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SUOMI – METSIEN MAA

MONIALAINEN  
OPPIMISKOKONAISUUS

Tämä oppimateriaali on tuotettu osana tiedekeskus 
Heurekan SuperPUU-näyttelyn oppimispalvelutuo-
tantoa. Näyttelyn ja oppimateriaalin yhteistyökump-
paneita ovat ympäristöministeriön puurakentamisen 
toimenpideohjelma, Puutuoteteollisuus ry, Metsäsäätiö, 
Metsä Wood, Stora Enso, UPM Plywood, Isku, Novart 
ja Versowood.

Oppimateriaalissa tutustutaan metsiin, puun ominai-
suuksiin ja puuhun materiaalina. Monialainen oppi-
miskokonaisuus koostuu useaan eri oppiaineeseen 
suunnitelluista, 75-120 minuutin pituisista oppitun-
neista. Monialainen oppimiskokonaisuus soveltuu sekä 
3.-6.-luokkalaisille että 7.-9.-luokkalaisille. Yksittäiset 
osat sopivat myös alkuopetukseen ja 2. asteelle.

Kokonaisuuden oppimistavoite on laajentaa oppilai-
den ymmärrystä Suomen metsistä myös Euroopan 
laajuisessa mittakaavassa ja lisätä ymmärrystä puu-
materiaalin monipuolisista käyttömahdollisuuksista, 
ominaisuuksista ja hienoudesta. Kokonaisuuden kautta 
oppilaat huomaavat metsien ja puun vaikutuksen joka-
päiväisessä elämässä laajemmin. 
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OHJEET OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖÖN

Oppimateriaalista voi koostaa luokalle tai luokka-asteelle sopivan viikon mittaisen 
monialaisen oppimiskokonaisuuden teemalla ”Suomi – metsien maa”. Oppitunteja tai 
niiden osia voi käyttää myös yksittäin mukana opetuksessa. 

Oppimateriaalissa on seuraaviin aineisiin ja aiheisiin sisältöjä:

• Biologia

• Fysiikka

• Globaalikasvatus

• Historia

• Kemia

• Käsityöt

• Liikunta

• Maantieto

• Matematiikka

• Terveystieto

• Suomen kieli

Ympäristöoppiin soveltuvat monet osat eri luonnontieteiden oppitunneista. Jokaisen 
oppitunnin kohdalta voi tarkistaa myös ikäsuositukset.

TEEMAN ESITTELY OPPILAILLE

Viikon alussa oppilaille tulee kertoa kokonaisuuden oppimistavoite. Oppilaiden on 
hyvä ymmärtää, että metsiä ja puuta lähestytään eri oppiaineiden tunneilla hyvin eri-
laisista lähtökohdista. Oppilaat täyttävät oppimispäiväkirjaa jokaisesta oppitunnista. 
Oppimispäiväkirjaan on hyvä kirjata, mitä uutta on oppinut ja mikä oli mahdollisesti 
jo entuudestaan tuttua.  

Oppilaille tulee korostaa, että oppimispäiväkirja on osa monialaisen oppimiskoko-
naisuuden arviointia. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa kiinnitetään huomioita myös 
kirjoitusasuun, eli suomen kieli on tärkeä osa oppimispäiväkirjaa.

Aluksi oppilaiden on hyvä täyttää myös itsearviointilomake. Opettajan tulee itse poh-
tia, mitä asioita itsearviointilomakkeessa kysytään. Tämän lisäksi oppilaiden tulee 
asettaa itselleen oppimistavoite: mitä oppilas haluaa itse aiheesta oppia tai haluaako 
oppilas keskittyä jonkun tietyn taidon oppimiseen?

Viikon lopulla oppilaat täyttävät itsearviointilomakkeen uudelleen opitun mittaami-
seksi, jonka lisäksi oppimispäiväkirjat palautetaan opettajalle. Oppimispäiväkirjan 
voi halutessaan korvata myös raportin kirjoittamisella.  
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VIERAILUKOHTEET

Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin soveltuvat hyvin vierailut. Kaikille sopii tässä 
kokonaisuudessa vierailu metsään tai puistoon. Toiseksi vierailukohteeksi soveltuu 
hyvin Heurekan SuperPUU-näyttely (avoinna 10.6.2020-16.1.2022) sekä Heurekan 
syksyllä 2020 alkava kouluohjelma Fotosynteesilaboratorio. Muita oppimiskokonai-
suuteen sopivia korvaavia vierailupaikkoja voit tiedustella alueesi LUMA-keskukselta, 
metsäyhdistykseltä tai metsäteollisuuden yrityksiltä. 

Heurekan SuperPUU -näyttelystä

• Mistä näyttely kertoo?

• SuperPUU esittelee puun monipuolisena materiaalina. Puun   
 jalostaminen alkaa jo metsästä, ja jatkuu huipputeknologian avulla   
 tehtailla ja sahalla, jota perinteisen sahauksen lisäksi työstetään  
 nykyään tietokoneohjatusti ja automatisoidusti. Puusta voi rakentaa  
 puisen pilvenpiirtäjän, jotka ovat luonnollisia hiilivarastoja.  
 Näyttely kertoo metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden  
 merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Näyttely on  
 moniaistinen, henkilökohtainen ja vaikuttava kokemus  
 puumateriaalin hienoudesta ja tarjoaa paljon hauskaa yhdessä  
 tekemistä!

• Näyttelyssä voit muun muassa

• rakentaa unelmiesi puukaupungin

• pelata puulajivaa’alla

• tarkastella puun käyttöä lisätyn todellisuuden kiikareilla

• ottaa männyn siemeniä mukaan kylvettäväksi

• painaa hahmosi suureen puupinniseinään

• suunnitella ja laserkaivertaa puisen avainperän muistoksi    
 käynnistäsi
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OPPIMISPÄIVÄKIRJAN KIRJOITUS 
JA ARVIOINTI

Oppilaat kirjoittavat jokaisesta oppitunnista oppimis-
päiväkirjaa. Siihen on hyvä kirjata, mitä uutta on oppi-
nut ja mikä oli mahdollisesti jo entuudestaan tuttua. 
Opettaja voi valita myös muita huomioitavia asioita 
osaksi oppimispäiväkirjaa. Vaihtoehtoisesti oppilaat 
voivat tehdä lyhyen raportin, jonka toteutustavan oppi-
laat valitsevat itse (posteri, diaesitys, video, sarjakuva, 
tms.). Oppimispäiväkirja tai raportti toimivat osana 
arviointia ja niissä kiinnitetään huomiota kieliasuun. 
Lisäksi oppilaat täyttävät viikon aluksi ja lopuksi itsear-
viointilomakkeen, jonka avulla mitataan viikon aikana 
opittua. 

Kokonaisuuden alussa oppilaiden on hyvä pohtia 
itselleen oppimistavoitteita. Oppimistavoitteet voivat 
olla aiheeseen tai osaamiseen liittyviä. Kokonaisuuden 
lopussa oppilaat voivat pohtia, miten hyvin heidän aset-
tamansa tavoitteet toteutuivat.

ESIMERKKILUKUJÄRJESTYS

Oheisesta esimerkistä voi ottaa mallia mahdollisimman monipuolisen monialaisen oppimiskokonaisuuden raken-
tamiseen. 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

9.15-10.45 Viikon teeman esittely Matematiikka Fysiikka VIERAILU Historia

10.45-

11.30

LOUNAS LOUNAS LOUNAS TIEDEKESKUS LOUNAS

11.30-

13.00

Biologia Kemia Maantieto HEUREKAAN Käsityöt

13.00-

13.15

TAUKO TAUKO TAUKO KOKO PÄIVÄN TAUKO

13.15-

14.45

Globaalikasvatus VIERAILU Terveystieto Oppimispäiväkirjan 
kirjoitusaikaa

14.45-

15.15

Oppimispäiväkirjan 
kirjoitusaikaa

METSÄSSÄ Oppimispäiväkirjan 
kirjoitusaikaa

Kokonaisuuden päätös
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OPPITUNNIT TARKEMMIN 
ESITELTYINÄ

Seuraavat oppitunnit ovat käytettävissä sellaisenaan, tai 
oppitunneilta voi valita vain tiettyjä osia opetukseen. 
Monilla oppitunneilla on tosiaan risteäviä sisältöjä, ja 
osa sisällöistä sopii useampaan eri aineeseen.

Oppituntien soveltuvuus eri ikäryhmille on tarkastettavissa oheisesta taulukosta.

Ikäryhmä / oppi-
tunti

1.-2. luokka 3.-6. luokka 7.-9. luokka 2.aste

Biologia Osittain Kyllä Kyllä Kyllä

Fysiikka Ei Ei Kyllä Kyllä

Globaalikasvatus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Historia Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Kemia Osittain Kyllä Kyllä Kyllä

Käsityöt Kyllä (sovellet-
tuna)

Kyllä Kyllä Kyllä

Liikunta (metsä-
retki)

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Maantieto Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Matematiikka Osittain (lehden 
pinta-alan ruutu-
paperille piirto)

Kyllä Kyllä Kyllä

Terveystieto Ei Osittain Kyllä Kyllä
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BIOLOGIA 
(75-90 MIN) 

3.-6.-luokkalaisille

Oppitunnin tavoitteet 

Tunnilla tutustutaan metsän elinkiertoon piirtäen ja 
askarrellen, harjoitellaan suomalaisten puulajien tun-
nistusta arvoitusten avulla ja tutkitaan hiilen kiertoa ja 
transpiraatiota Hiilipuu-sivuston animaatioilla. 

 

Tarvittavat välineet 

• Tietokoneet 

• Betulasta Pinukseen -puulajikortteja  
 tulostettuna tai tietokoneelta

• A3-paperia, värikyniä ja teippiä

Vinkkejä 

Tulostettuna Betulasta Pinukseen -puulajikortit sovel-
tuvat myös metsäretkelle lajintunnistuksen ja metsätyy-
pin määrityksen avuksi. 

Liikunnalliselta metsävierailulta löytyy myös  
biologiaan sopivia tehtäviä.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN 

Intro (5-10 min)

Esitellään tai kerrataan Suomen metsätyypit ja niiden kasvilajisto. 

Suomen metsät voidaan jakaa karkeasti kuiviin kankaisiin, tuoreisiin kankaisiin ja lehtoihin. Metsätyypit tunnis-
tetaan pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden mukaan, mutta myös puusto voi antaa vihjeitä. Kuivilla kankailla 
maalaji on vähäravinteinen hiekka tai sora. Kuivilla kankailla viihtyvät jäkälät, puolukka ja kanerva sekä valtapuuna 
usein mänty. Tuoreiden kankaiden maalaji on usein ravinteikasta moreenia. Pohjakerrosta peittää paksu sammal-
matto. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa ja vanamoa. Valtapuuna on usein kuusi. Lehtoja muodostuu kosteille ja 
runsasravinteisille alueille. Lehdoissa viihtyvät lehtipuut ja kenttäkerrosta peittävät usein heinät, saniaiset ja kukki-
vat kasvit, kuten valkovuokko. Metsätyypeistä on hyvä ymmärtää, että lajisto vaihtelee metsän sijainnin ja maaperän 
mukaan. Esimerkiksi Etelä-Suomen lehto näyttää hyvin erilaiselta verrattuna Pohjois-Suomen lehtoihin. 

 

Erään metsän elinkierto (20-30 min)

Vinkki: Alakoululaisten kanssa sukkessiota voi käydä läpi myös draaman keinoin Suomen Metsäyhdistyksen  
Mänty-Kuusi-Koivu -näytelmän avulla: https://smy.fi/wp-content/uploads/2014/10/Metsanaytelma.pdf

Metsätyyppien lisäksi metsät eroavat toisistaan kehitysvaiheiltaan. Metsän kehitystä ja muutoksia ajan kuluessa 
kutsutaan metsän sukkessioksi. Sukkessio on erilainen eri metsätyypeillä. Tässä tehtävässä tarkastellaan luonnon-
varaisen tuoreen kankaan sukkessiota. 

Sukkessio alkaa luonnonvaraisessa metsässä usein salaman sytyttämästä metsäpalosta. Palon jälkeen aukealle 
alueelle leviävät ensin nopeasti kasvavat pioneerilajit, kuten heinät ja muut ruohovartiset kasvit. Hieman myö-
hemmin heiniä seuraavat pensaat ja nuoret lehtipuut, jotka viihtyvät valoisassa ympäristössä. Havupuut tulevat 
viimeisenä. Ne selviytyvät vähemmällä valolla ja muita kasveja varjostaen valtaavat lopulta metsän. Viimeisenä 
metsä saavuttaa kliimaksivaiheen, jossa kuusi on valtapuulajina. Vanhassa metsässä lajien monimuotoisuus on 
suurimmillaan. Vanhat puut kaatuvat yksittäin ja niiden tilalle kasvaa uusia puita. Lahopuuta on paljon. Lopulta 
kliimaksivaihe päättyy metsäpaloon ja sukkessio alkaa alusta. Eteläisen Suomen metsien kierto on keskimäärin 
100-150 vuotta. 
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Tehtävä:

1. Leikkaa A3-paperista pitkittäinen n. 10 cm leveä suikale. 

2. Jaa suikaleen molemmat puolet kahdella viivalla kolmeen ruutuun. 

3. Piirrä ruutuihin sarjakuva metsän sukkessiosta. Lisää ruutuihin  
 puhekuplia, joissa kasvit ja eläimet kertovat metsän oloista. 

Piirrä ensimmäiset kuvat järjestyksessä paperisuikaleen toiselle puolelle, käännä 
suikale ympäri ja piirrä seuraavat kuvat niin, että ne ovat ylösalaisin ensimmäisen 
puolen kuviin nähden. 

Ruudut:

• Metsäpalo

• Paloaukea

• Pioneerivaihe (esim. heiniä ja maitohorsmaa)

• Lehtipuuvaihe (esim. vadelmaa, pajuja ja  
 nuoria lehtipuita)

• Sekametsävaihe (esim. nuoria kuusia ja mäntyjä)

• Kliimaksivaihe eli ikimetsä (esim. valtapuuna  
 kuusi, paljon lahopuuta, monen ikäisiä puita) 

 

4. Teippaa lopuksi paperisuikaleen päät yhteen niin, että kierrät suikaleen  
 toisen pään 180° ympäri. Sarjakuvasta tulee näin päättymätön Möbiuksen  
 nauha. 

5. Luonnontilaisen metsän kiertoa voidaan vertailla lopuksi talousmetsän 
 kiertoon: https://smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/ 

Puuarvoituksia (20-30 min)

Yksi käsivarsi, sata sormea, tuhat kynttä? (Mänty (Pinus sylvestris))

Punainen sydän ja tahmeat tassut? (Tervaleppä (Alnus glutinosa))

 

Tutustutaan Suomen yleisimpiin puulajeihin Suomen Metsäyhdistyksen Betulasta 
Pinukseen -puulajikorttien avulla.

https://smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

Oppilaiden tehtävänä on keksiä pareittain tai pienissä ryhmissä arvoituksia puula-
jeista. Puulajikortteja voidaan käyttää apuna. Arvoituksia keksitään 1–3 sen mukaan, 
kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Jokainen arvoitus keksitään eri puulajista, mutta 
ryhmät saavat itse valita haluamansa puulajit. Lopuksi arvoitukset esitetään muille 
ryhmille, jotka yrittävät arvata mahdollisimman nopeasti mistä lajista on kyse. Ryh-
mät voivat kerätä pisteitä oikeista arvauksista, ja eniten pisteitä kerännyt ryhmä pal-
kitaan.  
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Hiilipuu (20-30 min)

Tutustutaan hiilen kiertokulkuun Hiilipuu-sivuston avulla www.hiilipuu.fi/fi. Sivustolla seurataan reaaliajassa kes-
kikokoisen eteläsuomalaisen männyn hiilen kiertoa. 

Hiilipuu-animaatiossa voidaan muuttaa vuodenaikaa, päivämäärää (vuodesta 2008 nykyhetkeen) ja kellonaikaa 
sekä sääolosuhteita. Olosuhteiden muuttuessa voidaan tarkastella, minkälainen on puun hiilivuo (eli puuhun sitou-
tuvan ja puusta poistuvan hiilen suhde grammoina tunnissa). Positiivinen hiilivuo tarkoittaa, että puu sitoo hiiltä 
enemmän kuin vapauttaa. Animaatio näyttää, miten voimakkaasti ilmaan haihtuu ja ilmasta sidotaan hiiltä erilai-
sissa olosuhteissa. 

Tehtäviä varten jaetaan luokka pareihin tai pienryhmiin. Jokainen pari tarvitsee yhden tietokoneen. 

Tehtävät:

Avaa Hiilipuu-sovellus www.hiilipuu.fi/fi. Täytä taulukkoon aika, hiilivuon arvo (g/t), valon voimakkuus ja ilman 
lämpötila meneillään olevalta päivältä. 

Aseta oikeasta reunasta päiväksi viimeisin jouluaatto. Aika 12:00. Täytä päivän tiedot taas taulukkoon. 

Aseta päiväksi lämmin kesäpäivä viime elokuulta ja kirjaa tiedot taulukkoon. 

Käykää läpi jokaisen ryhmäläisen edellinen syntymäpäivä ja kirjataan tiedot taulukkoon. 

Valitse yksi taulukon päivä ja käy punnitsemassa tunnin hiilivuon verran hamahelmiä. Rakenna niistä oma hiilipuu. 
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Taulukko:

Päivä Aika Hiilivuo (g/t) Valon voimakkuus Ilman lämpötila Omat huomiot

Tänään:

Joulu:

Kesäpäivä:

Syntymäpäivä:

Syntymäpäivä:

Syntymäpäivä:

Syntymäpäivä:

Alkuperäinen ohje: http://www.hiilipuu.fi/fi/system/files/Hiilipuu_ohje_alakoulu.pdf 
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Transpiraatio (15 min)

Tutustutaan lehden transpiraatioon Hiilipuu-sivuston 
Transpiraatio-animaation avulla: http://www.hiilipuu.
fi/fi/transpiraatio (vaatii Adobe Flash playerin). 

Transpiraatio-animaatiossa voidaan tutkia puun leh-
tien ilmarakoja ja veden haihtumista muuttamalla 
ympäristön olosuhteita. Muutettavia olosuhteita ovat 
vuorokaudenaika, pilvisyys, ilman lämpötila, ilman 
kosteus ja maan kosteus. 

Tehtävät:

1. Säätäkää ympäristötekijät vastaamaan  
 tämänhetkisiä sääolosuhteita. Ovatko lehden  
 ilmaraot kiinni vai auki? Haihtuuko lehdeltä  
 vettä voimakkaasti, niukasti vai ei ollenkaan? 

2. Mitä ilmaraoille ja veden haihtumiselle  
 tapahtuu, jos lämpötila menee lähelle nollaa?  
 Entä pakkasella? 

3. Ovatko ilmaraot auki ympäri vuorokauden?

4. Minkälaisissa olosuhteissa haihdunta on  
 voimakkainta?

Lisätietoa opettajalle 

Hiilipuun YouTube –sivustolla on lisää ohjeita hiilipuu-animaation käyttöön:  
www.youtube.com/channel/UCYbgMInhtNZM5KOkm8ceVdA/featured

Puulajit-vihko kuvaa Suomen yleisimmät puulajit hyvin selkeiden kuvien sekä tekstin avulla. Se sisältää 
myös lajien maailmanlaajuisen levinneisyyskartan sekä tietoja lajien perinteisestä ja nykyisestä käytöstä:  
smy.fi/materiaali/puulajit/

Lisää tietoa suomalaisista metsistä, metsien lajeista ja talousmetsän kestävästä hoidosta virtuaalisen metsäretken 
muodossa: https://www.upmforestlife.com/fi/

Jokamiehenoikeudet-testi, joka soveltuu oppilaiden osaamistason testaukseen ja kertaukseen:  
www.jokamiehenoikeudet.fi/

Lähteet: 

http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtuaalimetsa/syventavat/s1_metsa_elinymparistona.html

http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/metsaekologia/sukkessio.htm 

https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biuksen_nauha

https://smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/ 
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FYSIIKKA 
(90-120 MIN)

Oppitunti soveltuu yläkoululaisille ja 2. asteelle

Oppitunnin tavoitteet

Harjoitella tiedonhakua puun fysikaalisiin ominaisuuk-
siin tutustuen. 

Tarvittavat välineet

• Tietokoneet

• Kirjoitusvälineet

• (Erilaisia papereita)

Vinkkejä

Mikäli tietokoneita ei ole käytössä, voit koostaa Puuinfo- 
sivuston materiaaleista etukäteen paketit oppilaiden 
tutkittavaksi. Hyviä lähteitä tunnin tiedonhakuihin ovat 
https://www.puuinfo.fi/ ja https://puuproffa.fi/ -sivustot.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN

Alustus aiheeseen (15-20 min)

Vinkki: Apuna voi käyttää myös käsitöiden oppitunnin Puuta sisältävien tavaroiden tunnistus -lisätehtävää tai 
SuperPUU myytinmurtajat -tietovisaa.

Kerro oppilaille, että tänään tutustutaan puulajien ja yleisesti puun fysikaalisiin ominaisuuksiin. Jaa oppilaat heti 
alkuun 2-4 hengen ryhmiin. Oppilaiden tehtävänä on pohtia alle listattuja puun supervoimia ja sitä, miten nämä 
puun ominaisuudet ilmenevät esimerkiksi metsässä tai puutuotteissa. Ajan säästämiseksi kukin ryhmä voi pohtia 
vain paria listan kohtaa. 

• Puu on uusiutuva luonnonmateriaali

• Puu voidaan hyödyntää kokonaan ja siitä on moneksi

• Puuta on helppo työstää, se kestää puristusta ja taivutusta

• Puu kestää maanjäristyksiä

• Puu voi olla raskas tai kevyt, kova tai pehmeä

• Puu on palava, mutta paloturvallinen

• Puulla on hyvät akustiset ominaisuudet

• Puulla on hyvinvointivaikutuksia

Oppilaat voivat myös pohtia, tuleeko heille mieleen muita puun supervoimia. Entä miksi puu on hyvä raaka-aine? 
Mitä puusta tehtyä näet ympärilläsi?

Pohdinnat on hyvä koota lopuksi yhteen. 
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Taustaa: Puu kasvaa hyvin Suomessa. Se on monipuo-
linen ja uusiutuva raaka-aine, josta voidaan valmistaa 
pakkausmateriaaleja, kangasta, rakennusmateriaaleja 
sekä kemikaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja 
terveellisiä käyttäjälleen. Siksi puutuotteet ovat usein 
hyviä korvaamaan muovia. Puu kasvaa lähellä, eikä sitä 
tarvitse tuoda Suomeen pitkien matkojen takaa. Puuta 
on miellyttävä koskettaa ja sitä on helppo muotoilla, 
jolloin sen käyttö esimerkiksi huonekaluissa ja tarvik-
keissa on perusteltua. Lisäksi puusta tehdyt tarvikkeet 
toimivat hiilivarastona sekä korvaavat fossiilisista polt-
toaineista jalostettuja materiaaleja, mikä on tärkeää 
ilmaston kannalta. Nykytekniikalla puusta voidaan 
myös tehdä monia ihmisille elintärkeitä tuotteita, kuten 
lääkkeitä ja ruokaa. Esiin kannattaa nostaa kaikille tuttu 
ksylitolipurkka, jonka raaka-ainetta ksylaania kerätään 
koivuista. Ksylitolipurukumin käyttö edistää tutki-
tusti hampaiden terveyttä ja estää uusien tutkimusten 
mukaan myös korvatulehduksia.

Esimerkeiksi eri ominaisuuksiin voi antaa:

• Kaatuneen puun tilalle voidaan istuttaa aina uusi puu. Puu on uusiutuva raaka-aine toisin kuin vaikka öljy.

• Puuta voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi rakennuksissa, silloissa, palapeleissä tai leikkuulaudassa.  
 Sahoille tuleva puu voidaan hyödyntää kokonaan. Matkan varrella sivutuotteena syntynyt kuori poltetaan  
 kuivauksen lämpöenergiaksi, sahanpurusta voidaan tehdä kuitulevyjä ja hakkeista paperia. 

• Puuta on helppo veistää, kaivertaa tai työstää muilla tavoin. Se kestää hyvin puristusta ja taivutusta, jonka  
 vuoksi puusta rakennetaan siltoja.

• Maanjäristyksessä suurinta tuhoa rakennuksille aiheuttavat sivuttaisliikettä tekevät aaltoliikkeet. Puuraken- 
 nukset ovat kevyitä ja niissä käytetään joustavia liitoksia, jotka kestävät siirtymiä ilman suuria vaurioita.  
 Puiset rakennukset ovat aikojen saatossa osoittautuneet ihmisille turvallisimmiksi maanjäristyksissä.

• Puun tiheys vaihtelee. Kevyt puu on yleensä pehmeää ja raskas kovaa. Lämpimien seutujen puut ovat usein  
 kevyempiä ja pehmeämpiä kuin pohjoisessa kasvavat. 

• Kaikki rakennusmateriaalit reagoivat tuleen ja kuumuuteen. Puu syttyy lämpötilan noustessa 250–300  
 asteeseen, ja syttymisen jälkeen sen pinta alkaa hiiltyä. Tämä hiilikerros suojaa rakennetta ja hidastaa paloa  
 estämällä kuumuuden pääsyn syvemmälle.

• Puun akustisia ominaisuuksia hyödynnetään soittimissa ja konserttisaleissa. 

• Puun on havaittu vaikuttuvan ihmisten mielialaan positiivisesti. 
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Eri puulajien ominaisuudet ja käyttökohteet (20-30 min)

Oppilaiden tehtävä on selvittää muutaman erilaisen rakennusmateriaalina käytettävän puulajin ominaisuuksia: 
kevyt vai kova puu (tiheyden perusteella), puumateriaalin väri, kestävyys ja käyttökohteet. Oppilaat voivat täyttää 
alla olevan taulukon. Hyvinä lähteinä toimivat esimerkiksi Puuinfo- tai Puuproffa -sivustot.

Kun oppilaat ovat valmiita, voi taulukon tarkistaa yhdessä.
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Ominaisuus / puulaji Kevyt puuaines 
(tiheys 300-450 kg/m³) 

vai kova  
(tiheys 450-600 kg/m³) 

Materiaalin väri Kestävyys  
(ulkokäyttöön vai ei, altistuuko 
helposti jollekin)

Esimerkkejä  
käyttökohteista

Haapa

Harmaaleppä

Kuusi

Lehmus

Tammi

Tuomi

Vaahtera
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Puun fysikaalisten ominaisuuksien tutkiminen (45-80 min)

Jaa oppilaat pareihin tai pieniin ryhmiin. Oppilaiden tehtävä on etsiä annetusta aiheesta puun fysikaalisia ominai-
suuksia ja koostaa lyhyt esitys aiheesta tunnin loppuun. Mukaan voi liittää myös vertailua muihin materiaaleihin 
(esim. metalli, kivi, betoni). Tutkittavat aiheet:

• Puun äänitekniset ominaisuudet

• Puun lämpötekniset ominaisuudet

• Puun lujuustekniset ominaisuudet

• Puun kosteustekniset ominaisuudet

• Puun palotekniset ominaisuudet

• Puun ominaisuuksien muuttaminen

• Pohjoismaisen havupuun tekniset ominaisuudet verrattuna muiden maiden puulajeihin

• Pohjoismaisen kuusen ja männyt ominaisuudet ja edut

• Puun käytön ympäristö- ja resurssitehokkuus

Voit lisätä myös muita opetuksen kohtaan sopivia aiheita. 

Oppilaat etsivät ryhmissä tietoa saamastaan aiheesta. Hyvä lähde kaikkiin aiheisiin on Puuinfo-sivusto:  
www.puuinfo.fi/puutieto. Tunnin lopulla kukin ryhmä pitää muutaman minuutin pituisen esityksen aiheesta. 
Oppilaat tai opettaja voi koostaa muistiinpanoja esityksistä. 

LISÄTEHTÄVÄ: 
Erilaisiin paperilaatuihin 
tutustuminen (15-30 min)

Lähde: Metsäyhdistys  
smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

Hanki paljon erilaisia paperilaatuja. Jaa oppilaat 2-3 
hengen ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle pieni määrä 
erilaisia papereita (määrää voi vaihdella käytettävissä 
olevan ajan ja ryhmän tason mukaan), esimerkiksi 
sanomalehtiä, talouspaperia, leivinpaperia, kiiltävä 
lehti, kreppipaperi, kartonki, jne. Tavoitteena on tehdä 
pieniä kokeita, joissa eri paperilaatuja verrataan toi-
siinsa. Oppilaat voivat tutkia paperilaatujen pintaa, 
lujuutta, joustavuutta, imukykyä, kosteudenkestävyyttä, 
repäisyjälkeä, jne. Oppilaat laativat taulukon paperei-
den ominaisuuksista ja suunnittelevat sen pohjalta 
käyttösuositukset eri papereille. 
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Tutkittava ominaisuus Paperi 1 Paperi 2 Paperi 3 Paperi 4

Pinta

Lujuus

Joustavuus

Imukyky

Kosteudenkestävyys

Repäisyjälki

Mihin käyttötarkoitukseen 
paperi sopii?
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GLOBAALIKASVATUS 
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu alakoulun 1.-6.-luokkalaisille ja 
yläkoululaisille
 

Oppitunnin tavoitteet 

Tehtävien ja aktiviteettien tavoitteena on lisätä globaa-
lia ymmärrystä ja vuorovaikutusta, kannustaa osallistu-
maan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa ja opettaa omien 
näkemysten ilmaisua ja perustelua. Metsät maailmalla 
-tehtäväkokonaisuudessa opitaan eri maiden metsistä 
ja metsäkulttuurista kansainvälisen kouluyhteistyön 
avulla. Metsätutkijat-tehtävä kannustaa tutkimaan 
luontoa ja osallistumaan kansalaistieteeseen. Arvojana- 
tehtävässä oppilaat kehittävät vuorovaikutustaitoja ja 
mielipiteenilmaisua metsäteemaisten arvoväittämien 
avulla. 

Tarvittavat välineet 

• Tietokoneet

Vinkkejä 

Oppitunnin aktiviteetit muodostavat vaihtoehtoisia 
projekteja ja kokonaisuuksia, joista opettaja voi valita 
haluamiaan tehtäviä ryhmän ja ikätason mukaan. Teh-
tävät soveltuvat myös useiden eri oppiaineiden metsä-
teemaisille tunneille.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN  

Metsät maailmalla (2 x 45 min)

Opettaja sopii Skype-keskustelun tai videokirjeenvaihdon ulkomaisen opettajan kanssa. Oppilaat jaetaan työryh-
miin, joille annetaan aiheet videokirjeeseen tai livelähetykseen. Videokirjeeseen voidaan liittää mukaan metsäret-
kellä kuvattuja kuvia ja videoita. Kuvissa ja videoissa voidaan esitellä sitä, mitä metsässä voi tehdä. Lisäksi toiselle 
luokalle on hyvä esitellä lyhyesti oman maan kartta ja koulun sijainti. 

Aktiviteetissa kannattaa hyödyntää myös UPM:n forest life -sivustoa: www.upmforestlife.com ja  
www.upmforestlife.com/fi/, jonka avulla ulkomaiset koulut pääsevät etäretkelle suomalaiseen metsään.

Tässä aktiviteetissa on hyvä varata runsaasti aikaa etukäteisvalmisteluun ja sopivan ystäväluokan etsimiseen. 
Oppilaiden työskentelyyn on hyvä varata kaksi erillistä oppituntia. Ensimmäisellä tunnilla ryhmät valmistelevat 
esityksensä tai kuvaavat videokirjeen. Toisella tunnilla otetaan yhteys toiseen kouluun tai katsotaan vastaanotetut 
videokirjeet ja keskustellaan niistä. Aktiviteetti soveltuu hyvin eri oppiaineiden yhteistyöhön. Tehtävässä voidaan 
esimerkiksi yhdistää ympäristöopin, biologian ja maantiedon aiheita kielten ja kulttuurien opetukseen. 

Ryhmien aiheita:

• Mitä syötävää metsästä löytyy? (Marjoja, hedelmiä, sieniä, lehtiä, juuria...) 

• Mitä sääntöjä metsiin liittyy? (Saako metsään mennä? Mitä metsässä saa tehdä?) 

• Mitä eläimiä metsissä on? (Esitellään lyhyesti 3-5 vapaasti valittua eläintä tai oman maan kansalliseläimiä.) 

• Mikä on oman maan kansallispuu? (Kuvia puusta eri vuodenaikoina joko piirtäen tai valokuvina. Miksi puu  
 on valittu kansallispuuksi? Liittyykö puuhun tai sen nimeen tarina?) 

• Mitä tavaroita puusta valmistetaan omassa maassa? Arvaako toinen luokka, mihin tavaraa käytetään?  
 (Esimerkiksi saunavihta, kuksa, kantele, maitopurkki, ksylitolipurukumi jne.) 

• Millaisia ominaisuuksia puilla on omassa maassa? Kestävätkö maan puut hyvin kovaa tuulta tai kuivuutta?  
 Kasvavatko puut nopeasti? Onko puut pehmeitä vai kovia, voisiko puusta rakentaa esimerkiksi taloja?
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Sivustoja ja ohjeita ystäväkoulujen etsintään: www.digitalhumanlibrary.org/teachers 
/global-connections-for-teachers-and-students/. Sivustot vaativat opettajan kirjautu-
misen. Osa sivustoista on maksullisia, mutta esimerkiksi Empatico-sivusto on täysin 
ilmainen. 

Metsätutkijat - Osallistuminen kansalaistiedehankeeseen

Kansalaistieteen avulla kuka tahansa voi päästä tekemään korkeatasoista huippu-
tiedettä. Moni ympäristöön ja eliölajeihin liittyvä tutkimushanke kaipaa laajoja 
havaintoaineistoja ympäri Suomea ja maailmaa. Myös koulut ja luokkaryhmät voivat 
osallistua kansalaistieteeseen ja oppia samalla luonnosta, eliölajeista ja ympäristön 
muutoksista. 

Metsä on monen lajin elinympäristö. Metsälajeja havainnoimalla saadaan tärkeää 
tietoa metsien hyvinvoinnista. Joskus pienetkin muutokset, jotka havaitaan varhain, 
voivat auttaa merkittävästi ympäristönsuojelun ja metsänhoidon suunnittelussa. 

Ideoita kansalaistiedehankkeen toteuttamiseen

Kansalaistieteen avulla voidaan esimerkiksi selvittää eliölajien elinvoimaisuutta. 
Vuonna 2019 valmistuneen Suomen lajien uhanalaisuuskartoituksen mukaan suu-
rin osa (31 %) Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Opettaja voi 
luokan kanssa tutustua uhanalaisiin lajeihin ja uhanalaisuusluokituksiin sivustolla: 
www.ymparisto.fi/punainenlista. Tämän jälkeen luokka voi yhdessä kerätä havaintoja 
metsien lajeista ja lähettää havainnot kansalaistiedettä hyödyntäviin tiedonkeruupal-
veluihin, kuten Suomen lajitietokeskuksen arkistoihin. Näin oppilaat edistävät yleistä 
metsälajien kartoitustyötä, joka toimii pohjana uhanalaisuusluokituksille.  

Vaihtoehtoisesti opettaja voi ryhmänsä kanssa osallistua sopivaan ajankohtaan tai tee-
maan liittyvään kansalaistiedehankkeeseen, tai järjestää oman tiettyyn ympäristöön 
tai lajiryhmään liittyvän havainnointiprojektin, jonka havainnot lähetetään lopuksi 
jatkuviin tiedonkeruupalveluihin. Samalla oppilaat voivat koostaa havainnoistaan 
oman digitaalisen eliökokoelman. 

Vinkkejä kansalaistiedehankkeiden löytämiseen

Moni kansalaistiedehanke vaatii kirjautumista sivustoilleen. Osa hankkeista on jat-
kuvia ja osa tiettyyn ajanjaksoon tai teemaan sidottuja. Jotkut hankkeet on suunnattu 
suoraan kouluissa toteutettaviksi ja ne sisältävät materiaaleja ja ohjeita opettajille. Osa 
tiedonkeruupalveluista tarjoaa myös apua lajintunnistukseen.

• Talviseuranta: talviseuranta.fi/

• Kevätseuranta: www.kevatseuranta.fi/

• Kansainvälinen iNaturalist-sivusto kerää jatkuvasti havaintoja kaikista eliöryh-
mistä ympäri maailmaa: www.inaturalist.org/

• Luonnontieteellisen keskusmuseon Suomen Lajitietokeskus kerää jatkuvasti 
havaintoja Suomen lajeista ja kokoaa sivuilleen ympäristön tilaa tutkivat kansalais-
tiedehankkeet: laji.fi/

Arvojana (20-30 min)

Arvojana-ryhmätehtävässä osallistujat harjoittelevat ilmaisemaan ja perustelemaan 
omia mielipiteitään rakentavasti. Opettaja voi käyttää alla listattuja väittämiä tai kek-
siä omia. Tehtävän tarkoituksena on herättää arvokeskustelua Suomen ja maailman 
metsien käytöstä ja vaikutuksista ilmastonmuutokseen. 

Tehtävään tarvitaan tila, jossa oppilasryhmä mahtuu liikkumaan. Lattiaan vedetään 
teipillä jana, jonka keskivaiheille oppilaat asettuvat seisomaan. Opettaja määrää, 
kumpi janan päistä on väittämän puolesta ja kumpi vastaan. Janan puolessavälissä on 
“en osaa sanoa” -alue. 

Opettaja esittää väittämiä yksi kerrallaan, ja oppilaat siirtyvät seisomaan janan sille 
kohdalle, joka vastaa heidän omaa mielipidettään. Opettaja voi pyytää janan ääripäi-
hin asettuneita oppilaita perustelemaan mielipiteensä. Yleensä vahvan mielipiteen 
omaavat oppilaat myös osaavat ja haluavat perustella mielipiteensä. Perustelujen 
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aikana muut oppilaat saavat siirtyä janalla, jos kokevat, 
että toisten perustelut ovat muuttaneet heidän mielipi-
dettään. 

Arvojana voidaan toteuttaa myös anonyymisti tau-
lulle piirretyn janan ja post-it-lappujen avulla. Tällöin 
oppilaat kirjoittavat perustellut mielipiteensä lapuille ja 
käyvät kiinnittämässä ne janalle. 

Arvoväittämiä: 

• Metsätaloutta pitää lisätä Suomessa. 

• Metsien suojelua pitää lisätä Suomessa. 

• Suomen ei tarvitse vähentää hiilipäästöjä,  
 koska monet muut maat saastuttavat enemmän. 

• Suomen pitäisi lisätä metsäaktiviteettien   
 markkinointia turisteille. 

• Metsien tutkimus on tärkeää/turhaa. 

• Metsäretkiä pitäisi järjestää koulussa enemmän. 

• Suomen pitäisi lisätä puun ja puutuotteiden  
 vientiä ulkomaille. 

• Jokaisen pitää tunnistaa Suomen yleisimmät  
 puulajit. 

• Puita ja puistoja pitäisi lisätä kaupunkeihin. 

• Puu on menneisyyden/tulevaisuuden  
 rakennusmateriaali.

LISÄTEHTÄVÄ: 
Puunistutuspäivä

Vinkki: Suomen Metsäyhdistyksellä on Minun  
puuni -projekti keväisin, jolloin opettaja voi tilata 
männyn siemeniä luokalleen.  
smy.fi/tapahtumat/minun-puuni/ 

Puut sitovat ilmakehän hiiltä yhteyttäessään ja toimi-
vat siten hiilinieluina. Myös oppilaiden kanssa voi-
daan osallistua maailman hiilinielujen kartuttamiseen 
istuttamalla puu. Istutusprojekti voidaan toteuttaa 
monella tavalla käytettävissä olevan ajan ja resurssien 
puitteissa. Jokainen oppilas voi istuttaa oman puun, 
tai luokka voi istuttaa yhden yhteisen puun esimer-
kiksi kouluvuoden päätteeksi. Puun kasvatus voidaan 
aloittaa siemenestä tai valmiiksi idätetystä taimesta. 
Ympäri maailmaa juhlitaan kansainvälistä metsien 
päivää 21.3. Päivä soveltuu hyvin puiden siementen 
kylvämiseen ja kasvatusprojektin aloitukseen. Tie-
toa kansainvälisestä metsien päivästä löytyy sivulta:  
www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Siementen hankinta: Käpyjen, terhojen ja pähkinöiden 
kerääminen puista ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, 
joten siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Apua 
sopivan keräyspaikan löytämiseen antavat esimerkiksi 
metsänhoitoyhdistykset. Lisäksi siemeniä ja taimia voi 
ostaa taimitarhoilta. 

Ohjeita käpyjen keräämiseen ja siementen karistami-
seen: Paras aika käpyjen keräämiseen on marraskuusta 
kevättalvelle ennen lämpimiä kausia. Tuoreet kävyt 
pitää kerätä elävästä tai vastakaadetusta puusta, koska 

maasta kerätyistä kävyistä siemenet ovat usein jo karis-
seet pois. Kävyt on hyvä laittaa heti kuivumaan, jotta ne 
eivät homehdu. Kävyt voidaan kuivata myös luokassa 
pienissä kannettomissa rasioissa, jolloin oppilaat pää-
sevät seuraamaan kuinka kävyt aukeavat ja varistavat 
siemenet. Yhdestä kävystä voidaan saada kymmeniä 
siemeniä, joten käpyjä ei tarvita yhtä koululuokkaa 
kohden kovin montaa, vaikka jokainen oppilas kylväisi 
oman siemenen. Lisävinkkejä käpyjen keräämiseen, 
käsittelyyn ja siementen idätykseen löytyy sivulta: 
www.puuntuottaja.com/mannyn-ja-kuusen-kapy-
jen-keraaminen/

Lisätietoa opettajalle: 

www.fao.org/international-day-of-forests/en/

www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/
Suomen_lajien_Punainen_lista_2019/Uhanalaisista_
lajeista_elinymparistoittain

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/
metsanhoito/metsapuiden-siemenhuolto-ja-
taimituotanto/

www.puuntuottaja.com/mannyn-ja-kuusen-kapyjen-
keraaminen/
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HISTORIA 
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu alakoulun 3.-6.-luokkallaisille
ja yläkoululaisille

Oppitunnin tavoitteet

Tutustua biotalouden maailmaan menneisyydestä 
nykypäivään ja esitellä muille oppimansa. 

Tarvittavat välineet

• Tietokoneet, joissa Windows-käyttöjärjestelmä  
 ja nettiyhteys TAI

• Tabletit (Android tai Apple), joihin on   
 asennettuna Suomen Metsäyhdistyksen  
 Havina-peli

• Paperia ja kyniä

Vinkkejä

Peliä voi pelata useissa eri oppiaineissa ja peliin voi 
käyttää useampia oppitunteja pitkin kouluvuotta.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN
Alustus oppituntiin (5 min)

Kerro oppilaille, että tänään tutustutaan biotalouteen 
historian kautta. Orientoi oppilaita aiheeseen keskuste-
lun kautta:

• Miten puuta hyödynnetään tänä päivänä?

• Mitä käyttötarkoituksia puulla oli mielestäsi  
 1800-luvulla? Entä vaikka kivikaudella 4000   
 vuotta sitten? 

Anna pienissä ryhmissä keskusteluaikaa muutama 
minuutti. 

Havina-pelin pelaaminen (45-60 min)

Jaa oppilaat yhteensä seitsemään tutkimusryhmään:

• Metsävarat, tutkimus ja metsänhoito

• Metsän käyttömuodot ja tuotteet

• Luonto ja ympäristö

• Liikkuminen ja viestintä

• Taloudellinen tilanne

• Ammatit, koulutus ja työolot

• Metsäsuhteita

• Tapahtuma Suomessa ja maailmalla

Tutkimusryhmät tutustuvat kyseisiin kategorioihin 
ensin itsenäisesti Havina-pelissä ja tunnin lopulla tutki-
musryhmät esittelevät yhdessä kategorian tärkeimmät 
asiat suullisesti.

Näytä ensin kaikille, miten Havina-peli toimii. Peli 
löytyy osoitteesta https://havina.smy.fi . Anna jokaiselle 
oppilaalle tai jokaiselle parille oma tietokone/tabletti. 
Ohjeista tutustumaan Havina -pelin aikajanaan oman 
kategorian kohdalta ja suorittamaan kategorian tehtä-
viä. Peliä pelatessa oppilaat kirjaavat ylös heidän mie-
lestään kategorian pääpointteja eri aikakausilta. 

Tehtävissä on eri vaikeustasoja, joten voit ohjeistaa 
tekemään vain helpot tai vaikeat tehtävät ryhmän tason 
mukaan. 
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Esitelmään valmistautuminen, esitelmien 
pitäminen ja loppukoonti (20-30 min)

Pyydä oppilaita kokoontumaan tutkimusryhmiinsä. 
Oppilaiden tehtävä on koota muutaman minuutin esi-
tys kategoriansa tärkeimmistä asioista ja valmistautua 
kertomaan siitä muulle ryhmälle. 

Ryhmät esittelevät vuorollaan kategorian. Opettaja 
voi kirjoittaa oppilaiden esityksistä näkyviin tärkeim-
mät asiat. Lopuksi opettaja voi koota näyttämällä tär-
keimmät asiat. Mikäli tunti pidetään osana laajempaa 
monialaista oppimiskokonaisuutta, oppilaat voivat 
kirjata ylös tai ottaa kuvan opettajan muistiinpanosta 
lopullista raporttiaan varten. 

Lisätietoa opettajalle

Yhden pelikerran kesto sovitetaan muun opetuksen 
vaatimusten mukaan, mutta Havinan käyttöön kan-
nattaa varata kerralla noin 25-45 minuuttia. Oppima-
teriaalia voivat käyttää osana opetusta koulun kaikki 
tietyn ikäluokan opettajat tai vain muutama yksittäin 
kiinnostunut opettaja. Aikajanan eri osioita ei tarvitse 
käydä läpi eri oppiaineissa ajallisesti yhtä aikaa.

Jotta opetusmateriaalissa eteneminen voidaan tallentaa 
seuraavia pelikertoja varten, täytyy opetusmateriaaliin 
kirjautua sisään. Kirjautuminen on tehty nopeaksi ja 
helpoksi. Myös opettajat kirjautuvat sisään opettajan 
työkaluun. Omien tunnusten avulla kukin oppilas 
voi palata pelin pariin milloin vain ja pelata peliä eri 
laitteilta. Materiaaliin voi tutustua myös “vierailijana”, 
mutta silloin edistyminen ei tallennu.

Havina-pelin opettajan ohje: 
havina.smy.fi/static/havina.ope-opas.pdf
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KEMIA
(75-120 MIN)

Oppitunti soveltuu alakoulun 3.-6.-luokkalaisille 
ja yläkoululaisille

Oppitunnin tavoitteet

Tutustua fotosynteesiin, soluhengitykseen ja hiilenkier-
toon videoiden ja kokeellisen työn avulla. Lisäksi selvi-
tetään lähialueen maannosten pH-pitoisuutta. 

Tarvittavat välineet

• pH-paperia

• Kirjoitusvälineet

• Läpinäkyviä pusseja

• Teippi tai naru

• (Maalarinteippiä)

• Pulloja / erlenmeyerlaseja tai isoja koeputkia

• Multaa / kariketta

• Pipettejä

• Lusikoita

• (Tietokoneet tai tabletit)

• (Erilaisia papereita)

Vinkkejä

Biologian tunnin osana olevat Hiilipuu-tehtävät sopivat 
hyvin myös tälle oppitunnille. 

Pienemmille alakoululaisille hiilenkierrosta voi puhua 
Metsäyhdistyksen  Seitsemän hiiliveljestä -tarinan 
avulla. Lisätietoa: smy.fi/materiaali/seitseman-
hiiliveljesta/

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN

Alustus oppituntiin (15-25 min)

Oppitunti on hyvä aloittaa sopivimmaksi katsomallasi 
animaatiolla tai opetusvideolla. Kerro oppilaille, että 
tunnin aluksi tutustutaan hiilenkiertoon, fotosynteesiin 
ja soluhengitykseen. Ohessa hyviä videovaihtoehtoja:

• Opetus.tv:n kautta löytyvät videot yhteyttämisestä 
ja soluhengityksestä: opetus.tv/ylakoulu/kemia/
kemiallinen-reaktio/yhteyttaminen-ja-soluhengitys/

• Fuse Schoolin englanninkielinen video:  
www.youtube.com/watch?v=3XIyweZg6Sw

Hiilidioksidia on kaikkialla. Ihminen hengittää ulos 
hiilidioksidia, ja sitä syntyy mm. autojen päästöinä. 
Hiilidioksidi on monelle eliölle liiallisesti hengitettynä 
vaarallinen, mutta kasveille ja puille se toimii ravinto-
aineena. Auringon energialla maaperästä saatava vesi 
ja ilmassa leijuva hiilidioksi muuttuvat sokeriksi, joka 
on puun ravintoaine. Samalla ilmaan vapautuu happea. 

Tätä reaktiota kutsutaan fotosynteesiksi, eli yhteyttämi-
seksi. Happi on puolestaan niin ihmisten kuin monien 
muiden eläinten tarvitsema hengitysaine.

Yhteyttämisen vastakohta on soluhengitys. Tällöin 
puun sokeri reagoi hapen kanssa, puuhun sitoutunut 
hiili vapautuu, ja syntyy hiilidioksidia ja vettä. Reaktio 
on siis käänteinen yhteyttämiselle. 

Luokan tasosta riippuen tässä kohtaa voi käydä reaktio-
yhtälöt läpi, tai keskustella soluhengityksestä palamis-
reaktiona. 

Puuaines toimii myös hiilivarastona sen kaatamisen 
jälkeen. Fotosynteesissä osa muodostuvasta sokerista 
kuluu puun omien elintoimintojen ylläpitoon, kunnes 
soluhengityksessä sokeri reagoi hapen kanssa muodos-
taen jälleen hiilidioksidia ja vettä. Muu sokerin hiili 
siirtyy nilan kautta jälsisolukon käyttöön, joka raken-
taa uusia puusoluja aiheuttaen puun paksuuskasvun. 
Puusoluissa hiili säilyy myös varastossa siihen asti, kun 
puu palaa nopeasti tai hitaasti, eli lahoaa. 

Lähdetään seuraavaksi todistamaan soluhengitystä, eli 
että puu todella hengittää.
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Puun hengityksen tutkiminen (20-30 min)

Lähtekää ryhmän kanssa ulos pienelle kävelylle.

Etsikää oksa ja laittakaa se muovipussiin. Muistattehan, 
ettei oksia saa katkoa puista ilman lupaa. Oksan voi 
myös jättää katkaisematta, jolloin työpaja toteutetaan 
pihamaalla tai metsässä. Sitokaa muovipussi kiinni 
teipillä tai narulla. Oksan tulee olla mahdollisimman 
valoisassa paikassa. Pyydä oppilaita tarkkailemaan 
muovipussia. Mitä tapahtuu? Miksi näin tapahtuu? 
Muovipussin sisäpinta kostuu, koska kasvi haihduttaa 
ylimääräisen veden pois ilmarakojensa kautta. Ylimää-
räistä vettä syntyy muun muassa kasvin mitokondrioi-
den soluhengityksessä. Tällä tavoin voidaan todistaa, 
että soluhengitystä todella tapahtuu. 

Vinkki: pussin voi myös jättää puun ympärille, jolloin 
seuraavina päivinä voi havainnoida suljettuun pussiin 
lisääntyvää ilmamäärää.

Ottakaa vielä ennen sisälle menoa mukaan pieniin 
keitinlaseihin tai kippoihin maannosta, eli multaa ja 
kariketta seuraavaa koetta varten.

Metsämaan pH:n mittaus (20-30 min)

Tämä koe sopii niin kemian kuin biologian tunnille. 

Valitse kysymyksistä ryhmällesi sopivimmat.

• Keskustellaan lyhyesti pH-asteikosta: alle  
 7 hapan, tasan 7 neutraali, yli 7 emäksinen. Mitä  
 happamuus ja emäksisyys tarkoittavat?

• Happamia ja emäksisiä yhdisteitä   
 löytyy luonnosta ja ihmisten käyttämistä  
 aineista. Sitruuna on hyvä esimerkki  
 happamasta aineesta, ja toisaalta  
 useat pesuaineet ovat emäksisiä lipeän 
 eli natriumhydroksidin vuoksi. 

• Puhutaan pH-asteikosta, joka on logaritminen,  
 eli ero peräkkäisten numeroiden välillä on  
 kymmenkertainen. Mitä tästä seuraa?

• Pieneltä vaikuttavat erot pH:ssa ovat  
 oikeasti suuria ja niillä on suuri  
 vaikutus. 

Kerro vielä, että maannos on maaperän pintakerros, ja 
siihen vaikuttaa metsän tuottama eloperäinen jäte sekä 
kyseisen paikan maalaji (esim. hiekka). Erilaiset eliöt 
tuottavat erilaista eloperäistä jätettä. Esimerkiksi leh-
tikarike parantaa maannosta hajotessaan, ja neulasista 
muodostuva karike puolestaan happamoittaa maan-
nosta. 
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TYÖVAIHEET 

1. HUOM! Tämä tehdään vain, jos pH-paperi  
 on varmasti ollut puhtaassa paikassa. 
 
 Testaa ensin pH-paperin toimivuutta  
 nuolaisemalla paperia. Paperi muuttaa  
 väriään niin, että pH on jossain 6:n ja 7:n  
 välillä. pH:n voi todeta vertaamalla paperin  
 väriä pH-paperin vertailuskaalaan. 

2. Paperia voi testata myös pesuaineilla, jotka  
 ovat yleensä emäksisiä. Pesuaineen  
 emäksisyys vaihtelee käyttökohteen mukaan:  
 käsisaippua on vain lievän emäksistä, kun  
 taas konetiskiaine on hyvin emäksistä.  
 Perinteistä pesuainetta, lipeää, on tehty  
 koivusta ja se on erittäin emäksistä. Lipeän  
 pH on noin 13,5.  

3. Mittaa neljään pulloon 20 ml vettä.  
 Merkataan pullot teipillä seuraavasti: ”vesi”,  
 ”piha”, ”kuiva kangas” ja ”tuore kangas”. 

4. Lisää kaikkiin paitsi vettä sisältävään pulloon  
 ruokalusikallinen oikeita maannoksia.   
 Sekoita kunnolla 5 minuuttia ravistamalla tai  
 lusikalla. 

5. Anna maa-aineksen laskeutua astian  
 pohjalle. 

6. Mittaa liuosten, myös pelkän veden, pH joko  
 kastamalla pH-paperi liuokseen tai tiputta- 
 malla pipetillä yksi pisara liuosta  
 pH-paperille. Väri pH-paperissa muuttuu  
 sen mukaan, kuinka hapan tai emäksinen  
 liuos on. Arvon voi tarkistaa vertaamalla  
 paperin väriä annettujen arvojen väreihin.

7. Tehkää muistiinpanot saaduista arvoista. 

Kokeen tuloksena pitäisi olla, että pelkkä vesi on lähellä 
neutraalia, puutarhan multa samoin. Havumetsien 
maannos puolestaan on hapanta, ja kuusimetsän maan-
nos on erityisen hapanta. Happamuuden arvo riippuu 
aina paikasta, josta maannos on kerätty. 

Pohtikaa vielä, miksi tulos oli sellainen kuin se oli. 
Havupuiden neulaset, erityisesti kuusen, muuttavat 
maaperän happamaksi. Kuusi muuttaa maaperän niin 
happamaksi, että muut lajit eivät juurikaan viihdy siellä. 
Lisäksi varjopuuna (kuusi voi kasvaa muiden puiden 
varjossa) se on tehokas valloittaja. Tästä syystä kuu-
simetsässä on vain vähän aluskasvillisuutta ja muita 
puita.

TIEDONHAKUTEHTÄVÄ: 
Mihin puun eri aineita käytetään?  
(20-30 min)

Hyviä lähteitä tehtävään:

smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/ 

forest.fi/fi/metsabiotalouden-tulevaisuuskuvasto/ 
 
smy.fi/materiaali/metsaala-matkalla-tulevaisuuteen-
salkku/

Perinteisen mekaanisen ja kemiallisen puunjalostuk-
sen lisäksi puuainesta voidaan hyödyntää muillakin 
tavoilla. Puu sisältää useita yhdisteitä, joita käytetään 
muun muassa lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuu-
dessa. Esimerkiksi sellun keiton rinnakkaistuotteena 
saatavaa mäntyöljyä ja tärpättiä käytetään moneen 
kemianteollisuuden tuotteeseen. Ksylitoli, sitosteroli ja  
HMR-lignaani ovat terveyttämme edistäviä aineita. 
Näiden lisäksi puussa on valtavia määriä vielä tun-
temattomia yhdisteitä. Erityisesti puun uuteaineista 
etsitään uutta lisäarvoa puulle. Myös sellukuitua voi-
daan edelleen jatkojalostaa viskoosiksi, selluvillaksi ja 
monikäyttöiseksi CMC:ksi. Komposiiteissa yhdistetään 
kahta materiaalia toisiinsa – metsäteollisuudessa puuta 
ja muovia. Komposiittituotteissa pyritään yhdistämään 
kahden aineen hyvät ominaisuudet, kuten muovin 
kosteuden kestävyys ja puun elävä pinta sekä kier-
rätettävyys. Nanotutkimukseen panostetaan paljon.  
Nanomateriaalia syntyy, kun aineita muokataan milli-
metrin miljoonasosan tasolla. Esimerkiksi nanosellun 
kehittämiseen on perustettu Suomessa oma tutkimus-
keskus.



27

Tehtävä: Selvitä, missä taulukon puusta saatavia aineita käytetään.

Ainesosa Mistä saadaan? Missä käytetään?

Ksylitoli

Mäntyöljy

Koivutisle

Puutärpätti

Betuliini
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LISÄTEHTÄVÄ: 
Paperin tutkiminen mikroskoopilla (10-15 
min)

Mikäli koululla on käytettävissä mikroskoopit, voi 
pientä paperipalaa katsoa niillä. Pyydä oppilaita piirtä-
mään ja kuvailemaan näkemänsä. 

LISÄTEHTÄVÄ: 
Papereiden pinnoitteen tutkiminen -demonstraatio (10-15 min)

Välineet: kaasupoltin ja erilaisia papereita

HUOM! Tämän kokeen tekeminen vaatii oikeanlaisen tilan, kuten laboratorion, jossa voi tehdä liekkikokeita.

Erilaisissa papereissa on erilaisia pinnoitteita ja täyteaineita. Esimerkiksi näiden avulla paperilaaduista saadaan 
hyvin erilaisia. Seuraavassa demonstraatiossa voidaan havainnoida, mitä erilaisia kemiallisia aineita paperilaadut 
sisältävät. 

Tutkimuksessa litium näkyy punaisena, natrium keltaisena, barium keltavihreänä, kupari sinivihreänä, kalium 
violettina, kalsium puna-oranssina, strontium punaisena, boori vihreänä ja lyijy siniharmaana (lähde: Aine ja Ener-
gia).

Pyydä oppilaita tekemään taulukko tutkimuksesta:

Paperi Liekin väri Paperin sisältämät kemikaalit

Paperi 1

Paperi 2

Paperi 3

Paperi 4

Paperi 5
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Polta hämärässä tilassa pieni pala kutakin paperinäy-
tettä. Oppilaat kirjoittavat havaintonsa ylös. Tehtävään 
voi liittää myös alkuaineiden merkitsemistä. 

Lisätietoa opettajalle

Yhteyttämisestä

Kasvit hengittävät siinä missä eläimetkin. Hengitys eli 
tarkemmin soluhengitys on solujen tapa vapauttaa ener-
giaa solun toimintoihin. Soluhengitys tapahtuu soluli-
massa sekä mitokondrioissa. Soluhengityksessä sokeri 
palaa, eli sokerista vapautetaan ilmakehän hapen avulla 
energiaa, jolloin tähteeksi jää hiilidioksidia ja vettä. 
Ihmisillä hengittäminen eli kaasujen vaihto keuhkoissa 
on kehittynyt juuri tätä varten: ilman happi kuljetetaan 
verenkierrossa soluihin, ja syntynyt hiilidioksidi kulje-
tetaan soluista keuhkoihin ja edelleen uloshengityksen 
myötä ilmaan. Kasvit vaihtavat kaasut ilmarakojen 
kautta. Ilmaraot muodostuvat kahdesta solusta, joiden 
väliin jää rako. Kyseiset solut kykenevät avautumaan 
ja sulkeutumaan ympäristön signaalien sekä kasvin 
omien signaalien johdosta. Tämä on tärkeää, sillä kas-
vit säätelevät ilmarakojen avulla muun muassa veden 
haihtumista. Jos ilmaraot ovat kiinni, vettä ei pääse 
haihtumaan. Kasvit myös päästävät ilmarakojen kautta 
hiilidioksidia sisäänsä. Hiilidioksidia tarvitaan toisessa 
tärkeässä reaktiossa, yhteyttämisessä. Siinä kasvi käyt-
tää auringon valosta saamaansa energiaa valmistaak-
seen sokeria ilmakehän hiilidioksidista sekä vedestä, 
jonka kasvi ottaa maaperästä juurten avulla. Kasvi siis 
valmistaa itse oman ruokansa. Sokerin lisäksi tässä 
reaktiossa syntyy happea. Reaktio on siis päinvastainen 

soluhengityksen reaktiolle. Yhteyttäminen eli fotosyn-
teesi tapahtuu kasvin viherhiukkasissa ja se on ihmi-
sille ja muille eläimille elintärkeä reaktio, sillä ilman 
sitä mekään emme voisi elää. Yhteyttämisessä syntyvä 
happi vapautuu kasvin ilmarakojen kautta ilmakehään, 
josta me voimme hengittää sen keuhkoihimme. Toki 
myös kasvit käyttävät tätä happea omassa soluhengi-
tyksessään. Kasvien valmistama sokeri ja muut aineet 
toimivat ihmisten ruokana joko suoraan tai välillisesti. 
Ihmiset syövät kasviksia sekä esim. kasviksilla ruokittu-
jen eläinten lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita. Myös 
ilmaston kannalta yhteyttäminen on tärkeä reaktio, sillä 
yhteyttämisessä kasvi sitoo ilmakehän hiilidioksidia 
sokeriin ja sitä myötä myös muihin yhdisteisiin. Kun 
kasvi kasvaa, se sitoo yhteyttämisessä enemmän hiili-
dioksidia kuin mitä sen soluhengityksessä vapautuu ja 
kasvava kasvi toimii hiilinieluna.

Puuaines toimii myös hiilivarastona sen kaatamisen 
jälkeen. Fotosynteesissä osa muodostuvasta sokerista 
kuluu puun omien elintoimintojen ylläpitoon, kunnes 
soluhengityksessä sokeri reagoi hapen kanssa muo-
dostaen jälleen hiilidioksidia ja vettä. Muu sokerin 
hiili siirtyy joko maaperään tai jälsiin, joka aiheuttaa 
puun paksuuskasvun. Jälsikerroksessa hiili säilyy myös 
puun varastossa siihen asti, kun puu palaa nopeasti tai 
hitaasti, eli lahoaa. 

Termistöä ja eri termien eroa

Seuraavat puuhun liittyvät termit on tarkistettu Tieteen 
termipankista: www.tieteentermipankki.fi . 

Hiilinielu on ekosysteemi tai sen osa, jossa tapahtuvat 
prosessit sitovat ilmakehän hiilidioksidia orgaanisten 
aineiden muodostamaksi hiilivarastoksi. Hiilivarastoja 
ovat kaikki yhteyttäviä eliöitä (pääasiassa syanobaktee-
reja, leviä ja kasveja) sisältävät ekosysteemit ja eliöyhtei-
söt. Maapallon mittakaavassa keskeisiä hiilinieluja ovat 
valtameret, suot ja laajat metsäalueet, kuten sademetsät. 
Sanan laajemmassa merkityksessä hiilinielua käytetään 
käsittämään myös muita kasvihuonekaasuja.

Nila on putkilokasvien  johtosolukoihin  kuuluva 
solukko, jonka tehtävä on kuljettaa yhteyttämistuotteita. 
Nila muodostuu useista erilaisista solutyypeistä. Koppi-
siemenisillä tällaisia ovat siiviläputket, nilatylppysolut, 
seurasolut ja nila- eli niinisyyt. Paljassiemenisillä nila 
on yksinkertaisempi, ja niillä on siiviläputkien sijasta 
erillisiä siiviläsoluja jonossa.

Jälsi on puun ja nilan välissä oleva kasvusolukko, joka 
saa aikaan sekundaarisen paksuuskasvun. Jälsikerros 
aiheuttaa puuvartisten kasvien sekundaarisen paksuus-
kasvun, kerroksen solut jakautuvat tuottaen uutta puuta 
sisäänpäin ja uutta nilaa ulospäin. Ilmastossa, jossa 
esiintyy voimakasta ja säännöllistä vuodenaikaisvaih-
telua, kuten Suomessa, jälsi toimii vain kasvukaudella, 
mikä on nähtävissä vuosilustoissa.

Happamuudesta ja pH:sta

Happamuudella tarkoitetaan liuoksessa olevien positii-
visesti varautuneiden vetyionien (H+ ) määrää. Hapot 
ovat aineita, jotka lisäävät H+ -ionien määrää ja emäk-
set puolestaan alentavat sitä. Happamia ja emäksisiä 
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yhdisteitä löytyy runsaasti luonnosta sekä ihmisen 
valmistamista kemikaaleista. Voimakkaan happamat 
ja emäksiset aineet ovat vaarallisen syövyttäviä. Hap-
pamuutta mitataan pH-asteikolla, jossa pH vaihtelee 
välillä 1-14. Asteikolla pH = 7 on neutraali, eli ei hapan 
eikä emäksinen, pH > 7 on emäksinen. pH-asteikko on 
logaritminen, mikä tarkoittaa sitä, että pH-asteikolla 
yhden yksikön ero happamuudessa on tosiasiassa kym-
menkertainen ero. Tislattu vesi on neutraalia. Ihmisen 
veri on lievästi emäksistä (pH noin 7,4), samoin meri-
vesi (pH 8). Suurin osa kodin pesuaineista on joko lie-
vän emäksisiä tai vahvoja emäksiä. Suurin osa erilaisista 
ruuista ja juomista on happamia (esimerkiksi maidon 
pH on 6,5 ja appelsiinimehun 3,5), ja ihmisen maha-
hapot ovat väkevää happoa (pH 2). Myös sadevesi on 
luonnollisesti hieman hapanta, sillä ilman hiilidioksidi 
liukenee siihen muodostaen hiilihappoa. Happamista 
sateista puhutaan, jos sateen pH on alle 5,6. Happamia 
sateita syntyy, kun teollisuuden typpi- ja rikkipäästöt 
happamoittavat sadevettä normaalia happamammaksi. 
Aineen happamuus voidaan todeta erilaisilla indikaat-
toreilla, jotka perustuvat siihen, että liuoksen happa-
muus saa indikaattorin, kuten pH-paperin värin vaih-
tumaan. Indikaattori ei kerro tarkkaa pH-arvoa, vaan 
pH-arvon likiarvon. 

Hyviä linkkejä ja lisäluettavaa:

www.hiilipuu.fi/ 

smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

www.puuinfo.fi/puutieto/ymp%C3%A4rist%C3%B6-
ja-resurssitehokkuus/puurakenteissa-hiili-
s%C3%A4ilyy-pitk%C3%A4%C3%A4n-0
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KÄSITYÖT 
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu ala- ja yläkoululaisille, 
sekä 2. asteelle

Oppitunnin tavoitteet

Suunnitella muotoilu huomioiden uusi tuote puusta 
korvaamaan jotain muovista valmistettavaa tuotetta. 

Tarvittavat välineet

• Erilaisia papereita

• Erilaista puutavaraa

• Liimaa / kuumaliimaa

• Maalarinteippiä

• Erilaisia työkaluja, kuten sahoja, poria, tms.

• Kirjoitusvälineet

Vinkkejä

Jos koululla on vähän askartelutarpeita, puutavarat 
voi koostaa kierrätysmateriaaleista, kuten kartonkitöl-
keistä, paperikeräyksestä, vessapaperirullista, yms. 

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN
Intro (5 min)

Pyydä oppilaita pohtimaan parin kanssa tai yksin:

1. Mitä kaikkea puusta valmistetaan?

2. Mitä puusta valmistettua näet ympärilläsi?

3. Mihin muuhun puuta käytetään kuin tavaroihin?

Käykää yhdessä kysymykset läpi. 

Läpikäynnissä on hyvä korostaa puun monipuolisuutta 
rakennusmateriaalina ja sitä, että monet yllättävät asiat 
ja esineet sisältävät puuta.

Puuinnovaation valmistaminen (60-75 min)

Oppilaiden tehtävänä on valmistaa puutuote, joka kor-
vaa jonkun aiemmin eri materiaalista tehdyn tuotteen. 
Tuote voi olla myös täysin uusi keksintö, esimerkiksi 
jokin tulevaisuuden tuote, joka valmistetaan puusta. 

Oppilaiden tulee pohtia tuotteen valmistusta myynnin 
kannalta: millainen tuote myy? Miten tuote tulisi muo-
toilla, tai millaisia muotoilullisia seikkoja on hyvä huo-
mioida, jotta tuote myisi? Minkälainen ulkoasun tulisi 
olla? Mikä olisi myyvä nimi tuotteelle?

Projekti tehdään pienissä 2-3 hengen ryhmissä. Ensin 
tuotteesta tehdään alustavaa suunnittelua paperille. 
Lyhyen suunnittelun jälkeen käydään pyytämässä 
palautetta joko opettajalta tai muilta luokkakavereilta. 

Miten suunnitelmaa tulisi muuttaa tai kehittää?

Seuraavaksi oppilaat valmistavat tuotteen erilaisista 
puumateriaaleista. Valmistettava tuote voi olla pienois-
malli, suurennos tai vastata samaa kokoa. Rakentaessa 
voi pohtia myös kiinnikemateriaaleja. 

Rakentaessa ei välttämättä saa kaikkia haluttuja värejä 
tai ominaisuuksia muodostettua, mutta niistä voi ker-
toa esittelyn yhteydessä.

Puuinnovaation esittely ja tunnin lopetus  
(15-25 min)

Lopuksi kaikki pienryhmät esittelevät oman tuotteensa. 
Mitä tuotteella tehdään, ja minkä takia kyseinen tuote 
kannattaisi ostaa vastaavan muusta materiaalista val-
mistetun sijaan? Oppilaat voivat kertoa myös niistä 
ominaisuuksista, joita ei prototyyppiin pystytty toteut-
tamaan. Esityksen jälkeen muut voivat antaa kannus-
tavaa palautetta: mikä heidän mielestään tuotteessa ja 
esityksessä oli hyvää? Puuttuiko tuotteesta jokin omi-
naisuus, tai vetoaisiko se enemmän toisen näköisenä? 

Tunnin lopuksi on hyvä keskustella oppilaiden kanssa 
suunnitteluprosessista. Oliko jokin suunnitteluproses-
sissa hankalaa? Entä helppoa? Muuttaisivatko oppilaat 
jotain suunnitteluprosessista?

Suunnitellut tuotteet voi koota näyttelyksi, tai raken-
netut tuotteet voi kierrättää mahdollisuuksien mukaan 
uusiokäyttöön.



32

LISÄTEHTÄVÄ: 
Puuta sisältävien tavaroiden tunnistus 

Tämän tehtävän voi tehdä kotitehtävänä tai ajan salli-
essa.

Tutki oheista piirroskuvaa ja täytä tyhjät kohdat / 
pohdi, mitkä asiat on valmistettu puusta. Kuvan voi 
myös värittää. 

Vastaukset piirroskuvaan:

• Ikkunasta näkyvä puu 

• Ikkunasta näkyvän terassin muovia ja puuta  
 yhdistävät komposiittilaudat 

• Takassa palavan tulen polttopuut 

• Silmälasien sangat 

• Viskoosivaate: viskoosi on muuntokuitu,  
 jota valmistetaan koivusta sekä kuusesta  
 tehdystä selluloosasta.

• Nallekarhun tassussa oleva kipsi. Puukipsi  
 valmistetaan puuhakkeesta ja biohajoavasta  
 muovista, ja sitä käytetään nykyään kaikissa  
 Suomen sairaaloissa.

• Nallekarhun vieressä oleva pihkavoidepurkki.  
 Puiden erittämä pihka edistää haavojen  
 paranemista sekä estää mikrobien kasvua.  
 Pihkavoidetta on käytetty vuosisatojen ajan  
 haavojen hoitoon. 

• Lattialla olevan kaninhäkin pohjalla oleva  
 kuivikekutteri. Kuivikekutteri on tehty puiden  
 käsittelyssä ylijääneistä höylälastuista. 

• Nenäliinapaketti tai talouspaperirulla.  
 Kotitalouksien pehmopaperi on yksi  
 suurimmista sellun käyttökohteista. Sellua   
 tehdään kotimaisesta puusta.

• Ksylitolipurkka. Ksylitolin raaka-ainetta  
 ksylaania kerätään koivuista. Ksylitolipurukumin  
 käyttö edistää tutkitusti hampaiden terveyttä.

• Pahvinen kahvikuppi. Pahvi tehdään sellusta.

• Maitopurkin purkki. Pahvi tehdään sellusta. 

• Ketsuppi. Ketsupissa on käytetty liukosellua,  
 josta tehdään lisäaineita elintarvikkeisiin. Näitä  
 yleisiä lisäaineita käytetään esimerkiksi  
 hyytelöimään tai sakeuttamaan elintarvikkeita.

• Lompakosta pilkistävät setelit (joissa  
 älyominaisuuksia). Paperille voidaan  
 painaa sähköisiä virtapiirejä, jolloin paperi  
 saa älyominaisuuksia. Tulevaisuudessa paperista  
 voidaankin valmistaa esimerkiksi älykkäitä  
 pakkauksia. 

• Taulu seinällä. Monia koriste-esineitä, kuten  
 tauluja, valmistetaan puusta. Eri puulajit  
 näyttävät erilaisilta, ja etenkin visakoivu on  
 kysyttyä materiaalia koriste-esineiden  
 valmistuksessa. Visakoivua myydäänkin  
 kilohinnalla puukaupassa yleisen kuutiohinnan  
 sijasta. 

• Tiede-lehti ja kirjahyllyn kirjat. Paperi tehdään  
 sellusta.

• Kirjahylly. Puusta valmistetaan paljon kalusteita.  
 Kalusteet voidaan tehdä käyttötarkoituksesta  
 riippuen esimerkiksi kokopuusta, vanerista tai  
 lastulevystä.

• Vanerinen tuoli. Vaneri tehdään ohuesta  
 puuviilusta liimaamalla niitä päällekkäin ristiin,  
 jolloin saadaan erittäin kestävä levymäinen  
 tuote.

• Kodin seinä. Puuta käytetään rakentamiseen  
 tavallisina hirsinä sekä muun muassa ristiin  
 liimattuna massiivipuuna. 
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Lisätietoa opettajalle

Puuta materiaalina käytetään monipuolisesti mitä 
erilaisimpiin tarkoituksiin. Puusta saadaan mm. lau-
taa ja kuitua, josta tehdään paperia. Miksi puu on 
hyvä raaka-aine? Puu kasvaa hyvin Suomessa. Se on 
monipuolinen raaka-aine, josta voidaan valmistaa 
pakkausmateriaaleja, kangasta, rakennusmateriaaleja 
sekä kemikaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja 
terveellisiä käyttäjälleen. Puu kasvaa lähellä, eikä sitä 
tarvitse tuoda Suomeen pitkien matkojen takaa. Puuta 
on miellyttävä koskettaa, jolloin sen käyttö esimerkiksi 
huonekaluissa ja tarvikkeissa on perusteltua. Lisäksi 
puusta tehdyt tarvikkeet toimivat hiilivarastona, sekä 
korvaavat fossiilisista polttoaineista jalostettuja mate-
riaaleja, mikä on tärkeää ilmaston kannalta. Puusta 
voidaan myös tehdä nykytekniikalla monia ihmisille 
elintärkeitä tuotteita, kuten lääkkeitä ja ruokaa.

Muotoilukasvatuksesta löytyy hyvää lisätietoa 
Opinkirjolta: opinkirjo.fi/materiaalit/muotoiloa-
opettajan-opas-muotoilukasvatukseen/
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LIIKUNNALLINEN METSÄVIERAILU 
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu alakoulun 1.-6.-luokkalaisille ja 
yläkoululaisille

Oppitunnin tavoitteet  

Metsävierailun tavoitteena on syventää eri aineiden 
oppitunneilla käsiteltyä metsäteemaa, saada oppilaat 
huomaamaan puun monipuolisuus ympärillämme ja 
kehittää oppilaiden luontosuhdetta liikunnallisten teh-
tävien, aistiharjoitusten ja pienten tutkimusten avulla. 

Tarvittavat välineet  

Tarkista kunkin tehtävän kohdalta erikseen.

Vinkkejä 

Metsävierailun tehtävät on jaettu alakouluun sovel-
tuviin ja yläkouluun soveltuviin tehtäviin. Jaottelusta 
huolimatta iso osa tehtävistä sopii hyvin sekä ala- että 
yläkouluun. Suurin osa tehtävistä on toteutettavissa 
monenlaisissa retkikohteissa metsistä puistoympäris-
töihin. Tehtäviä voidaan myös soveltaa rastitehtävinä 
vaikkapa metsäsuunnistuksessa. 

YHTEINEN ALOITUS KAIKILLE

Vinkki: aloituksen voi tehdä jo edellisellä tunnilla.

Kerro oppilaille, että pian lähdetään metsään tai puis-

toon kävelylle. Jaa oppilaat 2-4 hengen ryhmiin keskus-
telemaan asenteista asuinympäristöä ja metsää kohtaan. 
Pohdintakysymyksiä ryhmille:

• Millaisella asuinalueella asut? Onko lähellä metsää  
 tai puustoa?

• Onko luonnon lähellä oleminen sinulle tärkeää?  
 Miltä sinusta tuntuu metsässä ollessa? Entä kau- 
 pungissa?

• Miten luonto näkyy jokapäiväisessä elämässäsi?  
 Asutko puistoisella alueella tai metsän vieressä?  
 Asutko puutaloalueella tai onko asuinympäristös- 
 säsi paljon puita? 

Oppilaat voivat suorittaa myös maantiedon tunnin 
osana olevan metsäsuhdetestin. 

Pyydä oppilaita tutustumaan ympäristöönsä jo matkalla 
metsävierailulle. Kuinka paljon matkalla näkyy erilaisia 
puita tai miten puu näkyy kaupungissa? 

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN 
- tehtäviä alakoulun metsävierailuun

Alla olevista tehtävistä voi koota ryhmälle sopivan 
kokonaisuuden. 

Tunnista tunnustellen (15 min)

Tarvikkeet: Huiveja tai pipoja silmien peittämiseen, 
Betulasta Pinukseen -puulajikortit. 

Jaa oppilaat pareihin. Parista toinen peittää ensin sil-
mänsä huivilla tai pipolla. Toinen parista pyöräyttää 
sokkona olevan muutaman kerran ympäri ja kuljettaa 
hänet varovaisesti valitsemansa puun luokse. Sok-
kona oleva saa hetken aikaa tunnustella, koputella ja 
tuoksutella puuta. Pari kuljettaa sokon lopuksi jälleen 
aloituspaikkaan ja pyöräyttää hänet muutaman ker-
ran ympäri. Tämän jälkeen silmiä peittävän huivin tai 
pipon saa ottaa pois. Tehtävänä on arvata mikä puu oli 
tunnustelun kohteena. Sen jälkeen rooleja vaihdetaan. 
Lopuksi määrittäkää Betulasta Pinukseen -puulajikort-
tien avulla, minkä lajisia puut olivat. 

Betulasta Pinukseen -puulajikortit löytyvät Metsäyh-
distyksen verkkosivuilta tulostettavaksi: smy.fi/materi-
aali/puutehtavakortit/

Metsän tuoksucocktail (15 min)

Tarvikkeet: Pahvimuki jokaiselle oppilaalle

Jaa jokaiselle oppilaalle pahvimuki. Ohjeista oppilaat 
haistelemaan metsän tuoksuja ja keräämään pahvi-
mukiin itseä miellyttävistä aineksista tuoksucocktail. 
Oppilaiden kanssa on hyvä käydä läpi, mitä metsässä 
saa kerätä, ja mitä ei. Jokamiehenoikeuksien mukaan 
esimerkiksi käpyjä, oksia, kuusen kerkkiä tai kaarnaa ei 
saa kerätä elävästä puusta ilman maanomistajan lupaa. 
Sen sijaan maahan pudonnutta kaarnaa, käpyjä ja oksia 
sekä marjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja saa 
kerätä vapaasti. Oppilaat voivat keksiä tuoksucocktailil-
leen nimen ja tuoksuja, ja niiden raaka-aineita voidaan 
yhdessä arvuutella ja tunnistaa. 
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Maalaa äänimaisema (15-20 min)

Tarvikkeet: Maalausvälineet

Jaa oppilaille maalausvälineet ja ohjeista oppilaat etsi-
mään mukava istumapaikka lähimaastosta. Oppilaiden 
tehtävänä on kuunnella ensin silmät suljettuina metsän 
ääniä ja maalata sitten kuulemansa äänimaisema pape-
rille. Oppilaille on hyvä painottaa, että äänimaisema 
saa olla abstrakti. Jos kuulee linnun laulua, ei tarvitse 
maalata mustarastasta, vaan voi miettiä, minkä värinen 
ja muotoinen ääni omasta mielestä on. Äänimaisemista 
voidaan retken jälkeen koota pieni taidenäyttely luokan 
seinälle. 

Värikäs metsä (15 min)

Tarvikkeet: Monen värisiä paperilappuja tai seinämaa-
lien värikarttoja ja väriliuskoja. 

Jaa oppilaat pareihin tai pienryhmiin ja anna jokaiselle 
ryhmälle muutama eri värinen paperilappu, väriliuska 
tai värikartta. Kerro oppilaille, että ryhmän tehtävänä 
on etsiä metsästä lappujen värisiä asioita. Tehtävässä 
huomataan, että metsässä on muitakin värejä kuin vih-
reä, ruskea ja harmaa, ja värisävyjen skaala on valtaisa. 
Löydetyt esineet voidaan järjestää lopuksi yhteiselle 
vaalealle alustalle, kuten liinalle tai lakanalle sateenkaa-
ren värijärjestykseen. 

Luokittele ja lajittele lehtiä (15-20 min)

Tarvikkeet: Eri puulajien lehtiä ja neulasia tai kuvia 
lehdistä pienissä pusseissa tai kirjekuorissa, A3-paperia 
alustoiksi. 

Jaa oppilaat pareihin tai pienryhmiin ja anna jokaiselle 
ryhmälle lajitelma erilaisia lehtiä ja neulasia pusseissa 
tai kirjekuorissa ja A3-paperi alustaksi. Jos metsässä 
on useampia puulajeja ja paljon lehtiä maassa, oppilaat 
voivat ensin itse kerätä mahdollisimman monta eri-
laista lehteä pienryhmälleen. 

Anna oppilaille ohjeeksi lajitella lehdet:

• Pienimmästä suurimpaan

• Ohuimmasta paksuimpaan

• Vaaleimmasta tummimpaan

• Yksinkertaisimmasta mutkikkaimpaan 
 
Anna oppilaille ohjeeksi luokitella lehdet:

• Lehden reunan mukaan

• Lehdyköiden määrän mukaan

• Lehden muodon mukaan

• Omalla valitsemallaan tavalla

Vinkki: Lehtiä voidaan käyttää myös erilaisissa ryh-
mäjakotilanteissa. Opettajalla voi olla eri puiden lehtiä 
säkissä. Oppilaat arpovat itselleen lehden ja saman lajin 
arponeet muodostavat pienryhmän.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN 
- tehtäviä yläkoulun metsävierailuun

Alla olevista tehtävistä voi koota ryhmälle sopivan 
kokonaisuuden.

Metsätyypin määritys (10 min) 

Kerratkaa Suomen metsätyypit oppilaiden kanssa. 
Suomen metsät jaetaan karkeasti kuiviin kankaisiin, 
tuoreisiin kankaisiin ja lehtoihin. Metsätyyppi mää-
ritetään kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajien avulla. 
Metsätyyppiin vaikuttavat alueen kasvupaikkatekijät eli 
maaperä, vesi, valo ja lämpö. 

Jaa ryhmä 3-4 hengen pienryhmiin. Jokainen pien-
ryhmä tekee määrityskaavion avulla metsätyypin 
määrityksen. Lopuksi luokka kootaan yhteen ja kes-
kustellaan, mihin metsätyyppiin pienryhmät päätyivät. 
Mikäli määritykset eroavat, voidaan keskustella siitä, 
miten ryhmät päätyivät tiettyyn metsätyyppiin, ja mitä 
haasteita metsätyypin määritykseen liittyy. 

Metsätyypin määrityksessä voidaan käyttää Betulasta 
Pinukseen -tehtäväkorttien mukana tulevaa määritys-
kaaviota. smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

Lisätehtävänä oppilaat voivat määrittää, missä sukkes-
sion eli elinkaaren vaiheessa metsä on tällä hetkellä, ja 
mikä on metsän valtapuulaji. 

Puulajien määrityksen apuna voidaan käyttää Betulasta 
Pinukseen -tehtäväkorttien puulajikortteja.
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Metsätyypin määrityskaavio: 

Lähde: https://smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/
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Mittaa metsää -tehtävät (30-45 min)

Jaa oppilaat 3-4 hengen pienryhmiin ja anna ryhmille 
ohjeet mittausten tekemiseen, tutkimuslomakkeet 
(liitteenä tehtävän lopussa) ja tarvikkeet: mittanauha, 
muistiinpanovälineet, laskin, metrin mittainen suora 
keppi ja relaskooppi. 

Puun iän määritys 

Nuoren männyn iän määrittäminen

Etsi nuori mänty, josta pystyt laskemaan oksakiehkurat. 
Mänty kasvattaa aina yhden oksakiehkuran vuodessa, 
joten kiehkuroiden määrästä voidaan päätellä männyn 
ikä. Oksakiehkuroiden määrään lisätään viisi vuotta, 
koska puu on pudottanut pois ensimmäisten vuosien 
oksat. 

1. Minkä ikäisen puun löysit? Täytä vastaus  
 tutkimuslomakkeelle. 

2. Onko puu nuorempi, vanhempi vai saman  
 ikäinen kuin sinä? 
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Puun kaatoiän määrittäminen kannosta

Etsi maastosta kanto, josta näet vuosirenkaat. Pituus-
kasvun lisäksi puun runko kasvaa paksuutta. Paksuutta 
kertyy yksi vuosirengas yhdessä vuodessa. Vuosirengas 
koostuu vaaleasta osasta eli kevätpuusta ja tummasta 
osasta eli kesäpuusta. Puun kasvu on voimakasta 
keväällä ja alkukesästä, mutta hidastuu loppukesää 
kohden, mistä syntyvät vuosirenkaan eri väriset osat. 
Puu aloittaa ensin pituuskasvun touko-kesäkuussa, 
paksuuskasvun kesä-heinäkuussa ja lopettaa kasvun 
jo elokuussa. Talvella puun kasvu pysähtyy. Vanhim-
mat vuosirenkaat sijaitsevat kannon keskiosassa ja 
viimeisimmät vuosirenkaat lähellä puun kuorta. Vuosi-
renkaiden leveys kertoo kyseisen vuoden sääoloista ja 
puun kasvutilasta. Lämpimänä ja aurinkoisena kesänä 
vuosirengas kasvaa leveäksi, koska silloin puu yhteyttää 
voimakkaammin ja sitoo runsaasti ilmakehän hiiltä.  

1. Arvioi puun kaatoikä laskemalla vuosiren- 
 kaiden määrä. Kirjoita kaatoikä tutkimus- 
 lomakkeelle. 

2. Etsi kannosta oma syntymävuotesi. 

3. Kuka oli Suomen presidentti silloin,  
 kun puu syntyi?

Lähde: https://www.needpix.com/photo/1303631/tree-ring-age-growth-concentric-log-free-pictures-free-photos-free-image
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Puun halkaisija, pituus ja tilavuus

Valitkaa ryhmänne kanssa puu. Puu voi olla havupuu 
tai lehtipuu. Kirjatkaa tutkimanne puun laji tutkimus-
lomakkeelle. 

Puun ympärysmitta ja halkaisija

Kierrä mittanauha puun ympäri rinnan korkeudelta 
(130 cm korkeudelta). Kirjaa tulos taulukkoon. Laske 
puun halkaisija (ympärysmitta/3.14) ja kirjaa tulos tau-
lukkoon. 

Puun korkeuden mittaaminen kaatomenetelmällä

Alkuperäinen ohje: frantic.s3.amazonaws.com/
smy/2014/10/Mets%C3%A4nmittausohjeet.pdf

Mittaaminen: 

1. Asetu seisomaan sellaiseen kohtaan, josta  
 näet hyvin sekä puun tyven että latvan. Jos  
 puu todella kaadettaisiin sinusta katsoen  
 sivulle, niin sinun pitäisi nähdä myös  
 kaadetun puun latva. Etäisyys puusta voi  
 aluksi olla 20 - 30 metriä. Pyydä työpariasi  
 menemään puun tyvelle.

2. Ojenna käsivartesi suoraksi. Pidä keppi  
 ojennetussa kädessä täysin pystysuorassa. 

3. Siirry niskaa liikuttamatta sellaiselle etäisyy- 
 delle puusta, että puu näyttää olevan kepin  
 mittainen. Tällöin puun latva näyttää olevan  
 kepin yläpäässä ja puun tyvi kepin alapäässä,  
 peukalosi kohdalla. Pidä keppi koko tähtää- 

 misen ajan pystysuorassa ja käsivarsi  
 suorana. Vaihtoehtoisesti voit siirtymättä  
 paikaltasi muuttaa käden paikkaa kepissä  
 eli kepin ”pituutta”. Varsinkin tässä ja  
 kahdessa seuraavassa vaiheessa tehdyt  
 virheet pilaavat tuloksen.

4. ”Kaada” puu: Käännä keppi vaakasuoraan  
 siten, että kepin alapää (josta pidät kiinni)  
 pysyy koko ajan paikallaan puun tyven  
 kohdalla ja kepin yläpää (joka näytti olevan  
 puun latvan kohdalla) näyttää kaatuvan  
 vaakasuoraan maahan. Jos et paikaltasi  
 näe mihin latva ”kaatuisi”, niin muuta paik- 
 kaa. Harjoituksissa voi käyttää vertausta peu- 
 kalosta ikään kuin saranana, jonka varassa  
 puu ja sitä esittävä keppi kaatuvat. Sarana  
 kääntyy mutta ei liiku paikaltaan.

5. Pyydä työpariasi siirtymään ”kaadetun” puun  
 latvan kohdalle. Kun latvankärjen tarkka  
 kohta on löytynyt, pyydä pariasi mittaamaan  
 askelilla ”kaadetun” puun pituus eli etäisyys  
 puun tyvelle.

Kirjatkaa tulos taulukkoon. 
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Puun tilavuuden laskeminen: 

Katso puusi tilavuus taulukoista. Jos puusi on suurempi, käytä laskukaavaa: halkaisija metreinä x halkaisija metreinä x puun korkeus metreinä x 0,4 = vastaus 

kuutiometreinä (m3). Kirjatkaa tulos taulukkoon. 

virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/metsan_mittaus/ 
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Puun tilavuuden laskeminen: 

Katso puusi tilavuus taulukoista. Jos puusi on suurempi, käytä laskukaavaa: halkaisija metreinä x halkaisija metreinä x puun korkeus metreinä x 0,4 = vastaus 

kuutiometreinä (m3). Kirjatkaa tulos taulukkoon. 

virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/metsan_mittaus/ 
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Relaskooppi 

Kuvat muokattu alkuperäisestä: smy.fi/wp-content/
uploads/2014/10/Visaisia-tehtavia-opettajanversio.pdf 

Relaskooppi on metsäammattilaisten työväline. Sillä 
määritetään puuston pohjapinta-ala hehtaarilla  
(m²/ha). Pohjapinta-ala tarkoittaa neliömetrimäärää, 
joka saataisiin, jos metsän puut kaadettaisiin hehtaarin 
alueelta 130 cm korkeudelta ja kannot kerättäisiin vie-
rekkäin. 

Mittaus: 

1. Valitkaa paikka, jossa suoritatte mittauksen. 
Ryhmästä jokainen voi tehdä oman mittauksen 
samalla paikalla tai jokainen voi valita oman 
paikan. 

2. Pidä relaskoopin narun päätä kädellä vasten 
poskeasi. Suorista naru toisella kädellä ja pidä 
relaskooppia suoraan silmiesi edessä. 

3. Sulje toinen silmäsi ja käänny paikoillasi yksi 
kierros itsesi ympäri samalla laskien puut, joiden 
runko täyttää relaskoopin kolon eli hahlon. Jos 
puu on hahloa kapeampi, sitä ei lasketa. Jos puu 
on juuri ja juuri hahlon levyinen, se lasketaan 
puolikkaana puuna. 

4. Saamasi luku on puuston pohjapinta-ala hehtaa-
rilla tässä kyseisessä metsässä. Voitte laskea kes-
kiarvon ryhmäläistenne mittauksista tai yhteisen 
keskiarvon kaikkien pienryhmien mittauksista. 

                    

                                                                                     
1/2
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Jokamiehenoikeudet (20-30 min)

Kullekin pienryhmälle arvotaan jokamiehenoikeus. 
Pienryhmien tehtäväksi annetaan suunnitella viiden 
minuutin aikana lyhyt näytelmä liittyen arvottuun 
jokamiehenoikeuteen. Näytelmän tarkoitus on opettaa, 
miten metsässä toimitaan jokamiehenoikeuksia nou-
dattaen. Vaihtoehtoisesti näytelmät voidaan toteuttaa 
myös pantomiimina, jolloin muiden pienryhmien teh-
tävänä on yrittää arvata mistä jokamiehenoikeudesta 
on kyse. 

Vinkki: Lisätehtävänä tai kotitehtävänä oppilaille voi 
antaa pohdittavaksi keksiä jokamiehenoikeuksille uusi 
sukupuolineutraali nimiehdotus. 

Lisätehtävä: Relaskoopin askartelu

Tarvikkeet: mitta, kynä, sakset, pahvia/vanhoja 
maitotölkkejä, narua. 

Toteutus: Leikkaa pahvista pieni, noin 2 cm x 2 cm tai 
3 cm x 3 cm neliö. Mittaa, merkitse ja leikkaa tarkasti 
neliön ylälaitaan yhden senttimetrin mittainen kolo eli 
relaskoopin hahlo. Tee pahvin keskelle reikä. Tee narun 
toiseen päähän suuri solmu ja vedä toinen pää pahvin 
reiästä läpi niin, että toinen pää ei pääse läpi. Mittaa 
narusta nyt tarkasti 50 senttimetriä ja katkaise naru 
siltä kohdalta. Relaskooppisi on nyt valmis. 
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Tutkimuslomake

Ryhmäläisten nimet:

Mittaa metsää  
-tehtävät

Mittauksen tulos Muut huomiot

Nuoren männyn ikä

Kaadetun puun kaatoikä

Tutkittava puu (lajinimi)

Puun ympärysmitta (cm)

Puun halkaisija (cm)

Puun korkeus (m)

Puun tilavuus (m3)

Relaskooppi- 
mittaukset

Mittauksen tulos Muut huomiot

Puuston pohjapinta-ala 
(m2 / ha)

Puuston pohjapinta-ala 
(m2 / ha)

Puuston pohjapinta-ala 
(m2 / ha)

Puuston pohjapinta-ala 
(m2 / ha)

Keskiarvo pohjapin-
ta-alasta (m2 / ha) 
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Lisätietoa opettajalle

Lisätietoa metsätyypeistä: virtuoosi.pkky.fi/
metsaverkko/metsaekologia/metsatyypit/metsatyypit.
htm 

Puuston mittaaminen antaa metsän omistajalle tärkeää 
tietoa metsän kasvusta, harvennustarpeesta ja rahalli-
sesta arvosta. Lisätietoa metsän kasvatuksesta, metsän 
mittaamisesta ja relaskoopin käytöstä: 

www.puuntuottaja.com/puustontilavuuden-
maarittaminen-relaskoopin-ja-kepin-avulla/

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsavarat-
ja-metsasuunnittelu/metsien-inventoinnin-ja-
suunnittelun-menetelmat/

youtu.be/0G75SfnDZtk 

Liikunnallisia tehtäviä ja aktiviteetteja voi etsiä lisää 
esimerkiksi alla olevista lähteistä:

www.liikkuvakoulu.fi/ 

www.suomenlatu.fi/media/luontoliikuntaa.pdf 

smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/ 

Lisätietoa jokamiehenoikeuksista: 

www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet

Lähteet:

smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtuaalimetsa/ 
122_metsatyypit.html

virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/metsaekologia/
metsatyypit/metsatyypit.htm

www.heureka.fi/puutapaivittain-ohjeet/

virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/metsan_mittaus/
puun_tilavuus/tehtavat.htm

hsmy.fi/wp-content/uploads/2014/10/Visaisia-
tehtavia-opettajanversio.pdf

frantic.s3.amazonaws.com/smy/2014/10/
Mets%C3%A4nmittausohjeet.pdf

www.puuntuottaja.com/puustontilavuuden-
maarittaminen-relaskoopin-ja-kepin-avulla/
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MAANTIETO 
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu yläkoululaisille

Oppitunnin tavoitteet 

Metsäteemaisissa tehtävissä harjoitellaan karttatulkin-
taa ja karttojen tekemistä, sekä tutustutaan Suomen 
metsiin, oppilaiden metsäsuhteeseen ja metsien tulevai-
suuteen muuttuvassa ilmastossa. 

 

Tarvittavat välineet 

• Tietokoneet

• Suomen karttoja tulostettuna oppilaille

• Värikynät

Vinkkejä 

Tehtävistä voidaan valita oppitunnille sopivia ikäryh-
män ja aiemmin opiskeltujen asioiden mukaan. Osa 
tehtävistä soveltuu myös kotitehtäviksi.  

Liikunnalliselta metsävierailulta löytyy myös maantie-
toon sopivia tehtäviä.

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN 
 
Intro (5-10 min)

Ennen tehtäviä on hyvä käydä läpi tai kerrata maapallon 
ja Suomen kasvillisuusvyöhykkeet ja tekijät, jotka vai-
kuttavat kasvillisuuteen. 

Metsien maa – Karttatehtävät (30-45 min) 

Tehtävien avulla tutustutaan Paikkatietoikkunaan ja 
Suomen metsiin Luonnonvarakeskuksen metsäkartto-
jen avulla. Jos tehtävä toteutetaan monialaisen oppimis-
kokonaisuuden osana, voidaan karttatehtävien aikana 
tutustua metsäretken alueeseen ennalta tai jälkitehtä-
vänä. Jos retkellä kuljetaan ennalta sovittu reitti, Paik-
katietoikkunan työkaluilla voidaan mitata reitin pituus 
metreissä ja alueen pinta-ala hehtaareissa. Karttakuvat 
voidaan liittää myöhemmin tehtävään raporttiin. Vaih-
toehtoisesti oppilaat voivat tutkia oman kesämökkinsä, 
kodin tai koulun lähimetsää retkipaikan sijaan. 

Avataan oppilaiden koneille näkyviin Paikkatietoikkuna 
osoitteesta kartta.paikkatietoikkuna.fi/. Valitaan vasem-
man reunan valikosta ”Karttatasot” ja ryhmittelyksi 
”Tiedontuottajittain”. Haetaan tiedontuottajista ”Luon-
nonvarakeskus” ja rastitetaan karttatasoista ”Kasvu-
paikka 2017”. Tutustutaan karttaselitteisiin vasemman 
reunan valikosta. Mitä eri värit kartalla merkitsevät? 
Pienennetään kartan mittakaavaa eli zoomataan kuvaa 
niin, että koko Suomi näkyy kuvassa. 

Kysymyksiä: 

1. Kuvaile, millä alueilla on kuivahkoa tai  
 kuivaa kangasmetsää.    

2. Kuvaile, millä alueilla on lehtoa tai  
 lehtomaista kangasmetsää. 

3. Etsi kartalta metsäretken alue. Suurenna  
 mittakaavaa retkipaikalle ja kuvaile,  
 minkälaista metsää paikalla kasvaa. 

Valitaan karttatasoista ”Puuston ikä 2017”. Edellinen 
karttataso ”Kasvupaikka 2017” kannattaa piilottaa näky-
vistä karttatasojen ”Valitut tasot”-lehdeltä. Tutustutaan 
uuden karttatason karttaselitteisiin vasemman reunan 
valikosta. 

Kysymyksiä: 

4. Kuvaile, missä päin Suomea kasvaa yli  
 satavuotiasta metsää.

5. Pohdi, miksi vanhat metsät sijaitsevat juuri  
 sillä alueella.

6. Etsi kartalta metsäretken alue. Kuvaile  
 lyhyesti, minkä ikäistä metsää alueella kasvaa. 

Suomen yleisimmät puulajit ovat mänty (50 % puuston 
tilavuudesta metsämaalla), kuusi (30 %) ja koivu (17 %). 
Vanhempien oppilaiden kanssa vertaillaan eri puulajien 
kasvua Suomessa. Valitaan karttatasoista ”Tilavuus, 
Koivu 2017”, ”Tilavuus, Kuusi 2017” ja ”Tilavuus, Mänty 
2017”. Aiemmin tutkitut karttatasot voidaan poistaa 
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näkyvistä. Pienennetään jälleen kartan mittakaava kat-
tamaan koko Suomi ja tutustutaan vasemman reunan 
valikosta karttaselitteisiin. 

Tehtäviä:

8. Avaa vasemman reunan ”Karttatasot”   
 -valikon kautta ”Valitut tasot” -välilehti.  
 Vertaile männyn, kuusen ja koivun kas-  
 vualueita piilottamalla tasoja silmä-kuvak- 
 keilla. Minkä puulajin metsät loppuvat   
 ensimmäisenä etelästä tultaessa?  
 Mikä puulaji loppuu seuraavana pohjoisem- 
 maksi mentäessä? Entä mikä puulaji viihtyy  
 pohjoisimpana? 

9. Selvitä oheisen artikkelin avulla tai muusta  
 lähteestä, mitä tarkoittavat seuraavat termit:  
 historiallinen puuraja, puulajiraja, puuraja,  
 biologinen metsäraja, taloudellinen metsäraja.  
 www.metsatieteenaikakauskirja.fi/ 
 pdf/article6293.pdf

Arvokas metsä (30 min)

Metsät ovat Suomessa tärkeä luonnonvara ja elinkeino. 
Metsä voidaan nähdä sekä aineellisena että aineetto-
mana luonnonvarana. Metsä tuottaa aineellisia raa-
ka-aineita teollisuudelle ja kerättävää marjastajille ja 
sienestäjille, mutta lisäksi se tarjoaa hyvinvointia ja 
viihtyisän ympäristön metsässä kulkijoille. Aineellisena 
luonnonvarana metsä on uusiutuva, mutta vain, jos sitä 
hoidetaan oikein. Suomessa metsien käyttöä säädellään 

metsälain, luonnonsuojelulain ja metsien käsittelysuo-
situsten avulla. Laki esimerkiksi vaatii metsänomistajaa 
huolehtimaan, että hakkuiden jälkeen alueelle kasvaa 
uutta metsää. 

Metsien omistajille metsät toimivat elinkeinona. Suo-
men metsistä 60 % on yksityisten omistajien eli tavallis-
ten ihmisten ja perheiden omistuksessa. Yksityisiä met-
sänomistajia arvioidaan olevan jopa 600 000. Toiseksi 
suurin omistaja on valtio (25 %) ja loput ovat yhtiöiden, 
seurakuntien ja säätiöiden omistuksessa. Suomen met-
säteollisuus saa 80 % puuraaka-aineestaan yksityisiltä 
metsänomistajilta, mutta jokaisen ei tarvitse kasvattaa 
metsää talousmetsänä. Metsänomistaja päättää itse 
haluaako hän metsältä rahaa, marjoja, maisemaa, luon-
nonsuojelua vai kaikkia yhdessä. 

Metsien avulla tuotetaan puuta, jota voidaan käyttää 
teollisuuden raaka-aineena monin tavoin ja moniin tar-
koituksiin. Metsätalous ja metsäteollisuus myös työllis-
tävät suuren määrän suomalaisia erilaisiin työtehtäviin. 
Vuonna 2017 metsät työllistivät lähes 139 000 henkeä. 
Metsätalouden puolella työllisiä on 21 000 ja metsäteol-
lisuudessa 42 000. 

Lähteet: 

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsavarat-
ja-metsasuunnittelu/suomen-metsat-euroopassa-
vuonna-2015/

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/
metsanomistus/

smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/

stat.luke.fi/mets%c3%a4sektorin-
ty%c3%b6voima-2018_fi

www.metsateollisuus.fi/uploads/2017/11/24153814/
Mets%C3%A4teollisuus_taloudjalanj-
yhteenveto_112017.pdf
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TEHTÄVÄT:
Mitä kaikkea puusta voidaan valmistaa?  
(15-20 min) 

Pahvilaatikosta puiseen uurnaan -video:  
youtu.be/8Pvkyu5Kgmc 

Katsotaan Metsäyhdistyksen noin minuutin mittainen 
video kaksi kertaa. Toisella katselukerralla oppilaita 
ohjeistetaan painamaan mieleen, mitä kaikkea puusta 
valmistettua he näkevät videolla. Listataan yhdessä 
keskustellen, mitä puutuotteita oppilaat näkivät ja 
tunnistivat. Opettaja voi näyttää videolta puutuotteita, 
joita oppilaat eivät huomanneet tai tunnistaneet puusta 
valmistetuiksi. Puhutaan metsistä luonnonvarana ja 
elinkeinona. Nuorempien oppilaiden kanssa voidaan 
puhua metsän ”arvosta”. Mikä tekee metsästä arvok-
kaan? Keksivätkö oppilaat metsän aineettomat hyödyt, 
kuten virkistysmahdollisuudet, terveysvaikutukset ja 
monimuotoisuuden? 

Metsäsuhdetesti (20-30 min)

Ohjataan oppilaat tekemään Metsäyhdistyksen Metsä-
suhdetesti osoitteessa metsasuhdetesti.fi/. Testissä on 
13 monivalintakysymystä. Testin tekemiseen kuluu n. 5 
minuuttia. 

Testin tekemisen jälkeen oppilaat vastaavat kysy-
myksiin. 

1. Mitä metsäsuhdetyyppiä edustat testin  
 mukaan?

2. Jos omistaisit (tai omistat) metsää, miten  
 käyttäisit sitä? Tee lyhyt metsäsuunnitelma  
 kuvitteelliselle (tai oikealle) metsällesi.  
 Lisätietoa metsäsuunnitelmasta:  
 www.metsakeskus.fi/metsasuunnitelma

3. Mitä metsäalan ammatteja testi ehdottaa  
 sinulle? Valitse kaksi ammattia. Selvitä ja  
 kerro lyhyesti, mitä työtehtäviä ammatteihin  
 kuuluu. Voit hyödyntää Metsä Puhuu  
 YouTube-kanavan metsäalan ammattilaisten  
 haastatteluja. 

Tulevaisuuden metsä (15 min)

Suomen metsät ovat sopeutuneet kylmään ilmastoon 
ja lumisiin talviin. Luonnonvarakeskus on listannut 
ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Suomen 
metsiin ja metsätalouteen. Tarkastele vaikutuksia ja 
väritä Suomen kartalle valitsemillasi väreillä oma arvi-
osi Suomen kasvillisuusalueista vuonna 2090. Piirrä 
kartalle myös arviosi siitä, missä kulkevat koivun, kuu-
sen ja männyn biologinen metsänraja vuonna 2090. 
Lopuksi lisää kartalle legenda eli karttaselite, jossa sel-
vennät kartalla käyttämiesi värien, viivojen ja muiden 
symbolien merkitykset. Valmistaudu perustelemaan, 
miksi arvioit Suomen metsien näyttävän juuri tältä 
vuonna 2090. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja metsäta-
louteen: 

• Kasvukausi pitenee.

• Puuston kasvu kiihtyy ja puulajisuhteet  
 voivat muuttua.

• Metsätalouden näkökulmasta puun käyttö- 
 mahdollisuudet kasvavat.

• Kasvava puusto sitoo ilmakehästä hiilidioksidia.

• Puiden ja metsäkasvien fenologiassa tapahtuu  
 muutoksia, esimerkiksi tuomen ja mustikan  
 kukinta aikaistuu.

• Ilmakehän kasvava hiilidioksidipitoisuus aikaistaa  
 koivun kasvukauden alkua.

• Puiden talveen valmistautuminen ja keväällä  
 talvilevon purkautuminen voivat häiriintyä.

• Havupuiden taimien selviytyminen talvesta  
 vaikeutuu.

• Lauhan talven jälkeen kuusen kasvu on  
 alkukesällä  heikompaa kuin pakkastalven  
 jälkeisenä kesänä.

• Tulokas- ja vieraslajeja tulee lisää ja niiden  
 selviytymismahdollisuudet paranevat.

• Hyönteisten, kuten kirjanpainajan, aiheuttamat  
 tuhot voivat lisääntyä.

• Sienitaudeista juurikäävän aiheuttama kuusen  
 tyvilaho ja männyn tyvitervastauti voivat lisääntyä  
 ja levitä kohti pohjoista.

• Myrskytuhojen riski kasvaa.

Lähde: www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/
metsat-ja-ilmastonmuutos/
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Lisätietoa opettajalle 

Metsien kasvillisuuteen vaikuttavat voimakkaimmin 
ilmasto ja maaperä, mutta myös ihmisen toiminta. 
Suurin osa Suomea sijaitsee kasvimaantieteellisesti 
pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Vain lounaisin osa 
Suomea kuuluu lauhkean vyöhykkeen sekametsiin. 
Suomen metsät jaetaan karkeasti kuiviin kangasmet-
siin, tuoreisiin kangasmetsiin ja lehtoihin. Lehdoissa 
viihtyvät lähinnä lehtipuut, tuoreilla kankailla kuusi ja 
kuivilla kankailla mänty. Suurin osa metsistä on enem-
män tai vähemmän sekametsiä, joissa valtapuulajin 
lisäksi kasvaa lukuisia muita puulajeja. Metsän eri ikä-
vaiheissa lajisto muuttuu, mikä vaikeuttaa metsätyypin 
määritystä. 

Suomen vanhimmat metsät keskittyvät pohjoiseen. 
Pohjois-Suomen lyhyt kasvukausi hidastaa puiden vuo-
sittaista kasvua, jolloin puut hakataan vasta vanhem-
malla iällä. Toisaalta myös harva asutus ja tiestön puute 
ovat vähentäneet metsien hakkuita. Kolmas syy metsien 
korkealle iälle ovat Pohjois-Suomeen keskittyneet laajat 
suojelualueet ja kansallispuistot. 

Suomen kolmesta yleisimmästä puulajista kuusen met-
säraja sijaitsee eteläisimpänä. Hieman pohjoisempana 
kulkee männyn metsäraja, josta metsät vaihtuvat tuntu-
rikoivikkoon ja puuttomiin tunturipaljakoihin. 

Luonnonvarakeskuksen kartta-aineistot Paikkatietoik-
kunassa perustuvat valtakunnan metsien investoinnin 
(VMI) metsävaratietoihin. Tiedot on tuotettu hyödyn-
täen useita erilaisia tiedonkeruutapoja, kuten maas-
tomittauksia, satelliittikuvausta ja muita numeerisia 
mittauksia. 

Lähteet ja hyviä linkkejä opettajalle:

www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm

www.puuinfo.fi/puutieto/puulajit

jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544613/fin-
lands-forests-facts-2019-FI-netti.pdf?sequence=3&i-
sAllowed=y

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsava-
rat-ja-metsasuunnittelu/suomen-metsat-euroopas-
sa-vuonna-2015/

Metsälaki:

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#L2

Luonnonsuojelulaki:

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
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MATEMATIIKKA  
(75-90 MIN)

Oppitunti sopii sovelletusti 3.-6.-luokkalaisille 
ja yläkoululaisille 

Oppitunnin tavoitteet

Tutustua tilastoihin ja tilastojen visualisointiin metsäalojen kautta. 

Tarvittavat välineet

• Paperia

• Lyijykyniä ja värikyniä

• Viivoittimia

• Ruutupaperia

• Tietokoneet yläkouluun

• (Laskimet)

Vinkkejä

Joukossa on useita erilaisia tehtäviä, joista voi valita omalle ryhmälleen sopivimmat. 
Käytettävät lehdet kannattaa hakea ja kuivattaa etukäteen.

Oppitunnin vaiheet kestoineen

Kerro oppilaille, että tunnilla tullaan tutustumaan erilaisiin tilastoihin liittyen metsä-
aloihin, harjoittelemaan tilastojen tulkintaa ja tulkintakaavioiden tekemistä. Tunnin 
lopulla käsiteltävistä tilastoista pelataan myös bingo. 

Tilastoihin tutustuminen ja tilastojen  
visualisointi - alakoulu (25-40 min)

Jaa alla oppitunnin lopulla olevat tilastot oppilaille. Oppilaiden tehtävä on työstää 
tilaston tiedoista:

• Tehtävämoniste

• Pylväsdiagrammi tai muu opetuksen kohtaan  
 sopiva esitystapa tilastolle

Anna oppilaiden lopuksi vielä visualisoida pylväsdiagrammit.

Tilastoihin tutustuminen ja tilastojen  
visualisointi - yläkoulu (25-40 min)

Oppilaat ottavat tietokoneet esille. Osiossa harjoitellaan Excel-laskentaohjelman 
käyttöä. Oppilaat voivat käyttää valmista taulukkoa tai aloittaa täyttämällä liitteenä 
löytyvän taulukon Exceliin. Taulukon ylin rivi kannattaa muuttaa otsikkoriviksi.

Näytä oppilaille:

1. Lajittelu ja suodatus

2. Useamman laatikon kerralla valitseminen

3. Alapalkin laskennat, etenkin ”Laske”,  
 joka näyttää valittujen ruutujen määrän

4. Excelin 3D-maps -toiminto

Oppilaat harjoittelevat excelin käyttöä ja vastaavat samalla liitteenä olevaan tehtävä-
monisteeseen. Tehtävämonistetta voi hyödyntää lopputunnin tilastobingossa. 
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Metsäpinta-alan visualisointi ruutupaperille 
(10 min)

Pyydä oppilaita rajaamaan tai leikkaa valmiiksi 10 ruu-
tua x 10 ruutua paperipaloja. Valitse oppilaille satun-
naisesti taulukosta eri maiden metsäpinta-aloja siten, 
että Suomi on kuitenkin mukana. Oppilaat visualisoivat 
metsäpinta-alan ruutupaperille vihreällä värillä niin, 
että yksi ruutu vastaa 1 prosenttia. Muut ruudut vär-
jätään harmaalla. Esimerkiksi Suomen kohdalla 76 % 
metsäosuus värjää 7 riviä ja 6 ruutua tai 76 yksittäistä 
ruutua vihreäksi ja 24 ruutua harmaaksi.

Lopuksi kaikki ruutupaperit voidaan koota seinälle tai 
isolle kartalle ja verrata, kuinka eri määrät metsää on 
eri maissa. 

Lehden pinta-alan määritys (20-30 min)

Kysy oppilailta, miten he voisivat määrittää lehden pin-
ta-alan. Jaa sitten kullekin oppilaalle 3-5 erilaista lehteä. 
Ohjeista seuraavasti:

1. Piirrä lehden ääriviivat ruutupaperiin.

2. Laske, kuinka monta ruutua lehti on  
 pinta-alaltaan. Vajaat ruudut voi arvioida  
 suurin piirtein. 

3. Tee tutkimuksesta seuraavan 
 tyylinen taulukko:

Minkä puun lehti? Kuinka monta ruutua pinta-alaltaan?

Lehti 1

Lehti 2

Lehti 3

Lehti 4

…

Mikäli aikaa on, niin myös tästä taulukosta voi muo-
dostaa visualisoinnin esimerkiksi pylväsdiagrammiksi. 
Yläkoululaiset voivat lisäksi laskea lehtien tarkkaa pin-
ta-alaa mittaamalla ruudun pituutta. 

Tilastobingo (15-20 min) 

Pyydä oppilaita tekemään 4x4 ruudukko ruutupaperille. 
Alakoululaiset kirjoittavat satunnaisesti eri ruutuihin 
numerot 1-16 ja yläkoululaiset 0-15. Kertaa varmuuden 
vuoksi bingon säännöt. Luettele sitten satunnaisesti 
tehtävämonisteen tehtäviä, kuten ”Kuinka monta pro-
senttia metsän ja muun puistoisen alan %-osuus on 
Islannissa?”. Oppilaat merkitsevät numeron 2 ruudu-
kostaan ja saavat ensimmäisen bingo-merkin. Oppilaat 
voivat katsoa oikeita vastauksia monisteestaan tai tutkia 
suoraan taulukosta. 

Bingoa pelataan niin kauan, kunnes kaikki ovat saaneet 
ainakin yhden bingon. 
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Lisätietoa opettajalle

Alla olevaa tietoa kannattaa jakaa myös oppilaille, jotta 
tunnilla käsiteltävät tilastot tulisivat ymmärrettäväksi.

Suomen metsät Euroopassa 
Lähteet ja lisätieto aiheesta: 

www.luke.fi/uutinen/valtakunnan-metsien-12-inven-
tointi-vmi12-puuvarat-kasvavat-edelleen/ 

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsava-
rat-ja-metsasuunnittelu/suomen-metsat-euroopas-
sa-vuonna-2015/ 

Suomessa puuston tilavuus on viidenneksi suurin 
Euroopassa.

Euroopan metsien puuston tilavuus on 35 065 miljoo-
naa kuutiometriä. Vuosittainen puuston kasvu vuodelle 
2015 arvioituna oli 839,7 miljoonaa kuutiometriä. 
Suomessa vastaavat lukemat ovat yli 2 328 miljoonaa 
kuutiometriä ja noin 93 (nettokasvu) miljoonaa kuu-
tiometriä. Vuonna 2018 Suomessa mitattiin puuston 
määräksi 2 473 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen 
kasvu 107 miljoonaa kuutiometriä, eli puuston määrä 
on edelleen lisääntynyt.

Suurimmat puuston tilavuudet Euroopassa mitataan 
Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa, Puolassa ja Suomessa. 

Vaikka Suomen metsäpinta-ala on suuri, puuston määrä 
hehtaarilla on kuitenkin vain noin puolet metsien kes-

kimääräisestä puuston määrästä verrattuna Saksaan, 
Sveitsiin tai Slovakiaan. Tämä ero johtuu erilaisista 
ilmasto- ja maaperäoloista sekä erilaisista puulajeista.

Eurooppalaisessa tilastoinnissa kasvun käsitteenä käy-
tetään nettokasvua (puuston kasvu vähennettynä luon-
taisella poistumalla).

Suomi on metsäpeitteen perusteella Euroopan 
metsäisin valtio.

Suomen maapinta-alasta 23 miljoonaa hehtaaria eli 
kolme neljäsosaa on metsää tai muuta puustoista maata. 
Tämän lisäksi huomattava määrä maa-alasta, eli noin 3 
miljoona hehtaaria, on vähäpuustoista aluetta tai puu-
tonta metsätalouden maata, kuten avoimia suoalueita 
sekä kivikkoalueita.

Suomen metsän ja muun puustoisen maan ala edustaa 
vuonna 2015 noin 11 prosenttia Euroopan metsien ja 
muun puustoisen maan kokonaisalasta (215 miljoonaa 
hehtaaria).

Puolet Euroopan metsistä on havupuuvaltaisia, yksi 
neljäsosa lehtipuuvaltaisia ja yksi neljäsosa sekametsiä. 
Luonnonläheisiksi metsiksi luokitellaan noin 87 pro-
senttia Euroopan metsistä. Koskemattomia metsiä on 
neljä ja istutusmetsiä yhdeksän prosenttia.

Viimeisten vuosikymmenien aikana puuston vuo-
tuinen kasvu on ylittänyt hakkuut ja poistuman 
reilusti.

Sekä Euroopassa että Suomessa puuston vuotuinen 
kasvu on ylittänyt hakkuut ja poistuman metsistä 
vähintään 25–40 prosentilla vuodesta 1970 alkaen. 
Samana aikana puuston kokonaistilavuus on Suomessa 
lisääntynyt yli 40 prosenttia.
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Liitteet

Lisätietoa ja taulukoiden lähde: LUKE (www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsavarat-ja-metsasuunnittelu/suomen-metsat-euroopassa-vuonna-2015/)

 
 
Yläkoulun tilasto

Valtio Puuston kokonaistilavuus hehtaarissa 
metsämaata

Puuston keskitilavuus hehtaarissa 
metsämaata

Metsän ja muun puistoisen alan 
%-osuus maa-alasta

Puuston ja vuotuisen kasvun ja poistuman 
välinen %-osuus

Alankomaat 81 215 1 47

Belgia 188 275 24 84

Bulgaria 699 183 35 47

Espanja 1212 66 55 56

Irlanti 117 155 12 53

Islanti 1 10 2 13

Iso-Britannia 652 207 13 51

Italia 1385 149 38 39

Itävalta 1155 299 49 94

Kroatia 415 226 45 67

Kypros 11 64 42 20

Latvia 665 215 56 65

Moldova 50 175 15 25

Montenegro 121 120 70 25

Norja 1157 99 46 50

Puola 2540 269 31 75

Ranska 2860 168 32 47

Romania 1930 336 30 60

Ruotsi 2989 109 74 100

Saksa 3663 321 33 80

Slovakia 532 274 40 77

Slovenia 432 407 63 37

Suomi 2320 114 76 73

Sveitsi 442 62 33 82

Tanska 125 216 16 63

Tsěkin tasavalta 791 297 35 85

Turkki 1507 133 28 37

Ukraina 2196 266 17 29

Unkari 377 182 24 76

Viro 476 246 54 64
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YLÄKOULUN TEHTÄVÄMONISTE

Tulkitse taulukosta

1. Mikä on Islannin puuston keskitilavuus hehtaa-
rissa metsämaata? 
 

2. Mikä on Kyproksen puuston kokonaistilavuus 
hehtaarissa metsämaata? 
 

3. Mikä on Irlannin metsän ja muun puistoisen 
alan %-osuus maa-alasta? 
 

4. Mikä on Islannin metsän ja muun puistoisen 
alan %-osuus maa-alasta? 
 

5. Kuinka mones Suomi on mitattaessa puuston 
kokonaistilavuuden suuruutta hehtaarissa? 
 

6. Kuinka monen maan puuston kokonaistilavuus 
on yli 1800 m3/ha? 
 

 

7. Kuinka mones Suomi on mitattaessa metsän ja 
muun puistoisen alan %-osuuden suuruutta? 
 

8. Kuinka monen taulukon maan metsän ja muun 
puistoisen alan %-osuus on yli 50? 
 

9. Kuinka monen maan puuston keskitilavuus 
hehtaarissa on pienempi kuin Suomella? 
 

10. Kuinka monen maan puuston keskitilavuus 
hehtaarissa on alle 200 m3/ha? 
 

11. Kuinka monen maan puuston keskitilavuus 
hehtaarissa on yli 200 m3/ha ja lisäksi metsän ja 
muun puistoisen alan %-osuus maa-alasta yli 50? 
 

12. Kuinka monella maalla on Suomea suurempi 
puuston vuotuisen kasvun ja poistuman välinen 
%-osuus? 
 

 
 
 
 

13. Kuinka monella näistä maista on Suomea suu-
rempi metsän ja muun puistoisen alan %-osuus 
maa-alasta? 
 

14. Kuinka monen maan metsän ja muun puistoisen 
alan %-osuus maa-alasta on 30-49? 
 

15. Kuinka monen maan puuston vuotuisen kasvun 
ja poistuman välinen %-osuus on suurempi kuin 
60? 
 

16. Kuinka monen maan puuston vuotuisen kasvun 
ja poistuman välinen %-osuus on 25 tai pie-
nempi? 
 

Tutustu seuraavaksi Excel-ohjelman 3D-maps -toimin-
toon ja tutustu erilaisiin tapoihin visualisoida metsän ja 
muun puistoisen alan %-osuudet Euroopassa. Mikä on 
mielestäsi paras tapa? Miksi?
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Alakoulun tilasto (valtioista voi valita vain 
osan pylväsdiagrammiin)

Valtio Metsän ja muun puistoisen alan 

%-osuus maa-alasta

1 Alankomaat 1

2 Espanja 55

3 Irlanti 12

4 Islanti 2

5 Iso-Britannia 13

6 Italia 38

7 Itävalta 49

8 Kroatia 45

9 Latvia 56

10 Norja 46

11 Puola 31

12 Ranska 32

13 Ruotsi 74

14 Saksa 33

15 Slovakia 40

16 Suomi 76

17 Sveitsi 33

18 Tanska 16

19 Tsěkin tasavalta 35

20 Viro 54

ALAKOULUN TEHTÄVÄMONISTE

Tulkitse taulukosta

1. Kuinka monta prosenttia metsän ja muun  
 puistoisen alan osuus maa-alasta on:

A ) Islannissa

B ) Isossa-Britanniassa

C ) Tanskassa

D ) Ruotsissa

E ) Suomessa

2. Kuinka monenneksi  suurin arvo Suomella on?

3. Kuinka monella on pienempi metsäosuus  
 kuin Tanskalla?

4. Kuinka monenneksi suurin metsäosuus on  
 Itävallalla?

5. Mikä on 

A ) Alankomaiden ja Islannin arvojen  
 summa?

B ) Slovakian ja Saksan arvojen erotus?

C ) Viron ja Norjan arvojen erotus?

D ) Ison-Britannian ja Alankomaiden  
 arvojen summa? 

E ) Ison-Britannian ja Alankomaiden  
 erotus?

F ) Sveitsin arvo jaettuna kolmella?

G ) Islannin arvo kerrottuna kolmella?

H ) Slovakian ja Puolan arvojen erotus?

I ) Alankomaiden, Irlannin ja Islannin  
 arvojen summa?

J ) Espanja ja Kroatian arvojen erotus?
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ALAKOULUN TEHTÄVÄMONISTE
 
Oikeat vastaukset:

1. Tehtävässä katsotaan vain taulukossa näkyvä 
lukuarvo

A. 2

B. 13

C. 16

D. 74

E. 76

2. Ensimmäiseksi suurin

3. Neljällä

4. Viidellä

5. Lasketaan ohjeen mukaan

A. 2 + 1 = 3

B. 40-33 = 7

C. 54-46 = 8

D. 13+1 = 14

E. 13-1 = 12

F. 33 / 3 = 11

G. 2 * 3 = 6

H. 40 – 31 = 9

I. 1 + 2+ 12 = 15

J. 55 – 45 = 10

YLÄKOULUN TEHTÄVÄMONISTE
 
Oikeat vastaukset:

1. 10

2. 5

3. 12

4. 2

5. 11

6. 8

7. 1

8. 7

9. 6

10. 15

11. 3 (Keskitilavuus yli 200m³/ha 15 maalla,  
      joista Latvia, Viro ja Slovenia omaavat yli  
      50 % metsäosuuden.)

12. 9

13. 0

14. 13

15. 14 (Romaniaa 60 % ei lasketa mukaan tähän.)

16. 4 (Montenegro ja Moldova lasketaan  
 mukaan, sillä näillä mailla arvo tasan 25 %.)
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TERVEYSTIETO  
(75-90 MIN)

Oppitunti soveltuu yläkoululaisille

Oppitunnin tavoitteet

Tutustua puun ja metsän terveysvaikutuksiin ja  
puuaineksen käyttöön erilaisissa lääkkeissä

Tarvittavat välineet

• Tietokoneet

• Tulosteet mielipiteistä

OPPITUNNIN VAIHEET KESTOINEEN
Intro (10 min)

Näytä oppilaille seuraavaksi kuvat tai lista, jossa on:

• Laastari

• Purukumi

• Kipsi

• Voidepurkki

Pyydä oppilaita keskustelemaan ryhmissä, mikä näitä 
tuotteita yhdistää. Sisältävätkö nämä tuotteet jotain 
yhteistä? Keskustelun jälkeen käykää vastaukset 
yhdessä läpi.

Tuotteita voi yhdistää moni asia, mutta niissä voi kai-
kissa olla puuainesta. Laastarin pinta voidaan tehdä 
puusta, purukumin ksylitoli saadaan puusta, kipsi voi 
olla puuaineksen ja biomuovin sekoitetta ja monet lää-
kevoiteet voidaan valmistaa puusta. 

Mielipidekoe metsästä (10-20 min)

Laita luokan nurkkiin neljää eri mielipidettä kuvaavat 
laput:

1. Ehdottomasti samaa mieltä

2. Vähän samaa mieltä

3. Vähän eri mieltä

4. Ehdottomasti eri mieltä

Oppilaiden tehtävä on kuunnella väite ja siirtyä sitten 
heidän mielipidettään kuvaavan lapun luokse. Liikku-
misen jälkeen oppilaiden kanssa on hyvä keskustella, 
miksi he ovat sitä mieltä. Esitä vuorollaan seuraavat 
väitteet:

• Metsässä on kiva liikkua.

• Metsä on rauhoittava.

• Metsä on pelottava.

• Puumateriaalia on kiva koskettaa.

• Puumateriaali tuoksuu hyvälle.

• Puu on rauhoittava sisustusmateriaali.

Omaan opetukseen sopivia väitteitä voi keksiä lisää.

Vinkki: Jos luokassa ei ole tilaa, voi oppilaat ilmaista 
mielipiteensä viittaamalla.

Metsän aistiminen luokkahuoneessa  
(15-20 min)

Pyydä oppilaita laittamaan silmät kiinni ja ottamaan 
mukava asento. Laita sen jälkeen soimaan luontoliiton 
sivulta ”Monimuotoisen metsän taika -ääni”:  
www.luontoliitto.fi/kouluille/Monimuotoisen_metsan_
taika_aani/view 

Pyydä oppilaita olemaan hiljaa ja vain rentoutumaan. 

Kun ääninauha on loppunut, käykää yhdessä läpi oppi-
lailla heränneitä tunteita. 

Tiedonhakutehtävä: Puun ja metsän ter-
veysvaikutukset (30-45 min)

Jaa oppilaat pieniin ryhmiin tai pareihin. Oppilaiden 
tehtävä on etsiä tietoa seuraavista aiheista:

1. Metsän terveysvaikutukset

2. Puun terveysvaikutukset

3. Puumateriaalin terveysvaikutukset

4. Puun sisältämät lääkeaineet

Voit valita oppilaille tai oppilaat voivat itse valita aiheen 
tutkittavakseen. Tutkitusta aiheesta kootaan posteri. 
Oppilaat voivat etsiä myös kaikista aiheista tietoa ja 
tiedoista voidaan koota yhdessä muistiinpanot.



59

Hyviä lähteitä ja lisätietoa opettajalle

www.biotalous.fi/laakkeita-puusta/

www.aivoliitto.fi/aivoterveys/artikkelit/metsa-rauhoittaa-stressaantuneet-aivot/

www.puuinfo.fi/tutkittua-tietoa-mannyn-ja-kuusen-antibakteerisuudesta

www.puuinfo.fi/tiedote/puun-my%C3%B6nteiset-terveysvaikutukset-huomattu-sairaalarakentamisessa

www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp320.pdf

www.luke.fi/kuori-on-hyotyaineiden-aarreaitta/

www.sttinfo.fi/tiedote/puupohjaiset-bioyhdisteet-mahdollistavat-luonnollisten-laakeaineiden-tuotannon?publisherId=49959452&releaseId=58591421
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SUPERPUU ON TEHTY LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ PUUMATERIAALIA TUTKIVIEN, 
JALOSTAVIEN JA KÄYTTÄVIEN YHTEISTYÖKUMPPANIEMME KANSSA – LÄMMIN KIITOS!


