
 

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja 
ympäristökasvatusta

Monimuotoinen metsäluonto  
Virpi Sahi, joulukuu 2013



  

Koulu-
metsä

§ € 

Koulumetsä on koulua/päiväkotia 
lähellä oleva pysyvä 
metsäluontokohde, joka sopii 
lasten ja nuorten opetuksen, 
kasvatuksen ja virkistyksen 
tarpeisiin.  Ulkona oppiminen 
aineesta/aiheesta riippumatta 
sekä metsäluonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen 
ovat tärkeitä tavoitteita.
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Metsätyypit

(kasvupaikan maannos ja 
ravinteisuus)



 
4Kuva: oppimispolku.fi / Timo Peuraniemi



  

Kuva: oppimispolku.fi / Antti Nyman



  

Espoo, Glimsinjoki Kuva: Virpi Sahi
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Metsän eliöyhteisön kehitys

(sukkessio)
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Metsä uudistuu

● Häiriöt tekevät tilaa uudelle
– yksittäiset puukuolemat
– laajemmat häiriöt

● Aiheuttajana luonto: tuuli, tuholaiset, tuli
● Aiheuttajana ihminen: saha, vesuri, 

monitoimikone



  

Tuuli
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Tuholaiset

Helsinki, Meri-Rastila. Kuva: Virpi Sahi

METLA/Erkki Annila
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Tuli

Kuva: Teemu LaineEspoo, Nuuksion kansallispuisto. 
Kuva: Teemu Laine
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Häiriöiden seuraksena
metsässä on...
● epäsäännöllisiä aukkoja ja tiheikköjä, epäsäännöllistä rytmiä
● eri ikäisiä ja eri lajisia puita (isoja, pieniä - havu, lehti)
● kuollutta puuta pystyssä (lehtensä/neulasensa pudottaneita, 

kuivia puita)
● kuollutta puuta maassa (tuulenkaatoja, sammaloituneita lähes 

maatuneita runkoja)
● palanutta, hiiltynyttä puuta
● HUOM! puita kuolee myös ”muuten vaan” elon taistelussa ja 

vanhuuttaan



 
14Espoo, Ingas. Kuva: Virpi Sahi
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Venäjä, Vuokkiniemi. Kuva:  Virpi Sahi
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Metsän monimuotoisuus =

kasvupaikkatyyppi / luontotyyppi
+

luonnontilan aste (luonnon vs. ihmisen 
aiheuttamat ”häiriöt”)

+
alueen koko ja sijainti



 
17Kirkkonummi, Veikkola. Kuva: Virpi Sahi 2010

Kirkkonummi, Veikkola. Kuva: Virpi Sahi 2011



  

Espoo, Nuuksio. Kuva: Virpi Sahi



  

Espoo, Bodom. Kuva: Virpi Sahi



  

Monimuotoisen metsän 
rakennepiirteitä
● Lehtipuut
● Vanhat puut
● Lahopuut maapuina
● Lahopuut pystypuina
● Eri lajiset puut
● Tiheiköt



 
21Kuvat: Virpi Sahi

CASE Raita



  

Espoo, Bodom. Kuva: Virpi Sahi

CASE Ikääntyvät kuuset



 
23Espoo, Karakallio Janakkala, Turenki. Kuvat: Virpi Sahi

CASE tiheä aluspuusto tai     vesaikko
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suojelua & ympäristökasvatusta 2

MONIMUOTOISUUS-
NÄKÖKULMA

OPETUKSEN
NÄKÖKULMA

HOIDON
NÄKÖKULMA

Monipuolinen metsä
Eri kasvupaikka-
tyyppejä/luontotyyppeja: kuiva 
ja tuore kangas, lehto /  
turvemaat, pienvedet

Metsätyypit, maaperän 
ravinteisuuden ja 
kosteusolojen vaikutus

Suuri luonto-
tyyppien kirjo 
pienellä alueella 
vaatii mahd.  toimenpiteiden 
tarkkaa kohdennusta

Tavallisia lajeja
Rusakko, orava, mustikka, 
peippo, herkkutatti...

Peruslajintuntemus 
maastossa

Tyypillisen(kin) aidon 
metsäluonnon merkitys 
taajamissa on suuri

Harvinaisia lajeja
Ilves, metso, liito-orava,
välkkyludekääpä...

Harvainaisuus ja uhanaisuus 
käsite esimerkkilajien kautta; 
lainsäädännön toimivuus

Harvinaisen lajin arvo itsessään 
ja  indikaattorina - lajikohtainen 
huomiointi

Nuoria ja vanhoja puita
Eri-ikäinen, erirakenteinen 
puusto

Ekosysteemin sukkessio, 
metsän historia maastossa; 
yksittäiset puukuolemat/
laajat häiriöt uudistajina

Vältetään avohakkuita, 
alaharvennuksia ja kattavia 
raivauksia

Monen lajisia puita
Sekapuusto, havupuuston 
seassa lehtipuita, jalopuita

Kuten ed. + puulajit 
maastossa

Taloudellisesti 
vähäarvoiset(kin) puulajit 
jätetään kehittymään

Kuolleita puita
Kuollutta puuainesta maassa 
ja/tai pystyssä

Kuten ed. + Lahopuun 
merkitys osana 
ekosysteemiä 

Tuulenkaadot/heikentyneet 
puut siirretään/kaadetaan  jos 
vaaraa/tiellä
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suojelua & ympäristökasvatusta 1

MONIMUOTOISUUS-
HYÖTY

TARJOUMA
LAPSILLE

Pusikko
Aluspuusto ja vesaikko
- pajut

Pienilmasto, linnusto, 
hirvieläimet
- aikaisen kevään pölyttäjät

Piiloutuminen, 
oman tilan 
rajaaminen, 
metsäntuntu - virpominen

Kuivat risut ja oksat
Aluspuuston ja vesaikon 
itseharveneminen, 
katkenneet oksat ja puut

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus

Rakentaminen, askartelu

Maapuu
Tuulenkaato, maassa 
lahoava runko

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus, taimien suoja

Tasapainoilu, kiipeily, 
istuminen, evästely

Käkkyräinen puu
Kasvutavaltaan poikkeava 
tai vioittunut puu (käyrä, 
oksainen, usearunkoinen)

Muille eliöille kasvu- ja 
pesintäalustojen 
monimuotoisuus

Kiipeily, roikkuminen, 
suunnistaminen 
(maamerkki)

Vanha puu
Yli-ikäinen, heikentynyt puu

Hyönteiset, käävät, 
kolopesijät

Ajan ymmärtäminen, 
metsäntuntu, maamerkki

Lätäkkö
Lammikko, soistuma

Pienvesien eliöt kuten 
sammakot, vesihyönteiset

Kahlaaminen, uittaminen, 
veden ymmärtäminen
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Koulujen ja päiväkotien läheiset metsät 
ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä 
oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä.

Rakennettu puisto tai voimakkaasti 
harvennettu puistometsä eivät korvaa 
alkuperäistä metsäluontoa.
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