Maunulan luontopolku lapsille
– materiaali kasvattajille

Tervetuloa luontopolkuseikkailuun!

Maunulan uusi luontopolku tehtiin Helsingin
kaupungin rakennusviraston toimesta Keskuspuiston satavuotisjuhlavuoden kunniaksi
vuonna 2014. Yleensä polut ovat useiden
ihmisten ponnistus ja niin tämäkin. Paikalliset
asukkaat ovat tässä luontopolussa olleet erityisen aktiivisia, kartoittaneet lajistoa ja tunnistaneet hienoimpia paikkoja. Maunulan aiempi
luontopolku oli toteutettu paikallisen asukkaan,
metsänhoitaja Osmo Airon aloitteesta.
Luontopolku tarjoaa silmälasit luonnon kokemiseen ja esittelee alueensa inspiroivimmat
paikat. Vaikka kulkija olisi liikkeellä yksin, on
luontopolku aina yhteisöllinen kokemus, onhan
polku laadittu mahdollisimman monen iloksi. Samalla kun kävelijä katsoessaan keloja,
kukkaketoja ja lehtoja jakaa maiseman aiempien retkeilijöiden kanssa, ylläpitää hän omilla
anturoillaan polun auki pysymistä seuraavia
kulkijoita varten.

Polku, polku pieni
poikki sammaleen,
ahdas armotieni
metsän autuuteen.
Portti vehrytpieli
rauhan kaupunkiin,
missä orpo mieli
yhtyy ystäviin.

Otto Manninen

Haluatko tilata polulle ohjaajan?
Polun hyvin tuntevat, ammattitaitoiset
oppaat voivat vetää sen ryhmällenne
erikseen sovittuna aikana korvausta vastaan.

Tämä materiaali on tarkoitettu tarjoamaan
tietoa, iloa, innoitusta ja hyvinvointia luontokokemusten äärellä. Kunkin rastin yhteydessä on
yksi tai useampia tehtäviä, joita opettaja voi
soveltaa oppilaiden iän mukaan. Osaan paikoista on tarjolla myös pitkäkestoisempi tehtävä, joiden tarkoituksena on rohkaista luokkia
syventämään suhdettaan alueeseen.

Ota yhteyttä:
Luonnontie, biologian opettaja Adela
Pajunen (tämän materiaalin tekijä),
adela.pajunen@luonnontie.fi,
www.luonnontie.fi

Antoisia kokemuksia Maunulan polulla
toivottaen,

Kiertävä luontokoulu Naakka,
ympäristökasvattaja Milla Tuormaa
info@kiertavaluontokoulu.fi,
www.kiertavaluontokoulu.fi

tekijät

Retkivarusteet
Tarvittava varustus:
luuppeja
sadevaatteet
istuinalusta (esim. muovipussi, jossa on
sanomalehti sisällä),
digikamera tai älypuhelin kameralla
maastokelpoiset kengät
pienet eväät

Metsäretki tuntuu aina
hauskemmalta, kun on eväät
mukana. Pakatkaa eväänne niin,
että retkestänne ei jää roskia
ja jos jää, tuokaa ne
takaisin koululle.
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LÄHTÖTAULU 1.

Maunulan majan pihapiiri

Tiesitkö?

Maunulan maja
Tutustukaa luontopolun lähtötauluun. Maunulan
maja tarjoaa viihtyisän tukikohdan retkeilyyn.
Rakennus siirrettiin paikalleen 1920-luvulla
Karjalasta. Alkuun se palveli suojeluskuntaa
ja sitten 1940-luvulta ampumarataa. Seutu oli
tuolloin syrjässä asutuksesta. Vuonna 1960
maja siirtyi Helsingin latu -järjestölle ja latuasemaksi hiihtäjille. Järjestettiin Kansanhiihtoja ja
majalla sai mustikkakeittoa ja suksien voitelua.
Nykyään majalla järjestetään muun muassa
suunnistus- ja retkikursseja. Keskiviikkoisin
retkeilijät pääsevät saunomaan.

HUOM!
Maunulan majalla on lainattavissa 10 kpl roskapihtejä. Sieltä saa lainaksi myös 20 kpl luuppeja,
joita myös taikasilmiksi kutsutaan!
Yhteystiedot
Metsäläntie 9, 00620 Helsinki
puhelin: 040 524 3032
sähköposti: maunulan.maja@suomi24.fi

Lintujen asumuksia
Monilajinen, monimuotoinen luonto tuottaa
ihmiselle tutkitusti hyvinvointia. Yksi keino lisätä
alueen monimuotoisuutta on asentaa sinne
linnunpönttöjä. Ne ovat oleellisia paitsi lintujen
pesäpaikkoina, myös suojana öisin etenkin
talvella. Uuden luontopolun varrelle ripustettiin
talkoilla 30 linnunpönttöä vuonna 2013 sekä
muutamia lepakonpönttöjä. Suurin osa pöntöistä tulikin lähes välittömästi asutuiksi. Useimmiten asukkina on tali- tai sinitiainen.

lepakonpönttö

Pohdittavaa
Matkan varrella: Maunula on vielä 1950-luvulla
kantakaupunkiin nähden kaukaista maaseutua
Pasilan laajan suon takana. Mistä voisi päätellä,
että tämä metsikkö on aiemmin ollut peltoa?
(Havainnoidaan sarkaojia ja notkelmia).

Tehtävää
Havainnoidaan säätä
Joka sää on hieno luontosää, kunhan vaatetus on
oikea. Sää vaikuttaa paitsi mielialaamme, myös
kasveihin ja eläimiin. Millainen on sää tänään?

Muita huomioita säästä:

Lämpötila _____ C
Pilvisyys:

aurinkoinen puolipilvinen

pilvinen

sade

Talkoot
Kerätään roskia majan ympäristöstä ja myös koko
luontopolulta. Ryhmät voivat kilpailla siitä, kuka
löytää tietyssä ajassa eniten roskia. Voittajaryhmä
on nimeltään Siisti jengi!

Taulu 1. Maunulan luontopolku
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Maunulan majan pihapiiri

Lähtötaulu 1.

Tehtävää
Pesinnän merkit
Jos on kevät tai kesä, etsitään lintujen pesinnän
merkkejä majan ympäristöstä.
räkättirastas

Pesinnän merkki

Ruksi (t)

Huomioita

Lintu hakee tai kantaa pesämateriaalia
(esim. oksa, heinä, sammal).

Lintu rakentaa pesää
(esim. tikka hakkaa koloa).

Lintu varoittelee tai hyökkäilee kohti
petoa (esim. varista) tai ihmistä.

Lintu menee usein mahdolliseen
pesäpaikkaan (esim. räystään alle).

Lintu kantaa ruokaa (esim. toukkia).

Lintu hautoo pesässä (istuu paikoillaan).

Pesä tai pönttö, josta kuuluu
poikasten ääniä

Pesä tai pönttö, jossa nähdään
munia tai poikasia.

Poikasia, jotka ovat jo lähteneet pesästä

Taulu 1. Maunulan luontopolku
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Taulu 2.
Etelä-Suomessa metsien kasvu on niin voimakasta, että vanhan metsän piirteitä syntyy nopeastikin. Tämä metsä on noin 70-vuotiasta, mutta
joukossa on myös yksittäisiä, vanhempia puita.
Puuston ikä selittyy sillä, että toisen maailmansodan aikana täältä kaadettiin puita Helsingin
lämmitystarpeisiin. Kyllä, melkein kaikilla oli silloin
puulämmitys myös Helsingin keskustan kerrostaloissa!

Vanha metsä kierrättää
Luonnontilaisuuden kehittyminen näkyy tässä metsässä siten, että täällä on eri-ikäisiä puita ja myös
lahopuita. Metsäluonnon kannalta lahopuu on
hyvin tärkeää, koska sillä elää hyvin suuri joukko
lajeja: Suomen metsissä vähintään 3000 hyönteistä
ja 1500 sientä on siitä riippuvaisia, ja moni lintukin
tarvitsee lahopuiden koloja. Nykyään lahopuuta
jätetään tarkoituksella virkistysmetsiin ja jopa puutarhoihin. Lahopuutarhat ovat muoti-ilmiö!

Tiesitkö?
Harvinainen liituri

Muurahaiset matkan varrella

Luontopolkua kulkiessasi et ehkä näe liitooravaa, mutta se voi nähdä sinut ! Liito-orava
on rauhoitettu laji. EU:n alueella liito-orava
esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Maunulassa
tunnetaan kaksi esiintymisaluetta. Liito-oravan
papanoita voi havaita puiden juurilla.

Metsissämme on pesiä tiuhemmassa kuin missään muussa EU-maassa, jopa 8 kekoa hehtaarilla. (Hehtaari on 100m x 100m.) Omalta osaltaan muurahaiset edistävät metsäekosysteemin
tasapainoa, sillä keot vähentävät maaperän
happamuutta neulasten myötä.

Vanhat kosteahkot ja kuusivaltaiset sekametsät
ovat liitureiden suosiossa. Pesänsä liito-orava
muokkaa keväisin vanhaan tikankoloon, oravanpesään tai linnunpönttöön. Naaras liikkuu 8
hehtaarin alueella. Koiras liikkuu 50 ha alueella
ja sillä voi olla poikasia usean naaraan kanssa
samana keväänä. Aikuistuneet poikaset asettuvat parin kilometrin päähän pesäkolosta, jos ne
löytävät sopivan elinpiirin itselleen. Liito-orava
elää noin 5-vuotiaaksi.

Muurahaiseko voi olla jopa sata vuotta vanha.
Vanhimmat tunnetut keot peittoavat Helsingin
450 vuoden iän. Yhdessä keossa voi olla enemmän asukkaita kuin koko Suomessa ihmisiä.
Muurahaisvaltakuntaa johtava kuningatar elää
jopa parikymmentä vuotta.

Maassa liikkuessaan liito-orava on hidas ja altis
jäämään petojen saaliiksi. Siksi se mielellään
liitää puiden välit ja tarvitsee sopivia ”loikkapuita”. Jos tarjolla on korkealla sijaitsevia isoja
puita, liito-orava pystyy ylittämään valtaväylän.

Keon maanalaisten osien talvivieraita ovat punkit, hämähäkit ja kovakuoriaiset. Kotieläiminä
muurahaiset pitävät kirvoja. Niistä ne lypsävät
mettä ja tarjoavat vastapalveluksena suojelua.
Muurahaisten yhteisöllisyys ja ”epäitsekkyys”
on aina inspiroinut ihmistä. Jos muurahainen
sairastuu, hylkää se pesän ja menee muualle
kuolemaan, jottei sairastuta muita.

Pohdittavaa
Luonto lisää tutkitusti myös ihmisen yhteisöllisyyttä. Niillä alueilla, joilla on paljon viherympäristöä, ollaan muita kohtaan avuliaampia ja
anteliaampia tehdään vähemmän rikoksia.

Kuinka vanhaksi arvelette tämän metsän?
Kuinka monen mielestä lahopuu on kaunista/
mielenkiintoista? Mikä siinä on mielestänne
hyvää tai huonoa?
Mitä luonnontilaisuuden merkkejä täällä näkyy?

Taulu 2. Maunulan luontopolku
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Tehtävää
Y= yksin, R= ryhmässä, L= leikki

Mielipaikka (Y)
Etsi tästä metsästä oma mielipaikkasi, joka tuntuu kutsuvalta
juuri nyt. Käytä kaikkia aistejasi ja havainnoi, minkälainen
paikkasi on juuri nyt. Miltä näet ja mitä kuulet? Miltä maa
tuoksuu? Jos vaatteesi siihen sopivat, voit myös paneutua
makuulle ja katsella miltä paikka näyttää hyönteisen silmin
katseltuna. Hyödynnä myös taikasilmää, luuppia ja tutki
sen avulla asioita oikein läheltä.
Kuva lempipaikasta (R)
Jakaudutaan pieniin (3-5 hengen) ryhmiin ja jokainen ryhmä
saa tehtäväksi etsiä jonkun hienon tai kiintoisan yksityiskohdan luonnosta. Kohta saa olla korkeintaan levitettyjen käsien
kokoinen. Annetaan muutama minuutti aikaa. Sitten ryhmä
valokuvaa omat lempipaikkansa ja yksityiskohtia siitä.
Myöhemmin luokassa katsotaan kuvat ja kerrotaan mitä ajatuksia ne herättivät ja miksi ne olivat kauniita/mielenkiintoisia/jännia yms. Kuvat kaikkien ryhmien kohdista printataan
ja laitetaan näyttelyksi koulun käytäville tai ruokasaliin. Kuvia
voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, biologian tai kuvaamataidon tunneilla.
Matkan varrella muurahaishavaintoja (R)
Osa luontopolusta voidaan kiertää muurahaistee-malla,
jolloin tehtävänä on laskea tuon alueen muurahaiskeot
ja havainnoida niiden ympärillä olevaa elämää. Jokaiselle havaitulle keolle voidaan käydä antamassa lahja,
kuten ripotella kekoon hiukan sokeria. Miten muurahaiset reagoivat siihen, että ”mannaa” sataa taivaalta”?
Keon tarkkailu (R)
Oppilaat jakautuvat 2- 3 hengen ryhmiin ja seuraavat
muurahaisten toimia. Kokoonnutaan yhteen ja kukin
ryhmä kertoo, mitä heidän tarkkailemansa muurahainen teki. Esimerkiksi: ”Muurahainen kulki yli kaatuneen
puun, kohtasi toisen muurahaisen” jne.
Muurahaisvideot (Y/R)
Voitte myös kuvata pieniä muurahaisvideoita ja
katsoa ne yhdessä luokassa.

kanahaukka, kuva: Tomi Muukkonen

Kanahaukat (L)
Täällä pesii kanahaukka, mikä on aika hieno
ja erityinen asia Helsingissä. Kanahaukalla
on erittäin tarkka näkö. Ollaan nyt hetki
haukkoja ja treenataan silmiämme! Kiinnitetään katseemme johonkin kohtaan luonnossa ja pyöritetään päätä pitäen katse koko
ajan valitussa kohteessa. Silmän lihakset
joutuvat töihin ja samoin niska vetreytyy.
Ennen kuin lähdemme lentoon, harjoittelemme myös tasapainoa vielä kovalla, kaatuneella puulla kävellen (ei tuhota kauniita,
sammaloituneita lahopuita). Sitten lennetään eteenpäin, kohti seuraavaa rastia!

Pohdittavaa
Sanonta ”kantaa kortensa yhteiseen kekoon”
on yleisesti käytetty. Pohtikaa, mitä se tarkoittaa. Mikä on teidän luokkanne keko ja mitä
korsia siihen kannatte?

Taulu 2. Maunulan luontopolku
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Taulu 3.

a)Vanha kallio kertoo ja
b) Olet tähtiainesta

Tiesitkö?
Jääkausi
Nyt lähdemme aikamatkalle yli 10 000 vuoden päähän. Silloin oli jääkausi. Koko Suomen
päällä oli 2-3 kilometrin paksuinen jääpeitto.
Yritetään kuvitella jään paksuus. Siihen ei riitä
kymmenen korkeaa kerrostaloa, vaan niitä
tarvitaan ainakin sata! Näemme kallion muodoista, kuinka jää on hionut sitä. Kuka huomaa
uurteita?
Niin paksu kuin jää olikin, suli se lopulta. Silloin
vapautui niin paljon vettä, että tämäkin paikka oli syvällä meren pohjassa. Jää oli myös
painanut koko kamaran lommolle, josta se alkoi
kohota (ja kohoaa edelleen) ja ilmaantua ylös
vedestä.

Tehtävää
Y= yksin, R= ryhmässä, L= leikki

a) Hylje ja lohet (L)
Tulkaa kaikki tälle korkeimmalle kohdalle. Kuvitellaan,
että tämä mäki on jälleen se pieni luoto, joka se muinoin oli. Täällä lepäilee hylkeitä ja meri ympärillä on
sumuinen. Joku saa olla nyt hylje – kuka olisi? Hylje
on keskellä kallioluotoa ja panee silmät kiinni. Muut
ovat lohia, joita hylje haluaisi syödä. Mennään siis
piiloon, mutta piilossa täytyy olla niin, että näemme
koko ajan hylkeen. Hylje laskee 50:een. Avattuaan
silmänsä hylje pysyy yhä omalla paikallaan ja yrittää
huomata meidät. Onnistuuko sen huomata kaikki?
(Lähde: mukaelma Ilves jänismetsällä -leikistä teoksesta ”Jäniksen selässä - Repullinen luontoleikkejä”
(toim. Hannele Koivunen ym.)
Kokeile tätäkin
Jos on aikaa ja lämmintä, voidaan myös tepastella
hetki paljain jaloin kalliolla.

b) Tähtikuvioita (Y)
Huomatkaa opastaulun toinen puoli ja tutustukaa siihen. Pimeän aikaan kalliolle kannattaa palata katselemaan tähtiä. Löydätkö taivaalta seuraavat muodostelmat: Otava, Orion, Kassiopeja, Joutsen ja Lyyra?
Katso mallia luontopolkutaulusta. Voit antaa katseesi
vaeltaa tähdissä. Voitko kuvitella, että jotkin nyt näkemämme tähdet ovat sammuneet tuhansia vuosia
sitten, mutta yhä niiden valo matkustaa silmiimme.
Valehteleva kuu (R/Y)
Jos palaat tänne kuutamolla, voit pohtia, mitä tarkoittaa kun sanotaan, että ”kuu valehtelee aina”. Piirrä kuun sirppiin mielessäsi pystyviiva sen vasemmalle
puolelle. Muodostuu joko K (kasvaa) tai P (pienenee).
Muista, että kuu valehtelee. Kumpaan suuntaan kuun
vaihe on muuttumassa nyt?

Taulu 3. Maunulan luontopolku
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Taulu 4.

Pilvestä putkeen ja puroon

Hyppyrimäki eli hynda
Ennen isommat ja pienemmätkin pojat olivat
talvisin innokkaita mäkihyppääjiä. Helsingissä
hyppyrimäkiä on ollut vähintään 28. Maunulan hyppyrimäki rakennettiin 1956 ja purettiin
1980-luvulla. Koska alla oli Pekansuo, kutsuttiin
mäkeä Pekkarin hyndaksi (tai hyddaksi). Nyt
tämä on hyvä paikka katsella alas laaksoon.
Hyndan alla oleva rakennelma on jätevesiviemäristön huoltopaikka. Se, että pääkaupunkiseudulla saamme puhdasta vettä hanasta
ja että jätevesi poistuu puhdistamolle, vaatii
yhteensä noin 5 600 kilometriä johtoverkostoa.
Montako kertaa putket ja tunnelit menisivät
Suomen päästä päähän?

Pohdittavaa
Tutkikaa luontopolkutaulua ja etsikää
vastaukset kysymyksiin:
- Mikä on hulevesi?
- Miten sadeveden matka taivaalta jokeen on
erilainen kaupungissa kuin maaseudulla?
- Mitä voidaan tehdä, että alla kulkevan Maunulan puron virtaama pysyisi tasaisena ja vesi
puhtaana?

Tiesitkö?
Haapa
Haapa on niin sanottu avainlaji, mikä tarkoittaa
että hyvin moni eliölaji on riippuvainen siitä. Yhdessä puussa voi pesiä noin 20 lintulajia, elää
jopa 500 hyönteislajia, satoja sieni-, jäkälä- ja
sammallajeja. Yhteensä noin tuhat eliölajia voi
asustaa yhdessä haavassa sen elinkierron eri
vaiheissa!

Tehtävää

Y= yksin, R= ryhmässä, L= leikki

Paras paikka
Tehdään sormista ”kiikarit”. Ollaan hiljaa ja tähystellään, kulkeeko joku alhaalla. Näin ihmiset
ovat tehneet jo muinoin savannilla. Se, että voi
nähdä pitkälle ja samalla tarvittaessa vetäytyä
itse piiloon, tuntuu ihmisestä luonnostaan hyvältä. Paratiisissa, eli parhaimmassa mahdollisessa
paikassa, sanotaan olevan tällaisia kohtia.
Mitähän muita ominaisuuksia paratiisissa mahtaa olla? Yksi on se, että on sopivasti muiden
seuraa. Emme halua olla ypöyksin, mutta emme
tungoksessakaan. Luonto on siitä mainio paikka, että siellä on silti helppo olla niin yksin kuin
seurassa. Eikö nytkin ole niin, että täällä ujostuttaa vähemmän kuin jos istuisimme kaikki sisällä
pöydän ääressä?

Vuodenajat (Y/R)
Jokainen etsii merkkejä tästä ja tätä edeltäneestä
vuodenajasta. Nämä voivat olla vaikka kasvin osia.
Löydöt tuodaan näytille ja asetetaan aikajärjestykseen.

Matkan varrella kuunnellaan (Y/R)
”Vapisee kuin haavan lehti.” kuuluu vanha sanonta
Kuunnellaan haavikon ”konserttisalissa” luonnon ääniä silmät suljettuina. Voidaan laskea erilaiset äänet
joita minuutin aikana kuuluu. Palataan paikkaan eri
vuodenaikoina, miten äänimaailma muuttuu?

Taulu 4. Maunulan luontopolku
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Pähkinäpensas ja lehdon salaisuudet

Taulu 5.

närhi

Kuka on syönyt hasselpähkinöitä esimerkiksi
myslin joukossa? Entä kuka tietää, että samainen pähkinä kasvaa myös Suomessa ja täällä
Maunulassa? Nämä pensaat, jotka kaartuvina
muodostavat metsään telttoja, ovat pähkinäpensaita.
Vielä 1930-luvulla partiolaiset keräsivät täältä
suuria määriä pähkinöitä myyntiin. Pähkinälehto on harvinainen luontotyyppi, voitte olla
iloisia, että sellainen on kotiseudullanne. Kivikaudella pähkinä oli suomalaisille tärkeä osa
ruokavaliota.

pähkinähakki kuva: Tomi Muukkonen

Tiesitkö?
Pähkinämetsä on harvinaisuutensa vuoksi
luonnonsuojelulailla rauhoitettu elinympäristö.
Pähkinämetsikköä hoidetaan poistamalla kuusta,
jonka varjossa pähkinäpensas ei kunnolla pärjää.

Tehtävää
Y= yksin, R= ryhmässä, L= leikki

Pähkinämestari (Y)
Yleensä pähkinät katoavat kolmen veijarin suihin:
oravan, närhen ja pähkinähakin. Katsotaan, onko
niiden jäljiltä jäänyt mitään. Pähkinöitä voi löytää
maasta, jonne ne on tiputettu. Löytyykö ehjiä kuoria
tai kuoren paloja? Se, joka löytää ensimmäisen ehjän
pähkinän, hän on pähkinämestari!

Matkan varrella (R)
Tämä on salainen soppi, mieluinen myös metsäkauriille ja valkohäntäpeuroille, jotka löytävät rehevästä
paikasta hyvää syötävää. Etenkin maitohorsma
maistuu niille. Nähdäkseen peuroja tänne kannattaa
tulla hipihiljaa myöhään illalla tai varhain aamulla.

Puun viestit (L)
Britten saarilla asui ennen kelttejä, joiden tietäjiä
kutsuttiin druideiksi. Heille pähkinäpensas oli puu,
joka osaa viestiä. Nykyään tiedämme, että puut ja
pensaat todella viestivät toisilleen. Jos esimerkiksi
toukka haukkaa puun lehdestä, puu viestittää läheisille puille varoituksen. Sen hälyttäminä ne alkavat
tuottaa pahanmakuisia kemikaaleja.
Viestitään mekin! Seistään ringissä. Yksi ryhmän
jäsenistä painaa korvansa keskelle pähkinäpensasta ja saa siltä jonkun lauseen. Hän kuiskaa lauseen
yhden ryhmän jäsenen korvaan. Tämä taas seuraavan korvaan, joka taas lauseen seuraavalle. Ringissä
viimeisenä oleva sanoo lauseen ääneen. Oliko se
sama, joka pähkinäpensaasta lähti?

metsäkauris

valkohäntäpeura

Taulu 5. Maunulan luontopolku
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Tehtävää
Kuka meni ja mitä teki? (Y/R)
Talvella pähkinäpensaikko on vaatimaton risukko, mutta lumi sen sijaan kielii monenlaista kiehtovaa.
Löydätkö seuraavia merkkejä ? ( alvella löytäminen voi olla helpompaa):
- jalanjälkiä, tassunjälkiä, käpälänjälkiä
- eläinten syömiä käpyjä tai oksia (hirvi/peura)
- syönnösjälkiä puussa
- jätöksiä
1. Tunnistetaan eläinten syömiä käpyjä.
2. Tunnistetaan jälkiä.
1A

1B

1C

1D

2B

2C

2D

2A

liito-orava

2F

jänis

orava

kettu

2E

Kuvassa olevat jäljet: 2A koira, 2B kauris, 2C kettu, 2D orava, 2E jänis, 2F varis
Kuvassa olevat kävyt: 1A orava, 1B hiiri/myyrä, 1C tikka, 1D pikkukäpylintu
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Suursuolta alkunsa saava Maunulanpuro ja sen
alapuolinen Haaganpuro ovat Suomen urbaaneimpia taimenpuroja! Ihmiset tässä kuvataulussa esittävät vapaaehtoisia, jotka kuuluvat
Virtavesien hoitoyhdistykseen. He ovat laittaneet tähän puroon kaupungin työntekijöiden
avustuksella erikokoisia kiviä ja ns. kutusoraa,
johon taimenet mielellään laskevat kutunsa.
Kivien takia vesi virtaa mukavasti solisten ja
puro pysyy osin sulana talvellakin. Täältä on
pongattu koskikara. Löydätkö linnun kuvasta?

Suomen urbaanein taimenpuro,
Maunulanpuro

Tiesitkö?
Kuva: Tomi Muukkonen

Meritaimen on koko maassa uhanalainen.
Puroon on noussut taimen kenties vuosisatojen ajan, mutta voimakas kaupungistuminen
huononsi oloja niin että kertaalleen taimen jo
hävisi. Kanta palautettiin istutuksin ja nykyään
taimen lisääntyy taas luontaisesti.
Taimenkanta ei koskaan tule kestämään kalastusta, mutta tämä on mitä parhain paikka seurata kalojen elämää muutoin kuin kalastamalla.
Edellisen vuoden kalat ovat muutamasenttisiä
ja vanhemmat kalat ovat mitaltaan 15 -35
cm. Kun näet kalan, koeta arvioida sen koko.
Purossa elää myös kolmipiikkejä ja kymmenpiikkejä, niiden mitta on 3-7 cm.

Talvella Maunulan purolle voi tulla katselemaan
koskikaroja. Ne pesivät Euroopan pohjoisimmissa osissa ja muuttavat etelämmäksi sulapaikkoihin talveksi. Eestin kielellä koskikara
on ”vesipapp” eli vesipappi. Talvella on hyvä
tulla kuuntelemaan sen saarnaa myös läheisen
uurnalehdon lähelle!

Tehtävää
Y= yksin, R= ryhmässä, L= leikki

Taimenen elämä (R)
on kovaa näin urbaanissa ympäristössä. Ruokitaan
niitä, jos taskun pohjalla on leivän murusia (korkeintaan oman kynnen kokoisia paloja). Tullaan puron
ääreen hiljaa ja tutkitaan ensin katseella puron
suojaisat paikat, esimerkiksi kivien ja juurakoiden
lomassa on sellaisia. Heitellään sitten leivän palasia
ja katsotaan tuleeko taimen niitä hakemaan.

Matkan varrella (R)
Luontoon meno vaatii hieman virittäytymistä, jota
olemme jo tehneetkin. Eräs virittäytymisen tapa on
tehdä jotain eri tavalla kuin tavallisesti. Kävellään
seuraava väli takaperin ja katsellaan miltä luonto
näyttää näin. Kurkistetaan välillä olan ylitse, että
reitti on selvä. Jos käy liian helpoksi, voidaan myös
hölkätä takaperin! Tämä Kiinassa suosittu harjoitus
synnyttää uusia hermoyhteyksiä aivoissa ja vahvistaa myös jalkojen vähän käytettyjä lihaksia.

Taulu 6. Maunulan luontopolku
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Uurnalehto eli hautausmaa
Nyt tullaan uurnalehtoon, jonne on sijoitettu
polttohaudattujen eli tuhkattujen vainajien tuhkaa. Tämä on Suomen ensimmäinen pelkästään
uurnahautauksia varten rakennettu hautausmaa.
Uurnalehdossa kuljetaan hiljaa. Täällä on hyvä
rauhoittua katselemaan ja kuuntemaan kaunista
luontoa.Kaikki kuolevat joskus, jokainen meistä,
ja tämä paikka muistuttaa siitä.
Huomataan ero vanhaan metsään. Siellä lahopuu oli jätetty kääpien hajotettavaksi. Täällä
puistossa siivotaan kaikki risut ja rikkaruohot,
jotta istutukset näyttäytyvät kaikessa kauneudessaan.
Mennään katsomaan kotkansiipiä. Hautausmailla se on suosittu kasvi. Miksi? Yhden selityksen
mukaan sen maljamainen muoto nostattaa
harhailevan kummituksen ylös, ehkä takaisin
taivaaseen!

Uurnalehto, hiljentymisen paikka
ja luontokeidas

Tiesitkö?
Kotkansiipi
on Suomen suurin saniainen. Saniaiset ovat
maailman vanhimpia kasveja. Muinoin ne olivat
puiden korkuisia. Kivihiili, jota Helsinginkin lämmitykseen käytetään, on muodostunut saniaismetsistä.
rupikonna

Sammakot
Täällä on lampi. Se oli aiemmin kaupungin
hevosten juottolammikko, kun tällä paikalla
oli hevosten laidunniitty. Tähystetään, näkyykö sammakoita. Keväällä niitä kurnuttaa
täällä paljon. Sammakot kutevat ja kasvavat
lammessa. Hiljaa liikkuen saattaa huomata
pinnassa käyviä kaloja, ruutanoita. Täällä on
myös pulputtaen äänteleviä viitasammakoita!
Kuka on nähnyt joskus nuijapäitä, sammakon
poikasia? Kun syksyllä yölämpötilat alkavat
painua nollan tuntumaan, sammakot tulevat
lampeen ja menevät sen pohjalle talvehtimaan. Ne vaipuvat horrokseen ja ovat kokonaan syömättä. Horroksen lomassa ne silti
välillä oikovat koipiaan ja tekevät uimapyrähdyksiä pimeässä jään alla.

Tehtävää
Sammakkoeläimet
Suomessa esiintyy vakinaisesti viisi sammakkoeläinlajia. Nämä ovat sammakko, viitasammakko, rupikonna, vesilisko ja rupilisko.
Mölysammakko (joka on nimensä veroinen)
asui Vanhankaupunginlahdella 1930-60-luvuilla
ja esiintyy taas Turun seudulla. Muita satunnaisesti meiltä tavattuja sammakkoeläimiä ovat
viherkonna, lessonansammakko, syötäväsammakko ja alppivesilisko.

Luontonimiä (R/Y)
Suomalaisilla on usein luontoon liittyvä nimi etu- tai
sukunimenä. Marja Jokinen, Vesa Koivu, Pihla Kuusela, Taimi Mäki. Onko sinulla luontonimi etu- tai
sukunimenä tai kummassakin? Etsikää hautakivistä
luontonimiä.
Keksitään myös jokainen itselle uusi luontonimi
”inkkarityyliin”: Katri Kangas, Heilnä Keiju, Soliseva
Santtu...

Taulu 7. Maunulan luontopolku
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Uurnalehto, hiljentymisen
paikka ja luontokeidas

Taulu 7.

Tehtävää

Uurnalehdon pohjoispuoli
Kortteita
Uurnalehdolta lähdettäessä voidaan katsoa, jos
löytyisi lehtokortetta tai metsäkortetta. Maapallon
16 kortelajista kahdeksan kasvaa Suomessa. Niin
kuin saniaiset myös kortteet kasvoivat satoja miljoonia vuosia sitten 30 metriä korkeina puina.

Kurkistuksia
Voimme kurkistaa maailmaa kortteiden tasalta ja
kuvitella ne taas metsän korkuisina. Näin teemme
pikaisen aikakonematkan muinaiseen sademetsään, dinosaurusten aikaan! Hyödynnä tässä myös
luuppia.
Kurkista kasteluvesisaaveihin. Mitä sieltä löytyy?
Miksi sitä tarvitaan? (Siellä on puulautta, jossa lukee
”oravan pelastuslautta”)

Matkan varrella katsellaan kasveja
Tarkastellaan kasvilajien monimuotoisuutta. Löydätkö reitin laidoilta seuraavat kasvit (ja sienen)?
Kuva: Matti Miinalainen

Lehtotähtimö on osoitus siitä, että maa
on ravinteinen lehto.

Kuva: Minna Terho

Pakurikääpä tiivistää itseensä betuliinia,
koivun tuohen valkoista ainetta. Pakurikäävästä tehdään tikkateetä. Sen kerääminen
ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Kuva: Jorma Karjalainen

Takiaisen siemenet tarttuvat
helposti vaatteisiin ja eläinten turkkiin.

Kuva: Jorma Karjalainen

Mesiangervon kukat ja lehdet tuoksuvat
huumaavalle. Kasvissa on salisyylihappoa,
samaa ainetta kuin aspiriinissa.

Metsäkorte eroaa muista kortteista
sillä, että sen haarat haarovat edelleen.
Katso metsäkortetta läheltä, huomaatko
rakenteen?

Kuva: Riitta Partanen

Jättibalsami tuotiin Himalajan vuoristosta alun perin koristekasviksi, mutta
nykyään levittäytynyt niin paljon, että se
syrjäyttää muita kasveja.

Taulu 7. Maunulan luontopolku
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Haaganpuron luo voi mennä kesällä virkistymään ja talvellakin on kiintoisaa käydä katsomassa, onko puro jaksanut pysyä sulana.
Hyödyntäkää puron yli rakennettua siltaa. Kuka
on tullut purolle rankan sateen jälkeen? Silloin
vesi nousee äkisti ja puro muuttuu suorastaan
pieneksi joeksi.
Ihminen tarvitsee elääkseen vettä. Mitä muuta?
Ainakin puhdasta ilmaa, puita, kasveja ja ravinteikkaan viljelysmaan. Niistä saamme materiaalin kaikkeen välttämättömään, kuten ruokaan, vaatteisiin ja lääkkeisiin. Kun kuljemme
terveessä ekosysteemissä, meille tulee hyvä
olo, vaikka emme ajattelisi, mistä se johtuu.
Myös taimen tarvitsee terveen ekosysteemin.
Aikoinaan tämä puro oli vain ruskeavetinen ja
eloton oja, mutta kunnostustoimilla se elpyi. Silloin taimenkin palasi. Taimenen lisäksi
purossa elää monimuotoinen hyönteislajisto
ja niitä pyydystäviä lepakoita. Puron varrella
viihtyy niin vesimyyrä, kettu kuin supikoirakin.
Puron toisella puolella on istutettu lehtikuusia,
jalavia ja vaahteroita. Pääset katsomaan niitä
ylittämällä puron yli menevän sillan. Tiedätkö,
miten lehtikuusi eroaa tavallisesta kuusesta?
Huomaat sen ainakin talvella.

Terve puro

Haagan koulun oppilaat ovat kunnostaneet
oman nimikkosoraikon tästä alavirtaan. Kun
muu luonto on nuukahtamassa syksyllä, on
lohi voimantunnossaan. Täällä voi päästä
näkemään sen soidinmenoja, kuten hyppyjä ja
keskinäistä kisailua. Kerran taimen jopa ponkaisi takaa-ajettuna kuivalle maalle, josta sinkosi
itsensä takaisin puroon.

lehtikuusen
kasvutapa

Tiesitkö?
Helsingissä on poikkeuksellisen paljon puroja ojaluontoa, yhteensä noin 100 km ilman
että lasketaan putkiin johdettuja jaksoja.
Minkälainen äänimaailma on puron varressa?

Tehtävää
Puron kunnostus (R)
Taimen kaipaa ravintoa, hapekasta vettä, suojaa
ja kutupaikkoja. Pohtikaa ryhmässä millaisia kunnostustoimia puroon voisi tehdä jotta se olisi hyvä
taimenelle. Käyttäkää ympäristöä ja luontopolkutaulua inspiraationa ja laatikaa piirustus. Voitte myös
rakentaa puron pienoismallin kivipöydälle.
Muistattehan tyhjentää pöydän lähteissänne!
Pöydän puron puoleisessa päässä on lasta, jonka
avulla pöydän voi puhdistaa.
Evästelyä
Tässä kohtaa on eväiden syöntipaikka eli kivipöytä ja
penkit. Nimi AURORA pöydässä on kivilajin nimi.
Sammakkojumppaa (L)
Uurnalehdon sammakkojen tapaan venytellään mekin
nyt hieman itseämme ennen kuin jatkamme matkaa
sammakoina loikkien!
Taulu 8. Maunulan luontopolku
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Kasvun ihmettä ja lähiruokaa

Taulu 9.

Nykyisin useimmille palstaviljelijöille tärkein
sato taitaa olla puutarhatyön tuottama virkistys;
puutarhan hoitaminen selkiyttää ja rauhoittaa
hoitajansa mieltä. Sormien työntäminen maahan ja muu luonnon hypistely on tutkimustiedon
mukaan terveellistä myös siksi, että ihollemme
siirtyy hyödyllistä bakteerikantaa, joka kehittää
immuniteettia ja vähentää allergioita.
Tätä palstaviljelyaluetta hoidetaan luomuna eli
luonnonmukaisesti. Se tarkoittaa, että lannoitteina ja torjunta-aineina ei käytetä muita kuin
ympäristölle vaarattomia luonnontuotteita, kuten kalkkia, kanankakkaa ja nokkosvettä. Myös
kaupasta saa luomuna tuotettua ruokaa.

Omaa palstaa ei ole pakko olla, jotta pääsisi
keräämään satoa. Esimerkiksi vuohenputki
on satoisa ja hyvä villivihannes, joka menestyy myös täällä Maunulassa. Sitä on aikoinaan
levitetty nimenomaan hyötykäyttö mielessä.
Osaatko tunnistaa vuohenputken?
Villivihanneksien keruu kuuluu jokamiehenoikeuksiin kuten marjojen ja sientenkin. Villivihannesten paras keruuaika on touko-kesäkuu,
marjojen heinä-elokuu ja sienten syyslokakuu. Kerää vain puhtailta paikoilta,
vähintään 300 metriä isommalta tieltä!

Tehtävää
Opitaan tunnistamaan villivihanneksia: vuohenputki, voikukka, maitohorsma, nokkonen.

Vuohenputken tunnistaa
kolmiosaisesta lehdestään.

Maitohorsman nuorta vartta voi käyttää kuten parsaa.

Voikukan kukatkin ovat syötäviä kunhan ei ole allerginen.
Varo, ettei maitiaisneste tahraa
vaatteitasi.

Nokkosen keruuseen tarvitaan hanskat. Tai osaatko
asettaa kätesi niin, että tartut
varteen alhaalta päin, myötäkarvaan poltinkarvoja.

Taulu 9. Maunulan luontopolku

15

Taulu 10.

Käävät, metsäluonnon
suojeluarvon mittarit

Maunula on ykkösluokkainen kääpäalue 70
lajillaan (kolmannes koko Suomen lajistosta).
Käävät ovat sieniä, jotka kasvavat yleensä
puulla. Ne ovat tärkeitä metsän työläisiä, jotka
ovat osaltaan muuttamassa lahopuuta sellaisiksi yhdisteiksi, että muut kasvit ja puut sekä
hyönteiset voivat käyttää sitä ravintonaan.
Kääpien avulla yhden puun kuolema muuttuu
metsän kiertokulussa satojen muiden eliölajien
kukoistukseksi. Muistathan antaa kääpien tehdä
työtään rauhassa. Älä irrota niitä puista.

Tiesitkö?
Kääpien ja muiden sienten näkyvä osa eli
itiöemä on vain hyvin pieni osa eliötä. Maan
alla tai lahopuun sisällä elää sienirihmasto,
joka hajottaa eloperäistä aineista jälleen
kasvien käyttöön sopivaan muotoon.

Tehtävää
Löydätkö metsästä kuvissa esiintyvät käävät? Huomaa, että kääpien tunnistusta voi jatkaa pitkälle syksyyn!
Kuva: Minna Terho

Yksivuotisen lepänkäävän voi joskus löytää myös pähkinäpensaan rungolta.

Kuva: Minna Terho

Pökkelökääpää on käytetty
neulatyynynä.

Kuva: VIrpi Ojanen

Pinovyökääpä lahottaa vain kuollutta lehtipuuta eikä siis vahingoita
eläviä puita.

Kuva: VIrpi Ojanen

Kuva: Minna Terho

Kantokäävällä on vahva, hapahkon tunkkainen ominaishaju.

Taulakääpää on käytetty tulen sytyttämiseen.

Taulu 10. Maunulan luontopolku
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Käävät, metsäluonnon
suojeluarvon mittarit

Tehtävää
Kurkistus maan alle (R)
Voitte aukaista varovasti pienen palan metsänpohjaa, näkyykö siellä rihmastoa? Luupitelkaa sitä.
Laittkaa aukaistu maapala huolellisesti takaisin
paikoilleen.
Puiden tunteminen on leikkiä! (R)
Ryhmä etsii maasta eri puulajien oksia.
Yksi oppilaista sulkee silmänsä ja
tunnustelee oksaa käsissään pyrkien tunnistamaan puulajin. Muut
ryhmän jäsenet kysyvät seuraavia
apukysymyksiä:
• Onko puulla lehti vai neulanen?
• Onko lehti iso vai pieni?
• Onko neulanen tai lehti pehmeä vai kova?
• Ovatko lehdet/neulaset erillään vai useita yhdessä?
• Miltä oksa tuoksuu?
Sokkotunnistus puun luona (L)
Muodostetaan parit. Toisen silmät sidotaan huivilla
tai laitetaan myssy silmien peitoksi. Pari vie sokon
varovasti kiinni pitäen ja sanallisesti ohjaten jonkun puun luo ja antaa hänen
tunnustella ja haistella kenties
jopa maistella puuta ja sen
osia kaikessa rauhassa. Kun
sokko on tunnustellut puuta
omasta mielestään tarpeeksi,
palauttaa pari hänet mutkitellen lähtöpisteeseen. Sen
jälkeen sokko saa lähteä
silmät auki etsimään omaa
puutaan. On hämmästyttävää,
miten helppoa se oma puu on
löytää. Sitten vaihdetaan osia.
Jutellaan, miltä tuntui nähdä
käsillä.
”Metsäntuntu” (L)
on yksi elvyttävän metsän tunnusmerkeistä. Koetaan
metsäntuntua leikkimällä puuhippaa. Tutustukaa
ensin neljään hippapaikassanne kasvavaan puuhun.
Yksi on hippana ja muut saavat turvan koskettamalla
lajinimellä mainittua puuta (esim. kuusi, koivu, pihlaja,
haapa). Kun kosketetaan puuta, lasketaan samalla
ääneen kymmeneen. Sitten täytyy vaihtaa puuta.
Hippa huutaa esim. ”Kuusi on turva!” Vaihdon aikana
hippavuorossa oleva yrittää koskettaa paikkaa vaihtavaa. Kun hän onnistuu, tulee toisesta hippa.

Eliöden monimuotoisuutta (Y)
Tarkkaile keloa tai tutki varovasti kuollutta maapuuta. Kuinka monta erilaista kääpää näet? Entä kuinka
monta erilaista hyönteistä huomaat? Muista laittaa
kaikki liikuttamasi takaisin paikoilleen.

Tiesitkö?
Matkan varrella voit nähdä
saarnia. Se on harvinainen
öljypuiden heimoon kuuluva laji, Suomen vaatelian
jalopuu. Runsaimmin saarnia kasvaa Turun
ja Ahvenanmaan seudulla. Maunulassa pieni
saarnimetsikkö on kokeiluistutus.
Saarni kukkii keväällä ennen lehtien ilmestymistä, lehdettömänä aikana voi huomata
suuret ja mustat silmut. Saarnen puuaines on
lujaa, sitkeää ja kulutusta kestävää. Saarnesta
on tehty jousipyssyjä ja keihään kärkiä, kuten
myös olohuoneiden parkettilattioita. Muinaisina aikoina saarni on ollut pyhä puu, etenkin
islantilaisten mytologiassa. Tarun mukaan
ensimmäinen mies Ask (= saarni) luotiin saarnipuusta ja nainen Embla leppäpuusta.

Taulu 10. Maunulan luontopolku
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Joutomaalta voi löytyä yllätyksiä. Tähän on
kipattu aikoinaan ylijäämämaata Helsingin
eri rakennuskohteista. Sittemmin paikka on
toiminut urheilukenttänä ja lumenkaatopaikkana sekä koirien ulkoilualueena. Vähitellen
joutomaa on muuttunut niityksi, jolla on
paljon kasveja sekä niitä syöviä hyönteisiä.
Paikkaan kannattaa tulla myös talvella katselemaan lintuja, jotka napostelevat ”talventörröttäjinä” seisovien kasvien siemeniä.

Elämää kuhisevaa joutomaa

Tiesitkö?
Pujo on tavallisimpia joutomaiden kasveja.
Pujon siitepöly aiheuttaa monelle allergiaa.
Lue oheinen luontopolkutaulu ja päättele millaiseen pölytyksen muotoon pujo
turvautuu?
Pujo on kotoisin Euraasiasta, mutta jo
muinoin tullut Suomeen, alun perin koriste
ja -rohdoskasviksi. Roomalaiset sotilaat
jaksoivat kulkea Alppien yli, kun heidän
kenkänsä oli vuorattu pujolla. ”Taikakaluna
pujonverson uskottiin suojaavan paholaiselta, villipedoilta, myrkyiltä, tulelta, vedeltä ja salamaniskuilta!”

Tehtävää

kimalainen

Luupittelua (R)
Katsotaan lähelle luuppien kanssa. Löydätkö seuraavat:
- kasvin, joka puolustautuu piikein nälkäisiä vierailijoita vastaan.
- kasvin, joka on karvainen (säilyttääkseen kosteutensa)
- pieni kasvi, joka kasvaa muodostaen maton.
Löysitkö luupin avulla jotain muuta erityisen kiintoisaa?
Kulkijoita kukissa
Valitaan ympäristöstä kohta, jossa on kukkivia kasveja.
Tarkkaillaan (3-5min), millaisia hyönteisiä kukkien lähistöllä
ja kukissa liikkuu: hämähäkit, perhoset, kovakuoriaiset...
Jos niityllä käy hyönteiskuhina, koeta erottaa ampiainen
tai mehiläinen (kapea vyötärö) ja pörröinen kimalainen toisistaan.

neitoperhonen

Talvisaikaan havainnoidaan lintuja samaan tapaan.

Pohdittavaa

Kokeile tätäkin (R)
Parakin edustalla on avoimempaa kenttää, jossa
voidaan ottaa aurinkoa tai tehdä installaatioita
keppien, kivien ja muun löytyvän aineksen avulla.

Mikä on hyönteisten merkitys kukille
ja kukkien merkitys hyönteisille?
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Elämänkierron muistelua,
lemmikkieläinten hautausmaa

Pohdittavaa
Tässä lähellä on lemmikkieläinten hautausmaa.
Siellä on noin 3000 hautaa kuolleille lemmikeille.
Rakkaudella vaalitut haudat kertovat, että eläimet merkitsevät ihmiselle paljon.
Onko kukaan nähnyt elokuvaa nimeltä Hachiko?
Se kannattaa lainata kirjastosta. Siinä on pääosassa Richard Gere tai oikeammin japanilaista
akita-rotua oleva koira, jonka nimi on Hachiko.
Se eli oikeasti 1920-30 -luvuilla Japanissa. Se oli
niin uskollinen, että meni aina odottamaan isäntäänsä rautatieasemalle töistä palaavaksi. Kun
isäntä kuoli, meni koira koko loppuelämänsä,
yhdeksän vuoden ajan, joka päivä odottamaan
tutulle paikalle. Koirasta tuli koko kaupungin
suosikki, sen uskollisuus niin oli niin inspiroivaa.
Kun se lopulta kuoli, sai se hienot hautajaiset.
Nyt Suomessakin on joillakin akita-koiria, koirien
omistajilla on ikioma yhdistys.
Eläimen kanssa on helppo olla, koska eläin ei
arvostele meitä. Sen kanssa voi olla ihan yksinkertaisesti ja mutkattomasti, sille voi kertoa
vaikka huolensa. Kun silitämme eläintä, verenpaineemme laskee. Verenpaine voi olla ihmisellä huolien ynnä muun vuoksi liian korkealla.
Meillä erittyy myös aivoissa oksitosiini -nimistä
hormonia, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Omaa lemmikkiä ei silti tarvitse olla,
vaan voimme tarjoutua ulkoiluttamaan naapurin
koiraa tai vaikka ruokkia pihamaan lintuja.

Kuinka monella on kotona eläin, kuten koira?
Miksi lemmikki on mukava olla olemassa?
Millaista sen kanssa on olla?

Tehtävää
Vieraillaan eläinten hautausmaalla. Jaetaan muistoja
ja kokemuksia omista ja muiden lemmikeistä. Sana
on vapaa, kunhan se liittyy eläimiin.

Taulu 12. Maunulan luontopolku
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eliöympäristöjen monimuotoisuus
kääpien monimuotoisuus
eläinten monimuotoisuus
kasvien monimuotoisuus
yleinen arvio luontokohteesta
Huipputasoa

Hyvä, mutta…

Parannettavaa on

Arvioni Maunulan luonnon monimuotoisuudesta:

Arviointi
Mitä enemmän monimuotoisuutta (kasvi- ja eläinlajeja) paikassa on,
sitä enemmän ihminen kokee hyvinvointia. Oletko huomannut tämän?
TÖÖLÖNLAHTI YMPÄRISTÖINEEN
RUSKEASUONLAAKSO JA PASILANMETSÄ
MAUNULANPUISTO
PIRKKOLANMETSÄ
PAKILANMETSÄ JA PALOHEINÄ
HALTIALAN ALUE
RETKIOPAS

PALA
PALALTA

tutuksi

KESKUSPUISTO
Julkaisija:

Onko havaintovihkosi täysi ja jokainen Keskuspuiston palanen
kierretty? Nyt olet Keskuspuiston ystävä ja asiantuntija.
Tervetuloa retkelle uudestaan, kaikkina vuodenaikoina.
Tuo ystäväsikin tutustumaan monimuotoisen Keskuspuiston
luonnon ihmeisiin.

Ideointi Elina Nummi, Helsingin kaupungin
rakennusvirasto Teksti Sinikka Hangasmaa-Puska,
Gardenia-Helsinki Oy Graaﬁnen suunnittelu Virpi Ojanen,
Kynätarha Asiantuntijat Markku Heinonen, Raimo
Pakarinen ja Kaarina Heikkonen, Helsingin kaupungin
ympäristökeskus sekä Elina Nummi ja Tuuli Ylikotila,
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Luonto lisää hyvinvointiamme monin tavoin.
Mitkä reitin paikoista koit kaikkein virkistävimmäksi?
Retkioppaan
voit tulostaa
itsellesi täältä.

KUVAT
Kansikuva ja linnut paitsi erikseen mainitut Tomi Muukkonen Kasvit paitsi erikseen
mainitut Jorma Karjalainen Bertel Jung s.1 Foto Roos, lähde Arkkitehtuurimuseo
Vaahtera s.2, hämähäkki s.7, sammakko s.8, sinivuokko s.13 ja ylämaankarja s.24
Virpi Ojanen Syreeni s.5 Satu Tegel Kyhmyjoutsen s.5 ja s.8 ,Voima ja herkkyys
s.10, haavankeltajäkälä s.8, lehtikuusi s.11, haapa s.19 Sinikka Hangasmaa-Puska
Kani s.7 Päivi Leikas Heinäsirkka s.8 Jan Ahlkvist Sudenkorento s. 8 Pira Cousin
Douglaskuusi ja vaahtera s.8 Elina Nummi Rikkikääpä S.8 Minna Terh0 Oravat, s.2
ja s.8 Virpi Peltola Ranta-alpi, järviruoko, neitoperhonen, kimalainen ja kärpänen
s.8, muurahaiskeko, kanadanpiisku, siirtolohkare s.20, kesämaksaruoho s. 23 ja
neitoperhonen s.25 Markku Heinonen Lahokanto s.9-10, mustikat s.15, lupiini
s.18 Anna-Maaria Leppänen Herkkutatti s.13 Jarmo Honkanen Lehmukset S.13
Juha Raisio Jättipalsami s.18 Riitta Partanen Kurtturuusu s.18 Laura Hauta-aho
Pulkkamäki s.19-22 Kuvatoimisto Rodeo Pajuasteri s.18, lampaat S.26 Annamari
Raittinen Sammakot s.12 Jarmo Saarikivi Kyltti s.25 Lotta Henriksson Aberdeen
Angus - lehmä S.26 Mikko Uro Takakannen kuva Tiina Saukkonen Piirrokset Virpi
Ojanen Paino Paintek Oy, 2. painos 25 000 kpl
ISBN 978-952-272-743-5

Tiesitkö?

Keskuspuisto tutuksi pala palalta
Veisinkö vanhempani tai ystäväni Keskuspuistoon?
Hankkikaa kaikille tämä opas. Sitä saa mm. kirjastoista ja Maunulan majalta tai sen voi tulostaa linkistä
s.21. Sen avulla voi tutustua koko Keskuspuistoon,
pala palalta.
Luontopolku Facebookissa
Täältä löytyvät viimeisimmät havainnot.
Tykätkää sivuista, niin tiedätte, mitä Keskuspuiston Maunulanpuiston luonnossa tapahtuu
ja voitte laittaa sivustolle myös omia havaintojanne.
Kuvapuuhia
Hyödyntäkää myös ottamianne valokuvia. Valokuvaherbaarion tekeminen voisi olla hauskaa kesälomalla! Kevätkukkijat voi kuvata yhdessä luokan
kanssa ja syksyn lehtiä voi ikuistaa frottaasina: Lehti
laitetaan suonipuoli ylöspäin paperin alle ja lappeellaan olevalla liidulla ikuistetaan lehden muodot, se on
kuin taikapiirrustusta!
Mitä jäi mieleesi
Maunulan metsästä yleisesti? Voit piirtää, kirjoittaa
runon tai tehdä kollaasin aiheesta.

Tehtävää

Minkälaisia elämän kiertokulkuun liittyviä
havaintoja teit Maunulan metsässä?
Mitä voisit itse tehdä suojellaksesi Keskuspuiston osan, Maunulan metsän luontoa ja
auttaaksesi eläimiä?
Miten ihmistoimin voidaan lisätä luonnon
monimuotoisuutta?

Pohdittavaa
jakaminen ja arviointi

Takaisin koululla

Lähteitä ja Lisätietoja

Kaikenlaista luonnosta
www.luontoportti.com/suomi/fi/
Keskuspuisto
www.vihreatsylit.fi/hk/pdf/keskuspuisto-opas.pdf
Liito-orava
Helsingin Ympäristökeskuksen tiedote sekä
Esa Lammi ja Pekka Routasuo: Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2014.
Linnut
Birdlife Suomen sivuilla: www.birdlife.fi/lintuviikko
Maunulan luontopolku
Helsingin Ladun verkkosivuilla: www.helsinginlatu.fi/ml/
Facebookissa www.facebook.com/pages/Maunulan-luontopolku
Muurahaiset
Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla( jossa paljon muutakin luonnosta):
www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/tarinoita-metsasta/muurahaiset-1)
Puut
Elina Nummi ja Virpi Ojanen: Minne keijut katosivat, Täti Vihreä. Kirjayhtymä 1998.
Virpi Ojanen: Tyvestä puuhun - Tietoa, taikoja, tekemistä. Kirjapaja 2011.

kasvattajan materiaali
Teksti
Adela Pajunen ja Marko Leppänen,
Luonnontie 2014
Tuottaja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto,
projektipäällikkö Elina Nummi

Maunulan luontopolun sisältö
Maunulan asukkaiden ja
Helsingin Ladun tuottamasta materiaalista
kuvittaja Seppo Leinonen
ja toimittaja Auli Kilpeläinen, Maanpiiri OY

Palautetta saa lähettää:
elina.nummi@hel.fi
Kannen kuvat
Seppo Leinonen
Piirrokset ja taitto
Virpi Ojanen, Kynätarha
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