


Synty ja koostumus
Graniittipegmatiitit, lyhyesti pegmatiitit, syntyivät svekofennisen
vuorijonopoimutuksen loppuvaiheissa vajaat 1,9 miljardia vuotta sitten. Ne 
kiteytyivät hitaasti syvällä vuorijonon uumenissa. Siksi ne ovat hyvin 
karkearakeisia. Nimensä mukaisesti ne ovat koostumukseltaan graniittisia, eli 
niiden päämineraaleja ovat kvartsi, maasälvät ja kiilteet. Koska pegmatiitit 
kiteytyivät viimeisinä, niihin päätyi sellaisiakin alkuaineita ja mineraaleja, joita ei 
ole aiemmin kiteytyneissä kivissä. Kraatterijärven alueella tällaisia ovat muun 
muassa musta turmaliini eli schörl, granaatti ja berylli.

Esiintyminen
Graniittipegmatiitti on kiilleliuskeiden ja -gneissien ohella Kraatterijärven 
seudun pääkivilaji. Se esiintyy tyypillisesti pahkuina ja juonina, jotka leikkaavat 
muita kiviä. Pegmatiitit ovat siis nuorempia kuin muut kalliopaljastumissa 
nähtävät kivilajit paitsi kärnäiitti. Pegmatiitti on kovempaa kuin kiilleliuske ja -
gneissi. Siksi monet Lappajärven törmäyskraatterin reunan korkeimmista 
kohdista koostuvat pegmatiitista. Pegmatiitteja tavataan ympäri Suomen.

Käyttö ja erikoisuudet
Graniittipegmatiitteja on louhittu runsaasti keraamisen teollisuuden tarpeisiin. 
Tunnettuja jo suljettuja kalimaasälpälouhoksia Etelä-Pohjanmaalla ovat 
Kuortaneen Kaatiala ja Peräseinäjoen Haapaluoma. Molemmat ovat harvinaisten 
mineraaliensa vuoksi kiviharrastajien suosiossa. Pieni louhos on myös 
Lappajärven Vuorenkurussa. Nykyisin suuren kiinnostuksen kohteena ovat 
akkuteollisuuden tarvitsemaa litiumia sisältävät Kaustisten seudun pegmatiitit.
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Synty ja koostumus
Granodioriitti on graniitin lähisukulainen. Niiden koostumukset ovat 
muuten samat – kvartsia, plagioklaasimaasälpää ja kiilteitä – mutta 
granodioriitissa on vähemmän kalimaasälpää kuin graniitissa. Myös niiden 
syntytapa, eli hidas kiteytyminen magmasta syvällä maankuoren sisällä, 
on sama. Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomen granodioriitit syntyivät 
svekofennisen vuorijonon uumenissa noin 1,9 miljardia vuotta sitten liki 10 
km:n syvyydessä. Eroosion ansiosta vuoriston syvät juuriosat ovat nyt 
ihailtavinamme.

Esiintyminen
Granodioriittia esiintyy Suomessa hyvin runsaasti. Erityisen paljon sitä on 
Keski-Suomessa. Kraatterijärven ympäristössä granodioriittia on etenkin 
Alajärven itäosassa, joka geologisesti kuuluukin Keski-Suomen 
granitoidikompleksiin. Erityisesti on mainittava Paalijärven granodioriitti-
intruusio, joka esimerkiksi magneettisilla kartoilla näkyy kauniina 
pyöreänä muodostumana. Lisäksi sen sisällä esiintyy paikoin 
poikkeuksellista niin kutsuttua myhkygraniittia.

Käyttö ja erikoisuudet
Granodioriitti on graniitin tapaan erinomainen ja hyvin monipuolinen 
rakennuskivi. Esimerkiksi Kainuun Ristijärven vaalea granodioriitti valittiin 
1990-luvulla Helsingin Finlandia-talon uudeksi ulkoseinämateriaaliksi. 
Päätös kuitenkin pyörrettiin surkuhupaisin ja kalliiksi tullein seurauksin.

GRANODIORIITTI

Granodioriitti
© Jari Väätäinen
Geologian tutkimuskeskus
2009

Lähde: Teemu Öhman, Kraatterijärvi Geopark



Synty ja koostumus
Kiillegneissi on tyypillisesti raitainen ja heikosti liuskeinen kivilaji. Se on 
syntynyt muinaisen meren pohjalle kerrostuneista hiekoista, jotka 
vuorijonopoimutuksessa puristuivat kiillegneissiksi. Se on karkearakeisempaa 
ja heikommin liuskeista kuin lähisukulaisensa kiilleliuske. Ne koostuvat yleensä 
kvartsista, kalimaasälvästä, plagioklaasimaasälvästä, vaaleasta kiilteestä eli 
muskoviitista ja tummasta kiilteestä eli biotiitistä. Biotiitti näkyy 
kiillegneississä tummina raitoina. Kraatterijärven ympäristön kiillegneissistä 
puhutaan usein myös metagrauvakkana ja biotiittiparagneissinä.

Esiintyminen
Kiillegneissi on Suomessa erittäin yleistä. Se ja kiilleliuske vaihettuvat 
toisikseen, eikä niiden välillä ole yksiselitteistä rajaa. Yhdessä ne ovat Etelä-
Pohjanmaan tärkeimmät kivilajit ja niitä tavataan koko Pohjanmaan 
liuskejaksolla, samoin kuin Suomen muilla liuskealueilla.

Käyttö ja erikoisuudet
Kiillegneissillä on hieman käyttöä rakennuskivenä ja murskeina, mutta 
vaativampiin kohteisiin siitä ei melko vähäisen lujuutensa vuoksi ole. 
Kiilleliuskeen tavoin kiillegneississä esiintyy paikoin porfyroblasteja, eli 
vuorijonopoimutuksen yhteydessä syntyneitä muita mineraaleja suurempia 
mineraalirakeita. Ne ovat usein ympäröiviä mineraaleja kovempia ja siksi 
erottuvat kohoumina kiven pinnassa. Eräillä porfyroblasteilla, kuten 
granaateilla, on pienimuotoista käyttöä korukivinä.

KIILLEGNEISSI

Killegneissi
© Jari Väätäinen 
Geologian tutkimuskeskus 
2011

Lähde: Teemu Öhman, Kraatterijärvi Geopark



Synty ja koostumus 
Kalkkikivi on lähinnä kalsiumkarbonaattia. Vimpelin ”kalkkikivessä” on 
kuitenkin runsaasti myös magnesiumia. Lisäksi se on alueen kaikkien 
peruskallioon kuuluvien kivilajien tapaan käynyt läpi vuorijonopoimutuksen. 
Siksi oikeampi nimi sille on dolomiittinen marmori. Alkujaan se oli meren 
pohjalle kerrostunutta kalkkiliejua. 

Esiintyminen
Suomessa aitoa kalkkikiveä esiintyy vain Ahvenanmaalla. Muut ”kalkkikivet” 
ovat erilaisia marmoreja. Yhteisesti niitä voidaan kutsua karbonaattikiviksi. 
Eniten niitä on Etelä-Suomessa, Savossa, Kainuussa, Kuusamon seudulla ja 
Lounais-Lapissa. Etelä-Pohjanmaalla ainoastaan Kurikassa ja Vimpelissä on 
merkittäviä karbonaattikiviesiintymiä. Vimpelin esiintymä muodostaa kapeita 
luiroja metavulkaniittien keskelle.

Käyttö ja erikoisuudet 
Karbonaattikivet ovat Suomen happaman maaperän vuoksi maataloudelle 
erittäin tärkeitä. Vimpelin ”kalkkikiveä” onkin hyödynnetty 
maanparannusaineena 1850-luvulta alkaen ja Nordkalk Oyj louhii sitä edelleen 
Ryytimaan ja Vesterbackan kaivoksista. Sen löysi Kalkki-Jaakkona tunnettu 
Lappajärven kirkkoherra Jakob Fellman (1795–1875). Hänet oli kutsuttu 
ajamaan piru pois sihisevästä ja kekäleitä heittelevästä takasta. Fellman
havaitsi takan tehdyksi kuumuutta kestämättömästä ”kalkkikivestä”, kehotti 
rakentamaan uuden takan toisenlaisista kivistä, ja alkoi pian hyödyntää 
löytämäänsä esiintymää.
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Synty ja koostumus
Nimensä mukaisesti kiilleliuskeen pinta kiiltää kauniisti ja se on liuskeista 
muodostaen laattoja. Kiilleliuske on alkujaan Itä- ja Pohjois-Suomen 
vanhemmasta kallioperästä kulutettua ja jokien meren pohjalle kuljettamaa 
savea. Noin 1,9 miljardia vuotta sitten se oli yhdessä koko muun eteläisen ja 
läntisen Suomen kanssa mukana svekofennisessä vuorijonopoimutuksessa. 
Sen seurauksena maamme poikki luoteesta kaakkoon kulki korkea vuorijono, 
Svekofennidit. Vuoriston alla korkeassa paineessa ja lämpötilassa vanha savi 
puristui kiilleliuskeeksi. 

Esiintyminen
Kiilleliuske on Suomessa melko tavallinen kivilaji. Se on lähisukulaisensa 
kiillegneissin ohella Etelä-Pohjanmaan valtakivilaji. Pohjanmaan liuskejakso 
alkaa Kokkolan ja Kannuksen pohjoispuolelta jatkuen etelään noin 50 km:n 
levyisenä vyöhykkeenä. Kuortaneen eteläpuolella vyöhyke kääntyy länteen ja 
ulottuu rannikolla Vaasasta Kaskisiin. Merkittäviä liuskealueita on myös 
Tampereen eteläpuolella, Mikkelistä Lappeenrantaan ja Joensuuhun 
ulottuvalla laajalla alueella ja Oulun seudulla.

Käyttö ja erikoisuudet
Kiilleliusketta käytetään runsaasti piha- ja seinälaattoina. Sitä louhitaan muun 
muassa Alajärven Kotakankaalta. Kiilleliuskeessa nähdään joskus 
konkreetioita. Ne ovat yleensä muutamien kymmenien senttien läpimittaisia 
soikeita kehämäisiä kuoppia, jotka muodostuvat pehmeämpien kalkkipitoisten 
mineraalien kuluessa ympäröivää kiveä helpommin.
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Synty ja koostumus
Kärnäiitti on paikallinen nimitys Lappajärven törmäyssulakivelle. Se syntyi, kun 
halkaisijaltaan noin puolitoistakilometrinen kiviasteroidi törmäsi noin 60 000 
km/h:n nopeudella 78 miljoonaa vuotta sitten. Seuranneessa räjähdyksessä 
asteroidi höyrystyi sekä sulatti ja murskasi ympäröivää kallioperää. Sulanut 
kiviaines jähmettyi nopeasti tummaksi hienorakeiseksi kiveksi. Sen seassa on 
murskautuneita ja osittain sulaneita graniittipegmatiitin ja kiillegneissin 
kappaleita. Kivimassa pysyi kuumana jopa miljoona vuotta, minkä seurauksena 
siihen kiteytyi vesiliuoksista usein kalsiittia, mutta myös harvinaisempia 
mineraaleja.

Esiintyminen
Kärnäiittiä on kalliopaljastumissa ainoastaan Kärnänsaaren pohjoisosissa ja 
muutamilla lähisaarilla. Kairauksen avulla sitä havaittiin olevan ainakin noin 143 
m paksu kerros. Viimeisimmän mannerjäätikön kuljettamia kärnäiittilohkareita
löytyy runsaasti 22 km:n läpimittaisen kraatterin kaakkois- ja eteläpuolilta 
erityisesti Alajärven Hietakankaalta. Kärnäiitti on kestävä ja helposti 
tunnistettava kivilaji, joten sitä on löydetty eteläisestä Suomesta Myrskylän 
seudulta saakka. Tämä kärnäiitin niin kutsuttu lohkareviuhka on Suomen pisin.

Käyttö ja erikoisuudet
Kärnäiittiä voidaan käyttää koriste-esineiden ja lattialaattojen valmistukseen, 
kuten hotelli Kivitipussa. Se on Suomen nuorin kivilaji ja sisältää noin 0,3 % 
avaruudesta peräisin olevaa ainesta. Kärnäiitti on Lappajärven kuntakivi ja Etelä-
Pohjanmaan maakuntakivi.

KÄRNÄIITTI

Kärnäiitti
© Jari Väätäinen
Geologian tutkimuskeskus 
1998

Lähde: Teemu Öhman, Kraatterijärvi Geopark



Synty ja koostumus 
Metavulkaniitit ovat metamorfoosin läpikäyneitä tuliperäisiä kiviä. Vaikka 
Suomessa ei nykyisin aktiivisia tulivuoria esiinny, pari miljardia vuotta sitten 
tilanne oli toinen. Tuolloin tulivuorisaarten ketjuja puristui päin Itä- ja Pohjois-
Suomen ikivanhaa mannerta. Tulivuoret syöksivät niin tuhkaa kuin laavaakin. 
Vuorijonopoimutuksessa niiden mineraalikoostumus muuttui, mutta paikoitellen 
rakennepiirteet säilyivät. Kraatterijärven seudun metavulkaniitit ovat niin 
sanottuja emäksisiä vulkaniitteja, eli ne sisältävät enemmän rautaa ja 
magnesiumia kuin happamiksi kutsutut graniittiset kivet.

Esiintyminen 
Metavulkaniitteja tavataan ympäri maata, mutta etenkin Itä- ja Pohjois-
Suomessa. Lisäksi muun muassa Tampereen ja Hämeenlinnan seuduilla on 
merkittäviä tuliperäisten kivien jaksoja. Kraatterijärven ympäristössä 
metavulkaniitit yltävät katkeillen ja haaroittuen Evijärven pohjoispuolelta 
Vimpelin ja Alajärven länsiosiin. Tyypillisesti esiintymien leveys on vain parista 
sadasta metristä pariin kilometriin.

Käyttö ja erikoisuudet 
Metavulkaniitit ovat malminetsinnän kannalta kiinnostavia. Siksi monet Itä- ja 
Pohjois-Suomen metavulkaniitit ovat malmiyhtiöiden kohteina. Kraatterijärven 
seudun metavulkaniitten erikoisuus on etenkin Evijärven alueella paikoin 
esiintyvät tyynylaavat. Ne syntyivät laavan purkautuessa meren pohjalle ja 
jähmettyessä tyynymäisiksi rakenteiksi.

METAVULKANIITTI
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Synty ja koostumus
Graniitti koostuu kolmesta päämineraalista, eli kvartsista, 
plagioklaasimaasälvästä ja kalimaasälvästä. Muina mineraaleina on yleensä 
tummaa kiillettä eli biotiittiä ja vaaleaa kiillettä eli muskoviittiä, joskus myös 
sarvivälkettä. Se syntyy syvällä maankuoressa hitaasti kiteytyvästä 
magmasta, joten se on karkearakeista. Joskus maasälpärakeet pääsevät 
kasvamaan suuriksi laatikkomaisiksi kiteiksi muiden mineraalien 
muodostaessa pienempirakeisen perusmassan. Tällaista graniittia kutsutaan 
porfyyriseksi. 

Esiintyminen
Kansalliskivemme graniitti on Suomen yleisin kivilaji. Sitä esiintyy hyvin laajalti 
Keski- ja Etelä-Suomessa sekä Keski-Lapissa. Lisäksi Kaakkois- ja Lounais-
Suomessa on suuria rapakivigraniittialueita. Kraatterijärven ympäristössä 
porfyyristä graniittia on etenkin Alajärven ja Menkijärven välisellä alueella sekä 
Soinin koillisosissa.

Käyttö ja erikoisuudet
Graniitti eri muunnoksineen on erittäin monikäyttöinen ja kestävä 
rakennuskivi. Sitä voidaan käyttää niin sisä- ja ulkorakentamiseen kuin 
murskeisiinkin. Esimerkiksi Pietarin kirkoissa, Neva-joen rantamuureissa ja 
Kronstadtin linnoituksessa on käytetty valtavat määrät Suomesta Virolahdelta 
louhittua graniittia. Etelä-Pohjanmaalla esimerkiksi Kurikan Käräjävuoren ja 
Peräseinäjoen Hiiroonkallion porfyyrisiä graniitteja on louhittu rakennuskiviksi 
jo 1800-luvulta lähtien.

PORFYYRINEN GRANIITTI
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Alkuperä/Lajiketieto
Männyn kävyt ovat kartiomaisia, lyhyitä ja melko pieniä. 
Männyllä on voimakkaat juuret, jotka pureutuvat syvälle maahan. Isolla männyllä 
on paksu, suoraan alaspäin työntyvä pääjuuri. Männyn runko on juuresta 
tummanruskea ja ylempänä punertavan-ruskea. Se kasvaa 15–30 metriä 
korkeaksi, joskus harvoin 40-metriseksi. Mänty elää tavallisesti 200–300-
vuotiaaksi, mutta yli 600-vuotiaita yksilöitä tunnetaan.

Esiintyvyys
Mänty on vallannut lähes koko Suomen kasvualueekseen ja se viihtyy kuivissa ja 
tuoreissa kangasmetsissä. Mänty ei ole tarkka kasvupaikan ravinteikkuuden 
suhteen, vaan tärkeämpää on riittävä valon saanti. Mänty kehittyy parhaiten 
savisilla moreenimailla, mutta kasvaa myös kivikkoisilla ja karuilla mailla sekä 
turvemailla. Rehevimmillä alueilla mänty kasvaa heikkolaatuiseksi ja häviää 
kilpailussa elintilasta lehtipuille. Puusepänteollisuuden kannalta laadukkain 
mäntypuu kasvaa puolukkatyypin- kankailla, karuilla soilla tai tiheissä 
sekametsissä. Se viihtyy hyvin myös tiheässä sekametsässä mustikkatyypin 
kankailla.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Mäntyä käytetään sisustukseen, puusepäntuotteisiin, veneenrakennukseen, 
hirsi-, rakennus- ja pakkausteollisuuden raaka-aineeksi. Sitä käytetään myös 
huonekalujen, paneelien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen sekä koriste- ja 
käyttöesineiden raaka-aineeksi. Siitä valmistetaan myös listoja, liimalevyä, 
paneeleja ja lautatavaraa.

MÄNTY (Pinus sylvestris)

Lähde: Puutieto



Alkuperä/Lajiketieto
Kuusen hedekukinnot ovat pieniä ja pyöreähköjä, pituudeltaan 2–2,5 cm. Ne ovat 
aluksi väriltään punertavia. Kukittuaan ne vaalenevat ja varisevat pois. Hieman 
myöhemmin kehittyvät emikukinnot ovat noin 4 cm pitkiä, käpymäisiä ja väriltään 
purppuranpunaisia. Käpyjen väri muuttuu ensin purppuranpunaisesta vihreäksi ja 
syksyyn mennessä ruskeaksi. Emikukinnot sijaitsevat yleensä latvuksen yläosissa. 
Kuusi elää yleensä korkeintaan 400-vuotiaaksi.

Esiintyvyys
Kuusi viihtyy lähes koko Suomessa. Ainoat alueet, joilla Suomessa ei kasva kuusta 
ovat havupuurajan yläpuoliset tunturit. Kuusi kaipaa varjoisaa kasvupaikkaa ja on 
nuorena hallanarka laji. Kasvupaikaksi sopii tuore ja runsasravinteinen 
mustikkatyypin kangasmetsä tai lehto. Se on altis kuivuuden, myrskyjen, 
ilmansaasteiden ja lahon aiheuttamille vaurioille. Kuusi kasvaa hyvälaatuiseksi 
puuraaka-aineeksi köyhällä kasvupaikalla riittävän tiheässä, jolloin kuusen 
runkoon syntyy vähemmän oksia.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Kuusesta valmistetaan; huonekaluja, ovia ja ikkunoita ym. rakennustarvikkeita. 
Sitä käytetään myös pakkausteollisuuden ja vanerin raaka-aineeksi. Laadukkaasta 
kuusesta valmistetaan myös soittimia, mm. viuluja. Kuusi on hyvää pitkäkuituista 
paperinvalmistuksen raaka-ainetta, sekä erilaisten kemiallisten tuotteiden raaka-
aine, kuten esim. keinokuidut(viskoosi). 

Lähde: Puutieto

KUUSI (Picea abies)



PIHLAJA (Sorbus aucuparia)
Alkuperä/lajiketieto 
Pihlajan taimet kasvavat aluksi nopeasti, mutta puu jää usein 
pienikokoiseksi. Se haaroittuu helposti ja kasvaa usein monen ohuen 
rungon muodostamana pensaana. Pihlajat risteytyvät helposti, joten 
erilaisia lajikkeiden välimuotoja on paljon. Pihlajan marjamaiset hedelmät 
ovat sorbiinihappojensa vuoksi happamia, mutta silti ihmisravinnoksi 
kelpaavia, etenkin syksyn ensimmäisten pakkasten miedonnettua 
happamuutta. Pihlaja saattaa kasvaa jopa 20 metriä pitkäksi 
yksittäispuuksi ja ne kuuluvat ruusukasvien heimoon.

Esiintyvyys
Pihlaja kasvaa yleisesti koko Suomessa, aina pohjoisen puurajalle asti. 
Pihlaja viihtyy multavilla mailla, jossa on kuivaa tai kosteaa, esim. 
lehdoissa, kangasmetsissä, korvissa tai rannoilla ja kalliojyrkänteillä. 
Pihlaja vaatii paljon valoa ja se on nopeakasvuinen puu, vaikka kasvu 
hidastuukin vanhetessaan.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Pihlajan tiivis puuaines soveltuu puukäsitöiden ja puuastioiden raaka-
aineeksi sekä huonekalujen valmistamiseen. Puusepän puuna pihlajan 
arvo on nousussa. Sitä hyödynnetään nykyään puusepänteollisuudessa 
kalusteiden sekä koriste- ja käyttöesineiden valmistuksessa. Pihlajaa on 
käytetty perinteisesti veistotöissä, mm. haravanpiikkeihin. Tasasävyiden
sydänpuun saanto on keskimäärin melko heikkoa isompiin kalusteisiin.

Lähde: Puutieto



Alkuperä ja lajiketieto
Hieskoivu on rauduskoivua pienempi puu, joka jää 8-20 metrin korkuiseksi. 
Koivun runkoa peittää valkoinen tuohi ja tyveä vaalea tyvikaarna. Hieskoivun 
lehdet ovat muodoltaan puikeita ja lyhytsuippuisia ja latvuksen uloimmat haarat 
ovat usein riippuvia. Hieskoivu on rauduskoivua pienikasvuisempi ja rungoltaan 
solakampi. Laadullisesti paras koivun puuaines kasvaa ravinteikkailla, multavilla 
mailla.

Esiintyvyys
Hieskoivu kasvaa luonnonvaraisena Euraasiassa ja Suomessa jopa Kittilän 
korkeudelle saakka. Koivu on yksi yleisimmistä puulajeistamme männyn ja kuusen 
kanssa. Hieskoivu on kasvupaikkansa suhteen vaatimattomampi kuin 
rauduskoivu. Se kasvaa soilla ja korvissa sekä tiukkasavisilla mailla, ja kestää 
kylmää sekä myrskyjä. Sen juuristo toimii myös vetisessä maassa. Hieskoivu 
viihtyy parhaiten tuoreissa runsasravinteisissa metsissä ja erilaisilla soilla, ojissa, 
rannoilla ja teiden reunamilla. Se kestää myös hyvin ilmansaasteita ja tarvitsee 
paljon valoa.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Puutavara on haluttua huonekaluteollisuuden sekä puusepänverstaiden ja 
sorvaamojen raaka-ainetta. Koivu on myös vaneriteollisuuden ja muun 
levyteollisuuden pääraaka-aine ja koivun tuohta käytetään tuohitöissä. 
Paperiteollisuudessa koivu on ollut pitkään arvostettu raaka-aine. Molemmat 
Suomen koivulajit soveltuvat mahlanjuoksutukseen keväisin. 

Lähde: Puutieto

HIESKOIVU (Betula pubescens)



Alkuperä ja lajiketieto
Rauduskoivu viihtyy parhaiten kivennäisperäisillä, kuivilla tai tuoreilla 
metsämailla, missä on liikkuvaa pohjavettä. Rauduskoivun muunnoksia ovat 
visa- ja loimukoivut, sekä erilaiset liuskalehtilajikkeet. Rauduskoivu on 
yksirunkoinen puu, joka kasvaa jopa 30 metrin pituiseksi. Koivun runkoa 
peittää valkoinen tuohi, tyvessä tumma kaarna. Laadullisesti paras koivun 
puuaines kasvaa ravinteikkailla, multavilla mailla. Sekametsissä ja rinnemailla 
kasvaa hyvin karsiutuneita oksattomiksi karsiutuneita ja suoria koivuja. 

Esiintyvyys
Rauduskoivu kasvaa lähes koko Euroopan alueella. Pioneeripuulajina koivu on 
levinnyt lähes koko Suomeen. Se kasvaa Suomessa aina Kittilän korkeudelle 
saakka. 

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Koivun puuainesta käytetään huonekaluissa, vanerinvalmistuksessa, 
soittimissa, sorvaamoissa sekä paperinvalmistuksessa. Sitä käytetään myös 
sisustukseen, parketteihin ja urheiluvälineisiin. Työstöominaisuuksiltaan 
hankalaa loimukoivua käytetään huonekaluteollisuudessa etupäässä viiluna. 
Molemmat koivulajimme soveltuvat mahlanjuoksutukseen keväisin. Aiemmin 
1700–1800 -luvuilla koivusta poltettiin potaskaa, jota käytettiin värjäyksessä, 
puhdistusaineena sekä lasinvalmistuksessa. Koivun tuohesta on tehty vakkoja, 
tuohikontteja ja virsuja sekä torvia. Sitä käytettiin myös rakenne-eristeenä 
rakennuksissa.

Lähde: Puutieto

RAUDUSKOIVU (Betula pendula)



Alkuperä ja lajiketieto
Haapa voi saavuttaa tukkipuun mitat jo 30–40 vuoden iässä. Parhaimmillaan haapa 
voi kasvaa yli 30 metriä pitkäksi. Haavan runko on vihertävä ja sileä, sekä sitä 
peittävä kaarna on harmaa. Vanhojen puiden runko on kaarnainen sekä 
sammaloitunut. Lehdet ovat pitkien litteiden lehtiruotien päässä, minkä vuoksi 
pieninkin tuulenvire saa haavan lehdet värisemään. Se tarvitsee paljon valoa, 
kestää hyvin hallaa ja pakkasia, mutta kelpaa hyvin hirville, jäniksille ja myyrille.

Esiintyvyys
Haapa kasvaa lähes koko Euroopan alueella. Suomi on levinneisyysalueen 
pohjoisimpia alueita. Haapa esiintyy Suomessa koko maassa. Yksittäiset puhtaat 
haavikot ovat harvinaisia. Haapa kasvaa pääasiassa sekametsänä kuusen kanssa. 
Tällöin se karsiutuu luonnostaa melko hyvin ja tuottaa hyvää oksatonta tukkipuuta. 
Haapa ei ole tarkka kasvupaikan suhteen. Parhaiten se kuitenkin kasvaa multavilla 
alueilla, jossa ei ole seisovaa vettä. Haapa suosii tuoreita kangasmetsiä ja lehtoja. 
Sitä tapaa myös rehevissä korvissa, kuloalueilla ja metsien reunamilla. Huonommilla 
kasvupaikoilla haavasta kasvaa pensasmainen. 

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Haapa on kuivattuna hyvin lahonkestävää. Perinteisesti haavasta on tehty 
hirsitaloja, koska se myös patinoituu kauniin harmaaksi. Arvokkaimmassa 
käytössään haapa on tervattuna kirkkojen kattopaanuissa. Haapa on perinteinen 
saunan laudepuu, koska puuaine ei johda lämpöä eikä tikkuunnu, mutta 
harmaantuu. Haavasta valmistetaan myös kalusteita, urheiluvälineitä, leikkikaluja 
sekä koriste- ja käyttöesineitä.

Lähde: Puutieto

HAAPA (Populus tremula)



Alkuperä ja lajiketieto
Lehmus kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi puuksi, jonka runko on yksi- tai 
monihaarainen. Lehmus säilyy hyvän vesomis- ja varjonsietokykynsä avulla 
pensasmaisena alikasvoksena ja yksittäispuuna huonoillakin kasvupaikoilla. 
Nuorena lehmusta on kasvatettava tiheässä, jottei se haaroittuisi. Metsikössä 
kasvaessaan lehmuksen runko on suora ja korkealle oksaton. Metsälehmus voi 
kasvaa hyvinkin suureksi, järeärunkoiseksi ja lehtevälatvaiseksi puuksi. 
nopeakasvuinen, varsinkin ravinteikkailla kasvupaikoilla. 

Esiintyvyys
Lehmus kasvaa luonnonvaraisena koko Euroopassa. Se esiintyy Suomessa aina 
Rovaniemen korkeudelle saakka. Lehmus sietää mannermaisempaa ilmastoa 
kuin muut Suomen jalopuut. Lehmus vaatii kasvupaikakseen kuivan tai tuoreen 
ravinteikkaan maaperän. Se kasvaa lämpimillä harjujen metsäisillä rinteillä ja 
purojen varsilla. 

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Lehmus on helppoa työstää. Siitä tehdäänkin taide- ja koriste-esineitä, 
soittimia, huonekaluja. Siitä valmistetaan myös proteeseja ja hammastikkuja. 
Lehmuksen kuoren alla nilakerroksessa on ohuita ja sitkeitä niinisyitä, joita 
käytetään punontatöiden materiaalina. Polttopuuna se on huono heikon 
lämpöarvonsa vuoksi. Siitä saadaan kuitenkin erinomaista piirustushiiltä.

Lähde: Puutieto

METSÄLEHMUS (Tilia cordata)



VAAHTERA (Acer platanoides)
Alkuperä ja lajiketieto
Vaahtera voi kasvaa 25 metrin pituiseksi ja jopa 200-vuotiaaksi. Runko on 
usein haaroittunut ja väriltään harmahtava. Metsikössä kasvaneen puun 
runko on suora ja usein latvukseen saakka oksaton. Harvassa kasvaessaan se 
haaroittuu helposti. Latvus on leveä ja pallomainen. Laadukas vaahteran 
runko on suora ja korkealle karsiutunut oksista. Vaahtera vaatii paksun, 
multavan ja emäksisen maaperän, tasaisen kosteuden ja paljon valoa. Sillä on 
melko syvälle yltävä voimakas juuristo, joten se on myrskynkestävä. 

Esiintyvyys
Metsävaahtera esiintyy lähes koko Euroopassa. Suomessa se on levinnyt 
luontaisesti Etelä- Suomeen. Viljeltynä se kasvaa myös Keski- ja Itä-
Suomessa. Vaahtera esiintyy luonnossa lähinnä yksittäispuuna. Laaja latvus 
vaatii paljon tilaa ja valoa harvassa metsässä. Vaahtera viihtyy 
runsasravinteisissa lehti- ja sekametsissä. 

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Puusepän käsissä vaahterasta syntyy upeita kalusteita. Vaahtera ei kestä 
kosteutta hyvin ja se myös tummuu helposti. Vaahterasta valmistetaan 
soittimia, rasioita, huonekaluja, vaneria ja parkettia. Sitä käytetään myös 
tynnyriteollisuudessa, työkalujen varsina ja kädensijoina jne. Suosittua on ns. 
linnunsilmävisa, josta valmistetaan korkealuokkaista ja arvokasta viilua. 
Vaahteran juuren niskassa ja suurien oksien alapuolella esiintyy joskus 
loimuisuutta, jota hyödynnetään mm. soitinpuuna.

Lähde: Puutieto



HARMAALEPPÄ (Alnus incana)
Alkuperä ja lajiketieto
Harmaaleppä on puu tai isopensas, joka kasvaa jopa 20 metriä korkeaksi. 
Latvus on kartiomainen ja runko on sileä ja kuori harmaa. Myös lehtien 
alapuoli on harmahtava. Sillä on laaja ja monihaarainen juuristo, joka tekee 
juuri- ja kantoversoja. Harmaaleppää käytetään metsänhoidossa 
suojuspuuna. Se on lyhytikäinen puu, joka kasvaa nuorena hyvin nopeasti, 
mutta paras kasvu taittuu jo 30-vuotiaana. Harmaaleppä lisääntyy 
siemenistä ja vesoista. 

Esiintyvyys
Harmaaleppä on levinnyt lähes koko Eurooppaan, lukuun ottamatta 
Euroopan läntisimpiä osia. Se on pioneeripuulaji, joka kasvaa parhaiten 
valoisassa ympäristössä pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. 
Harmaaleppä viihtyy parhaiten kalkkipitoisilla, ravinteikkailla ja kosteilla 
mailla, jossa se muodosta ryteikköjä. Usein harmaaleppä kasvaa rannoilla, 
teitten varsilla, peltojen ja niittyjen reunoilla.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Leppä on viime vuosina ollut hyvin suosittua puusepän raaka-ainetta. Sitä 
käytetään puusepän tuotteisiin, soittimiin ja koriste-esineisiin. Se soveltuu 
erityisesti sorvattavaksi ja veistettäväksi, sisustukseen ja lauteisiin. Muita 
entisaikojen käyttötarkoituksia: puukengät, korot, lestit, puolat, vesiputket, 
pakkilaatikot, lasinvalmistus- ja hattumuotit. Leppä on myös erinomainen 
polttopuuna ja savustuspuruna.

Lähde: Puutieto



TERVALEPPÄ (Alnus glutinosa)
Alkuperä ja lajiketieto
Tervaleppä kasvaa noin 30 metriä korkeaksi puuksi. Sillä on vankka runko, jonka 
pintaa peittää tumma ja rosoinen kaarna. Tervalepällä on voimakkaasti 
haarautunut juuristo, jonka juurimukuloissa elää sienirihmastoa, joka sitoo 
ilmasta typpeä puun tarpeisiin. Sen lehdet putoavat vihreinä ja maatuvat hyväksi 
mullaksi. Tervaleppä voi uudistua myös vesasyntyisenä vanhasta kannosta. 
Suorarunkoiseksi ja oksattomaksi tervaleppä tulee riittävän tiheässä 
kasvaessaan. 

Esiintyvyys
Tervaleppä on levinnyt lähes koko Eurooppaan. Suomessa sitä tavataan aina 
Kemin korkeudelle saakka. Tervaleppä kasvaa parhaiten runsasravinteisilla ja 
kosteilla paikoilla, jossa on liikkuvaa pohjavettä. Ravinteikkaat kosteat 
kasvupaikat soveltuvat puun kasvattamiseen, esim. tulvametsät, meren ja järvien 
rannat sekä soiden reunat. Tervaleppä sietää jossain määrin varjoa, muttei 
kuivuutta. Se muodostaa harvoin yhtenäisiä metsiköitä.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Leppä on oivallinen puusepän raaka-aine. Sitä käytetään kalustepuuna, koriste- ja 
käyttöesineisiin, sisustukseen, soitinten valmistukseen ja savustuspuruksi. 
Erityisen hyvin se sopii myös saunan laudepuuksi ja seinäpaneliksi. Entisaikojen 
käyttötarkoituksia: puusepän työt, puukengät, paalut, vesiputket, pakkilaatikot, 
rasiat, väriaineet

Lähde: Puutieto



RAITA (Salix caprea)
Alkuperä ja lajiketieto
Raita kasvaa tavallisimmin pensasmaisesti ja haarat voivat olla hyvinkin 
paksuja. Puu tai pensaskasvusto voi kasvaa jopa reilut 10 metriä 
korkeaksi. Raita on hyvin lyhytikäinen. Se elää harvoin yli 50-vuotiaaksi. 
Raidalla on pinnalliset juuret, mutta kuitenkin myrskynkestävä. Se kestää 
pakkasta mutta on hallanarka keväällä ja syksyllä. 

Esiintyvyys
Raita on levinnyt luonnonvaraiseksi kasviksi koko Eurooppaan ja Aasiaan. 
Se kasvaa Suomessa pohjoisinta Lappia myöten. Raita viihtyy parhaiten 
tuoreissa ja ravinteikkaissa kangasmetsissä sekä vesistöjen ja peltojen 
reunoilla, mutta ei ole vaatelias maaperän suhteen. Tyypillisiä 
kasvupaikkoja ovat myös niityt ja metsäreunojen aurinkoiset kasvupaikat.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Kevyttä raitaa käytetään hienoihin veistotöihin, huonekaluihin, 
sorvaukseen ja käyttö- sekä koriste-esineiden valmistuksen. Lapissa 
raidan juurakoissa esiintyy visaa, josta tehdään parhaat kuksat ja puukon 
kahvat. Tyvipahkat sopivat myös erinomaisesti pienten koriste- ja 
käyttöesineiden materiaaliksi. Sitkeää raidan kuorta käytetään 
perinteisesti nahkojen parkitukseen, punontatöihin ja värjäykseen. 
Puusepänteollisuudessa on huomattu raidan hyvät ominaisuudet ja sen 
käyttö on lisääntymässä.

Lähde: Puutieto



KATAJA (Juniperus Communis)
Alkuperä ja lajiketieto
Kataja on erittäin hidaskasvuinen ja pitkäikäinen, joten se voi elää jopa 1000-
vuotiaaksi. Se kasvaa usein pensasmaisena, mutta joskus siitä voi kasvaa 
jopa 10 metrinen puu. Kataja onkin sopeutunut hyvin erilaisiin 
kasvuolosuhteisiin. Puumaisten ja pylväsmäisten katajien ottaminen 
luonnosta on kielletty asetuksella. Katajakedot kuuluvat luonnonsuojelulain 
nojalla suojeltuihin luontotyyppeihin. Kataja jätetään usein koskematta 
hakkuissa, ellei siitä ole huomattavaa haittaa. 

Esiintyvyys
Katajan on levinnyt laajalle maapallon pohjoispuoliskolla. Se kasvaa 
luontaisesti koko Euroopassa ja laajalla alueella Aasiassa. Monista 
katajalajeista vain yksi kasvaa Suomessa. Se kasvaakin koko maassa. Kataja 
ei ole kasvupaikan suhteen tarkka, mutta se tarvitsee paljon valoa. Parhaita 
kasvupaikkoja katajalle ovat valoisat ja avoimet rinteet, joissa siitä kasvaa 
pylväsmäisiä. Se kasvaa sekä karuilla kallioilla että rehevissä lehdoissa. 
Katajan kasvatuksessa ovat parhaita ravinteikkaat, kalkkiperäiset maat. 
Kataja kestää hyvin pakkasta ja tuulia.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Katajasta valmistetaan perinteisesti erilaisia astioita ja koriste- ja 
käyttöesineitä. Katajanmarjoja on käytetty lääkkeinä ja mausteena. Katajan 
savu ja sen marja antavat myös makua erilaisille elintarvikkeille.

Lähde: Puutieto



TAMMI (Quercus robur)
Alkuperä ja lajiketieto
Tammi voi kasvaa jopa 30 metrin pituiseksi ja 1,5 metriä paksuksi 
rungoksi. Se elää hyvin vanhaksi ja kasvaa hyvin vielä yli 150-
vuotiaanakin. Tammi kasvaa parhaiten tuoreessa runsas ravinteisessa 
metsässä. Se tulee toimeen laihassakin maaperässä, mutta parhaiten se 
menestyy runsasravinteisessa, savensekaisessa lehtomaassa. Se ei siedä 
soistuneisuutta, seisovaa vettä tai toistuvaa kuivuutta. Voimakkaan 
paalujuuren ja tukevan juuriston ansioista tammi on erittäin 
myrskynkestävä. Tammikääriäistuhot ja keväthallat ovat tammen 
uhkaajia.

Esiintyvyys
Tammi on yleinen koko Euroopassa ja osittain Aasiassa. Suomessa 
tammivyöhyke kulkee aivan etelärannikolla Porvoon tienoolta Turun 
saaristoon ja Ahvenanmaalle. Istutettuna tammi tulee toimeen 
pohjoisempanakin. Metsätammi on ainoa Suomessa luonnonvaraisena 
esiintyvä tammilaji. 

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Tammi on erinomainen kalustepuu, myös oviin ja ikkunoihin se sopii 
mainiosti. Tammesta valmistetaan mm. viilua, huonekaluja, parkettia ja 
veneitä. Kovuutensa ja lahoamattomuutensa vuoksi tammea käytettiin 
ennen purjelaivojen rakennusaineena. Tynnyripuuna tammella on 
ikiaikaiset perinteet. Välimeren alueella kasvavan korkkitammen 
kaarnasta valmistetaan eristelevyjä ja pullonkorkkeja.

Lähde: Puutieto



TUOMI (Prunus padus)
Alkuperä ja lajiketieto
Tuomi kasvaa jopa 15 metriä korkeaksi ja jopa 50 cm paksuksi puuksi. Se 
on yleensä monirunkoinen. Useimmiten se esiintyykin pensasmaisena, 
haarovana ja kaarevarunkoisena. Sen rungon kuori on tummanharmaa. 
Tuomella on pinnallinen ja laaja juuristo. Sen maahan kosketuksissa olevat 
oksat juurtuvat. Suora ja karsiutunut tuomi vaatii kasvupaikakseen 
rehevän kasvupaikan. Tiheässä metsikössä kasvatettaessakaan runko ei 
pääse haaroittumaan. 

Esiintyvyys
Tuomi on levinnyt melkein koko Eurooppaan ja Aasiaan. Se kasvaa 
Suomessa pohjoisinta Lappia myöten. Tuomi esiintyy tuoreilla tai kosteilla 
kasvupaikoilla, mm. rehevissä metsissä ja purojen varsilla. Se on tyypillinen 
lehtopainanteiden ja pellonreunojen puu, joka muodostaa usein ryteikköjä. 
Se viihtyy parhaiten saven- ja hiekansekaisessa maaperässä ja 
puolivarjossa. Tuomi tarvitsee puolivarjoisen kasvupaikan. Se kestää hyvin 
talven koettelemukset. Kasvaakseen suoraksi se tarvitsee rehevän 
kasvupaikan. Se onkin sopivissa olosuhteissa yksi nopeimmin kasvavista 
puulajeistamme.

Käyttötarkoitus ja jatkojalostus
Tuomea käytetään huonekalujen valmistukseen. Erityisesti se soveltuu 
ominaisuuksiltaan taivutettaviin rakenteisiin. Puuaines sopii myös hyvin 
sorvaukseen. Siitä tehdään myös koruja ja koriste- ja taide-esineitä. 
Perinteisesti tuomea on käytetty hevosen luokkiin ja kiulun vanteisiin.

Lähde: Puutieto
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