
Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyheku mi, kasvikirja

Tutkija:

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulaji t
Puu on vdhintddn kaksi metrid
korkea. Tutki, mitd puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tasse on

Kenttdkerros
Kenttdkerroksen kasvit kasvavat nilkkasi korkeu-
della. Yleisin kasvion
ja muita kasveja ovat

Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit jddvdt kenkdsi alle. Pohja-
kerroksen yleisimpid kasveja ovat

Valo ja ravinteet
Millainen on valon maare tdllaisessa metsdssd?

Millaiseksi arvioit ravinteiden mddrdn?

LOPPUPAATELMA: Mikd metsdtyyppi on
havaintojesi perusteella kyseessd?

Eldimet ja l innut
M itkd eldimet viihtyv€it t€issii ymp€irist6ssd?

Miksijdnis ei viihdy tdlssd ympdrist6ssd?

Muita puulajeja ovat

Millainen on puuston mddrd?

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista pensas-
kerroksen kasveja.

Mitd pensasmaisia puita kasvaa Lapissa?

Laske pensaskerroksessa kasvavan mdnnyn ikd.
Valitse samanpituinen puu kuin olet itse!

vuotta

Havupuu kasvattaa uuden latvan joka
kesii. Loppukeseisfii kdrkeen kasvaa sivu-

versoja, joista seuraavana kesdnd kasvavat uu-
det oksat. Nuorehkon puun i6n voikin laskea ok-
sien avulla. Oksakiehkuroiden vdli on yksivuosi.

Onko laskemasi puu sinua vanhempi vai nuorempi?

@ffi

Miksi petoeldimet eivdt viihdy tilssd ympdrist6ssd?



Tarvikkeet tehtiivdpaperi, lyijykynd, pyyheku mi, kasvikirja

Tehtdvdn vaiheet: 1) sopivan paikan l1ytiiminen polun varresta 2) ryhmd-
jako 3) ympdristdn tarkkailu ja havainnointi 4) tehtiivdpaperin tiiydentI-
minen 5) yhteenveto

Etsi maastosta kohta, iossa kuvan
puulaji on valtapuulaji.

Puulajit
Puu on vdhintiiiin kaksi metrid
korkea. Tutki, mitd puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tasse on

mdnty
Muita puulajeja ovat

kuusi, koivu, pihlaja, kataja

Millainen on puuston maare?

vdhdinen

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista pensas-
kerroksen kasveja.
eri puiden taimet ja kataja

Mitd pensasmaisia puita kasvaa Lapissa?

kataja
Laske pensaskerroksessa kasvavan mdnnyn ik6.
Valitse samanpituinen puu kuin olet itse!

vuotta

Havupuu kasvaftaa uuden latvan ioka
kesd. Loppukesiisfd kdrkeen kasvaa sivu-

versoja, joista seuraavana kes€)nd kasvavat uu-
det oksat. Nuorehkon puun ien voikin laskea ok-
sien avulla. Oksakiehkuroiden vdli on yksivuosi.

Onko laskemasi puu sinua vanhempivai nuorempi?

Kenttdkerros
Kenttakerroksen kasvit kasvavat nilkkasi korkeu-
della. Yleisin kasvion kanefVa
ja muita kasveja ovat

variksenmarja, puolukka, kangas-
maitikka
Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit jddvdt kenkdsi alle. Pohja-
kerroksen yleisimpiii kasveja ovat

jakarat

Valo ja ravinteet
Millainen on valon maara tdllaisessa metsdssd?

runsas
Millaiseksi arvioit ravinteiden mddrdn?

vdhdinen

LOPPUPAATELMA: Mikd metsdtyyppi on
havaintojesi perusteella kyseessd?

kuiva kangasmetsd

Eldimet ja l innut
M itkd eliiimet viihtyvdt tiissd ympdrist6ssd?

poro, metso, isokdpylintu, kdpytikka,
orava, metsdkirvinen, harmaa-
steppo-
Miksijdnis ei viihdy tassa ymperist6ssd?

onli ianavoin@

Miksi petoeldimet eivdt viihdy tdssd ympdristdssd?

ei ole tarpeeksi ravintoa



Tlarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekum i, kasvikirja

Tutkija:

Etsi maastosta kohta, jossa kuvan
puulaji on valtapu ulaji.

Puulajit
Puu on vdhintddn kaksi metrid
korkea. Tutki, mitd puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tdssd on

Muita puulajeja ovat

Millainen on puuston mddrd?

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista pensas-
kerroksen kasveja.

Mikii pensasmaisia puita kasvaa Lapissa?

Laske pensaskerroksessa kasvavan kuusen ikd.

vuotta

Havupuu kasvattaa uuden latvan joka
kes6. Loppukesdsfd kdrkeen kasvaa

sivuversoja, joista se u raavan a kesdnd kasvavat
uudet oksat. Puun idn voikin arvioida oksien
avulla. Oksakiehkuroiden vdli on yksi vuosi.

Onko laskemasi puu sinua vanhempivai nuorempi?

Kenttdkerros
Kenttdkerroksen kasvit kasvavat nilkkasi korkeu-
della. Yleisin kasvion
ja muita kasveja ovat

Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit jddvdt kenkdsi alle. Pohja-
kerroksen yleisimpid kasveja ovat

Valo ja ravinteet
Millainen on valon mddrd tdllaisessa metsdssd?

Millaiseksi arvioit ravinteiden mddrAn?

LOPPUPAATELMA: Mikd metsdtyyppi on
havaintojesi perusteella kyseessd?

Eldimet ja l innut
Mitkd eltiimet viihtyvdt tdssd ympdristOssi?

@ffi

Miks i?



Tarvi kkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, kasvikirja

Teht€)v€)n vaiheet: 1) sopivan paikan l1ytdminen polun varresta 2) ryhme-
jako 3) ymptiristdn tarkkailu ja havainnointi 4) tehttivtipaperin tdydentii-
minen 5) yhteenveto

mdnty ja koivu

Kenttdkerros
Kenttdkerroksen kasvit kasvavat n ilkkasi korkeu-
della. Yleisin kasvion
ja muita kasveja ou", mUStikka

metsdtdhti,- riidenlieko, vanamo.
ruohokanukka
Pohjakerros
Pohjakerroksen kasvit jddvdt kenkdsi alle. Pohja-
kerroksen yleisimpid kasveja ovat

seind- ja kerrossammal
Millainen on puuston mddrd?

runsas Valo ja ravinteet
Millainen on valon mddrd tdllaisessa metsdssd?

vdhAinen

Etsimaastosta kohta, jossa kuvan
pu u I aji o n valtap u u I aj i.

Puulajit
Puu on viihintiitin kaksi metrid
korkea. Tutki, mitd puita kasvaa
eniten. Valtapuulaji tassa on

kuusi
Muita puulajeja ovat

Pensaskerros
Pensas on 20 cm - 2 m korkea. Tunnista pensas-
kerroksen kasveja.

eri puiden taimet ja kataja

Mikd pensasmaisia puita kasvaa Lapissa?

kataja

Laske pensaskerroksessa kasvavan kuusen ikd.

vuotta

Havupuu kasvaftaa uuden latvan joka
kesd. Loppukesdsfd kdrkeen kasvaa

s iv uve rsoj a, j o i sta se u ra av a n a ke s €i n 6 ka sv av at
uudet oksat. Puun idn voikin arvioida oksien
avulla. Oksakiehkuroiden vdli on yksivuosi.

Onko laskemasi puu sinua vanhempivai nuorempi?

Millaiseksi arvioit ravinteiden mddrdn?

runsas

LOPPUPAATELMA: Mikd metsdtyyppi on
havaintojesi perusteella kyseessd?

tuore kangasmetsd

Eldimet ja l innut
Mitkd eldimet viihtyvat tdssd ympdristOssd?

hirvi, idnis, orava,mvvrdt, pikkukdpv-

lintu, peippo, pajulintu, helmip6ll6

Miksi?

rehevd vmpdristd antaa suo-

jaa ja ravintoa



Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, tietokone, jossa nettiyhteys

Oppilas:

Metsdtietoa netistd
Etsi vastaukset kysymyksiin. Kdytd apuna kirjal li-
su utta mahdollisu u ksien m u kaa sekd tietokonetta
Ohessa muutamia internet-osoitteita:
http://www.vyh.fil
http://www. luontoliitto. fi /
http://www.metsa.fi/

1. Millainen on aarniometse eli vanha metsa?

4. Mistd lo$vat Suomen vanhat metsdt?

5. Paljonko Suomen metsdmaasta on suojeltu?

6. Miksi metsid pitdd suojella?

7. Kuinka moniSuomen eldin- ja kasvilajeista on
uhanalainen?

8. Kuka omistiaa Suomen metsdt?

2. Millainen on talousmetsd?

9. Metsdhallituksella on omat uhanalaiset kohde-
laj insa. Mitkd em. u hanalaisista eliiin lajeista
esi i ntyvtit U rho Kekkosen kansall ispu istossa?

3. Paljonko Suomesta lOytyy aarniometsid eli
vanhoja metsiii?

,8ffi

10. Kertaa Suomen eri metsdtyypit.



Tarvikkeet: teht€iv€ipaperi, lyijykynd, pyyhekumi, tietokone+nettiyhteys

Te htdv 6t s uoritetaan o ppitu n n il I a e n ne n I uontokeskuksee n saap u m ista.
Vastau kset ktiyd iitin I 6pi o ppitu n n il I a tai v asta I uo ntokeskuksessa.

Metsdtietoa netistd
Efsi vasfaukset kysymyksiin. Kdytd apuna kirjalli-
su ufta mahdollisu uksien m u kaa sekd tietokonefta.
Ohessa m u uta m i a i nte rn et-osoitte ita :
http:/iwww.vyh.fil
http://www. I uontoliitto.filmetsa/
http://www.metsa.fi/

1. Millainen on aarniometsd eli vanha metsd?

Se on luonnontilainen metsd. jossa

ihmisen toiminta ei ole ndhtdvissd.
Aarniometsissd eli vanhoissa met-
sissd on kaikenikdisid ja eri lEiisia
puita, my6s lahopuuta. Aarniometsd
uudistuu sukkession kautta tai met-

sdpalossa. Luontaisesti ei ole ole-
massa vhden puulaiin metsaa.

2. Millainen on talousmetsd?

Talousmetsdssd kasvatetaan puuta

teoll isuuden tarpeisiin. Uudistumi-
nen alkaa hakkuil la. jonka jdlkeen

metsdd uudistetaan kylv6in ja istu-

tuksin sekd siemenpuiden avulla
luontaisesti uudistuen. Kasvukau-
della metsdd hoidetaan perkauksilla
ja lannoituksil la.

3. Paljonko Suomesta ldytyy aarniometsid eli
vanhoja metsiii?

4. Mistti lOytyvat Suomen vanhat metsdt?

Pohiois-Suomesta ia itdraian
tuntumasta
5. Paljonko Suomen metsdmaasta on suojeltu?

3,60/0

6. Miksimetsid pitdd suojella?

eli6l4eja on uhanalaistunut metsd-
talouden takia, vanhat metsdt

tarjoavat elinympdrist6n monille
uhanalaisil le eliOlajeil le, lajeja ja

monimuotoista luontoa pitdd
sdilyttdd myds tuleville sukupolville
7. Kuinka moniSuomen eldin- ja kasvilajeista on
uhanalainen?

n. 1500 lajia
8. Kuka omistaa Suomen metsdt?

57% omistaa yksityiset, suurimman
osan vanhoista metsistd valtio
9. Metsdhallituksella on omat uhanalaiset kohde-
laji nsa. Mitkii em. u hanalaisista elainlajeista
esiintyvdt Urho Kekkosen kansallispuistossa?

maakotka, merikotka,
tunturihaukka, muuttohaukka,
raakku eli iokihelmisimpukka

10. Kertaa Suomen eri metstityypit.

Suomen kolme oddmetsdtvvopid
ovat kuiva kanqasmetsd. tuore
kangasmetsd ja lehtometsd.

1 740 000 ha eli n. 8.7 % metseialasta



Suo on suomalaisinta luontoa
parhaimillaan
Suomion Euroopan runsassoisin maa. Suomion
pinta-alaansa ndhden maapallon soistunein maa.
Yksi kolmasosa Suomen maapinta-alastia on
suota. Maailman laajuisesti ajateltuna suomalai-
nen suoluonto edustaa siis ainutlaatuisia luonto-
arvoja. Ja maisemanakin suomaisema on
kaikkein suomalaisintia maisemaa. Maailman
soisimpana maana meilld suomalaisilla onkin
mahdollisuus ja my6s velvollisuus s€iilyttd€i sitd.

Suo on turvetta tuottava
ekosysteemi
Suot voidaan ryhmitellii paatyyppeihin, joita ovat
korvet, rameet, nevat ja letot. Suurin osa soista
on kuitenkin erilaisia suoyhdistymid eli edelldmai-
nittujen soiden yhdistymid. Eteld- ja Lounais-
Suomessa esiintyy keidassoitia, Suomenseldl16 ja
Pohjois-Suomessa aapasoita ja Tunturi-Lapissa
palsasoita.

llmastolliset olot, kosteus ja ravinteisuus vaikutta-
vat suon kasvillisuuteen. Suolla menestyminen
edellyttdd kasvilta sopeutum ista tu rvemaan eri-
tyisoloihin. Suon kasveilla on hyvd kyky pidattaa
vettd sekd ottiaa ravinteita, samoin kasvit ovat
sopeutuneet vdhdhappisuuteen. Esim. rahka-
sammalet ovat tyypillisid suokasveja ja pys$vat
ottamaan ravi nteita pien istiikin pitoisu u ksista ja
happamissa oloissa. Rahkasammalia esiintyy
kaikentyyppisilld soilla.

Tankavaaran luontopolun suot
Koilliskairan luontokeskuksen ldhimaastossa
ku I kevien luontopolkujen varsilla voi kdtev€isti
tutustua suoluontoon. Kolmen ja kuuden kilomet-
rin mittaiset luontopolut kulkevat osan matkaa
suolla. Soilla polut on pitkostettu kulkua helpotta-
maan. Tankavaaran juurella oleva suo on
aapasuota. Se on rinnesuo, jossa ravinteet
ku lkeutuvat vesivirtausten m u kana. Kaltevu uden
vuoksi se myds kuivahtaa keskikesdlld.

Puron varrella suo on ravinteikas ja kasvilajisto
puron varrella rikkaampaa kuin rinnesuolla. Rah-
kasammalen lisdksi m u ita tyypillisid suokasveja
ovat suopursu, vaivaiskoivu, suovilla, lddte, sarat,
suokukka, raate, hilla, juolukka, karpalo, mustik-
ka, vilukko, kurjenjalka, hilla, juolukka, karpalo ja
mustikka.

Suon arvo
Tdnd pdivdnd on huomattu se, mikd arvo sindnsd
on alku perdiselld luonnolla, tdssd tiapauksessa
alkuperdiselld suoluonnolla. Valtakunnallinen soi-
densuojeluohjelma on valmistunut 1 970-luvulla,
jonka turvin jaljelH olevista luonnontilaisista soista
noin kymmenesosa on rauhoitettu. Suojeluohjel-
man valmistuessa jo puolet suopinta-alasta oli
ihmisen toimesta muuttunut. mm. soita oli kuiva-
teftu.

Suon synty
HetijadtikOn havittya alavilla mailla alkoi soistu-
minen. Ensimmdiseni alkoivat kasvaa kortteet ja
kaislat. VEihitellen vallalle pddsivdt varsinaiset
suokasvit kuten rahkasammalja muut sammalet
sekd sarakasvillisu us. Kuolleet kasvinjddnteet
kerrostuvat kostealle alustalle ja maatuvat muo-
dostaen turvettia. Turpeen kasvu on hidasta. Tur-
vepatjan paksuus vaihtelee.

Mistii alkaa aapasuo tai
rimpi vetel1inen
ktin kky rdm dnty i ne n reme
neva taikka letto?

Rahkasammal paljastaa sen.
Ntiin minut on opetettu!



Tarvikkeet:tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, viivoitin, lakmuspaperia, kasvikirja

Tutkijat:

1. Millaiseen paikkaan tama suo on syntyn$?
Tarkastele maastonm uotoja !

2. Miten arvelet suon syntyneen?

3. Mika suotyyppion kyseessd?

4. Mittaa suon syvyys maastossa olevalla mitta-
kepilld.

HUOMI ALA POIMI T<ASVEJAI

Etsi suolta seuraavat kasvit.Tutki niistd:
1) kasvin korkeus

- mittaa kasvin maanpddllinen osa
2) kasvin vdrit

- luettele eri osien vdritys
3) kasvin levinneisyys

- missd osissa suota kasvia esiintyy, kuinka paljon
sitd on suolla

RAATE
Korkeus cm

Levinn.

cm VILUKKO
cm

Vdrit

Levinn.

5. Mddritd suon happamuus lakmuspaperilla.

phl I

6. Mddritd puroveden happamuus
lakmuspaperilla.

ph

7. Vertaile happamuuksia. Mitd voit pddtelld?

Pd\ftele ja pohdi, mistd johtuvat suon aukeus,
kasvillisuus ja sen sijainti.

TUPASVILLA
Korkeus

Vdrit

cm WI

,o,t$ffi

Levinn.



Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynii, pyyhekumi, viivoitin, lakmuspaperia, kasvikirja

6 km polulla pysAhdytiitin Pikku-Tankavaaran jiilkeen 7. suo-osuudelle
tarkkaile m aan y m p eristd ti. P itkosfen vieressd o n m ittau ske p pi.

HIJOMI AtA POIMI KASVEJAI

1. Millaiseen paikkaan tdmd suo on syntynyt? Efsi suo/fa seuraavat kasvit.Tutki niistd:
Tarkastele maastonm uotoja I

maaston painanteeseen

suuremman aukean reunaan

2. Miten arvelet suon syntyneen?

painanteeseen on kertynyt vettd tai

pieni lampi on kasvanut umpeen

3. Mika suotyyppion kyseessS?

neva

4. Mittaa suon syvyys maastossa olevalla mitta-
kepilld.

cm

1) kasvin korkeus
- mittaa kasvin maanpd€illinen osa

2) kasvin virit
- luettele eri osien viiritys

3) kasvin levinneisyys
- missd osissa suota kasvia esiintyy, kuinka paljon
sitd on suolla

RAATE Esimerkki
Korkeus 25 Cm

Varit

Levinn.
oarKollTalnen

vlLUKKo T f
Korkeus -cm Nf-v

5. Mddritd suon happamuus lakmuspaperilla.

phl I
6. Miiiirit€i puroveden happamuus
lakmuspaperilla.

phl I
7. Vertaile happamuuksia. M itEi voit p€iiitelld?

suo on happamampi vmpdrist6

kuin puro

Levinn.

TUPASVILLA
Korkeus Cm WI

Pddftele ja pohdi, mistd johtuvat suon aukeus,
kasvillisuus ja sen sijainti.

Levinn.



Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyheku mi, viivoitin, kasvikirja

Tutkijat:

Etsi suolta seuraavat kasvit. Tutki niistd:
1) kasvin korkeus - mittaa kasvin maanpeillinen osa
2) kasvin osat ja vdritys - luettele eri osien varitys
3) kasvutapa ja levinneisyys - kasvaako yksittein/matteind/kimppuina/mattona,

misse osissa suota kasvia esiin$y, kuinka paljon sitd on suolla
4) tuoksu - nuuhki kasvia ja kuvaile tuoksua

HUOMI AtA POIMI '<ASVEJAI

TUPASVILLA

Korkeus Cm

Levinn.

RAATE

Korkeus

Vdrit

Levinn.

VILUKKO

Korkeus

Vdrit

cm

Tuoksu

HILLA

Korkeus

Vdrit

Levinn.Levinn.

@t$ ffi

Tuoksu



Tarvi kkeet tehtdvdpaperi, lyijykyni, pyyheku m i, viivoitin, kasvikirja

6 km polulla pystihdytdt€tn Pikku-Tankavaaran jtilkeen 2. suo-osuudelle
tutkimaan kasveja.

HITOMI AtA POIMI I<ASVEJAI
Efsi suo/fa seuraavat kasvit. Tutkiniistii:

1) kasvin korkeus - mittaa kasvin maanpaellinen osa
2) kasvin osat ja vdritys - luettele eri osien vdritys
3) kasvutapa ja levinneisyys - kasvaako yksittain/mattaind/kimppuina/mattona,
miss5 osissa suota kasvia esiintyy, kuinka paljon sitd on suolla
4) tuoksu - nuuhki kasvia ja kuvaile tuoksua

RAATE FEsimerkki
TUPASVILLA

Korkeus 10-30 Cm Korkeus Cm

varit lehdet tummanvihredt. kuk- Vdrit

ka val ko-vaalean pu nai nen

ruotsu kukka:mak€? ruokss

VILUKKO

Korkeus

Vdrit

cm

HILLA

Korkeus

Vdrit

Levinn.Levinn.

Tuoksu



Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, kirjoitusalustia, maastovaatetus, kumisaappaat,
marjankeruuastia

Marjastajat:

HIJOMI ALA POIMI I(ASVEJAI
Etsikdd luontopol u n varrelta marjovia kasveja.
Tdydennd jokar.sesfa kasvr.sfa oma tutkimuskaa-
v a kke e n s a. Ke rdtkd 6 a sti a a n n 6ytte itd m a rj o i sta.

Marjakasvin nimi

Minkdlaisessa elinympdristOssi kasvi kasvaa?
(kuiva, kostea, valonmddrd)

Marjakasvin nimi

Minkdlaisessa elinympdrist6ssd kasvi kasvaa?
(kuiva, kostea, valonmddrd)

Levinneisyys, onko kasvia paljon? Levinneisyys, onko kasvia paljon?

Minkd kokoinen; kasvin korkeus?

Minkii vdrinen; marja, lehdet?

Minkd kokoinen; kasvin korkeus?

Minkti vdrinen; marja, lehdet?
[-_-l.' l--l"'

Minkd eldinten ravintoa marjat ovat? Minkd eldinten ravintoa marjat ovat?

Piirrd, millainen kasvi on
a b)

Piirrd, millainen kasvi on



Marjakasvin nimi

M i nkiilaisessa elinympdristOssd kasvi kasvaa?
(kuiva, kostea, valonmddrd)

Kuivahko. aukea. valoisa
mdntymetsd, tunturinlaki

Levinneisyys, onko kasvia paljon?

Eritttiin runsaasti

pyyheku m i, kirjoitusalusta, kasvi kirja, maastovaatetus, ku m isaap-
paat, marjankeruuastia
Tut ki m u ste httiv d s u o riteta a n m i I I e hh a n s a I u o nto pol u i sta. Tutki m u s kaa-
vakkeita kannattaa monistaa useita ylimiiiirtiisi1/pari. Tulokset ktiydii1n
Itipi joko nuotion ddressd tai luontokeskuksessa. Lisiitehtiivdt suoritetaan
luontopolun varrella sopivilla paikoilla., ,
Esimerkki 

' ' Luontopolunmariat
Tankavaaran luontopoluilta on mahdollista l6yt6d:

VARIKSENMARJA
mustikka
puolukka
hilla elimuurain
variksenmarja
riekonmarja
karpalo
ruohokanukka
oravanmarja
katajanmarja

Makututkimus

66; Nayfteeksikerdt$jd marjoja maistellaan ja
- kuvaillaan makueldmyksid.Annetaan
marjoille makuarvosanat. Mikd oli paras marja?

Tunnistustesti

a6t 
NaVtteiksi keriittyjd marjoja tu n n istetaan

- sokkona maistelemalla niitd (oravanmarjaa
luku u nottiamatta ! ) Kuka tun n istaa parhaiten?

Marjaruno

Minkd kokoinen; kasvin korkeus?

Asetutaan kukin oman puun alle suu supus-
sa, kynd kddessd. Maistellaan marjoja,

kirjoitetaan oma runo. Aikaa 15-20 min.

Valitaan aihe seuraavista otsikoista:
1) Minun marjamatkani
2) Happamia,sanoitilhipihlajanmarjoista
3) Kenelle kelpaa kanukka?
4) Mesikdmmenen herkutteluhetki
5) Aiti t<eitti hilloa, sinistd ja punaista
6) Sopulina sanoisin: parastia on sittenkin...
7) Mam-mum mustikka
8) Piu-pau puolukka
9) Korillisen kerdsin,
10) Oimarjaseni.. .
Lopuksi runomatinea luontokeskuksessa!

a

F--rs-].'
Minkii vdriset ovat varsi, lehdet, marja?

Varsi ruskea, lehdet vihredt, marja
musta

Minkd eldinten ravintoa marjat ovat?

Metsdkanalintujen, myyrien,
oravan

Piirrd. millainen kasvi on



Tarvikkeet: tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekum i, kasvikirja

Tutkija:

Kulje 6 km Kuukkelipolkua ja etsi samalla vasta-
uksia seuraaviin kysymyksiin! Ope pysdyttdd
p o ru ka n soprVissa kohdrssa.

Tuore kangasmetsd
Mikd on valtapuulajina?

Mitd kasveja kasvaa pensaskerroksessa?

Mitd kasveja kasvaa kenttdkerroksessa?

Mitd kasveja kasvaa pohjakerroksessa?

Kuiva kangasmetsd
Mikd on valtapuulajina?

Mitd kasveja kasvaa pensaskerroksessa?

Mitd kasveja kasvaa kenttdkerroksessa?

Mitd kasveja kasvaa pohjakerroksessa?

Mikd Suomen kolmesta metsdtyypistd puuttuu
Tankavaaran luontopolun varrelta?

I h a i I e m a isemra nousfess a si P i kku -Ta n kav a a ral I e !

Tankavaaran rinne
M itd pu u lajeja tu nnistat Tan kavaaran rinteeltd?

Mikd puulaji kasvaa korkeimmalla?

Mikd pohjoisessa kasvava puulajion kaikkein
vaateliain eikd kasva Tankavaaran rinteelld?

Korkea kasvupaikka vaikuttiaa puiden ulkond-
kOOn. Kuvaile puiden ulkondkOd!

Millaiset kasvuolosuhteet on Tankavaaran huipulla?

M itd kasvilajeja tunn istat Tan kavaaran huipulla?

Laskeudu rinnettd alas ja kulje pitkospuita pitkin
suolle.

Suo
Suo on turvetta tuottava ekosysteemi. Mittaa
turvekerroksen syvyys maastostia ldytyvdlld
mittakepilld.

cm
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Etsi ja tunnista tyypillisid suokasveja!



Tarvi kkeet: teht€ivdpaperi, lyijykynd, pyyhekum i, kasvikirja

Te htiiv d s u o riteta a n pa re ittai n. Lu o nto po I u I I a ku lj ettaessa opef taj a n
kannattaa huolehtia pysiihtymisestd luontotyypeilttitin oikeille paikoille.
Tehttiviit voi kiiydd l6pi joko tulipaikalla tai luontokeskuksessa.

Kulje 6 km Kuukkelipolkua ja etsi samalla vasfa- lhaile maisemra nousfessasi Pikku-Tankavaaralle!
uksia seuraaviin kysymyksiin! Ope pyseyttee
porukan soplvtssa kohdrssa. TankaVaafan finne

M it€i pu u lajeja tu n n istat Tan kavaaran ri nteeltd?

kuusi, mdnty, koivu, pihlaja,
kataja, tunturikoivu
Mikd puulaji kasvaa korkeimmalla?

tunturikoivu
Mikti pohjoisessa kasvava puulajion kaikkein
vaateliain eikd kasva Tankavaaran rinteelld?

haapa
Korkea kasvupaikka vaikuttaa puiden ulkond-
k66n. Kuvaile puiden ulkonakOa!

matalia. kdnkkvraiisid.
kitukasvuisia
M illaiset kasvuolosu hteet on Tankavaaran huipulla?

ankarat: talvella vdhdn lunta,
aukeaa ja tuulista, kuivaa
M itd kasvilajeja tunnistat Tankavaaran hu ipulla?

vari ksen marja. riekonmarja.
vaivaiskoivu, tunturikoivu
Laskeudu rinneftd alas ja kulje pitkospuita pitkin
suolle.

Suo
Suo on turvetta tuottava ekosysteemi. Mittaa
turvekerroksen syvyys maastosta lOytyvella
mittakepilld.

cm
Etsi ja tunnista tyypillisia suokasveja!

rahkasammal. suopursu, vaivaiskoivu, hilla,
juolukka, karpalo, suovilla, vilukko,

Tuore kangasmetsd
Mikd on valtapuulajina?

kuusi
Mitd kasveja kasvaa pensaskerroksessa?

mdnnyn. koivun ja pihlajan
taimia sekd kataia
Mitd kasveja kasvaa kenttdkerroksessa?

mustikka. metsdtdhti. riidenlieko.
vanamo. ruohokanukka
Mitd kasveja kasvaa pohjakerroksessa?

mm. seind- ia kerrossammal

Kuiva kangasmetsd
Mikd on valtapuulajina?

mantv
Mitd kasveja kasvaa pensaskerroksessa?

kuusen, koivun ia pihlaian

taimia seka kataia
Mitd kasveja kasvaa kenttakerroksessa?

kanerva. variksenmarja, puolukka,
kangasmaitikka
Mitd kasveja kasvaa pohjakerroksessa?

mm. poronjeik€ilai, torvijdikailai.
korvajaikaildi
Mikd Suomen kolmesta metsiityypistd puuttuu

Tankavaaran luontopolun varrelta?

lehto



Tarvikkeet tehtdvdpaperi, tutkimuskaavake, lyijykynd, pyyhekumi, luuppi, kerdysastia, jdkdldopas

Tutkija:

Tutkimusmetsessa
1 km miftainen Urpiaispolku rajaa lflhimaastosta
al u e e n, jota kdytd m m e tu tki m u sm etsd n 6. Tu tki-
musmetsddn pddstydnne tehkdd ensin yleis-
tutki m u kset j a sitte n I aj itu tki m u s. Etsi v asta u ks i a
seuraaviin kysymyksiin !

1. Missd kaikkialla jeke$a kasvaa?

8. Miten sammalet kasvavat?

9. Mistd sammalet saavat ravintonsa?

2. Millainen maare jekelaa tutkimusalueella on?

3. Miten jakaHt kasvavat?

4. Mistd jekeHt saavat ravintonsa?

6. Missd kaikkialla sammalia kasvaa.

7. Millainen maara sammalia tutkimusalueella on?

Tutkimusmetsdstd saa ottiaa pieni6 kasvindyt-
teitd. Jakautukaa jdkdldnetsijOihin ja sammalen-
etsij6ihin. Jokaisen tulee yrittdd ldytaa erijdkdld-
taisammallaj i !

Jiktillinetsijd: ota mukaasi pieni nayte l6yta-
mdstdsijakaHsta.

Sammalenetsijd: ota mukaasi pieni ndyte lOytd-
mdstdsi sammalesta.

Kirjaa tutkimuskaavakkeeseen lOydOksestdsi
seuraavat seikat:

a) lajin kasvupaikka
b) lajin esiintymistiheys
(h arui n ai ne nlsatu n na i ne nlyle i ne n/hwi n y le i ne n)

c) muu ymperOivd kasvillisuus

Tunnistakaa eri lajit luontokeskuksessa luupin ja
kirjojen avulla. Liimaa ndyte tutkimuskaavakkee-
seen. Kootkaa tutkimuskaavakkeistanne ndyttely
ja tutustukaa kaikkiin tutkimiinne jakeH- ja
sammallajeihin!

,@fr$



Tutkimusmetsdssd
1 km miftainen Urpiaispolku rajaa ldhimaastosta
al uee n, jota kdytdm me tutkim usmetsdn d. Tutki-
musmetsddn phhstydnne tehkdd ensin yleis-
tu tki m u kset j a s itte n I aj it utki m u s. Etsi v a sta u ks i a
seu raaviin kysymyksiin !

1. Missd kaikkialla jakalia kasvaa?

maassa

2. Millainen maare jekalae tutkimusalueella on?

erittdin runsaasti -.... - hyvin vdhdn
3. Miten jakalat kasvavat?

iti6istd tai jdkdldnmuruista

kasvu hitaasti ympdrilleen leviten
4. Mistd jakaHt saavat ravintonsa?

ilmasta ja vedestd

6. Missd kaikkialla sammalia kasvaa.

maassa

Tarvikkeet tehtiivdpaperi, tutkimuskaavake, lyijykynd, pyyhekumi, luuppi, kerdysastia, jdkdldopas

Tehtdvdn vaiheet: 1) sopivan paikan l1ytdminen tutkimusmefsesse
2) yleistutkimukset 3) ryhmiijako 4) lajin etsintd 5) Iajitutkimus
6) yhteisntiyttelyn kokoaminen 7) tuloksiin tutustuminen

8. Miten sammalet kasvavat?

lisddntyminen iti6istd

kasvu hidasta

kasvutapa mattomainen
9. Mistd sammalet saavat ravintonsa?

maasta ja vedestd

puiden rungoil la ja oksil la
Tutkimusmetsdistd saa ottaa pienid kasvindyt-
teitd. Jakautukaa jdkdldnetsij6ihin ja sammalen-
etsij6ihin. Jokaisen tulee yrittdd lOytdd erijdkdld-
taisammallaji!

Jikiliinetsiji: ota mukaasi pien i ndyte lOytd-
mdstdsi jakelaste.

Sammalenetsijii: ota mukaasi pieni ndyte ldytd-
miist€isi sammalesta.

Kirjaa tutkim uskaavakkeeseen l6ydOksestdsi
seuraavat seikat:

a) lajin kasvupaikka
b) lajin esiintymistiheys
(h arv i n a i ne n/satu n n a i ne n/yle i ne ilhyv i n y le i ne n)

c) muu ympardivd kasvillisuus

Tunnistakaa eri lajit luontokeskuksessa luupin ja
kirjojen avulla. Liimaa ndyte tutkimuskaavakkee-
seen. Kootkaa tutkimuskaavakkeistanne ndyttely
ja tutustukaa kaikkiin tutkimiinne jakala- ja
sammallajeihin!

kivi l ld

kivillai

maapuiden rungoil la
7. Milhinen maara sammalia tutkimusalueella on?

erittdin runsaasti -.... - hyvin vdhdn



Kasvupaikka

Levinneisyys kasvupaikalla

Muu kasvillisuus kasvupaikalla

Mittaa ndytteesi viivottimella!

leveys [-l "r 
korkeus [l.t

Kopioi tarvittava m66rd ja leikkaa kahtia!

Kasvupaikka

Levinneisyys kasvupaikalla

Muu kasvillisuus kasvupaikalla

Mittaa niiytteesi viivottimella !

leveys l--l "r 
korkeus l-l"rn



K€i€ip€ip€iiviiei!
Kiiiiviit ovat puita lahottavia sienid, jotka eivdt
pdddy sienestdjdn koriin. Suurin osa eliOstd on
hienona rihmastona puun sisdlld ja esiin nousee
vain itioemd eli ](AAPA. Kii€ivdt eldvdt eldvissi ja
kuolleissa puissa, oksissa ja kannoissa.

Tavallisesti kiiiivdt ovat kovia ja sitkeitti, puu-,
korkki- tai nahkamaisia sienid. Useat k66vdt ovat
monivuotisia. Suurin osa kddvistd saa ravintonsa
puuta lahottamalla. Vanhoissa luonnontilaisissa
metsissd kasvavat lajit ovat uhatuimpia. 12%
kddvistd hyotyy metsdnhoidosta; ne menestyvdt
hakkuuttihteissd tai hakkuuaukeiden ddrevissd
olosuhteissa.

Kdidvill€i on keskeinen asema
metsdekosysteemissa
Kdiivtit kuuluvat erottamattomasti metsdluon-
toomme. Kddvit ovat osa terveen metsdn luon-
nollistra kiertokulkua. Suomessa on lOydetty yli210
erilaista kddp6lajia. Metsdluonnon monimuotoi-
su us kytkeytyykin lahoavan pu uaineksen mddrddn
ja laatuun. Metsan eliOyhteisdn kannalta kddvdt
ovat tarpeellisia, silld ne hajottavat puuainesta ja
vapauttavat ravinteita eldvien kasvien tarpeisiin.
Koivun lahoamisen voi hyvin aloittaa taulakddpd.
Mdnnyn ensimmAinen lahottaja voiolla kanto-
kddpil. Ku usen lahottam istyOmaan voi aloittaa
kuusenkddpd.

Ktitipti paljastaa vanhan metsan
historian
Puuvarantomme ovat lisddntyneet viime vuosi-
kymmenin6. Lahottajasienten kannalta puu-
maaran lisddntyminen metsissdmme tuntuisi
olevan hyvd asia. Metsienkdsittelytavat kuitenkin
ovat olleet kdtivEille epEiedullisia; kaatuneet puut
on korjattu pois, metsdt ovat tasaikdisid, metsiin ei
jiitetd keloutuvia mantyjd. Metsdn hoidon yhtey-
dessd metsd on sdilynyt, mutta lajisto kOyhtynyt.
Vanhojen metsien lajisto menestyy vain vanhoissa
metsissd. Lehtojen h€vidmisen mydtd monet

jalojen lehtipuiden lajit ovat lOytdneet uuden mah-
dollisu uden kau pun kien pu istoista. Todistettavasti
Suomesta on kokonaan hdvinnyt vain yksi kddpd-
laji, paksukuorikddpd.

Kuka tarvitsee kiiiipiti?
Tikat ja tiaiset pesivdt taulakddvdn lahottiamassa
koivup6kkeldssd. Linnut etsivdt myOs lahopuista
ravintoa. Hy6nteisid ja niiden toukkia sekd muita
pikkueliiimii, kuten tuhatjalkaisia ja hdmdhdkkejd
lOytyy lahoavista puista suunnattomasti. Lahopuut
ovat my6s monille eldimille tdrked elinympdristO.

Ei kiiriviille kenkdd!
Luonnossa liikuttaessa silm66n sattuu usein
monia kddpdhahmoja. Suojelualueilla, esim. Urho
Kekkosen kansallispuistossa kaikki kasvi- ja eli6-
lajit ovat rauhoitettuja (lukuunottamatta marjoja ja
sienid). Muuallakin liikuttaessa on syytd muista
luonnon monimuotoisuuden kannalta kddpien
tarkea tehtdvd ja ihastella niitd vain katsellen ja
haistellen. Kannatta siis malttaa mielensd, ajatella
hetki ja jdttEi€i S0-vuotias kddpdvanhus potkaise-
matta taivaan tuuliin.

Luontopolulta ldytyvidi lajeja
Taulakddpd
P0kkel6kddpd
Kantokdiipii
Pakurikddpd
KuusenkS6pd
Kuusenkynsikaapa
Kantokddpd



Se/vdd oppi kirjastasi j a m u ista l1hdeteoksista tai
internetistd seuraavat asiat:

1. Mika on kaape?

Tarvikkeet tehtdvdpaperi, lyijykynd, pyyhekumi, viivoitin, kddpdtietokortit ja luuppi (luontokeskuksesta)

Tutkijat:

6ffipfiPAIVAAI IGAPAKIERROS
Kuka tlytdd eniten kddpid? HUOMT El KERATA!
Etsikdd luontopolun vanesta eilaisia kddpid. Tun-
n istakaa l6ytd m dn ne kddvdt kddpdtietokorttie n
avulla. Tunnustelkaa niitd paUaalla kddelld sekd
haistelkaa! Tdydennd joka kddvdstd oma tutki-
muskaavakkeensa.

Kddvdn nimi:

2. Missd kddvdt eldvdt? Kuvaile kddvdn ulkondk6d ja vdri6

Mi[e kaapa tuntui kdsin kosketellen?

3. Montako erilaista kddpdlajia Suomestia on
l6ydetty? Mi[a kaape tuoksui?

4. Mika on kddvdn tehtdvd? Yksivuotinen vai monivuotinen?

I yksivuotinen I monivuotinen

Mittaa kddpd viivottimella!

5. Mika on haitaksi ktiiiville? leveysl-l 
"r 

korkeusl-l"t
Missd puussa lOytdmdnne kddpd kasvoi?

Onko kddpd harvinainen vaiyleinen koko maassa?

6. Kenelle on hy6tyd kddvistd? Piind kddpd



Tarvikkeet: tehtavapaperi, tutkimuskaavakkeita 1-3 kpl, lyijykynd, pyyhekumi, viivoitin, kd€ipdtietokortit
ja luuppi (luontokeskuksesta)

Kti ti p ii p ti iv ii ii ! -te ht iiv iit te h d ii ii n y k s i n ta i p a re itta i n I u o n to ke s k u ksessa,
ktidpiikierros pareittain 3 km tai 6 km luontopolulla. Kti1ptitutkimus-
kaavakkeita kannattaa kopioida useita ylimti1rdisiti.

ffiI\p[PAIVAAI 6ffipI\KIERROS
Selvitd oppikirjastasija muista lshdeteoksista tai Kuka loytiis eniten kaepia? Esimefkki

internetistd seuraavat asiat:

1. Mika on kddpd?

ouuta lahottavan

sienieli6n it iOemd
2. Missd kiiitviit eliiv€it?

eldvissd ja kuolleissa puissa,

oksissa ja kannoissa
3. Montako erilaista kiiiipiilajia Suomesta on
loydet$?

vl i  210

4. Mika on kddvdn tehtdvd?

puuaineksen lahottaminen ia

ravinteiden vapauttaminen eldvien

kasvien tarpeisiin
5. Mika on haitaksi kddville?

metsien kdsittelytavat, kuolleen

puun vahaisyys, vanhojen

metsien vdheneminen
6. Kenelle on hydtyd kddvistd?

kolol innui l le.  hvdnteisi l le ia mui l le

oikkueldimi l le

Etsikdd luontopolu n varrestia eri laisia k€i€ipiii.
Tunnistakaa ldytdmdnne kddvdt kddpdtieto-
korttien avulla. Tunnustelkaa niitd paljaalla k€idel-
ld sekd haistelkaa! Tdydennd joka kaavastd oma
tutkim uskaavakkeensa.

Kddvdn nimi: 14g14Kl\Ap[

Kuvaile k56vdn ulkondk6d ja vdrid

kaviomainen, harmaavv6hvkkeinen
Miltd kddpd tuntui kdsin kosketellen?

kovalta. kyhmyiseltd
Miltd kiidpd tuoksui?

sienimdiseltd. laholta

Yksivuotinen vai monivuotinen?

Iyksivuotinen f,monivuotinen

Mittaa kdiipii viivottimella!

leveys Fl .r korkeus I r o lrt
Missd puussa lOytdmdnne kdiip€i kasvoi?

koivussa
Onko kdiipd harvinainen vai yleinen koko maassa?

vleinen koko maassa
Piirrd kiiiipii

luontaislddketieteelle (pakurikddpd)


