ole metsäkasvi. Se 
on kulkeutunut polulle ihmisten 
ja eläinten mukana. 

- Kasviin kehittyy tahmeapintaisia 
siemeniä hyvin runsaasti. Ne 
tarttuvat helposti jalkineisiin ja 
eläinten karvoihin. 

- Kasvi on kotoisin Etelä-
Euroopasta. Sieltä se on levinnyt 
lähes kaikkialle. 

- Piharatamo levisi Pohjois-
Amerikassa itärannikolta länteen 
siirtolaisten mukana. Intiaanit 
kutsuivat sitä kalpeanaaman 
jalanjäljeksi. 

- Laastarilehti ja rautalehti ovat 
meillä kasvin perinteisiä nimiä. 
Sormilla pehmennettyjä sitkeitä 
lehtiä on käytetty 
haavalaastareina.  

- Lehdissä on bakteereja tuhoavia 
sekä ihosolujen muodostumista 
edistäviä aineita.  

- Piharatamo on rohdoskasvi, josta 
on valmistettu teetä sekä 
siirappia ja sitä on nautittu 
pinaatin tapaan. Sillä on sanottu 
olevan muun muassa limaa 
irrottavia (yskänlääke), virtsan 
eritystä lisääviä sekä vatsa- ja 
suolistosairauksia helpottavia 
vaikutuksia.  

 

 

 
 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 

 

Piharatamolla on  a.  tuulipölytys  b.  hyönteispölytys  c.  itsepölytys       

 



Rasti 26   Kohtaamisia polulla 
 
Metsätien tai -polun ura vetää puoleensa monenlaisia hyönteisiä ja muita selkärangattomia. Osalle niistä 
valoisa ja aurinkoinen kaista metsässä tarjoaa sopivan elinympäristön. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin 
päiväperhos-  ja  kovakuoriaislajit. Joitakin metsän asukkeja taas pääsee näkemään vain niiden ylittäessä 
polku-uraa matkalla ympäröivän aluskasvillisuuden suojaan. 
Myös merkkejä nisäkkäiden liikkeistä voi havaita. Mäyrä ja supikoira käyttävät polkuja öisillä 
ravinnonhakuretkillään. Myyrille polun ylitys on vaaran paikka. Siksi ne kaivavat matalan suojatunnelin 
ylityskohdalle. Syntyy hiekasta rakennettu ”myyrän metro”. 
 

  
Kangasperhonen on ainoa vihreä  
päiväperhonen Suomessa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangasperhonen 
 
 

- Kangasperhonen on yksi Suomen yleisimmistä 
päiväperhosista. Sitä tavataan koko maassa.  

- Perhosen lentoaika alkaa huhtikuun lopulla ja jatkuu 
kesäkuun loppuun.  

- Levätessään kasvien lehdillä tai kukilla perhonen pitää 
siivet yhteen painettuina, jolloin siipien alapinnan 
vihreä väri sulautuu ympäristöön.  

- Siivet ovat päältä ruskeat, mutta ne eivät näy kuin 
lennossa. 

 

 

 
Metsäsittiäinen 

 
Sittiäisten kitiinikuoria supikoiran 
ulosteessa 

 

Sontiainen, sittiäinen, sittisontiainen 
 
Sittiäiset ovat lehtisarvisia lantakuoriaisia, joiden toukat syövät 
lantaa. Pääasiassa lehmän lannalla elävä isosittiäinen eli 
sontiainen on laidunmaiden ja maalaistalojen pihapiirien laji. 
Metsäsittiäinen hyödyntää monien eläinlajien ulosteita, ja sitä 
tavataan melko yleisenä metsäalueilla. 
 
Sittiäisten toukat syövät lantaa, jota kovakuoriaisnaaraat 
varastoivat kaivamaansa kuoppaan lantakasan viereen tai alle. 
Lantakuoriasten ekologinen merkitys luonnossa on lannan 
sisältämien ravinteiden palauttaminen takaisin luonnon 
kiertokulkuun. Samalla ne torjuvat tautien leviämistä hävittämällä 
ulostekasoja. 
 
Mäyrä ja supikoira penkovat lantakasoja ja etsivät niissä eläviä 
kuoriaisia ja toukkia ravinnokseen. Kummankin lajin ulosteissa on 
sittiäisten sulamattomaksi jääneitä kitiinikuoria. 
 

Tiedätkö tämän? Valitse oikea vaihtoehto! 
Mikä seuraavista kuuluu sittiäisen kanssa samaan joukkoon? 

a. sarvijaakko  b.  sylkikaskas  c. töpökatti   
 
 

 



Rasti 27   Riukumännikkö 

 

 

                                                                                                                      

            
 
 
 

Taimikon kasvaessa tiheänä ja harventamattomana alueelle 
kehittyy riukumännikkö. Rungot ovat ohuita, pitkiä ja vähäoksaisia, 
alaosat kuolevat jo varhain. Puut kasvavat valon puutteessa hitaasti 
paksuutta. Tukkipuun mitat tulevat täyteen vasta lähes sadan 
vuoden kuluttua. Tuleva tukkimetsä on kuitenkin komeaa ja 
suorarunkoista sekä puuaines lujaa ja hyvälaatuista.  
 
Taimikon alla pohja- ja kenttäkerrokset kehittyvät valon määrän 
mukaan. Nuoressa taimikossa valoa on riittävästi, jolloin ruohot ja 
heinät menestyvät hyvin. Varjoisassa riukumetsävaiheessa jäljellä 
ovat varpukasvit, kuten mustikka ja puolukka. Sammalet 
menestyvät hyvin ja sammalpeite kehittyy yhtenäiseksi matoksi. 
Paksusammaleisilla kohdilla saattaa kasvaa kalpeankeltaista 
lehtivihreätöntä mäntykukkaa, joka imee ravintonsa sienijuurilla 
männyn juuristosta. 
 
Tukkipuuikäinen metsä harvenee ja valon määrä kenttäkerroksessa 
kasvaa. Varpukasveista kanerva ja variksenmarja yleistyvät. 
Mustikka ja puolukka hyötyvät myös valosta ja marjovat runsaasti. 
Parhailla ja valoisimmilla mäntykankailla Etelä-Karjalassa kasvaa 
myös valtakunnallisesti harvinainen ja rauhoitettu kangasvuokko. 
Sen kasvupaikoilla liikuttaessa on varottava tallaamasta tai muuten 
vahingoittamasta kasvia. 
 
 

 
Kangasvuokko  
 
Tiesitkö, että…  
 
- Kangasvuokko on Etelä-Karjalan 

maakuntakasvi 
- Nuput ja kukkavarret ovat pehmeän 

karvan peitossa 
- Lehdet talvehtivat vihreinä 
- Kangasvuokko oli vuonna 1952 

ensimmäinen luonnonsuojelulain 
perusteella rauhoitettu kasvi.  

- Kasvin siirtäminen ja keräily ovat 
ehdottomasti kiellettyjä. 

- Lajia uhkaavat metsien hakkuut, 
soranotto ja metsien umpeenkasvu. 
 

 
 
 
 



Rasti 28   Keväiset sienet  
 

Parasta sieniaikaa on yleensä loppukesä ja syksy. Kuitenkin sienestyskausi alkaa jo huhti-toukokuussa 

korvasienien ja huhtasienien ilmaantuessa. Sienet hyödyntävät kevään kosteutta heti kun lumet ovat 

sulaneet ja yöpakkaset kaikonneet. 

   

 
  Korvasienet esiintyvät usein ryhminä 

 

 

 
  Kartiohuhtasieni 

 
  Pohjanpiispanhiippa 

Korvasieni 

- Korvasieniä kasvaa yleensä hiekkaisilla 
mailla. Usein sieniä kasvaa paikoissa, 
joissa maanpinta on rikkoutunut kuten 
hakkuualueilla, metsäteillä ja -poluilla.   

- Korvasieni on herkullinen mutta 
vaarallisen myrkyllinen. Myrkky 
(gyromitriini) on ehdottomasti 
poistettava keittämällä tuoreita sieniä 
useamman kerran reilussa 
vesimäärässä. Kuivatut sienet pitää myös 
keittää ja huuhtoa, jotta myrkkyjäämät 
poistuvat. 

 

 

 

 Huhtasieni (kartiohuhtasieni) 

 

- Huhtasieni kasvaa samantapaisilla paikoilla kuin korvasieni. Sitä 
esiintyy myös lehdoissa, pihamailla, nurmikoilla ja joutomailla. 
Paloalueet (entiset huhta- eli kaskimaat)) ovat myös tyypillisiä 
kasvupaikkoja. 

- Huhtasieni on herkullinen ja myös tuoreena myrkytön. 
Kuivaaminen on helppo tapa säilöä sieniä. 

 

Piispanhiippa – syksyn sieni 

 

-  Piispanhiippa on hieman korvasientä muistuttava laji, mutta 
sen itiöemät kehittyvät syksyllä. Itiöemän muoto vaihtelee, 
mutta joskus se muistuttaa piispan hiippaa, josta sieni on 
saanut nimensä. 

- Sieni on syötävä, mutta se on käsiteltävä korvasienen tapaan. 
 

 

 



Rasti 29   Puun pituuden arviointi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasti 30   Palokoro kertoo 

 
Arpeutunut palokoro 

 

 
Keloutuminen on alkanut 

 

 

 

- Puun pituus voidaan arvioida melko tarkasti 

yksinkertaisella menetelmällä. Apuvälineeksi 

tarvitaan suora puukeppi, jonka pituus vastaa 

etäisyyttä mittaajan silmästä suoraksi ojennetun 

käsivarren peukalon tyveen. 

- Pidetään kepin päästä kiinni ja nostetaan se 

pystyasentoon. Tähdätään käsivarsi suorana kepin 

tyvellä puun tyveen. 

- Kuljetaan takaperin puusta poispäin, kunnes 

mittakepin kärki osoittaa latvan kärkeen. 

- Silloin mittaajan ja puun välinen etäisyys on sama 

kuin puun pituus. Metrin askelilla mittaamalla 

saadaan pituus selville. 
 
 

Lammassaaresta löytyy paikoin merkkejä joskus riehuneesta 

tulipalosta. Suurten mäntyjen tyvellä näkyy vioittunutta 

kaarnaa. Voimakas palo korventaa rungon pintaosia, jolloin 

kaarna irtoaa, ja  runkoon syntyy palokoro. Mikäli puu selviää, 

koron ympärillä jälsikerros (kasvukerros) muodostaa uusia 

solukoita ja palovaurio arpeutuu. 

 

Erityisesti Pohjois- Suomen vanhoissa metsissä on tapahtunut 

toistuvasti salaman sytyttämiä paloja. Järeistä rungoista löytyy 

suuria palokoroja, joiden rakenteissa voi nähdä usean kulon 

jäljet.  

 

 

 

Jos vanha vioittunut mänty kuolee pystyyn, se keloutuu. Puun 

kilpikaarna irtoaa, ja runko harmaantuu. Vankat ja 

syyrakenteeltaan sitkeät kelot voivat seisoa paikallaan jopa 

satoja vuosia.   

 

 



Rasti 31   Rinteen sekametsä 

 
Sekametsässä on kova kilpailu valosta 

 

                                                      
                  Hieskoivun runko ja lehtiä (vas.)                   Rauduskoivun lehtiä (oik.) ja runko 

                               
            Tervalepän lehdet ovat kiiltävät        Harmaalepän lehdet ovat harmaanvihreät 

    

 

                                            
  Pihlaja kukkii touko-kesäkuussa                                                         Paatsama kukkii vasta kesäkuussa 

 

Jokaiselle suomalaiselle männikkö, 

kuusikko, koivikko ja haavikko ovat 

tuttuja metsiköitä. Puut niissä ovat 

jokseenkin samanikäisiä. Tällä rinteellä 

on sekametsää. Eri puulajit kasvavat 

toistensa lomassa ja kilpailevat kesällä 

valosta, tilasta ja ravinteista. Osa puista 

kasvaa pensaina isompien latvusten ja 

runkojen varjossa. 

 

Etsi puulajit!  

Näet useita puulajeja polunvarren 

metsässä. Tähystele ympärillesi! Paikalta 

löytyy kuusi, mänty, koivu (rauduskoivu,  

hieskoivu), pihlaja, harmaaleppä (tervaleppä 

rannoilla), tuomi, kataja. Löytyykö vielä 

raita, paatsama ja haapa? 

 

 

Lepillä elävien pikkuhyönteisten, 

leppäkemppien, toukat erittävät 

suojakseen pehmeätä villamaista 

nukkaa. 



Ruska syntyy syksyllä 
 

 

 

 

 

                                        
                                Rantakoivikot hehkuvat ruskassa, koivujen ruskaväri on keltainen.  

 

                                
                                       Pihlajien ruska-asuun kuuluvat sekä punaiset lehdet että marjat 

 

                                     
                               Haapa pukeutuu ruska-asuun vihreän, keltaisen ja punaisen eri sävyissä 

 
 

 

 

 

- Päivän lyhentyessä ja lämpötilojen laskiessa lehtipuut saavat ruskavärit. Puut 
säästävät rakennusaineita ja varastoivat lehtivihreän aineosia talvikaudeksi 

runkoon ja oksistoon.  

- Lehdissä paljastuvat sinipunaisina, punaisina, oransseina ja keltaisina hehkuvat 

antosyaanit, karoteenit ja ksantofyllit.  

- Väriaineiden määrä ja värityksen ajankohta riippuvat kasvin perinnöllisistä 

ominaisuuksista. 

 
 

 

OIKEAT VAIHTOEHDOT: 

2b (sivu 4), 2a (sivu 5), 4c, 6c, 12c, 13c, 14a, 16b, 18c, 22b, 25a,  26a 

                  … ja mukavia hetkiä luonnossa! 

 


