
Kuopiolla ja Puijolla on merkittävä 
asema suomalaisen hiihtourheilun ke-
hityksessä. Puijo on ollut 1910-luvul-
ta alkaen suosittu talviurheilukeskus. 
Aluksi pääosassa olivat kelkkailu ja 
hiihto, myöhemmin kelkkailun tilalle 
tulivat mäkihyppy ja laskettelu.  

Suomen ensimmäinen maastohiih-
tokilpailu järjestettiin Puijolla vuonna 
1887. Ensimmäinen hyppyrimäki ra-
kennettiin 1910-luvulla Peipposenrin-
teen puolelle. Tämän jälkeen Puijon 
tornin tuntumaan on rakennettu isom-
pia hyppyreitä, viimeisimpänä 120 
metrin suurmäki vuonna 1998. Suo-
men ensimmäinen kelkkamäki avat-
tiin Puijolle vuonna 1913. Maamme 
alppihiihdon historia puolestaan alkoi 
Puijolla pidetyistä pujottelu- ja syöksy-
laskukisoista vuonna 1934. Nykyisin 
Puijolla järjestetään kansallisia ja kan-
sainvälisiä hiihto- ja mäkikilpailuja.

SUOMEN HIIHTOURHEILUN 
JUURET PUIJOLLA

Ensimmäinen 
kansallinen mäki-
hyppykilpailu pidet-
tiin Puijolla vuonna 
1923. 
Kuva: Lauri Marjanen 1932, 

Kuopion kulttuurihistoriallinen 

museo

The first national ski 
jumping competition 
in Kuopio was held 
in 1923. 
Photo: Lauri Marjanen, 1932, 

Cultural History Museum of 

Kuopio.

The sport of skiing in Finland 
has its roots in Puijo

Since the beginning of the last century, 
Kuopio and Puijo have had an impor-
tant role in the development of win-
ter sport in Finland. At first, the main 
sports were tobogganing and skiing. 
Later, tobogganing was replaced by 
ski jumping and downhill skiing.

The first cross-country skiing compe-
tition in Finland was held at Puijo in 
1887. The first ski jump was built in 
the 1910s. After this, bigger ski jumps 
have been built near the tower, the 
newest being the 120-metre ski jump 
in 1998. Finland’s first toboggan hill 
was opened on Puijo in 1913. Alpine 
skiing, in turn, began with a competi-
tion held in 1934. Today, Puijo hosts 
national and international skiing and 
ski jumping competitions.

Aarne Valkama Pui-
jon talvikisojen 17 
kilometrin hiihtokil-
pailussa vuonna 
1937.  
Kuva:Tuttu Jänis 1937, 

Kuopion kulttuurihistoriallinen 

museo. 

Aarne Valkama in 
the 17-kilometre ski 
race, in the 1937 
Puijo winter games.
Photo: Tuttu Jänis, 1937, 

Cultural History Museum of 

Kuopio.



Kuopion ikivanhat vuoristot kuluivat ja 
tasoittuivat tasangoksi noin 2 500 mil-
joonaa vuotta sitten. Silloisen meren 
rantaan kulkeutuneista rapautumis-
tuotteista syntyi 2400–2100 miljoonaa 
vuotta sitten lähes puhdasta kvartsi-
hiekkaa. Hiekkakerrostumat kiteytyivät 
1900–1850 miljoonaa vuotta sitten 
kovaksi kiveksi – kvartsiitiksi. Ulkoasul-
taan kvartsiitit ovat joko lasimaisia tai 
sokerimaisia. Väri vaihtelee valkeasta 
vaaleanharmaaseen ja vaaleanpuner-
tavaan.

Puijon länsirinteellä kvartsiittia on lä-
hes yhtenäisenä vyöhykkeenä. Kovana 
kivilajina kvartsiitti kesti hyvin manner-
jään hiovaa kulutusta ja suojasi siten 
osaltaan Puijon mäkeä. Tämän kalli-
on metsänpuoleinen loiva vastasivu 
ja hyppyrimäen puoleinen rosoinen 
suojasivu osoittavat mannerjään liik-
kuneen luoteesta kaakkoon.

KVARTSIITTI ON KOVAA KIVEÄ

Kvartsiittikalliota 

Quartzite rock 

Quartzite is a hard rock

Kuopio’s ancient mountains wore 
down and flattened out into a plain 
about 2,500 years ago. From the 
products of disintegration carried 
to the seashore of that time, there 
arose almost pure quartz sand, which 
1,900–1,850 million years ago crys-
tallised into hard rock – quartzite. The 
colour of the vitreous or finely crystal-
line quartzite varies from white to light 
grey and pinkish. 

As a hard rock, quartzite withstood well 
the grinding action of the ice sheet. The 
forested side, the gently sloping stoss, 
and the jumping hill side, the rugged 
lee, of the rock here, show that the ice 
sheet moved in a northwest-southeast 
direction.



AARNIOMETSÄ ON 
LUONNONTILAINEN 

VANHA METSÄ

Metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elin-
ympäristö ja metsätalous niiden uhanalaistu-
misen merkittävin syy. Tiheäpuustoisen aar-
niometsän viileydessä ja varjossa viihtyvät 
monet uhanalaiset kasvit ja eläimet. Etelä- ja 
Keski-Suomen metsät ovat lajistoltaan maam-
me monimuotoisimpia. Niistä on kuitenkin 
suojeltu vain 1–2 % ja kirveen koskemattomat 
aarniot ovat hävinneet lähes kokonaan.

Aarnialueeksi sanotaan suojelualuetta, joka 
säilytetään koskemattomana näytteenä alku-
peräisluonnosta. Tämä noin kolmen hehtaarin 
suuruinen aarnialue on Puijon luonnonsuoje-
lualueen osa, jossa ei ole tehty metsänhoito-
toimia ainakaan 50–60 vuoteen. Aarnialue ei 
ole täysin luonnontilainen, koska täältä niin 
kuin muualtakin Puijolta puuttuvat kookkaat 
lehtilahopuut. 

Suojelualueiden luonnontilaiset metsät lahopuineen ovat 
elinehto uhanalaisille lajeille.

Forests in a natural state with dead trees in protected ar-
eas are vital for threatened species.

Old-growth forest in a natural state

Forests are the most important habitat for 
threatened species and forestry the major rea-
son for their threatened status. Many threat-
ened plants and animals thrive in dense old-
growth forests. The forests of Southern and 
Central Finland are the most diverse in terms 
of species in our country. But of these, only 1–2 
% are protected and untouched old-growth 
forests have disappeared almost completely. 
In this old-growth forest area of some three 
hectares, no forestry measures have been car-
ried out for at least 50–60 years.



Käävät ja muut lahottajasienet hajottavat puu-
ainesta ja tekevät metsästä hyvän elinympä-
ristön monille muille eliöille. Ilman lahottaja-
sieniä metsät täyttyisivät maahan kaatuneesta 
puusta. Lahottajasienet muuttavat puuainek-
sen vaikeasti sulavan selluloosan ja ligniinin 
sellaiseen muotoon, joka kelpaa toisille lahot-
tajasienille, maaperän mikrobeille, hyönteisil-
le ja lopulta kasveillekin. 

Vuosikymmeniä kestävän lahoamisproses-
sin aikana lahoavalla puulla voi elää sato-
ja eliölajeja. Mitä järeämpää lahoava puu 
on, sitä monipuolisempi lajisto sillä voi elää. 
Myös maapuut ovat tärkeitä, niissä elää oma 
kääpälajistonsa. Monet lahopuusta riippuvai-
set lajit ovat harvinaistuneet. Puijon alueelta 
on löydetty muun muassa valtakunnallisesti 
uhanalaiset mesipillikääpä, sitkankääpä ja si-
lokääpä. 

KÄÄVÄT HAJOTTAVAT PUUAINESTA

Lahopuun lajisto muuttuu lahoamisen edetessä. Harvinai-
nen rusokääpä elää kantokäävän lahottamissa puissa.

The species in a decaying tree change as decomposition 
advances. The rare polypore Pycnoporellus fulgens is 

found in trees decayed by Fomitopsis pinicola 
(red-banded polypore).

Bracket fungi break down wood

Bracket fungi (polypores) and other decay fun-
gi break down wood. Without decomposers, 
forests would fill up with wood that had fallen 
on the ground. Decay fungi break the difficult-
to-digest wood down into nutrients that oth-
er organisms, too, can use. During the long 
process of decomposition, a tree may support 
even hundreds of species of organisms. The 
larger the tree, the more diverse the species 
that can live in it. Many species dependent on 
dead wood have declined in number. In the 
Puijo area, these include nationally threatened 
bracket fungi species that live only on decay-
ing wood.

Kantokääpä 
(Fomitopsis pinicola)

Rusokääpä 
(Pycnoporellus fulgens)



Havupuiden siemenet muodostavat suuren 
osan monien lintujen ja nisäkkäiden ravinnos-
ta. Siemeniä suojaaviin koviin käpysuomuihin 
jää yleensä selvät jäljet siitä, mikä eläin on 
kulloinkin käpyä nakertanut.

Yleisin kävynsyöjä on orava, joka syö talvel-
la mieluiten kuusensiemeniä. Huonona käpy-
vuotena se voi käyttää hätäravintonaan myös 
kuusen silmuja. Myyrät ja hiiret syövät maahan 
varisseita siemeniä ja järsivät pudonneita kä-
pyjä. Käpytikan pajalta voi löytää sekä kuusen 
että männyn käpyjä. Ristinokkaiset käpylinnut 
ovat erikoistuneet siten, että pikkukäpylintu 
suosii kuusen, isokäpylintu männyn ja kirjosii-
pikäpylintu lehtikuusen siemeniä. 

HAVUPUIDEN SIEMENET 
MAISTUVAT MONILLE

Kävynsyöjät jättävät käpyihin oman jälkensä. 
Käpytikka, pikkukäpylintu, orava ja metsämyyrä syövät 

siemenet kävyistä eri tavalla.

The great spotted woodpecker, crossbill, squirrel and bank 
vole each use different methods for eating cone seeds.

Conifer seeds are tasty to many

Conifer seeds form most of the diet of many 
birds and mammals. The most common cone 
eater is the squirrel, which favours spruce seeds 
in winter. Moles and mice eat seeds that have 
fallen on the ground and gnaw fallen cones. 
At the forge of a great spotted woodpecker, 
you can find both spruce and pine cones. 
Crossbills are specialised such that the com-
mon crossbill favours spruce seeds, the parrot 
crossbill pine seeds and the two-barred cross-
bill larch seeds. The cone scales that protect 
the seeds are usually left with clear marks indi-
cating which animal has gnawed the cone.



Näätä viettää suuren osan 
elämästään puissa kiipeillen.

The pine marten spends most 
of its life in the trees climbing.

Näätää on totuttu pitämään aitona 
erämaan asukkaana, mutta nykyisin 
se on sopeutunut myös ihmisen naa-
puriksi. Aikaisemmin näätä oli tärkeä 
riistaeläin. Yksi näädännahka vastasi 
laukullista oravannahkoja. 1940-lu-
vulle tultaessa näätä oli metsästetty 
sukupuuton partaalle. Vähitellen kan-
ta on elpynyt ja nyt näätiä elää Suo-
messa enemmän kuin aikoihin.

Puijolla asustaa myös joukko muita 
nisäkkäitä, joista tutuimpia ovat met-
säjänis, rusakko ja orava. Hyvinä myy-
rävuosina metsässä vilistelee myyriä, 
hiiriä ja päästäisiä. Suurin osa nisäk-
käistä liikkuu öiseen aikaan, minkä 
vuoksi niitä näkee vain harvoin. Mo-
net eläimet ovat lisäksi varovaisia ja 
väistävät ihmistä. Hämärän tultua voi 
onnekas kulkija kohdata Puijon poluil-
la vaikka supikoiran tai ketun ja ehkä 
mäyränkin.
 

NÄÄTIÄ JA MUITA NISÄKKÄITÄ

Pine martens and other mammals

The pine marten is regarded as a true 
inhabitant of the wilderness, but now-
adays it has also adapted to being 
man’s neighbour. Formerly, the pine 
marten was an important game ani-
mal, whose skin was equivalent to a 
bag of squirrel skins. By the 1940s, 
the pine marten had been hunted to 
the verge of extinction. Gradually, the 
population has revived and now there 
are more pine martens living in Fin-
land than for a long time.

Puijo is also inhabited by a number 
of other mammals, of which the most 
familiar are the mountain hare, brown 
hare and squirrel. In good mole years, 
the forest teems with moles, mice and 
shrews. When it gets dark, you can en-
counter a raccoon dog, fox and may-
be even a badger on Puijo’s paths.

Näädän elinalueet löytyvät helpoimmin talvisten 
lumijälkien perusteella. 

The pine marten’s habitats are easiest to find on the basis 
of winter snow tracks.



Sienet kuuluvat omaan sienikuntaansa, jonka 
tunnettu lajimäärä on yli 70 000. Suurin osa 
niistä on pieniä, paljain silmin lähes näkymät-
tömiä mikrosieniä. Sienillä ei ole juurta, vartta 
eikä lehtiä. Lehtivihreättöminä ne ovat ravin-
tonsa suhteen toisenvaraisia.  Sieneksi kutsut-
tu itiöemä on vain pieni osa sienirihmastosta, 
jota risteilee lähes kaikkialla maan pintaker-
roksissa. 

Suuri osa tutuista metsäsienistämme elää yh-
teiselämää vihreiden kasvien kanssa. Sieni-
juuren kautta ne saavat kasveilta sokereita ja 
antavat kasveille vettä sekä kivennäisaineita. 
Monien sienten kasvupaikka määräytyykin lä-
hiympäristön puulajien mukaan. Niinpä kar-
varouskuja kannattaa etsiä koivuvaltaisista 
metsistä, kun taas lampaankäävät viihtyvät 
kuusten läheisyydessä.

SIENET EIVÄT OLE KASVEJA

Tappavan myrkyllinen valkokärpässieni on syytä tuntea, 
jotta ei erehdy poimimaan sitä herkkusienenä. 

You should know the deadly poisonous destroying angel 
(Amanita virosa) so that you don’t pick it in mistake for a 

mushroom.

Fungi are not plants

Fungi belong to their own kingdom, with over 
70,000 known species. Most of them are mi-
crofungi, almost invisible to the naked eye. 
Fungi do not have roots, stems or leaves. 
Lacking chlorophyll, they are heterotrophic. 
The fruiting body is only a small part of the 
mycelium, which criss-crosses in the surface 
layers of the ground almost everywhere. The 
site of many fungi is determined by the local 
tree species with which they live. Through the 
mycorrhiza, they receive sugars from trees and 
provide them with water and minerals.

Valkokärpässieni

Anisherkkusieni



Lähteiden, purojen ja norojen välittömät lä-
hiympäristöt luovat metsäluontoon vaihtelua. 
Luonnontilaisia pienvesiä on enää vähän jäl-
jellä ja vähäinenkin koskemattomana säilynyt 
uoma on säilyttämisen arvoinen. Puijon rin-
teiltä löytyy monia lähteitä ja noroja. Puijon 
lähteitä kaupunkilaiset ovat käyttäneet myös 
juomavetenään.

Noro on puroa pienempi vesiuoma. Vesi ei 
aina näy koko ajan, vaan juoksee esimerkik-
si paksussa sammalkerroksessa tai louhikos-
sa. Poikkeuksellisen kuivana kautena noro 
voi kuivua. Noron vaikutus kasvillisuuteen on 
yleensä vähäisempi kuin puron, minkä vuoksi 
se usein jää huomaamatta. 

PIENVEDET RIKASTUTTAVAT 
LUONTOA

Lähteikössä pohjavesi purkautuu maan pinnalle.

In spring fens, groundwater comes to the surface.

Small waters enrich nature

The environments of springs, streams and 
brooks give variety to the forest. Only a few 
small waters in a natural state remain, and 
even a small channel is worth preserving. On 
the slopes of Puijo, there are many springs 
and brooks. Puijo’s springs were also used by 
townspeople for their drinking water.



A heritage landscape is a treasure 
trove of nature

Meadows, wooded pastures and forest pas-
tures – heritage landscapes – are our most di-
verse natural habitats. Decades of continuous 
mowing and grazing have given them distinc-
tive plant, fungus and insect species. Heritage 
landscapes have become rarer with changes 
in agriculture. Many plant and insect species 
have accordingly declined or even become 
endangered. Heritage landscapes are pre-
served only by regular maintenance.

This wooded pasture was formerly an open 
meadow. It still has a diverse flora, including 
the regionally threatened moonwort (Botry-
chium lunaria).

Niityt, hakamaat ja metsälaitumet eli perinne-
maisemat ovat luontomme monimuotoisim-
pia elinympäristöjä. Vuosikymmeniä jatkunut 
niitto ja laidunnus ovat luoneet omaleimaisen 
kasvi-, sieni- ja hyönteislajiston. Perinnemai-
semat ovat myös maiseman kohokohtia kau-
niisti kukkivine niittyineen ja laiduntavine eläi-
mineen.

Perinnemaisemat ovat harvinaistuneet maata-
louden muuttuessa. Monet kasvi- ja hyönteis-
lajit ovat sen myötä taantuneet tai jopa uhan-
alaistuneet. Perinnemaisemat säilyvät vain 
säännöllisen hoidon avulla. 

Tämä puustoinen hakamaa on ollut entisai-
kaan avoin niitty. Hakamaalla kasvaa edel-
leen monipuolista kasvillisuutta, muun muas-
sa alueellisesti uhanalainen ketonoidanlukko. 

PERINNEMAISEMA ON 
LUONNON AARREAITTA

Perinnemaisema on kivitaskulle ja monelle muulle lintula-
jille mieluinen elinympäristö. 

A heritage landscape is a welcome habitat for the 
wheatear and many other birds. Nokkosperhonen (Aglais urticae) 



Puijon alue kuului 1500-luvun puolivä-
listä lähtien Kuopion maaseurakunnan 
Iso-Pappilan maihin. Pappilan lukuisis-
ta torpista Puijon laella sijaitsivat Pui-
jon ja Kokonmäen torpat. Torpat itse-
näistyivät 1920-luvulla ja talot saivat 
tällöin asukkaidensa mukaiset nimet. 
Puijon torpasta tuli Antikkalan tila ja 
Kokonmäestä Konttilan tila.  

Tällä paikalla on sijainnut Antikkalan 
tila. Osa 1980-luvulla purettujen raken-
nusten kivijaloista ja pihakasvillisuu-
den rippeitä on vielä nähtävillä. Kont-
tilan tilan rakennukset on entisöity 
Puijolla liikkujien käyttöön. Antikkala ja 
Konttila ovat olleet hyviä esimerkkejä 
Itä-Suomelle tyypillisestä mäkiasutuk-
sesta.

ITÄSUOMALAISTA 
MÄKIASUTUSTA

Antikkalan tila.

The Antikkala farm

Eastern Finnish hillside dwellings

From the mid-16th century, the Puijo 
area was part of the parsonage’s land. 
The parsonage had numerous crofts, 
two of which were on the top of Puijo. 
The crofts became independent in the 
1920s and the houses were named af-
ter their occupants. This was the site of 
the Antikkala Farm, and about half a 
kilometre away was the Konttila Farm, 
whose buildings have been restored 
for the use of outdoor exercisers. An-
tikkala and Konttila were good exam-
ples of typical eastern Finnish hillside 
dwellings, built on the hill to escape 
the frost.
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