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Aihe 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä 
Tavoitteet  jokamiehenoikeuksien kertaaminen englanniksi 

 kasvilajien ja matematiikan harjoittelu kasviruutujen avulla 

 harjoitella tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä kasvillisuusruudun avulla 

Kohderyhmä 
ja koko 

10–11-vuotiaat, 5 lk, 22 oppilasta ja opettaja 

Ajankohta, 
aika 

Kevät–syksy, kesto 4 tuntia 

Tarvikkeet  ipadit –koululta 

 ipadille ladattu sovellus (esim. Karttaselain tai Seutuhaku) 

 rastitaulut, ohje rastitehtävän suorittamiseen 

 7 kangaskassia 

 22 huivia 

 jokamiehenoikeudet –kuvakortit 

 tukisanalista englanniksi jokamiehenoikeuksista 

 7 luuppia / suurennuslasia   

 7 kasvillisuusruutua (valmiiden puuttuessa voi oman tehdä aitaverkosta tai mittaa-
malla maastossa haluttu alue ja laittamalla lyhyet tikut nurkkiin rajojen merkiksi) 

 7 ohjetta ja vastauskaavaketta kasvillisuusruudun käyttöön 

 muutama muu tarvike hämäämään oppilaita, inspiroi miettimään, onko tehtä-
vänannossa järkeä ja voiko tarvikkeita oikeasti hyödyntää esim. tyhjä pilttipurkki, 
paperiliittimiä 

 1 lapio yhteiskäytössä (voi tutkia maannoksen kerroksia)  

 7 arvoituskuvaa  

 2 vihellyspilliä, opettajalla ja ohjaajalla kutsumerkin antamiseksi  

 ensiapulaukku  

 kasvilajiopas  
Oppilaan varustus 

 ipad (yksi ipad 3 henkeä kohti) 

 muistiinpanovälineet (kynä, kumi, paperia, viivoitin) 

 kasvilajiopas (yksi ryhmää kohti)   

 puukko tai linkkuveitsi makkaratikun vuolemiseen (ei pakollinen) 

Valmistelut 
 
 
 

 rastitehtävien sijoittaminen luontoon, merkitseminen kartalle 

 jokamiehenoikeudet –kuvakorttien piilottaminen maastoon 

 polttopuiden varmistaminen eväspaikalle 

 luvan varmistaminen nuotiopaikalle 

 paikannusohjelmaan tutustuminen luokkahuoneessa 

Ohjelma ja 
aikataulu 
 
 
 
0–10min 
 
 
 
 
 

Oppilaat jaetaan kolmen hengen ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan oma kasviruu-
tututkimusrasti. Muut rastit ovat kaikkien yhteisiä.  
 
1. Aloitus 

 Ryhmä jaetaan kolmen hengen ryhmiin. Aluksi laitetaan eri joukkueisiin ne, jotka 
ovat harrastaneet suunnistusta tabletin avulla aikaisemmin, muutoin jaetaan loput 
oppilaat satunnaisesti ryhmiin.  

 Kesto 10 min, paikka vapaavalintainen. 
 

2. Taustatehtävä: huivirosvot tai kananmuna 

 Valitkaa jompikumpi taustatehtävistä tuomaan jännitystä metsäretkelle. 
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10–25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25–40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
40–50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huivirosvot: Ohjeistetaan ryhmiä pysymään yhdessä, koska alueella on havaittu 
liikkuvan ryösteleviä rosvoja.  

 Yhdessä ollessa rosvot eivät hyökkää, mutta jos joku jää yksi rosvo vie yksin jääneel-
tä tuokion alussa saadun nauhan.  Jos ryhmä menettää yhdenkin huivin, ei ryhmä 
voita ryhmien välistä huivikisaa. Huivin menettäminen voidaan estää pysymällä lä-
hellä toisia. Jos rosvo hyökkää, silloin uhriksi jäänyt ei voi liikkua, mutta huutaa 
apua, jolloin toiset voivat tulla väliin pelastamaan ryöstön uhrin. Rosvon tunnistaa 
kasvoja peittävästä huivista. 

 Kananmuna: Jokaiselle tutkimusryhmälle annetaan kannettavaksi muna, josta he 
pitävät huolta koko tuokion ajan. Kananmuna ei saa särkyä, eikä hävitä.  

 Kananmuna kuvastaa itsestä ja kaverista huolta pitämistä. Kananmuna on herkkä 
särkymään kuten sitä kantavan henkilönkin itsetunto. Jos kananmuna särkyy, voi 
oppilailta kysyä, pitävätkö he itsestään samalla tavalla huolta.  

 Kummankin tehtävän kesto on koko toimintatuokio. 
 
3. Ohjeistus tablettien käyttöön 

 Jaetaan tabletit oppilaille ja kerrotaan, kuinka rastipisteet voidaan löytää tablettien 
avulla.   

 Netistä löytyy sovelluksia, joista voi valita omalle ryhmälle sopivan ohjelman suun-
nistuksen toteutukseen. 

 Kesto n. 10–15 min jos ohjelma on entuudestaan tuttu, paikka sama kuin edelli-
sessä tehtävässä.  

 
RASTIT METSÄSSÄ 

 Jokainen ryhmä käy läpi jokamiehenoikeudet, aistirastin ja kasvillisuusruuturastin 
sekä etsivät taukopaikan.  
 

4. Etsi ja löydä jokamiehenoikeudet 

 Oppilaat kirjoittavat jokamiehenoikeudet englanniksi. 

 Rastipisteen teksti: Ulkomaalainen kaverisi tulee Suomeen retkelle, mutta hänellä ei 
ole aavistustakaan, mitä saa tehdä luonnossa. Sinun täytyy kertoa ryhmäsi kanssa 
hänelle englanniksi, mitä saa ja ei saa tehdä luonnossa.  Ympäristöstä löytyy vihjeitä 
sanoille ja säännöille, jos et muista sanoja englanniksi. Kirjoittakaa jokamiehenoike-
uksista lyhyet säännöt englanniksi paperille. 

 Kesto 20 min, paikka vapaavalintainen. 
 
5. Aistirasti 

 Rastipisteen teksti: Käyttäkää jokaista aistia yksittäin ympäristön tarkkailuun. Kir-
jatkaa suosikkihavaintonne paperille.  

 Mikä on luonnon paras maku?  

 Sulje silmäsi ja haistele hetki ilmaa. Haistatko mitään? Jos et, niin avaa silmät ja 
yritä etsiä kohde, josta lähtee tuoksu.  

 Laita kätesi edessäsi olevaan kangaspussiin ja tunnustele, mikä esine on pussissa. 
Tunnistatko ilman pussiin kurkistamista? 

 Sulje taas silmäsi ja olkaa aivan hiljaa hetken ajan. Mitä ääniä kuulette? Kuinka 
monta erilaista ääntä havaitsette? Mikä on kaunein ääni?  

 Nyt silmät teräviksi. Katsele ympärillesi ja kierrä paikallasi 360 astetta. Mikä on 
kaunein asia, jonka näet ympärilläsi?  

 Kesto 10–15 min, paikkana rauhallinen ja hiljainen ympäristö. 
 
6. Kasvillisuusruudun tekeminen 
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50 min–1 h 50 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkittavat paikat, jos löytyy alueelta  

 Kuiva kangas, missä valtapuuna on mänty, kenttäkerroksen tyyppikasvit varvut; 
kanerva, puolukka ja variksenmarja, pohjakerroksessa jäkälät. 

 Tuore kangas, missä valtapuuna on kuusi, kenttäkerroksen tyyppikasvit; mustikka, 
metsätähti, vanamo, puolukka, kangas- ja metsämaitikka, kielo ja metsälauha. 

 Aukkopaikka, jolla puuntaimet ovat keskimäärin alle 2m korkuisia. 

 Lehto tai lehtomainen alue, missä heinät ja ruohokasvit ovat yleisiä esim. nuokku-
helmikkä, ketunleipä, kielo. 

 Edellä olevista paikoista voidaan valita 2–3 kohdetta, jossa kaikki ryhmät käyvät 
tekemässä 2 kasvillisuusruutua (tutkittava pinta-ala 0,5m2). Lopuksi oppilaat tekevät 
kunkin tutkimusalueelta havainnollistavat pylväsdiagrammit, joiden avulla alueiden 
eroja voidaan vertailla. 

Tutkimusmatkan tavoitteet 

 eri metsätyyppien tunnistaminen, metsätyyppien pohja- ja kenttäkerroksen la-
jien tunnistaminen 

 miettiä, mitkä tekijät vaikuttavat kasvien esiintymiseen 

 harjoitella esittämään kasvilajien peittävyys prosentteina ilmaistuna, piirrosdia-
grammeina 

 yhteistyön tekeminen ja ongelmanratkaisu 

 ”uusien” asioiden huomaaminen ja oivaltaminen luonnosta 
 

 Jokainen ryhmä saa tarvikepaketin ja käyttöohjeet kasvillisuusruudun tekoon.  Muu-
toin oppilaat saavat itse pohtia, mitä tarvikkeita voisi hyödyntää. 
 

Taustateksti rastille: 
Siitäkin huolimatta, että on keksitty hienot kuvausvälineet, ei ympäristöolosuhteita voi-
da esittää pelkästään kuvallisessa muodossa. Aluetta täytyy monesti kuvailla satunnais-
ten tutkimuspisteiden antaman tiedon turvin.  
Otos eli tutkittava näytepiste on tässä tutkimuksessa yksi kasvillisuusruutu. Kasvillisuus-
ruutujen avulla määritellään alueen kasvillisuus ja eri kasvilajien yleisyys. Tutkimuksen 
avulla voidaan myös tehdä päätelmiä vallitsevista ympäristöolosuhteista, sillä eri kasvit 
suosivat erilaisia ympäristöoloja.  

1. Teidän tehtävänne on selvittää, millainen kasvillisuustyyppi vallitsee alueella. 
Jokainen ryhmä tekee 4 kasvillisuusruutua (kasvillisuusruudun koko 0,5mx05 
m). Jokaisesta kasvillisuusruudusta lasketaan kuinka monta pientä ruutua jokai-
nen kasvillisuusruudun alueella esiintyvä kasvilaji peittää. Tarvittavat lisäohjeet, 
kasvillisuusruutu ja välineet löytyvät käsistänne. Onnea ja menestystä tutkimus-
retkelle! 

 
2. Kuvatkaa lopuksi video, jossa esittelette tutkimuspaikan. Esitelkää videossa 

tutkimusalueenne kasvilajit. Kertokaa lisäksi videolla, onko tutkimuspaikka va-
loisa, varjoisa, rinteessä, kuivalla, kostealla tai kallioisella paikalla.  

 
Tarvikepaketti:   

 paperia 

 luuppi/suurennuslasi  

 kasvillisuusruutu, koko 0,5 m x 0,5 m 

 muutama muu tarvike hämäämään oppilaita, inspiroi miettimään, onko tehtä-
vänannossa järkeä ja voiko tarvikkeita oikeasti hyödyntää esim. tyhjä pilttipurkki, 
paperiliittimiä 

 ohje kasvillisuusruudun tekoon ja kaavake tulosten kirjaamiseen 

http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/Kasvio/metsatahti.htm
http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/Kasvio/vanamo.htm
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1 h 55 min–2 
h 25 min 
 
 
 
 
 
 
2 h 25 min–2 
h 40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 h 40 min–3 
h 30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 h 30 min–3 
h 40 min 

 

 Tutkittavalta alueelta esitetään raportti muille tutkimusmatkan lopuksi. Ryhmä las-
kee lajien esiintyvyyden prosentteina ja murtolukuina. Neljän ruudun antamat pro-
senttiluvut lasketaan yhteen ja lasketaan keskiarvo jokaisen kasvin esiintyvyydestä. 
Prosenttilukujen perusteella tehdään pylväsdiagrammi, jossa kasvien esiintyvyys on 
esitetty prosentteina.  Tämä osuus suoritetaan evästaukopaikalla tai myöhemmin 
luokassa.  

 Kesto 45–60 min, tarvittaessa enemmän, paikkana edellä mainitut kasvuympäris-
töt. 

 
7. Evästauko.  

 Oppilaat etsivät eväspaikan.  

 Evästauon aikana pidetään minuutin hiljaisuus, jolloin kuunnellaan luonnon ääniä. 

 Muutoin vapaata juttelua ja lepäilyä.  

 Kesto 30 min, paikka nuotiopaikka, jos on alueella.  
 
8. Arvoituskuva 

 Koodeja vastaan saa murrettavakseen arvoituskuvan, joka käsittelee ravintoketjua 
ja aineiden kiertoa.  

 Ryhmän pitää ratkaista kuva, minkä jälkeen heille kerrotaan tutkijalaukun sijainti. 

 Ensimmäinen laukun löytänyt ryhmä saa palkinnoksi karkkipussin, loput lakut. 

 Tämä harjoite voidaan suorittaa joko ennen evästaukoa tai evästauon jälkeen riip-
puen siitä, kuinka paljon ryhmien välillä syntyy ajallista hajontaa taukopaikalle saa-
pumisessa. 

 Kesto 10–15 min, paikkana evästaukopaikka.  
 
9. Tutkimustulosten jakaminen muille ryhmille 

 Ennen esitystä kerrataan ohjeistus selkeään esitykseen. Jokaisen ryhmän esitykselle 
varataan 5 min, yhteensä n. 30 min. Johtopäätösten teko 5–10 min esitysten loput-
tua.   

 Varalla lapio, jotta voidaan tutkia maaperän kerroksellisuutta ja miettiä sen vaiku-
tusta kasvillisuuden esiintymiseen.  Tämä osio metsässä, jos jää aikaa maannoksen 
tutkimiseen. 

 Suomessa podsoli; karikerros (neulaset ja lehdet), humuskerros (bioaineksen ha-
joaminen), huuhtoutumiskerros (ravinteiden huuhtoutuminen alemma, harmaa 
kerros) ja rikastumiskerros (huuhtoutuneiden ravinteiden kasaantuminen).   

 Kesto n. 40–50 min, paikkana evästaukopaikka tai luokkahuone.  
 

10. Lopetus 

 Henkivartija-tehtävä loppuu. Tarkistetaan, ovatko kaikki huivit tallessa. 

 Kysytään lapsilta, tunnelmat radan jälkeen näyttämällä peukaloa. Ylhäällä oleva 
peukalo kuvastaa hyvää kokemusta ja alaspäin osoittava peukalo huonoa/ikävää 
kokemusta. Voidaan myös keskustella tuokiosta, jos siltä tuntuu. 

 Kesto 10 min, paikkana evästaukopaikka. 
 
Bonusrasti I: Makkaratikkujen vuoleminen  

 Voidaan harjoitella tikkujen vuolemista tulevia retkiä varten. Kesto 15 min.  
Bonusrasti II: Ympäristötaideteos 

 Oppilaat saavat kerätä hetken verran asioita luonnosta, jonka jälkeen materiaaleista 
tehdään yksin tai pienryhmissä taideteoksia. Lopuksi taideteoksesta voi ottaa kuvia 
muistoksi. Kesto n.30 min. 
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Bonus III: Omatoiminen seikkailurata sokkona 

 Oppilaat jaetaan pareihin, jossa vuorotellen kuljetetaan toista sokkona alueella. 

 Oppilaat ohjaavat pariaan tunnustelemaan erilaisia pintamateriaaleja maastossa 
(puunrungot, kivet, sammaleet jne.).  

 Kesto n. 10–15 min. 

Koonti 
 
 

 Kysytään evästauolla tunnelmia rastiradasta ja hiljennytään välillä kuuntelemaan 
luonnon ääniä.  

 Kerrataan kasvupaikkatekijöiden vaikutus metsätyyppien muodostumiseen. 

Huomioitavaa  Sään mukainen pukeutuminen. 

 Tehdään tutuksi uudet käsitteet, uusia käsitteitä olisi hyvä olla enintään 3–5. 

 Turvallisuuden varmistaminen käsiteltäessä teräviä ja kuumia esineitä. 

Lisää tietoa Liitteenä kasviruutututkimusohje 
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Maaston kartoittaminen 

Siitäkin huolimatta, että on keksitty hienot kuvausväli-

neet, ei ympäristöolosuhteita voida esittää pelkästään 

kuvallisessa muodossa. Aluetta täytyy monesti kuvailla 

satunnaisten tutkimuspisteiden antaman tiedon turvin.  

Otos eli tutkittava näytepiste on tässä tutkimuksessa 

yksi kasvillisuusruutu. Kasvillisuusruutujen avulla mää-

ritellään alueen kasvillisuus ja eri kasvilajien yleisyys. 

Tutkimuksen avulla voidaan myös tehdä päätelmiä val-

litsevista ympäristöolosuhteista, sillä eri kasvit suosivat 

erilaisia ympäristöoloja.  

 

1. Teidän tehtävänne on selvittää, millainen kasvillisuus-

tyyppi vallitsee alueella. Jokainen ryhmä tekee 4 kasvil-

lisuusruutua. Jokaisesta kasvillisuusruudusta lasketaan 

kuinka monta pientä ruutua jokainen kasvillisuusruudun 

alueella esiintyvä kasvilaji peittää. Tarvittavat lisäohjeet, 

kasvillisuusruutu ja välineet löytyvät käsistänne. Onnea 

ja menestystä tutkimusretkelle! 

 

2. Kuvatkaa lopuksi video, jossa esittelette tutkimuspai-

kan. Esitelkää videossa tutkimusalueenne kasvilajit. Ker-

tokaa lisäksi videolla, onko tutkimuspaikka valoisa, var-

joisa, rinteessä, kuivalla, kostealla tai kallioisella paikalla.  
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Ulkomaalainen kaverisi tulee Suomeen retkel-

le, mutta hänellä ei ole aavistustakaan, mitä 

saa tehdä luonnossa. Sinun täytyy kertoa 

ryhmäsi kanssa hänelle englanniksi, mitä saa 

ja ei saa tehdä luonnossa.  Ympäristöstä löy-

tyy vihjeitä sanoille ja säännöille, jos et muista 

sanoja englanniksi. Kirjoittakaa jokamiehenoi-

keuksista lyhyet säännöt englanniksi paperille. 
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Käyttäkää jokaista aistia yksittäin ympäristön 

tarkkailuun. Kirjatkaa suosikkihavaintonne 

paperille. 
 

Mikä on luonnon paras maku?  

Sulje silmäsi ja haistele hetki ilmaa. Haistatko mitään? Jos et, 

niin avaa silmät ja yritä etsiä kohde, josta lähtee tuoksu.  

Laita kätesi edessäsi olevaan kangaspussiin ja tunnustele, mi-

kä esine on pussissa. Tunnistatko ilman pussiin kurkistamis-

ta? 

Sulje taas silmäsi ja olkaa aivan hiljaa hetken ajan. Mitä ääniä 

kuulette? Kuinka monta erilaista ääntä havaitsette? Mikä on 

kaunein ääni?  

Nyt silmät teräviksi. Katsele ympärillesi ja kierrä paikallasi 360 

astetta. Mikä on kaunein asia, jonka näet ympärilläsi?   
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Kasvillisuusruutu 

Käytössänne on 0,5x0,5 m (pinta-ala on 0,25m2) kasvillisuusruutu. Kasvillisuus-
ruudun sisällä on 10x10 cm kokoisia apuruutuja 25 kappaletta. Jokainen apu-
ruutu vastaa 4 % alaa (1:25 x 100 % = 4 %) kasviruudulla.  

1. Asettakaa ruutu alueelle, joka näyttää lajistoltaan samalta kuin valtaosa 
ympäristöstä.  
 

2. Tunnistakaa kaikki ruudun alueella olevat kasvilajit. 
 

3. Vaikka ruudulla esiintyisi useampia heinälajeja, laskekaa kaikki heinälajit 
yhteen. Yrittäkää kuitenkin tunnistaa heinät ja kirjoittakaa nimi lajilistaan. 

 
4. Laskekaa, kuinka monta ruutua kukin kasvilaji peittää. Jos kasvilaji peittää 

vain alle puolella yhden apuruudun pinta-alasta esiintyen kuitenkin monen 
eri ruudun alueella, arvioikaa kuinka paljon peittävyys on yhteensä. Esim. 
jos kasvi x esiintyy kuudella eri alueella peittäen vain puolet apuruudun alu-
eesta, saatte peittävyyden laskemalla 6x0,5=3 eli kasvi esiintyy kolmen ko-
konaisen apuruudun verran kasvillisuusruudulla. 
 

5. Teette heti valitsemanne alueen ympärille kolme muuta kasvillisuusruu-
tua ja laskette kaikkien ruutujen peittävyydet yhteen. 
Esim. mustikka esiintyy ensimmäisellä kasviruudulla 3 ruudun alueella, 2. 
ruudulla 5 ruudun alueella, 3. ruudun alueella 4 ruudun verran ja 5. ruudulla 
2 ruudun verran, tulee yhteenlasketuksi summaksi 3+5+4+2=14 ruutua eli 
mustikka peittää 14 ruutua sadasta ruudusta.  
 

6. Ilmoittakaa kunkin lajin esiintyvyys murtolukuna ilmoitettuna 14/100 (de-
simaaleina 0,14) ja prosentteina ilmoitettuna peittävyys on 14/100 x 100 % 
= 14 % 
 

7. Lajien yhteenlaskettu peittävyys voi olla yli 100 %. 
 

8. Kiinnittäkää huomiota tutkimusalueen kasvillisuuteen. Ovatko kasvit korkei-
ta/matalia? Ovatko alueen kasvit sammalia/jäkäliä/heiniä/varpuja? Ovatko 
puut taimia/suuria puita? Näkyykö puiden latvojen lomasta taivas? Näkyykö 
taivasta vähän/puolet/paljon? 
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Kasviruutututkimus 

Tutkijat:       Päivämäärä: 

Tutkimuspaikka: 

Nro Kasvilaji Peittävyys ruutua Summa   
  1.ruutu 2.ruutu 3.ruutu 4.ruutu  Murtoluku 

ja desimaali 
Prosentti 
(%) 

Valtalaji 
(x) 

 Esimerkkilaji 4 5 2 3 14 14/100 
0,14 

14/100x1
4 =14 % 
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Piirrä pylväsdiagrammi, josta näkee neljän tai viiden yleisimmän kasvilajin peittävyys prosent-

teina. Vaakaviivalle sijoitetaan lajit ja pystyviivalle ko. lajien peittävyysprosenttiluvut. Luokkien 

tilalle kirjoitatte vain lajien nimet. 

Esimerkki kasvilajien esiintymisestä tutkittavalla alueella. 

 

 

Omat tulokset: 
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camping 

ice-fishing 

angling 

mushroom 

litter 

fire place 
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picking 

hunting 

trash 

wood 

moss 

lichen 
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Vastaukset: 

Kirjaimet: V-R-H-K/H-S-P-H-K 

1. vesi 

2. ravinteet 

3. happi 

4. kasvinsyöjä / herbivori 

5. saalis 

6. peto 

7. hajottaja 

8. kasvit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


