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Vuosisata metsässä - esityksen muistiinpanot  
 
1. Vuosisata metsässä. Lahopuun salatut elämät. (Aktivointikysymykset punaisella) 

 
2. WWF 

WWF eli maailman luonnonsäätiö on ympäristönsuojelujärjestö, joka toimii yli 100 maassa. Kun puhu-
taan ympäristönsuojelusta on hyvä muistaa, että se ei tarkoita vain yksittäisten lajien kuten pandojen 
suojelua vaan yritetään pitää koko planeetta hyvänä paikkana elää. Ihminen on osa luontoa, joten ym-
päristöä suojelemalla suojellaan myös ihmistä. 
WWF on lyhenne sanoista World Wide Fund for Nature.  
WWF on säätiö eli sen jäseneksi ei voi ryhtyä, mutta tukijana voi olla.  
 

3. Piirroskuva haapametsästä  
Tervetuloa kurkistamaan kotimetsään! Metsä on aina ollut meille suomalaisille tärkeä paikka ja monella 
tapaa elinehto. Metsä on kuitenkin myös paljon muuta kuin puuta, marjoja ja sieniä. Se on asukkait-
tensa koti. Tällä hetkellä metsien asuntotilanne on varsin kehno. Sopivia koteja ei löydy riittävästi ja 
metsien monimuotoisuus on uhattuna.  
 
Tiedättekö mitä tarkoittaa monimuotoisuus?  
- Kuinka paljon eri lajeja tietyllä alueella elää (esim. lintuja) 
- Kuinka paljon yhden lajin edustajia tietyllä alueella elää (esim. palokärkiä) ja  
- kuinka paljon erilaisia elinympäristöjä tietyllä alueella on (elinympäristö on paikka, jossa tietty laji 

elää ja lisääntyy, esim. havumetsä, lehto, puronvarsi…).   
-> Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys maapallolla! 
 

4. Mikä tekee metsästä metsän? 
Mikä sitten oikeastaan on metsä? Mitä metsässä on? Keitä metsässä asuu?  
 
Suuri osa metsän elämästä on piilossa. Esimerkiksi maaperässä käy kova vilske. Siellä asuu valtavat 
määrät bakteereja, sienirihmastoa, hyönteisiä, toukkia ja vaikka mitä. 
Mitä metsä merkitsee sen asukkaille?  Metsän väelle mikä tahansa metsä ei käy. Sieltä on löydyttävä 
juuri oikeanlaista ruokaa ja suojaa.  Jokaisella lajilla on omat vaatimuksensa. Todella moni metsän asu-
kas tarvitsee lahopuuta joko ruuaksi, suojaksi tai jälkeläisten kasvupaikaksi.  

 
5. Lahopuuta on monen kokoista 

Lahopuu on kuollutta puuta. Se voi olla vielä pystyssä oleva puu, tai sitten se on jo maahan kaatunut 
puu, joka vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa maatuu mullaksi, kun hyönteistoukat, sienet ja baktee-
rit käyttävät sitä ravinnokseen. Se voi myös olla vain pieni puunkappale, vaikkapa kuollut oksa.  

 
6. Jopa 5000 lajia tarvitsee lahopuuta 

Suomen metsissä asuvista lajeista joka neljäs on riippuvainen lahopuusta. Yhteensä 5 000 lajia. Osalle 
lajeista kelpaavat pystyyn kuolleet pökkelöt, mutta suurin osa tarvitsee järeää, maahan kaatunutta la-
hopuuta. Kuvassa on viirupöllö, joka pesii puupökkelöissä mutta ei ole nirso lajin suhteen. 
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Monet lahopuuta tarvitsevat lajit ovat kuitenkin hyvin tarkkoja kodeistaan. Ne elävät vain tiettyä lajia 
olevalla ja sopivan kokoisella lahopuulla, joka on juuri sopivassa vaiheessa lahoamassa. Kun lahoaminen 
edistyy pidemmälle, niiden tulisi löytää lähistöltä uusi, sopivaa lajia ja lahoastetta edustava puu.  

 
7. Lahopuu 

Tässä kuvassa on jo varsin pitkälle lahonnut puu. Pikkuhiljaa puuaines lahoaa yhä pehmeämmäksi ja 
lopulta se maatuu mullaksi. Lahopuu on Suomen metsissä kaikkein tärkein tekijä metsän monimuotoi-
suuden kannalta.  
Nyt lähdetään tutkimaan hieman tarkemmin yhtä jännittävää suomalaista puuta ja sen kavereita.  
Tunnetteko haavan? Miltä haapa näyttää? Miltä se kuulostaa? 

 
8. Haapa on elämän puu. Sen kanssa elää yli 1000 lajia. 

Haapa on vaalearunkoinen puu, jonka lehdet ovat pyöreitä ja niissä on pitkä lehtiruoti. Se on metsän 
monimuotoisuuden kannalta kaikkein tärkein yksittäinen puulaji. Haavan kavereiden lajirunsaus on ker-
rassaan uskomaton. Noin 1000 lajia kuuluu sen seuralaiseliöstöön ja noin 120 lajia on täysin riippuvaisia 
haavasta. 
 
Haavan puuaines on aika pehmeää ja niinpä se onkin metsiemme tärkein kolopuu.  Vanha haapa voi 
näyttää kerrostalolta, jonka kolot ovat kuin vuokra-asuntoja, joissa omistaja vaihtuu tiuhaan tahtiin.  
Lahoavissa haavoissa asustaa jopa 500 eri lajia hyönteisiä ja muita selkärangattomia. Haavan suojissa 
elää myös satoja sieni-, jäkälä- ja sammallajeja.  Haapaa voikin hyvällä syyllä kutsua elämän puuksi.  

 
 
9. Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys 

Miksi monimuotoisuus on niin tärkeää? 
 Ensinnäkin ihan jokaisella lajilla on oikeus olla olemassa – ihan niin kuin ihmiselläkin. 
 Toiseksi me ihmiset olemme osa luontoa ja täysin riippuvaisia siitä. On sanottu, että luonto pär-

jäisi ilman ihmistä, mutta ihminen ei pärjäisi ilman luontoa. 
 Ja kolmanneksi: lajit ovat kehittyneet vuosimiljoonien aikana juuri sellaiseksi kuin ne nyt ovat. 

Luonnossa kaikella on paikkansa, eikä mikään osanen ole turha. Jos joku laji kuolee sukupuut-
toon eli häviää kokonaan, ei sitä saada enää koskaan takaisin. 

 
Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän ehto maapallolla ja siksi siitä on pidettävä erityisen hyvää 
huolta. (Esimerkiksi jos haluamme marjoja, niin tiettyjen hyönteisten on oltava olemassa marjakasveja 
pölyttämässä) 

 
Seuraavat 4 diaa: muutama esimerkki haavan seuralaislajeista, jotka auttavat ymmärtämään luonnon mo-
nimuotoisuutta.  
 
10. Haapaperhonen Melko harvinainen haapaperhonen on Suomen suurimpia päiväperhosia. Siipien kär-

kiväli on 7-9 cm eli suunnilleen (maalarin)teippirullan levyinen. Haapaperhonen on siitä poikkeukselli-
nen laji, että se ei pysty elämän ilman haapaa. Se on siis hyvin valikoiva laji. Nimensä mukaisesti haapa-
perhonen elää haapametsiköissä. Naaraat munivat munat yksittäin haavan lehdille ja toukan ainoaa  
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ravintoa ovat haavan lehdet. Talven toukka viettää horroksessa oksalla, haavan lehdestä  
valmistamassaan pussukassa – vähän niin kuin makuupussissa.  

 
11. Palokärki Palokärki on metsien kodinrakentaja numero 1. Se kaivertaa pesäkolon pitkällä nokallaan, pit-

kien lastujen sinkoillessa ympäriinsä. Palokärki käyttää pesäänsä vain yhden kerran, jonka jälkeen koti 
menee kiertoon. Sen ottavat käyttöönsä muut kolopesijät. Palokärjen kovertamissa koloissa voi puun 
pitkän elämän aikana syntyä satoja lintu- ja nisäkäspesueita varpuspöllöstä liito-oravaan. 

 
12. Saikurahaapsanen Saanko esitellä saikurahaapsasen, joka kuuluu sarvijääriin. Sarvijäärät tunnetaan 

myös nimellä hapsenkakkiaiset. Saikurahaapsanen on yksi metsän remonttimiehistä, jotka remppaavat 
puuta seuraavien asujien tarpeisiin. Se tekee käytäviä puuhun ja muokkaa näin puuta pehmeämmäksi ja 
tekee tilaa seuraaville asukkaille, kuten erilaisille sienille. 

 
13. Raidankeuhkojäkälä Tämä hauskannäköinen kaveri on nimeltään raidankeuhkojäkälä (Nimi tulee siitä, 

että muistuttaa ihmisen keuhkorakkuloita). Se on vielä haapaperhostakin tarkempi asuinpaikastaan. Sille 
nimittäin kelpaavat vain todella vanhat puunrungot ja vanha ikimetsä. Jos raidankeuhkojäkälää esiintyy 
jossain metsässä erityisen paljon, on metsä todennäköisesti hyvin vanha. 

 
 
14. Asuntona haapa - löytyykö kaikille kavereille koti?  - Aikajanaharjoitus (ohjeet erillisessä tie-

dostossa) 
 

15. Lahopuuta on metsissä liian vähän 
Syy siihen miksi metsien monimuotoisuus on uhattuna, on tässä: lahopuuta on aivan liian vähän. Meillä 
Suomessa metsiä on hoidettu ymmärtämättä lahopuun merkitystä. Lahot ja vanhat puut on viety pois 
ja metsän asukkaat ovat pulassa – niiltä puuttuu ruokaa ja suojaa. 
 
Suomen metsien lajeista onkin uhanlaisia tällä hetkellä yli 800 lajia ja melkein yhtä suuri joukko on vaa-
rassa uhanalaistua, jos niiden elinympäristöjen väheneminen jatkuu.  On siis aika tarttua toimeen. 
 
 

16. Autetaan kotimetsän väkeä. Suojellaan metsää ja hoidetaan sitä luonnon ehdoilla. 
Metsän asukit tarvitsevat apuamme. WWF ja monet muut järjestöt tekevät jatkuvasti töitä metsien mo-
nimuotoisuuden turvaamiseksi. Yhteistyötä tehdään ison porukan kanssa: metsäomistajien, poliitikko-
jen, virkamiesten ja yritysten kanssa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Tarvitaan sekä lisää suojelu-
alueita metsille että uudenlaista metsänhoitoa. Yhdessä saamme paljon aikaan. 

 
 
17. Sinä voit auttaa metsien asukkaita  

Sinäkin voit tehdä omassa elämässäsi paljon metsän puolesta.  
- Aikuisena saatat omistaa metsää ja voit päättää miten sitä hoidetaan. Ehkä joku läheisesi omistaa 

metsää jo nyt, ja voit kertoa hänelle miten tärkeää lahopuu on metsän asukkaille. 
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- Monilla on mökki tai jonkun sukulaisen tai kaverin mökki – ja kotipiha on meillä kaikilla.    
Usein näitä pihoja hoidetaan liikaa. Helppo ohje onkin: älä tee mitään! Annetaan pihoilla olla maa-
puita, pökkelöitä, pudonneita oksia ja kaatuneita runkoja maatumassa. 

 
- Lahopuuta voi myös tuoda pihalle, jos sitä ei siellä vielä ole. Pienetkin lahopuun kappaleet ovat kuin 

pelastusrenkaita metsien pienille asukkaille. Pihalle voi tuoda lahopuun palasia penkeiksi, majanra-
kennustarpeiksi ja vaikkapa aidoiksi.  
 

- Ja koska kolopuiden kasvattamiseen menee aikaa vuosikymmeniä, niin me voimme auttaa lintuja 
nyt heti tekemällä niille tekokoloja – eli linnunpönttöjä. 

 
18. Tutkimusmatkamme metsän salaisuuksiin jatkuu retkeillen ja askarrellen 

Myöhemmillä tunneilla jatkamme tätä tutkimusmatkaa metsän salaisuuksiin askartelemalla ja teke-
mällä käsitöitä näistä tunnilla tutuiksi tulleista metsän asukkaista. Linnunpönttöjen nikkarointi on haus-
kaa ja hyödyllistä puuhaa. Yhdestä pöntöstä voi kuoriutua yhtenä kesänä jopa 10 poikasta. (Tietenkin 
lähdemme myös ihan oikeaan metsään lahopuujahtiin.) 

 
19. Mitä asiaa saikurahaapsasella on meille? (Loppukeskustelun ohje erillisessä tiedostossa)  
 
20. Kiitos avustanne!  Toivoo WWF ja kotimetsän asukkaat. 

 
21.  WWF  
 


