
Pihka
Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrasteko-
konaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtöta-
sosta riippumatta. 

Pihka-merkki koostuu erilaisista tehtävistä, joista voit valita it-
seäsi eniten kiinnostavat. Monet tehtävät liittyvät retkeilyyn ja 
luonnon havainnointiin, mutta mukana on myös esimerkiksi 
pieniä tutkimuksia ja taidetehtäviä. Tehtävien avulla voit  ottaa 
luonnonharrastuksen ensi askeleet tai syventää jo olemassa 
 olevaa harrastusta. Ennakkotietoja ei tarvita. 

Pihka on erinomainen tekosyy lähteä luontoon, ja tehtäviä 
riittää kaikille vuoden ja vuorokauden ajoille. 

www.luontoliitto.fi/pihka



Pihka pähkinänkuoressa

Mikä Pihka oikein on?

Pihka on harrastekokonaisuus, jossa erilaisia tehtäviä tekemällä tutustut luontoon ja luon-
nonharrastukseen. Voit valita suuresta valikoimasta itseäsi eniten kiinnostavat tehtävät. 
Olet suorittanut Pihka-luonnonharrastusmerkin, kun olet tehnyt riittävän määrän tehtäviä. 

Palkinnoksi uurastuksestasi saat Luonto-Liitosta kangasmerkin ja kunniakirjan, mutta suurin 
palkinto ovat tietysti ne hienot kokemukset, joita saat merkin suorittamisen aikana! Pihka-mer-
kin tehtävät suunniteltiin nuorille, siis alle 30-vuotialle, mutta oikeasti mitään yläikärajaa ei ole.

Milloin Pihkan voi suorittaa?

Pihka-merkin voi suorittaa mihin vuodenaikaan tahansa. Eniten tehtäviä on sulan maan 
ajaksi, koska kesäisin luonnossa tapahtuu eniten asioita ja lajirunsaus on suurempi kuin 
talvella. Mukana on kuitenkin myös ainoastaan talvella suoritettavia ja toisaalta ympärivuoti-
sia tehtäviä. Tehtävät on tarkoitus tehdä omaan tahtiin, eikä varsinaista aikataulua ole. Mer-
kin suorittaminen kannattaa jakaa usealle kuukaudelle, jolloin tehtävävalikoima laajenee, ja 
saat kattavan kuvan luonnonharrastuksesta. Voit aloittaa tehtävien tekemisen milloin vain.
 
Tehtävät ja niiden raportointi

Pihka-merkki koostuu erilaisista tehtävistä, jotka on jaettu kahdeksaan luokkaan. Kunkin 
tehtäväluokan sivulta löydät tehtävät sekä kuvauksen ja taustatietoa niiden aiheesta.

Pihka-merkkiin ei kuulu yhtään pakollista tehtävää, vaan voit valita eniten itseäsi kiin-
nostavat tehtävät. Tehtäville on annettu haastavuuden mukaan 1–3 tähteä. Pihka-merkin suo-
rittamiseen tarvitset yhteensä 20 tähteä.

Jotta voit saada Pihka-merkin, tehtävät pitää raportoida – eli merkitä muistiin tieto siitä, mitä 
teit milloinkin. Voit raportoida tehtävät pääsääntöisesti miten haluat, kunhan merkinnöistä 
selviävät seuraavat asiat: milloin, missä ja miten tehtävän teit ja mitä sait tulokseksi tai mitä 
havaitsit. Kokoa raporteista joko sähköinen tai paperinen päiväkirja.

Ilmoittautuminen ja sähköpostilista

Ilmoittaudu Pihka-merkin suorittajaksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Sa-
malla lomakkeella voit liittyä myös Pihkan sähköpostilistalle. Pihka-merkin suorittaminen on 
maksutonta.

Tarkemmat ohjeet löydät Pihkan verkkosivuilta, www.luontoliitto.fi/pihka

1. Ilmoittaudu tekijäksi.
2. Selaa tehtäviä, valitse suosikkisi ja lähde ulos kokeilemaan.

3. Kirjaa ohjeissa pyydetyt asiat. Pidä kivaa, älä stressaa yksityiskohdista.
4. Kirjoita kotona raportti tehtävästä. Tyyli on vapaa. 

5. Toista, kunnes kasassa on 20 tähteä.



Tämän kansion sisältö

Tähän kansioon on koottu kaikki syyskuuhun 2014 mennessä julkais tut 
 Pihka-tehtävät ohjeineen. Pääosasta löydät pelkät tehtäväohjeet, mutta joiden-
kin oheen on laitettu lisäksi taustatie toja. Kaikki tehtävien taustatiedot ja 
lisävinkit, ohjeita luonnonharrastusvälineiden valmistamiseen sekä linkkejä 
lisätietoihin löydät Pihkan www-sivuilta, luontoliitto.fi/pihka.

Kansion lopusta löydät luettelon, jossa tehtävät on vielä jaoteltu vuodenaiko-
jen mukaan.

PIHKAN TEKIJÄT

Tehtävät ja tekstit: Inka Plit, Anu Käppi, 
Aili-Maria Sorjanen, Saara Susiluoma

Oikolukija: Saara Varmola
Pihka-logo: Simo Hellsten 

Kansion kuvituskuvat: Milla & Mirelle Aalto
Kansion taitto: Antti Salovaara
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Metsä
Aaltopahvi puussa

Tähdet: 1
Aika: kevät-kesä-syksy

Kesto: 1–3 vrk

Tarvikkeet:
• taipuisaa pahvia, jonka toinen puoli on aaltokuvioinen

• narua, sakset
• suurennuslasi tai luuppi

• selkärangattomien tunnistusoppaita

Tutki puun rungon selkärangattomia aaltopahvin avulla.

Leikkaa aaltopahvista n. 20 cm leveä ja vähintään metrin mittainen lius-
ka (tarvittava pituus riippuu valitsemasi puun rungon paksuudesta). Aal-
tokuvion pitää olla liuskassa poikittain: kun käärit liuskan puun ympärille, 
“laaksot” ja “harjut” kulkevat pystyssä. Sido pahviliuska narulla puun run-
gon ympärille aaltopuoli puuta vasten. Paras puu on kasvava lehtipuu, esi-
merkiksi haapa, joko rehevässä metsässä tai puutarhassa. Anna pahvin olla 
yön yli ja käy aamulla tutkimassa, onko pahvin aaltoihin ilmestynyt pik-
kueläimiä!

Yritä määrittää löytämiäsi eläinryhmiä. Jos et löydä yhtään ötökkää tai 
olet muuten tyytymätön tulokseen, yritä uudestaan samalla tai eri puulla. 
Tehtävä on valmis, kun olet määrittänyt kolme eri eläinryhmää tai kokeillut 
pyydystä kolme kertaa. Halutessasi voit myös verrata tuloksia eri puulajien 
välillä.

TAUSTAA: Puiden rungoilla elää yllättävän paljon erilaisia selkärangattomia. Ne 
liikkuvat erityisesti öisin, koska päivisin niitä saa listavat esimerkiksi hyönteis-
syöjälinnut. Päiväksi ne piiloutuvat kaarnan rakoihin ja muihin sopiviin piiloi-
hin; aaltopahvin aaltopuoli sopii niiden mielestä mainiosti piilopaikaksi.

Puiden runkojen selkärangattomilla, kuten kaikilla eliöillä, on erilaisia 
elinympäristövaatimuksia. Puun ominaisuudet vaikuttavat siihen, minkälainen 
elinympäristö puun runko on. Suomen puista erityisesti haapa on tärkeä koti mo-
nille eläimille, sienille, jäkälille ja sammalille. Myös muiden ötököiden määrä voi 
olla ratkaiseva: esimerkiksi muurahaiset saalistavat monia muita pikkuötököitä. 
Jos siis puun rungolla vilisee muurahaisia, siellä tuskin on kovin paljon muita 
eläimiä.

Lähde: L. Levemark & K. Fresk: Biologian perustemput (Schildts 1995)



Metsä

Ihmisen jäljet metsässä

Tähdet: 1
Aika: kevät-kesä-syksy

Kesto: 1 h

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

Tee retki lähimetsään ja pysähdy katselemaan metsää tarkemmin. Näkyvät-
kö ihmisen toiminnan jäljet metsässä? Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Kasvaako metsässä yhtä vai useampaa puulajia?
• Kasvaako metsässä pelkkiä havupuita, pelkkiä lehtipuita vai molempia?
• Ovatko kaikki puut samanikäisiä vai kasvaako metsässä sekä nuoria 
ohutrunkoisia puita että vanhoja paksurunkoisia puuyksilöitä?

• Kasvavatko puut satunnaisesti siellä täällä vai ovatko ne selvästi riveissä?
• Löytyykö metsästä kantoja? Jos löytyy, näyttävätkö kannot siltä, että puu 
on kaatunut ja lohjennut itsestään vai onko kanto sileä ja sahattu?

• Onko metsässä lahonneita tai kuolleita puita joko pystyssä tai maahan 
kaatuneena?

• Näkyykö metsän maaperässä ajouria? Onko metsässä metsäautotie?

Mikä on johtopäätöksesi: muistuttaako lähimetsäsi enemmän luonnon-
tilaista metsää vai talousmetsää?



Metsä
Metsän kasvillisuuskerrokset

Tähdet: 1
Aika: kesä

Kesto: 1 –3 tuntia

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• kasvikirja
(• neljä metrin pituista keppiä)

TAUSTAA: Metsän kasvillisuus voidaan jakaa kerroksiin, jotka ovat pohjak-
erros, kenttäkerros, pensaskerros ja puukerros. Pohjakerroksen muodostavat 
sammaleet ja jäkälät. Helposti tunnistettavia pohjakerroksen sammalia ovat es-
imerkiksi seinäsammal ja metsäkerrossammal. Yleisiä pohjakerroksen jäkäliä 
ovat esimerkiksi poronjäkälät.

Kenttäkerrokseen kuuluvat sanikkaiset, varvut ja ruohovartiset kasvit. Sanik-
kaisia ovat lieot, kortteet ja saniaiset. Esimerkkilajeja sanikkaisista ovat riiden-
lieko, metsäkorte, metsäimarre ja hiirenporras. Varvut ovat puuvartisia kasveja, 
jotka ovat alle puoli metriä korkeita. Varpuja ovat esimerkiksi mustikka, puo-
lukka, variksenmarja, juolukka ja kanerva. Kenttäkerroksen ruohovartisia kas-
veja ovat esimerkiksi metsätähti, käenkaali eli ketunleipä, oravanmarja, talvikit 
ja vanamo.

Pensaat ovat puuvartisia, vähintään puolimetrisiä kasveja, jotka haaroittuvat 
tyveltä lähtien. Metsän pensaskerrokseen kuuluvat muun muassa kataja, pajut, 
lehtokuusama ja vadelma. Puu on kookas puuvartinen kasvi, jolla on yleensä 
yksi yläosasta oksiksi haaroittuva runko. Puut, kuten kuusi, haapa ja harmaa-
leppä, muodostavat metsän ylimmän kasvillisuuskerroksen.

Tutustu lähimetsäsi tai muun valitsemasi metsän kasvillisuu teen. Löytyykö 
metsästä neljä kasvien muodostamaa kerrosta: pohjakerros, kenttäkerros, 
pensaskerros ja puukerros? Valitse metsästä haluamasi kokoinen alue ja 
tarkastele tällä alueella jokaista kasvillisuuskerrosta erikseen. Nimeä eri 
kerroksista yhteensä vähintään kahdeksan kasvia.

Pohjakerrosta ja kenttäkerrosta voit tutkia esimerkiksi rajaamalla metsä-
maahan neliön neljän metrin pituisen kepin avulla. Voit tarkastella muu-
taman tällaisen neliömetrin suuruisen alueen kasveja.



Metsä

Lahopuututkimus

Tähdet: 1
Aika: lumeton aika (paras aika syksy)

Kesto: 2–5 h

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

• mittanauha

Tutki kolmea puuta ja vastaa jokaisesta seuraaviin kysymyksiin:

• Pystytkö tunnistamaan puulajin? Mikä se on?
• Onko puu pystyssä vai kaatunut?
• Jos puu on pystyssä, paljonko siitä on jäljellä? Puuttuuko  esimerkiksi 
kaarnaa tai latvustoa?
• Jos puu on kaatunut, onko se osittain ilmassa (esimerkiksi  nojallaan toi-
seen puuhun) vai makaako se kokonaan maassa?
• Mikä on puun ympärysmitta (10 cm tarkkuudella)? Mittaa se mittanau-
halla suunnilleen siitä kohtaa, joka olisi ollut n. 1,5 m korkeudella puun 
eläessä.
• Miten pitkälle puu on lahonnut, eli mikä on puun lahoaste (1–5)? Lahoas-
teen saat selville puukkotestillä, jonka ohjeet ovat ohessa.
• Kuinka monen eri eliöryhmän edustajia tai niiden jälkiä näet puulla? 
Muista kurkistaa myös makaavan rungon alle! Voit myös irrottaa hieman 
kaarnaa puun pinnasta.
• Mitkä löytämäsi lajit tai eliöryhmät osaat määrittää? Halutessasi voit 
käyttää apuna luuppia ja tunnistusoppaita.

Vertaa kolmen puusi tuloksia. Mieti lisäksi, onko metsässä mielestäsi pal-
jon vai vähän lahopuuta ja pohdi syitä siihen.

Vinkki Kun etsit mahdollisimman erilaisia kuolleita puita, niin löydät 
eniten erilaisia eliöryhmiä. Vertaa esimerkiksi lehti- ja havupuuta, pystyssä 
seisovaa ja maassa makaavaa puuta tai vasta kaatunutta ja pitkälle lahon-
nutta puuta. Voit verrata myös lahoja kantoja ja suuria lahotukkeja.



Metsä
Kekomuurahaiset

Tähdet: 2
Aika: kevät, kesä, syksy

Kesto: 1    –2 päivää

Tehtävä koostuu kolmesta osasta, joista sinun täytyy 
tehdä kaikki suorittaaksesi tehtävän.

Tarvikkeet:

• piirustusvälineet
• mittakeppi tai rullamitta

• kompassi
• kannellinen lasipurkki

Osa 1: Muurahaiskeot kartaksi

Selvitä muurahaisyhdyskunnan rakennetta ja piirrä siitä kartta. Muista merkitä 
karttaan ilmansuunnat. Etsi metsästä alue, jossa on vähintään kolme muura-
haiskekoa. Piirrä ja merkitse karttaan seuraavat asiat:

• Alueen kekojen sijainti toisiinsa nähden. Jos löydät laajan alueen, jossa on 
runsaasti muurahaiskekoja, valitse keoista viisi toisiaan lähellä olevaa ja piirrä 
kartta niistä.
• Seuraa keoista lähteviä valtaväyliä ja piirrä ne paperille. Valtaväylällä tar-
koitetaan muurahaisten leveiksi kuluttamia ja putsaamia käytäviä, joilla kulkee 
useita muurahaisia jatkuvasti rinnakkain. Seuraa valtaväylää, kunnes se alkaa 
kaveta tai löydät kohteen, jonne tie vie. Kulkeeko jokin väylistä keosta toiseen?
• Kartoita kekojen välisiä suhteita. Ota muurahaisia purkkiin kahdesta keosta 
kartallasi. Jos muurahaiset aloittavat taistelun, ne kuuluvat eri yhdyskuntiin 
eivätkä ole sukulaisia keskenään. Päästä muurahaiset vapaiksi kokeen jälkeen. 
Tee koe kaikilla karttasi kekopareilla.
• Mittaa kekojen korkeus ja leveys.
• Jos keko on puunjuurella, tutki kompassin avulla millä puolella puunrunkoa 
keko sijaitsee. Tutki myös, näetkö rungolla tai oksilla kiipeileviä muurahaisia. 
Entä näetkö puissa kirvoja?

Kun kartta on valmis, vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mitkä keot ovat yhteydessä toisiinsa? Minkä kekojen muurahaiset ovat 
toisilleen sukua?
• Ovatko keot erikokoisia, ja vaihteleeko niiden koko systemaattisesti? 
 Pienenevätkö keot esimerkiksi johonkin ilmansuuntaan? Onko keskellä oleva 
keko suurempi kuin reunalla olevat?
• Sijaitsevatko keot samalla puolella puun runkoa? Jos ne sijaitsevat, mihin 
 ilmansuuntaan keot avautuvat?



Metsä
Kekomuurahaiset (jatkoa edelliseltä sivulta)

 Osa 2: Muurahaisten puolustautuminen

Pidä siniviolettia kukkaa hyvin lähellä muurahaiskekoa. Muurahai-
set puolustautuvat ruiskuttamalla vihollista, tässä tapauksessa kukkaa, 
muurahaishapolla. Mitä kukalle tapahtuu?

Voit myös kokeilla, miltä muurahaishappo maistuu. Etsi maasta keppi ja 
pese se. Vie keppi lähelle kekoa ja anna muurahaisten ruiskuttaa happoa 
sen päälle. Lipaise tikkua ja kuvaile makua.

 
Osa 3: Muurahaisten askareet

Tarkastele muurahaisten käyttäytymistä. Etsi ainakin kolme erilaista 
tapahtumaa ja kuvaile niitä. Etsi esimerkiksi:

• Muurahainen, joka kuljettaa suurta kuormaa keolle. Tarkkaile, saako se 
kuorman kuljetettua keolle saakka.
• Muurahaisia, jotka tervehtivät toisiaan tuntosarvilla.
• Kirvoja lypsäviä muurahaisia.
• Laita tikku muurahaisten polulle ja mittaa, kauanko niiltä menee  tikun 
polulta siirtämiseen.
• Tappelevia muurahaisia eri yhdyskuntien rajoilla



Metsä

Lehtipuut talviasuissa

Tähdet: 2
Aika: talvi (puiden lehdetön aika)

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet: 
• puiden tunnistusopas tai muu kasvikirja

Opettele tunnistamaan lehdettömiä lehtipuita! Opit katsomaan puista ai-
van uusia asioita. Tutki aluksi hyvää kasvi- tai puuopasta, jotta osaat kiin-
nittää huomiota oikeisiin tuntomerkkeihin. Lähde sitten ulos tutkimaan 
lehdettömiä puita. 

Kiinnitä huomiota esimerkiksi:

• Puun yleiseen muotoon ja oksien haarautumistapaan
• Rungon pintaan
• Oksien pintaan
• Silmujen kokoon, muotoon ja sijoittumiseen.

Tehtävä on valmis, kun olet oppinut tunnistamaan vähintään viisi sellaista 
talviasuista puuta, joita et ennestään tuntenut. Jos tunnet jo kaikki luon-
nonvaraiset puut, voit opetella tunnistamaan puuvartisia pensaita tai 
viljeltyjä puulajeja.

Vinkki Kun arvelet tunnistaneesi puun, etsi puusta pudonneita lehtiä ja 
varmista määritys niistä. Oppimista voit edistää myös esimerkiksi teke-
mällä muistiinpanoja tai piirtämällä. Voit myös järjestää itsellesi tun-
nistuskokeita. Niissä valitset itse tai kaverisi valitsee satunnaisia puita 
ja sinä yrität nimetä ne ensin ilman tunnistusopasta. Tarkista sitten 
määrityksesi kirjasta.



Rahkasammalet

Tähdet: 1
Aika: sulan maan aika

Kesto: 2–6 h

Tarvikkeet:
• sammalten määritysopas

• piirustusvälineet
(• tsuurennuslasi tai luuppi)

Lähde retkeilemään suolle ja etsi ainakin seitsemän erilaista rahkasam-
malta. Etsi sammalista eroja. Piirrä rahkasammalet paperille (retkellä tai 
kotona) ja osoita niiden erot piirustuksissasi. Yritä tunnistaa löytämistä-
si sammalista mahdollisimman monta lajia.

Suo

Vinkki  Kun kuljet suon reunalta kohti keskustaa, suotyyppi  vaihtelee 
usein puustoisen ja avosuon välillä. Etsi erilaisia rahkasammalia mahdol-
lisimman erinäköisistä paikoista.

TAUSTAA: Suolla kävellessä kiinnittää harvemmin huomiota siihen, minkä 
päällä astelee. Kulkemisen kannalta tärkeältä tuntuu erottaa märät ja kuivem-
mat kohdat toisistaan. Suon pinta muodostuu kuitenkin yhtenäisestä sammal-
matosta, joka koostuu lähinnä rahkasammalista.

Suomessa esiintyy noin 30 rahkasammallajia (suku Sphagnum). Pelkällä vilkai-
sulla rahkasammalien eroja on vaikea havaita. Hieman lähempää tarkastellen 
niistä löytää kuitenkin yllättävän paljon eroja. Rahkasammalien tunnistaminen 
on salapoliisintyötä. Siinä tutkitaan sammaleen kokoa ja muhkeutta, lehden ko-
koa ja väriä, haaroittumista, varren väriä sekä varsi- ja haaralehtien eroja ja 
asentoa. Voit helpoiten tunnistaa rahkasammalet niiden ollessa kosteita, ja siksi 
retkelle ei kannata lähteä helteellä.

Rahkasammalet ovat suomalaisen suon perusta. Ne kasvavat latvastaan kohti 
taivasta, ja samalla niiden alaosat kuolevat ja alkavat maatua. Suoveden hapet-
tomissa ja happamissa olosuhteissa hajotus jää kesken, jolloin muodostuu tur-
vetta. Ilman turvetta taas ei ole suota. Rahkasammalet myös osaltaan pitävät 
suon märkänä, koska niissä on paljon onttoja soluja, joihin voi varastoitua 
moninkertaisesti kasvin oman painon verran vettä!



Tuntumaa turpeeseen

Tähdet: 1
Aika: sulan maan aika

Kesto: 0,5–1 h tai tarpeen mukaan

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

• maatumisasteiden selitykset tulostettuina

Turve on suon perusta. Tutustu turpeeseen maatumisluokituksen avulla.
Upota kätesi rahkasammaleeseen ja nosta sen alta kourallinen turvetta näyt-
teeksi. (Jos rahkasammaleen alla ei ole turvetta vaan kovaa maata, et luul-
tavasti ole suolla, ja sinun on vaihdettava paikkaa.) Sopiva näytteenottosyvyys 
on missä tahansa kasvavan, vihreän sammalkerroksen alapuolella. Turpeen 
on oltava kosteaa tai märkää, jotta koe onnistuu. Katso miltä turve näyttää ja 
purista se nyrkkiisi. Tutki puristetun veden väriä ja sormien välistä mahdol-
lisesti pursuavan massan ulkonäköä. Luokittele turve johonkin näistä maatu-
misasteista (H1–H10):

Suo

H1: Täysin maatumaton. Sormien välistä tulee puristaessa väritöntä, kirkasta vettä. Kasvi-
nosat ovat sitkeitä, kimmoisia ja täysin tunnistettavissa.
H2: Melkein maatumaton. Puristusvesi on melkein kirkasta ja kellanruskeaa. Kasvinosat 
ovat lähes muuttumattomia.
H3: Hyvin heikosti maatunut. Puristusvesi on selvästi sameaa, mutta ei sisällä kasvinosia. 
Kasvinjäännökset ovat osittain tummuneita, mutta tunnistettavissa.
H4: Heikosti maatunut. Puristusvesi on hyvin sameaa. Osa kasvinjäännöksistä hajoaa mas-
saksi, joka on jo jonkin verran puuromaista. Käteen jäävä puristejäännös kimpoaa hieman 
takaisin, kun sormet avataan.
H5: Jonkin verran maatunut. Kasvirakenne on ennen puristamista pääosin tunnistetta-
vissa. Puristaessa turve hajoaa osittain puuromaiseksi massaksi. Puristusneste on hyvin 
sameaa ja sisältää selvästi turvemassaa. Puristejäännös ei kimpoa takaisin.
H6: Kohtalaisesti maatunut. Kasvirakenne on epäselvä. Puristaessa noin kolmasosa 
turveaineesta karkaa sormien välistä. Puristejäännöksen kasvirakenne on selvempi kuin 
puristamattoman turpeen.
H7: Vahvanlaisesti maatunut. Kasvirakennetta voi erottaa vielä jonkin verran. Puristaessa 
noin puolet turpeesta tulee sormien välistä. Jos vettä erottuu, se on vellimäistä ja hyvin 
tummaa.
H8: Vahvasti maatunut. Kasvirakennetta on hyvin vaikea erottaa; pääosa turpeesta on tun-
nistamatonta massaa. Puristaessa noin kaksi kolmasosaa turpeesta tulee sormien välistä. 
Vellimäistä vettä voi erkaantua. Puristejäännökseen jää juuria ja muita kestäviä kasvinosia.
H9: Melkein maatunut. Kasvirakennetta voi tuskin lainkaan erottaa. Puristaessa melkein 
kaikki turve karkaa sormien välistä yhtenä massana.
H10: Täysin maatunut. Kasvirakennetta ei voi erottaa. Puristaessa koko turvemäärä menee 
sormien välistä eikä vettä erkane ollenkaan.
(Muokattu kirjasta Laine & Vasander: Suotyypit ja niiden tunnistaminen, Metsäkustannus 2008.)

Ota vähintään viisi turvenäytettä ja luokittele ne. Voit ottaa näytteet yhdeltä 
suolta tai eri soilta. Jos otat näytteet samalta suolta, valitse hieman erinäköisiä 
paikkoja tai kokeile ottaa useita näytteitä eri syvyyksiltä samasta paikasta. 
Halutessasi voit vertailla tuloksiasi ja näytteenottopaikkoja. Minkälaiselta pai-
kalta löytyi minkälaista turvetta? Vaikuttiko näytteenottosyvyys tuloksiin?



Suon herkulliset marjat

Tähdet: 1
Aika: heinä-marraskuu

Kesto: 2–8 h

Tarvikkeet:
• kumisaappaat

• marja-astia (esim. pieni kannellinen ämpäri)
• leivontatarvikkeet tms.

(• kasvikirja)

Metsien mustikat ja puolukat ovat monille tuttuja, mutta myös soilla kas-
vaa herkullisia marjoja. Valitse yksi tai useampi alla olevista marjoista, 
käy keräämässä niitä ja valmista niistä jotain! Voit tehdä esimerkiksi pii-
rakkaa, kiisseliä, hilloa tai mehua. Herkuttele itse tai tarjoile kavereille.

Soiden marjoja:

• hilla eli lakka eli (suo)muurain: satoaika heinä-elokuu
• variksenmarja eli kaarnikka: satoaika: heinä-lokakuu
• juolukka: satoaika elo-syyskuu
• karpalo: satoaika syys-marraskuu

Suo

HUOM! Nämä soiden marjat ovat helppoja tunnistaa. Poimi kuitenkin 
marjoja aina vain sellaisista kasveista, jotka tunnistat. Jos olet epävarma, 
tarkista tuntomerkit kasvikirjasta.



Soiden päätyypit

Tähdet: 2
Aika: lumeton aika (paras aika kesä-syksy)

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

• määrityskaava tulostettuna
• kasvikirja
(• kartta)

Tässä tehtävässä tutustutaan soiden päätyyppeihin. Suomessa esiintyvät 
 lukuisat suotyypit ryhmitellään kuudeksi päätyyppiryhmäksi. Ne ovat korvet, 
luhdat, lähteiköt/lähdesuot, rämeet, nevat ja letot. Lisäksi tavataan näiden 
 yhdistelmiä, ns. yhdistelmätyypin soita.

Opettele aluksi kasvikirjan avulla tunnistamaan alla olevassa määrityskaavas-
sa mainitut kasvit tai kasviryhmät. Tulosta sitten määrityskaava mukaasi ja 
käy vähintään kolmella suokohteella selvittämässä kaavan avulla, mihin ryh-
mään ne kuuluvat! Samalta suoalueelta voi löytyä eri päätyyppiryhmään kuu-
luvia alueita, joten voit käydä kolmella eri suolla tai suuren suon kolmella 
erilaisella alueella.

Etsi soita tarvittaessa kartalta. Hauskinta on, jos onnistut löytämään mahdol-
lisimman erilaisia suoympäristöjä. Voit halutessasi hajauttaa tehtävän usealle 
eri päivälle. Muista kertoa raportissasi, minkälaisia soita löysit!

Suo

HUOM! Soita on hyvin monenlaisia. Ensinnäkin voi välillä olla vaikea sanoa, 
onko metsässä vai suolla. Määrityskaavan ensimmäinen kohta kertoo, oletko 
suolla. Tehtävän suorittamiseksi on käytävä vähintään kolmella suoksi luo-
kiteltavalla paikalla.

Toiseksi, kaikki suot eivät kuulu selkeästi mihinkään päätyyppiryhmään, 
vaan niissä voi olla piirteitä useasta suotyypistä. Tällöin kyseessä on yhdis-
telmätyypin suo. Vaikka et onnistuisi luokittelemaan suota mihinkään kuu-
desta päätyyppiryhmästä, kerro mitä päätyyppiryhmää se määrityskaavan 
perusteella eniten muistuttaa, tai minkä kaikkien ryhmien piirteitä siinä on.

Kolmanneksi, osa soista on ojitettu, eivätkä ne enää ole luonnontilaisia. On-
nistuessaan ojitus kuivattaa suon, eikä alkuperäistä suotyyppiä pysty vält-
tämättä enää määrittämään. Siksi tässä tehtävässä on syytä käydä vain ojit-
tamattomilla soilla. Niillä on muutenkin miellyttävämpää retkeillä, kun ei 
jatkuvasti tarvitse hyppiä ojien yli!



Soiden päätyypit: määrityskaava

Suo

Ohje: Lue molemmat samalla numerolla merkityt kohdat ja valitse niistä sopi-
vampi vaihtoehto. Siirry seuraavaan kohtaan valintasi perusteella. Toista luke-
minen, valitseminen ja siirtyminen, kunnes tulet lopputulokseen.

1. Maassa kasvaa yleisesti rahkasammalta, ja pintamaa on rahkasammalista ja muista suo-
kasveista muodostunutta turvetta (=osittain hajonnutta kasvimateriaalia). Maassa on mata-
lia, märkiä kohtia, koholla olevia kasvimättäitä tai molempia. --> Olet suolla, siirry kohtaan 2.
1. Rahkasammalia on vähän tai ei ollenkaan, pintamaassa on karikkeen lisäksi hiekkaa tai 
kiviä eikä juuri lainkaan turvetta. Maassa ei ole erityisen märkiä kohtia eikä mättäitä. 
--> Et ole suolla, vaihda paikkaa.

2. Matalia, märkiä kohtia ja mättäitä on suunnilleen yhtä paljon. --> Suo on monen suo-
tyypin mosaiikki, yhdistelmätyypin suo. (Katso HUOM! -laatikosta lisäohjeita.)
2. Selvästi koholla olevia mättäitä on paljon vähemmän kuin muuta märkää suon pintaa.
 --> Suon voi todennäköisesti luokitella johonkin päätyyppiryhmään, siirry kohtaan 3.

3. Suolla kasvaa kuusia, lehtipuita, pensaita, mustikkaa ja runsaasti muitakin sammalia kuin 
rahkasammalia. --> Siirry kohtaan 4.
3. Suolla kasvaa vähän tai ei ollenkaan yllämainittuja kasveja, vaan enemmän mäntyä, 
korkeita varpuja, saroja, suovilloja (esim. tupasvilla) ja rahkasammalta. --> Siirry kohtaan 6.

4. Kuusi on runsain puulaji (joskus harvoin tervaleppä), vaikka lehtipuitakin voi olla paljon. 
Mustikka on yleinen. --> Suo on korpi.
4. Runsaimpia puita ovat koivut ja lepät, tai puita ei ole kovin paljon. Pajut ovat yleisiä. Jos 
suo on kovin avoin, sarat ja muut ruohot ovat yleisiä. --> Siirry kohtaan 5.

5. Suolla kasvaa enemmän tai vähemmän runsaasti leppiä, hieskoivua, pajuja, suomyrttiä, 
rannoilla tai vedessä viihtyviä saroja ja muita rantojen kasveja. --> Suo on luhta.
5. Paikalla on lähde tai lähdepuro tai maasta tihkuu vettä. Pajuja voi olla paljon. Ruohokasvit 
ovat monipuolisia, mutta kasvavat harvassa. Vedessä viihtyviä sammalia on paljon. --> Suo 
on lähteikkö eli lähdesuo.

6. Mänty on runsas. Kanerva, variksenmarja ja muut (usein korkeat) suovarvut ovat yleisiä. 
--> Suo on räme 
6. Suo on avoin, puustoista ja kuivempaa mättäistä osaa on alle viidesosa pinta-alasta. 
--> Siirry kohtaan 7.

7. Suo on karu tai melko karu. Sarat sukulaisineen (esim. tupasvilla ja tupasluikka) sekä 
rahkasammalet vallitsevat, varpuja on vain vähän. --> Suo on neva.
7. Suo on ravinteikas ja rehevä. Kataja, järviruoko ja monenlaiset ruohot ovat yleisiä, rah-
kasammalten lisäksi esiintyy monia muitakin sammalia. --> Suo on letto.

(Määrityskaava on yksinkertaistettu kirjasta Eurola ym.: Suokasvillisuusopas, Oulanka Reports 
14, 1995)



Teeren soidin

Tähdet: 2
Aika: maalis-toukokuu

Kesto: etsintäaika + vähintään 0,5 h tarkkailuaikaa

Tarvikkeet: 
• kiikari

• muistiinpanovälineet
(• kaukoputki)

(• kartta)

Teeret pulisevat äänekkäästi soidinpaikoillaan avosoilla ja muilla aukeilla 
paikoilla keväisin. Käy seuraamassa soidinta! Jos aamupäivän etsimisestä 
huolimatta et löydä teeriä, voit saada yhden tähden raportoituasi retkestä ta-
vanomaiseen tapaan päiväkirjaasi. Voit kuitenkin yrittää toisena aamuna uu-
destaan ja onnistuneesta retkestä (eli teerien näkemisestä) saat kaksi tähteä.

Etsi tietoja mahdollisista soidinpaikoista tutkimalla karttoja, kyselemällä pai-
kallisilta lintuharrastajilta tai muilta luonnossa liikkujilta (esim. metsästäjät) 
tai tutkimalla muiden havaintoja Tiira- tai Hatikka-palveluista (Tiira vaatii 
kirjautumisen). Soidinpaikat ovat usein samoja joka vuosi, ja siksi kaikista 
vanhoista havainnoista on apua. Tyypillisiä soidinpaikkoja ovat erityisesti laa-
jahkot avosuot, mutta myös rauhalliset pellot, jäätyneet järvet ja muut aukeat.

Kun mahdollinen soidinpaikka on tiedossa, hankkiudu paikalle auringonnou-
sun aikaan. Voit halutessasi vaikka leiriytyä yöksi lupaavan paikan lähelle. 
Aamulla kuulet kyllä, jos teeret ovat soitimella lähistöllä! Seuraa ääntä ja yritä 
saada linnut näkyviisi. Valitse hyvä tarkkailupaikka mutta älä mene liian 
lähelle, ettet häiritse soidintavia lintuja.

Tarkkaile soitimen tapahtumia vähintään puolen tunnin ajan. Kiikari on hyö-
dyllinen ja voit käyttää lintukaukoputkeakin, paikasta riippuen.

Tee muistiinpanoja:
• Montako lintua on paikalla? Kuinka paljon on koiraita? Entä naaraita? 
Vaihteleeko määrä?
• Mitä linnut tekevät ja miten ne ääntelevät?
• Erotatko, mikä koiraista on soitimen ykköspaikalla (yleensä soidinareenan 
keskustassa)?

Jos näet paritteluja, minkä koiraan tai koiraiden kanssa naaraat parittelevat?
Merkitse muistiin myös havainnot muista eläimistä. Joskus teerien soitimella 
vierailee metsoja, ja aamuhämärissä on hyvät mahdollisuudet nähdä monia 
muitakin eläimiä, kuten hirviä.

Suo



Koskikara

Tähdet: 1
Aika: talvi

Kesto: päiväretki 

Tarvikkeet: 
• kamera tai piirustusvälineet

• kiikarit

Vesistöt

Lähde etsimään koskikaroja niiden talvehtimisalueilta.  

Koskikarat elävät ympäri vuoden avoimina pysyvissä vesistöissä, kuten 
koskissa. Jos et tiedä yhtään koskikaran talvehtimispaikkaa, voit etsiä niitä 
Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-havaintotietojärjestelmästä 
tai BirdLife Suomen Tiira-havaintotietojärjestelmästä (Tiira vaatii rekis-
teröitymisen). Monet tahot järjestävät tammi-helmikuussa koskikararet-
kiä, joille kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. 

Tehtävä on suoritettu, kun olet nähnyt koskikaran tai olet tehnyt kaksi 
etsintäretkeä sopiville koskille. Piirrä retkikohteesi tai ota siitä valokuva. 
Riippumatta siitä, onnistutko löytämään koskikaran, kerro päiväkirjaasi 
mitä retkellä näit, kuulit tai tunsit. Aina luontoretkellä ei pääse näkemään 
sitä mitä haluaisi, mutta siksi retkelle on hyvä ottaa eväitä mukaan ja naut-
tia luonnosta muutenkin,  kokonaisuutena. Ehkä vastaan tulee jotain muuta 
kivaa nähtävää!

TAUSTAA: Koskikara on pohjoisessa pesivä lintulaji, joka muuttaa talvehtimaan 
etelän sulapaikkoihin. Näiden mustavalkoisten lintujen käyttäytymistä voi ke-
säisin seurata vain Lapissa, mutta talviaikaan lintua tavataan koko Suomessa.

Koskikara saalistaa ympäri vuoden sukeltamalla vesihyönteisiä, kotiloita, 
äyriäisiä, nilviäisiä ja pieniä kaloja, ja siksi ne tarvitsevat avointa vettä ympäri 
vuoden. Talvisin avointa vettä on voimakkaasti virtaavilla alueilla kuten koskis-
sa. Siksi koskikarat asettuvat tällaisiin paikkoihin talvehtimaan.

Muitakin vesilintuja saattaa talvella löytää esimerkiksi alueilta, joissa tehtaiden 
jäähdytysvedet pitävät veden sulana. Ilmaston muutoksen aiheuttama talvien 
leutoneminen vaikuttaa myös vesien jäätymiseen, ja siksi yhä useampi vedestä 
riippuvainen lintulaji pystyy elämään talvet Suomessa.



Hiekkarantojen kasvit

Tähdet: 1
Aika: kesä

Kesto: päiväretki

Tarvikkeet:
• kasvien tunnistusopas

• piirustusvälineet tai kamera
(• peruskartta)

Tee kasviretki hiekkarannalle. Jos et tiedä yhtään sopivaa hiekkarantaa, voit 
etsiä sopivia kohteita peruskartasta. Hietikot merkitään karttaan keltaisina 
alueina, joilla on mustia pisteitä.

Kulje hiekkarannalla ja opettele tunnistamaan ainakin viisi kasvilajia 
lähellä veden rajaa. Hiekkarannan kasvilajeja ovat esimerkiksi rantavehnä, 
suola-arho, merinätkelmä, sianpuolukka, merimaltsa, merisinappi ja mor-
sinko. Piirrä tai valokuvaa nämä lajit. Pystytkö havaitsemaan hiekkaran-
nalla eri kasvilajien muodostamia vyöhykkeitä ennen puuston alkua? Mikä 
puulaji ensimmäisenä muodostaa metsikön avoimen rannan jälkeen?

Tarkastele myös retkikohteesi uhkia. Kasvaako rannalla järviruokoa tai 
pajua? Löydätkö kurtturuusua jostain rannikolta?

Vesistöt

Vinkki Jos hiekkaranta on kovassa kulutuksessa esimerkiksi uimarantana, 
siellä ei kasva juurikaan kasveja. Yritä löytää sellainen hiekkaranta, jota 
käytetään vähän tai käy katsomassa kovassa käytössä olevan rannan laitamia. 
Voit samalla miettiä, kuinka suuri uhka rannoille ihmisen virkistyskäyttö on.

TAUSTAA: Hiekkarannat luovat eliöstölle hyvin karun ja häiriöalttiin 
elinympäristön, koska hiekka on tuulen ja veden mukana jatkuvassa liikkeessä. 
Näihin paikkoihin on sopeutunut aivan oma kasvilajisto. Lajien tulee kestää ve-
denpinnan korkeusvaihtelusta johtuvaa märkyyttä ja kuivuutta, niiden pitää pystyä 
kiinnittymään liikkuvaan alustaan ja niiden täytyy pärjätä hyvin niukoilla ravin-
teilla. Merenrannalla kasvien täytyy lisäksi kestää suolaisuutta.

Jäljellä olevat hiekkarannat, jopa rakentamiselta suojellut, ovat uhattuja. Itäme-
ren rehevöityessä järviruokokasvustot laajenevat. Laajentuneet kasvustot tuot-
tavat kasvavia määriä kuollutta kasvimassaa, joka ajautuu aaltojen mukana ran-
nalle ja peittää hiekan eloperäisellä aineksella. Eloperäinen aines lisää ravinteita 
luon nostaan vähäravinteiselle hiekalle, jolloin elinympäristö muuttuu suotuisaksi 
useille lajeille, jotka eivät kuulu hiekkarannalle.



Vedenalaisia maisemia

Tähdet: 1
Aika: sulanveden aika

Kesto : 1    –7 vrk

Tarvikkeet: 
• vesikiikari (ohje on Pihkan www-sivulla) tai snorkkeli

• taskulamppu
(• vene ja pelastusliivit)

Vesistöt

Tee maisemaretki vedenalaiseen luontoon. Retkeile vedenalaisessa maail-
massa vähintään kolmena eri vuorokauden aikana tai kolmissa erilaisissa 
sääolosuhteissa. Tässä tehtävässä tärkeää ei ole lajien tunnistaminen vaan 
vedenalaisen maailman hahmottaminen. Kerro sanoin tai kuvin, mitä näit 
vedessä.

• Minkälaisia kaloja, pohjaeläimiä ja kasveja näit?
• Muuttuuko vedenalainen elämä, kun vedenpäälliset olosuhteet muuttuvat?

Alla esitellään kolme tapaa vedenalaiseen maisemaretkeilyyn.

Vesikiikarilla voit katsella vedenalaista maailmaa. Kiikaria voi käyttää ran-
tavedessä kahlatessa, rannalta esimerkiksi kiven tai laiturin päältä tai ve-
neestä. Veneretkelle on hyvä pyytää kaveria avuksi. Kun kaverisi soutaa 
hitaasti eteenpäin ja samalla tasapainottaa venettä, sinä voit kurottautua 
laidan yli kiikaroimaan. Vaihtakaa välillä soutuvuoroa.

Mikäli sinulla on snorkkeli ja haluat lähemmän kosketuksen veteen, voit 
myös sukeltaa ja katsella uimalasien kautta veden elämää. Uiminen ja ran-
tavedessä kahlailu voi kuitenkin karkottaa arimmat eläimet. Vesikiikari-
tarkkailu rannalta tai veneestä sen sijaan häiritsee veden elämää vähem-
män, jolloin saatat nähdä enemmän.

Illan hämärtyessä tai pimeällä kannattaa kokeilla vedenalaisen elämän kat-
selua rannalta tai laiturilta taskulampunvalossa. Näin saatat nähdä rapuja 
ja kaloja helpommin kuin päivänvalossa.

Vinkki Mitä pidempään odotat paikallasi, sitä enemmän näet. Maltti on toi-
sinaan luonnonharrastajan tärkein ominaisuus!



Vesikasvit

Tähdet: 1
Aika: kesä

Kesto: 1–2 h 

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• kasvikirja
• kumisaappaat

(• vesikiikarit, soutuvene, harava)

Vesistöt

Etsi vedessä eläviä kasveja. Tutki vähintään kuuden vesikasvin kasvutapaa 
ja tarkastele erityisesti kasvien lehtien sijaintia veden pintaan nähden. 
Luokittele jokainen kasvi johonkin seuraavista elomuodoista:

• Ilmaversoiset ovat rannassa kasvavia vesikasveja, joiden lehdet ovat ve-

den pinnan yläpuolella. Ilmaversoisia ovat esimerkiksi järviruoko, järvi-

kaisla ja osmankäämit.

• Kelluslehtiset ovat kasveja, joiden lehdet kelluvat veden pinnalla. Näitä 

ovat esimerkiksi ulpukat ja lumpeet.

• Uposlehtiset ovat kasveja, joiden varsi ja lehdet ovat kokonaan veden 

alla. Uposlehtisten kasvien lehdet ovat yleensä ohuita ja hienoliuskaisia, 

mikä helpottaa kasvien kaasujen vaihtoa vedessä. Esimerkiksi ahvenvita 

on uposlehtinen.

• Upos- ja kelluslehtiset ovat kasveja, joilla on sekä upos- että kelluslehtiä. 

Uistinvita on hyvä esimerkki upos- ja kelluslehtisestä kasvista.

• Pohjalehtiset eli pohjaversoiset ovat kasveja, joiden lehdet kasva-

vat ruusukkeena pohjassa. Kasvin kukinto voi silti kohota veden pinnan 

yläpuolelle kuten nuottaruoholla. Lahnaruohot sen sijaan kasvavat koko-

naan upoksissa.

• Irtokellujat ovat kasveja, jotka eivät ole kiinnittyneet pohjaan, vaan kel-

luvat irtonaisina veden pinnalla. Irtokellujia ovat muun muassa vesiher-

neet ja limaskat.

Tunnista luokittelemasi kasvit mahdollisimman tarkkaan.



Sudenkorentoretki

Tähdet: 1
Aika: kesä

Kesto: 2    –4 h 

Tarvikkeet:
• sudenkorento- tai hyönteisopas

• rasia

Vesistöt

Tee sudenkorentoretki jonkin vesistön ääreen lämpimänä, tyynenä ja 
 taurinkoisena kesäpäivänä. Tehtävä koostuu kahdesta osasta, jotka molemmat 
täytyy tehdä suorituksen saamiseksi.

 Osa 1: Esiselvitykset Ennen retkelle lähtöä tee hieman esiselvitystyötä. Se 
auttaa sinua hahmottamaan, millaista lajistoa retkikohteessasi on mahdollista 
tavata. Hyvä sivusto esiselvityksen pohjaksi on http://www.sudenkorento.fi/.

Tässä muutama apukysymys:

• Mitä sudenkorentoja voit nähdä siinä osassa Suomea, jossa retkeilet?
• Mitkä sudenkorennot lentävät retkesi ajankohtana?
• Minkä tyyppinen vesistö retkikohteesi on (suolampi, järvi, puro jne.)?
• Selvitä myös seuraavat asiat:

Miten hentosudenkorennon ja aitosudenkorennon erottaa toisistaan? Onko 
jollain lajilla tai lajiryhmällä, jonka saatat nähdä retkelläsi, joitain erikoistun-
tomerkkejä, esim. siniset siivet, vihreä keho, ruskea keho?
 
Osa 2: Sudenkorentoretki Kulje vesistön varrella ja etsi mieluiten kaksi eri-
laista kohtaa rannalta, esimerkiksi suojainen poukama, laaja järviruokokas-
vusto tai suoreunainen ranta. Kun löydät hyvän paikan, pysähdy paikallesi 
muutamaksi minuutiksi, katsele ja kuuntele. Minkälaisia sudenkorentoja 
näet? Ovatko ne erilaisia eri kohdissa? Näetkö sekä hentosudenkorentoja että 
aitosudenkorentoja? Tässä tehtävässä tärkeintä ei ole lajintunnistus vaan 
sudenkorentojen tarkkailu niiden luonnollisessa elinympäristössä.

Sudenkorennot ovat arkoja ja pakenevat sekä liikettä että tärähdyksiä helpos-
ti. Sudenkorennon saattaa nähdä lähempää silloin, kun odotat sen tulevan 
sinua lähelle, kuin jos itse lähestyt sitä. Tarkkaile myös, mitä sudenkoren-
not tekevät.

Tutki retkelläsi myös vedenrajan kasvillisuutta. Pystytkö löytämään kasvil-
lisuuteen tarttuneita toukkanahkoja? Voisiko niistä osa olla sudenkoren-
non? Yritä löytää vähintään kaksi toukkanahkaa. Voit kerätä toukkanahkoja 
varovasti purkkiin ja tutkia niitä lähemmin kotona.



Tunnistatko sinilevän?

Tähdet: 1
Aika: kesä

Kesto: noin puoli vuorokautta

Tarvikkeet:
• kolme kirkasta lasipurkkia

 tai juomalasia
• keppi

Vesistöt

TAUSTAA: Sinilevät eivät ole nimeään vastaavia aitoja leviä vaan sini-
bakteereita. Ne ovat osa kasviplanktonlajistoa. Niiden merkitys hapen 
tuottajina ja ravintoketjun perustana vesiekosysteemissä on huomattava. 
Jos vedessä on runsaasti ravinteita, saattavat sinibakteerit tai jokin muu 
kasviplanktonkasvusto muodostaa laajoja kelluvia lauttoja, joita kutsu-
taan leväkukinnoiksi. Sinileviä on sekä makeassa vedessä että merive-
dessä, mutta niiden aiheuttamat leväkukinnat ovat meressä yleisempiä. 
Osa sinibakteerilajeista on myrkyllisiä, ja siksi sinibakteerisen veden 
käyttöä tulee välttää. Sinilevät on siis hyvä osata tunnistaa muista  levistä.

Tunnistatko yksisoluisiin mikroleviin kuuluvan sinilevän? Tut-
ki vähintään kolmesta eri kohdasta, vaihteleeko rantaveden sini-
levämäärä. Tutkimuksen kohteena olevan veden tulee olla leväpitois-
ta. Tehtävä on suoritettu, kun kaikki kolme osaa kaikissa kolmessa 
paikassa on tehty.

 
Osa 1:  Kokeile rantaveteen ajautunutta levää kepillä. Jos levä ei 
tartu keppiin kiinni vaan hajoaa hippusiksi, se on luultavasti sini-
levää.

 
Osa 2:  Laita leväistä vettä lasiin ja odota hetki. Jos levä nousee pin-
nalle, se on todennäköisesti sinilevää.

 
Osa 3:  Jätä 2. osan vesi lasiin 8     –12 tunniksi. Jos vedenpinta on vär-
jäytynyt sinertäväksi aamuun mennessä, levä on sinilevää.



Jäänreunan linnut

Tähdet: 1–2
Aika: kevät

Kesto: 1–2 kuukautta

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• lintukirja
• kiikarit

Vesistöt

Ensimmäinen tehtävä on pakollinen perustehtävä, ja siitä saa yhden täh-
den. Halutessasi voit tehdä myös lisätehtävän, josta saat toisen tähden. 

 
1. perustehtävä: Lintujen kevätmuuton seuraaminen

Seuraa keväällä muuttolintujen saapumista vesistön sulapaikkaan. Käy su-
lan luona neljä kertaa esimerkiksi yhden tai kahden viikon välein. Mitkä 
linnut saapuvat ensimmäisenä? Entä sitten kun sula on suurentunut? Kir-
jaa tehtäväraporttiisi perustietojen lisäksi ainakin tunnistamasi lintulajit 
ja säätiedot. Säätiedoista kannattaa raportoida lämpötila, oliko poutaa vai 
pilvistä, oliko tuulista ja satoiko vettä tai lunta. Jos et näe jollakin käynti-
kerralla yhtään lintua, kirjoita sekin muistiin. Jos vesistö ei ole talvella 
lainkaan jäätynyt eikä keväällä ole erityisiä sulapaikkoja, voit seurata ran-
noille saapuvia muuttolintuja.

 
2. lisätehtävä: Jäänlähdön havainnointi

Seuraa jonkin vesistön jäänlähtöä. Raportoi, milloin tapahtuvat jäänlähdön 
neljä eri vaihetta:
1. Rantojen sulaminen. Ensimmäiset sulat alueet ilmestyvät rannoille, kos-
ka matalan veden lämpötila kohoaa keväällä nopeammin kuin syvempien 
kohtien.
2. Sulien kohtien ilmestyminen ulommaksi. Jäähän ilmestyy sulia laikkuja, 
mutta jää on muuten vielä yhtenäinen.
3. Jään liikkuminen. Jää on halkeillut lautoiksi, joita tuuli ja virtaukset lii-
kuttelevat.
4. Jään katoaminen näköpiiristä. Jää on sulanut kokonaan.

Vinkki Sulapaikkoja on esimerkiksi vesistöjen virtakohdissa sekä jokien ja 
järvien yhtymäkohdissa.



Meren metsät

Tähdet: 1    –2
Aika: kesä

Kesto: päiväretki

Voit tehdä joko vain toisen tehtävistä tai molemmat tehtävät. 
Kumpikin osa on yhden tähden arvoinen.

Vesistöt

1. Suurlevävyöhykkeet

Tarvikkeet:
• näkösyvyysmitta (ohje on luonnonharrastusvälineet-sivulla)

• vene ja pelastusliivit
• vesikiikari (ohje on luonnonharrastusvälineet-sivulla)

Etsi kallioisilta merenrannoilta suurleviä. Opettele erottamaan viherlevät 
ja ruskolevät toisistaan. Viherlevät, kuten ahdinparta ja suolilevä, muo-
dostavat lähimpänä veden pintaa ja rantaa olevan vyöhykkeen. Syvemmälle 
mentäessä alkaa ruskolevävyöhyke. Ruskolevistä meriekosysteemille kaik-
kein tärkein on rakkolevä.

Mittaa veden syvyys seuraavissa kohdissa:

• viherlevien loppuessa, ruskoleväesiintymän alkaessa
• ruskolevien loppuessa

Mikä on suurin näkösyvyys, jonka onnistut mittaamaan alueella?

Vinkit: 

• Kohta, jossa viherlevät loppuvat ja ruskolevä alkaa, on mahdollista näh-
dä vesikiikarilla levän värin muutoksesta. Ruskolevän loppumiskohta on 
haastavampi todeta. Mittaa siis syvyys kohdassa, jossa et enää tunnista rus-
kolevää. Ota veneeseen mukaan kaveri, joka voi soutaa silloin, kun kiikaroit 
vettä. Samalla hän tasapainottaa venettä, ja veneen kaatumisriski pienenee.

• Syvyyden ja näkösyvyyden mittaaminen on sitä haastavampaa, mitä syvem-
mälle mittaa lasketaan, koska veden virtaukset voivat tarttua mittaan ja vetää 
sitä sivuun. Syvyysmitan täytyy siis olla painava, jotta mitta laskeutuu suo-
raan alas.



Meren metsät (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vesistöt

2. Rakkolevä

Tarvikkeet:
• apuväline levän nostoon, esim. rautaharava

• kamera tai piirustusvälineet
• vati

(• snorkkeli tai vesikiikari, ohje on Pihkan www-sivulla)
(• vene ja pelastusliivit)

Tutki rakkolevää. Katsele sitä ensin meressä. Parhaiten näet veneestä 
vesikiikarilla, tai uimalla ja sukeltamalla sen sekaan, jolloin pääset koske-
maan ja tunnustelemaan levän rakennetta. Saatat nähdä levää myös lai-
turilta tai rannalta. Toisinaan rannalta voi myös löytää levän kappaleita. 
Näetkö jotain eläimiä rakkolevän seassa?

Kerää sitten hieman rakkolevää ja huljuta sitä vedessä vadissa. Näin rak-
kolevään kiinnittyneet eläimet päästävät irti alustastaan ja jäävät tarkkail-
tavaksi veteen. 

Tunnista vähintään kolme erilaista eläintä rakkolevän seasta ja piirrä tai 
kuvaa ne. 

Kaada vesi, eläimet ja levät takaisin mereen, kun olet lopettanut niiden 
tutkimisen.



Puron virtausnopeus

Tähdet: 2 
Aika: sulan veden aikana 

Kesto: 2    –3 h

Tarvikkeet:
• mittakeppi ja/tai mittanauha
• merkit alku- ja loppukohtaan

• kelluva kaarnan kappale
• sekuntikello

Vesistöt

Vertaa kolmen eri puron tai saman puron kolmen eri kohdan virtausno-
peutta. Voit tehdä tehtävän yksin, mutta kaverin kanssa virtausnopeu-
den mittaaminen on helpompaa ja hauskempaa.

Mittaa 10 metrin matka purosta. Valitse sellainen kohta, jossa on mah-
dollisimman vähän pintaan nousevia isoja kiviä. Merkitse matkan alku- 
ja loppu, esimerkiksi maahan työntämilläsi kepeillä. Pudota kaarnan 
kappale veteen ennen alkukohtaa (yläjuoksulla) ja käynnistä sekuntikel-
lo, kun kaarnan kappale ohittaa merkkikohdan. Pysäytä sekuntikello, 
kun kaarnan kappale ohittaa merkin lopussa.

Mittaa puron leveys ja syvyys aloitus- ja lopetuskohdassa sekä kah-
den metrin välein matkan aikana. Yhteensä mittauspisteitä on kuusi 
jokaisella 10 metrin puronpätkällä.

Piirrä jokaisesta kolmesta 10 metrin mittausmatkasta puron mallikuva, 
jossa näkyy puron leveys ja syvyys eri mittauskohdissa sekä sen mah-
dolliset käännökset. Pohdi, miksi mittausaika vaihtelee eri kohdissa. 
Minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti vesi virtaa 
uomassaan?



Vesiötökät

Tähdet: 2
Aika: kesä (voi kokeilla ympäri vuoden)

Kesto: 30 min    –2 h

Tarvikkeet:
• muutamia vaaleita, laakeita astioita (esim. muovilautasia)

• vesieläinhaavi tai jokin haavintapainen
• vesiselkärangattomien tunnistusopas

(• lasipurkkeja tai pieni akvaario)

Vesistöt

Järvien ja merenlahtien rantavedet ovat pullollaan erilaisia pikkueläimiä. 
Lähde tutustumaan niihin! Alla esitellään kolme tapaa löytää vedessä eläviä 
selkärangattomia. Kokeilemalla kaikkia kolmea tapaa ja tunnistamalla 
vähintään viisi erilaista vesiselkärangatonta saat tehtävästä kaksi tähteä. 
Lajeja ei tarvitse tietää, ryhmä riittää (esimerkiksi “sudenkorennon touk-
ka”).

Valitse puhdasvetinen ranta, jolla kasvaa runsaasti erilaisia vesikasveja, 
mutta joka ei kuitenkaan ole umpeenkasvanut. Mutainen pohja on parempi 
kuin kivinen. Hauskinta on, jos voit kahlata vedessä, mutta tehtävän voi 
tehdä myös rannalta tai laiturilta käsin.

 
Osa 1: Omat silmät  Tarkkaile aluksi vettä ja katso, mitä selkärangattomia 
näet. Veden pinnalla kiitää usein vesimittareita tai hopeaseppiä. Vedessä 
voi uida esimerkiksi malluaisia, sukeltajakuoriaisia ja punaisia vesipunk-
keja. Jos haluat katsoa niitä tarkemmin, voit yrittää pyydystää niitä haavilla 
ja pitää hetken aikaa lautasella tai lasipurkissa. Jos otat vettä lasipurkkiin 
ja katsot riittävän tarkasti, saatat nähdä myös pieniä vesikirppuja tai han-
kajalkaisäyriäisiä. Näitä voi löytyä talvellakin, jos otat vesinäytteen esi-
merkiksi pilkkiavannosta.

 
Osa 2: Käsillä etsiminen  Seuraavaksi kannattaa käännellä kiviä ja tut-
kia pohjaa sekä kivien pintoja. Löydätkö esimerkiksi kotiloita, simpukoita, 
merirokkoja, lattanoita tai juotikkaita? Jos sinulla on lasipurkki tai vastaa-
va, voit ottaa siihen vettä ja muutaman eläimen. Esimerkiksi juotikkaiden 
aaltomaista uintia ja merirokkojen siivilöintiä on hauska katsoa.



Vesiötökät (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vesistöt

Osa 3: Perusteellinen penkominen ja haavi

Eniten selkärangattomia löytyy yleensä penkomalla pohjamutaa ja vesi-
kasvillisuutta joko käsin tai haavilla. Kuljeta haavia vedessä, työntele sitä 
rantakasvillisuuden läpi tai haukkaa sillä hieman pohja-ainesta. Voit myös 
kahmaista pohja-ainesta käsin tai ravistella vesikasveja vesiastiassa tai la-
sipurkissa. Itämeren rannoilla kannattaa tutkia erityisesti rakkoleväkas-
vustoja.

Nosta haaviin kerääntynyt aines pintaan ja kaada vaaleaan astiaan. Katso 
tarkasti keräämääsi “roskaa” ja tutki sitä varovasti esimerkiksi pienellä ti-
kulla. Jos löydät jotain liikkuvaa, voit siirtää sen omaan vesiastiaan. Tällä 
tavalla löytyy usein mm. sudenkorentojen, päivänkorentojen, vesiperhosten, 
sukeltajien ja sääskien toukkia sekä siiroja ja katkoja.

HUOM! Tarkoitus ei ole vahingoittaa eläimiä, joten päästä saaliisi tehtävän 
lopuksi takaisin veteen

TAUSTAA: Kaikki eläimet elivät alun perin vedessä. Jotkut tekevät niin edelleen, 
mutta monet ovat siirtyneet elämään maalla tai lentämään ilmassa ainakin jos-
sain elämänsä vaiheessa. Meidän vesistämme löytyy esimerkkejä näistä molem-
mista ryhmistä. Täysin vesieläimiä ovat esimerkiksi simpukat ja katkat. Monet 
hyönteiset puolestaan elävät toukkina vedessä mutta lentävät aikuisina ilmassa. 
Näitä ovat mm. sudenkorennot, päivänkorennot, vesiperhoset ja sääsket.

Me ajattelemme helposti, että toukkavaihe vedessä on vain nopea välietappi mat-
kalla lopputulokseen, varsinaiseen aikuiseen hyönteiseen. Toukkavaihe saattaa 
kuitenkin kestää paljon pidempään kuin elämä aikuisena. Esimerkiksi jotkut 
sudenkorennon toukat elävät vedessä jopa viisi vuotta ennen aikuistumistaan, 
mutta aikuisen sudenkorennon elämä kestää vain yhden kesän. Päivänkoren-
noilla ero on vielä dramaattisempi: toukka elää vedessä kahdesta kolmeen vuotta, 
mutta aikuinen päivänkorento kuolee nimensä mukaisesti useimmiten jo parin 
päivän ikäisenä. Näiden eläinten varsinainen olomuoto on siis oikeastaan ve-
dessä elävä “toukka”, mutta jatkaakseen sukuaan niiden on elämänsä lopussa 
kasvatettava itselleen siivet ja lähdettävä lentoon!



Sammakkoeläimet

Tähdet:1    –3
Aika: Huhti-toukokuu. Paras aika huhtikuun puolivälissä, 

seurantaa jatketaan kesäkuun loppuun.
Kesto: 

1. tehtävä: 1    –3 päivää 
2. tehtävä: 2 kk 

3. tehtävä: tarpeen mukaan

Vesistöt

Tehtävän ensimmäinen osa on pakollinen perustehtävä, jonka jälkeen voit teh-
dä jatkotehtävän. Lisätehtävä liittyy sekä perustehtävään että jatkotehtävään. 
Lue koko tehtävä aluksi, jotta voit päättää, kuinka laajana tehtävän suoritat. 
Jokainen osa on yhden tähden arvoinen.

 
1. perustehtävä: Sammakkokuoro kurnuttaa

Lähde sammakkoretkelle kevätiltana. Selvitä ensin, minkälaisissa 
elinympäristöissä sammakot, viitasammakot ja rupikonnat elävät ja millä 
tavoin niiden ääntely eroaa toisistaan. Etsi sammakon kutua ja yritä tunnis-
taa laji kudun perusteella. Tee vähintään yksi ääniretki kuuntelemaan sam-
makoiden kosiomenoja. Jos et kuule sammakoita, keskity sammakonkudun 
etsintään. Yritä löytää ainakin kolme kutulätäkköä, -ojaa tai -lampea.

2. jatkotehtävä: Sammakoiden kehittyminen

Tarvikkeet: 
• lasipurkki

• haavi tai jauhosihti
• muistiinpanovälineet

Kun olet löytänyt paikan, jossa on paljon kutua, voit seurata sammakoiden 
kehittymistä kesän aikana vähintään viikon välein. Pidä päiväkirjaa sammak-
koeläinten kehittymisestä. Koska nuijapäät kuoriutuvat? Milloin takaraajat 
ilmestyvät? Entä eturaajat? Milloin ensimmäiset pienet sammakot nousevat 
maalle? Tehtävä on suoritettu, kun ensimmäiset aikuisen näköiset sammakot 
nousevat rantaan tai et löydä enää vedestä nuijapäitä.

Nuijapäiden vankeuteen ottaminen on kiellettyä ja ne kuolevat helposti 
vankeudessa. Tee seuranta siis luonnon omassa vesialtaassa. Voit kuitenkin 
haavia nuijapäitä ja laittaa pari yksilöä hetkeksi lasipurkkiin uiskentelemaan, 
jotta näet paremmin, missä vaiheessa sammakon kehitys on. Onko kesän ai-
kana aikoja, jolloin löydät samasta lammesta eri vaiheessa olevia sammakon 

poikasia? Mistä tämä saattaa johtua?



Sammakkoeläimet (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vesistöt

3. lisätehtävä: Vesiliskot sammakkolammissa

Piirrä vesiliskon kuva ja merkitse siihen liskon ruumiinosat. Piirrä myös 
kuva vesiliskon poikasesta ja merkitse piirustukseen, miten se eroaa sam-
makonpoikasesta. Piirtäminen on yksi parhaista keinoista oppia eliöiden 
rakennetta. Itse tekemällä asiat myös jäävät paremmin mieleen.

Sieltä missä sammakot kutevat, löytyy usein myös vesiliskoja. Vesiliskot 
eivät ääntele, ja siksi niiden löytäminen on sammakoita haastavampaa. 
Kun löydät sammakoiden kutupaikan, etsi sieltä myös vesiliskoja. Jos pidät 
päiväkirjaa nuijapäiden kehityksestä, seuraa myös tarkasti, onnistutko 
näkemään vesiliskojen poikasia.

 

TAUSTAA: Suomessa tavataan säännöllisesti viittä sammakkoeläintä, jotka ovat 
sammakko, viitasammakko, rupikonna, vesilisko ja rupilisko. Sammakon ja vii-
tasammakon aikuisia yksilöitä on vaikea erottaa ulkonäöllisesti toisistaan, mutta 
niiden laulu ja kutu ovat erilaisia keskenään. Rupikonna on nimensä mukaisesti 
aikuisena rupinen, ja siksi se on helppo erottaa kahdesta sammakkolajista. Vesi-
lisko ja rupilisko ovat hännällisiä sammakkoeläimiä, joista vesilisko on huomat-
tavasti rupiliskoa yleisempi. Rupiliskoa tavataan Suomessa vain Ahvenanmaalla 
sekä Manner-Suomen kaakkois- ja itäosissa.

Kurnuttavat tai muuten ääntelevät sammakot, viitasammakot ja rupikonnat ovat 
koiraita, jotka houkuttelevat naaraita. Sammakot ja viitasammakot kokoontu-
vat ryhmäsoitimille, joilla kurnutus voi olla voimakasta. Soidinmenot kestävät 
useita päiviä. Niiden aikana naaras valitsee itselleen mieluisimman koiraan. Su-
urimmat ja matalaäänisimmät koiraat ovat eniten naaraiden suosiossa, ja ne 
myös lisääntyvät eniten. Löydettyään mieluisan koiraan naaras laskee munansa 
veteen. Koiras vapauttaa spermansa munien päälle, jolloin munien hedelmöit-
tyminen tapahtuu. Tällaista kehon ulkopuolella tapahtuvaa hedelmöitystä kut-
sutaan ulkoiseksi hedelmöittymiseksi.

Vinkki Mahdollisia sammakoiden kutualueita kannattaa lähestyä varovasti, 
sillä esimerkiksi viitasammakko säikähtää hyvin helposti ja saattaa sukeltaa 
lätäkön pohjaan useiksi minuuteiksi.



Jäätyminen ja jäätaidetta

Vesistöt

Tähdet:  1. tehtävä: 2; 2. tehtävä: 1
Aika: myöhäissyksy, talvi

Kesto: 1. tehtävä 1 kk; 2. tehtävä päiväretki

1: Vesistön jäätyminen

Tarvikkeet: ulkolämpömittari (ja veden kestävä lämpömittari)

Seuraa ilman lämpötilan vaihteluita ja jään muodostumista. Kirjaa muis-
tiin ilman lämpötila kaksi kertaa vuorokaudessa. Tavoitteena on sel-
vittää vuorokauden ylin ja alin lämpötila, jolloin ensimmäinen mittaus 
kannattaa tehdä iltapäivällä ja toinen alkuyöstä tai aikaisin aamulla. 
Katso lämpötila suunnilleen samaan aikaan joka päivä, jotta kirjauksesi 
ovat vertailukelpoisia.

Tarkkaile läheisen vesistön jäätymistä. Vertaa ilman lämpötilan mit-
taustuloksia jäätymisen etenemiseen. Havaitsetko ilman lämpötilan 
vaikuttavan veden pinnan jäätymiseen? Milloin havaitset ensimmäisen 
jäähärmän veden pinnalla? Kuinka nopeasti jään muodostuminen ete-
nee kohti vesistön keskustaa? Sulaako jää välillä pois?

Tee seurantaa kuukauden ajan. Seuranta kannattaa aloittaa aikaisintaan 
syksyn ensimmäisenä pakkaskautena. Voit tehdä tehtävän myös talven 
aikana, kunhan vesistö on sula aloittaessasi tehtävää.

Halutessasi voit tehdä pienen esitutkimuksen ja mitata veden lämpöti-
lan, jolloin pystyt arvioimaan paremmin jäätymisen alkamista. Kun ve-
den lämpötila on noin viisi astetta ja ilmalämpötila pakkasen puolella, 
jäätymisolosuhteet ovat suotuisat. Esitutkimus kannattaa tehdä etenkin 
syksyllä.

 
2: Tee matka jäämaailmaan!

Tarvikkeet: kamera tai piirustusvälineet

Tee jääretki! Kuvaa tai piirrä retken varrella havaitsemiasi jäämuodostel-
mia ja jään muodostamia kuvioita. Miten jäätyminen muuttaa luontoa? 
Tehtävä on suoritettu, kun olet kuvannut tai piirtänyt vähintään kolme 
jäätaideteosta.



Lammen laidalla

Tähdet: 2–4
Aika: Sulan veden aikaan. 

Tehtävä kannattaa tehdä kesällä.
Kesto: 1 päivä–1 viikko

Vesistöt

Tutki lammen ominaisuuksia ja mieti Taustaa-osion avulla, miten omi-
naisuudet vaikuttavat lammen lajimäärään. Tehtävä koostuu neljästä osas-
ta. Sinun tulee tehdä perusosa 1 sekä 1–3 muuta osaa, että saat tehtävän 
suoritettua. Jokaisesta osasta saat yhden tähden (tästä tehtävästä voi siis 
saada poikkeuksellisesti jopa neljä tähteä). Valitse tutkimuskohteeksesi 
riit tävän pieni lampi, jotta työmäärä pysyy kohtuullisena.

 
Perusosa 1: Veden ja rannan kasvillisuus

Tarvikkeet:
• piirustusvälineet

• mitta
• kartta

Piirrä lammesta ja sen lähirannasta kuva. Hahmottaaksesi lammen muodon 
paremmin voit käyttää apunasi karttaa. Piirrä kuvaan lampeen laskevat ja 
siitä lähtevät purot ja ojat. Merkitse kuvaan myös ilmansuunnat. Tarkastele 
lammen pohjaa matalan veden alueelta. Minkälainen pohja lammessa on? 
Vaihtelevatko pohjan ominaisuudet eri puolilla lampea?

Merkitse kuvaan vedessä kasvavat laajat vesikasvien muodostamat kas-
vustot. Kasvustoja muodostavia ja veden pinnalla havaittavia kasveja ovat 
esimerkiksi järviruoko, lumme, ulpukka sekä erilaiset palpakot, vidat ja 
vesiherneet. Merkitse myös mahdolliset pajupensaat, jotka kasvavat veden 
myötäisesti tai osittain vedessä.

Tarkastele lammen ympärillä olevaa noin 20 metrin levyistä ranta-aluetta 
rantaviivasta maalle päin. Piirrä rantavyöhyke lampikuvaan. Merkitse ku-
vaan havaintojasi rantavyöhykkeestä.

• Onko ranta suota, metsää, piha-aluetta tai peltoa?
• Pystytkö havaitsemaan vyöhykkeitä (esimerkiksi rahkasammalvyöhyke, 
varpuvyöhyke, suovyöhyke, metsävyöhyke)? Voit nimetä vyöhykkeet omien 
havaintojesi perusteella; tässä annetut ovat vain esimerkkejä.

Onko rannassa isoja puita, jotka varjostavat vettä ja pudottavat syksyllä 
lehtensä veteen?



Lammen laidalla (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vesistöt

Osa 2: Lammen koko

Tarvikkeet: 
• kartta

• ruutupaperi
• kopiointimahdollisuus

Rantaviivan pituus on yksi vesistöjen tutkimuksessa käytettävä ominaisu-
ustieto. Helpoiten pystyt mittaamaan rantaviivan pituuden kartasta. Kar-
toissa on mittakaava, joka kertoo siitä, kuinka montaa senttimetriä yksi 
kartan senttimetri vastaa luonnossa.

Lammen kokoa määrittää myös lammen pinta-ala. Yksi tapa mitata pinta-
alaa on ruutupaperi-tekniikka. Saamasi pinta-ala ei ole tarkka mutta antaa 
hyvän kuvan todellisesta pinta-alasta.

1. Suurenna karttaa kopiokoneella niin, että lampi on noin A4- kokoisen 

paperin kokoinen.

2. Laske kartan mittakaava uudelleen. Jaa mittakaavan jälkimmäinen luku 

sillä kuinka moninkertaiseksi kartan suurensit (150% = 1,5 kertainen). 

Esi merkki: jos suurennat 1:20 000 karttaa 400%, jaat 20 000 neljällä ja uusi 

suhdelukusi on 1:5000. Jos vielä tämän jälkeen suurennat uutta karttaasi 

400%, uusi suhdelukusi on 1:1250. Tarvittaessa voit vielä suurentaa uutta 

karttaasi, jolloin lasket uuden suhdeluvun edelliseen tapaan. 

3. Leikkaa lampi irti kartasta ja aseta se ruutupaperille, jonka ruudut ovat 

1 cm x 1 cm.

4. Piirrä lammen muoto ruutupaperille. 

5. Laske niiden ruutujen lukumäärä lammen alueelta, jotka ovat kokonaan 

rantaviivan sisällä. 

6. Laske niiden ruutujen lukumäärä, joiden ylitse reunaviiva kulkee ja jaa 

saatujen ruutujen määrä kahdella. 

7. Laske kohtien 5 ja 6 luvut yhteen. 

8. Laske yhden 1 cm x 1 cm ruudun pinta-ala maastossa. Sen saat, kun 

kerrot leikkaamasi kartan mittakaavan jälkimmäisen luvun itsellään. Jos 

esimerkiksi kartta, josta leikkasit lammen irti, on 1:1250, yksi kartan 

neliösenttimetri on maastossa 1250 cm x 1250 cm = 1562500 cm2 

9. Kerro kohdan 7 tulos (ruutujen määrä) yhden ruudun pinta-alalla.

10. Ilmoita lammen koko hehtaareina (cm2 / 100 000 000)
 



Vesistöt

Osa 3: Lammen syvyys ja näkösyvyys

Tarvikkeet:
• vene ja pelastusliivit

• syvyysmitta (ohje löytyy harrastusvälineet-sivulta)

Tutki aluksi lammen näkösyvyys. Laske mittaa hitaasti veteen, kunnes et 
enää pysty näkemään valkoista levyä. Laske samalla narun viivoja, jotta 
tiedät, kuinka syvällä valkoinen levy on. Saat tuloksen kohdasta, jossa levy 
katoaa näkyvistä. Näkösyvyys on helpoin mitata tyynellä säällä ja niin, että 
vene varjostaa upotuskohtaa. Sillä, paistaako mittaushetkellä aurinko, ei 
ole varsinaista merkitystä. Voit kokeilla näkösyvyyttä 2–3 kohdasta, jotta 
näet, saatko joka kohdasta saman tuloksen.

Kun mittaat lammen syvyyttä, laske syvyysmittaa, kunnes tunnet narun 
löystyvän painon osuessa pohjaan. Kokeile syvyyttä ainakin viidestä koh-
dasta. Näin saat kuvan siitä, millainen pohjan muoto on. Merkitse piir-
tämääsi karttaan ne kohdat, joista mittasit syvyyden ja saadut tulokset. 
Onko lampi äkkisyvä vai loivasti syvenevä?

 
Osa 4: Veden lämpötilan mittaaminen eri kerroksissa

Tarvikkeet: 
• vene ja pelastusliivit

• lämpömittari
• osan 3 syvyysmitta (tai narua, paino ja vedenkestävä tussi)

Voit hyödyntää 3. osassa tekemääsi syvyysmittaa, jolloin kiinnität lämpö-
mittarin valkoiseen levyyn. Jos sinulla ei ole syvyysmittaa, voit kiinnittää 
vedenkestävän lämpömittarin ja painon naruun, johon merkitset viivan 
jokaisen tasametrin kohdalle. Jos olet mitannut lammen syvyystietoja, niin 
mittaa lämpötila suunnilleen syvimmässä havaitsemassasi kohdassa. Jos 
et ole mitannut syvyttä, mittaa lämpötila keskellä lampea.

Laske mittaa metri kerrallaan kohti pohjaa ja pidä sitä riittävän kauan sa-
massa kohdassa. Näin mittari ehtii reagoida muuttuneeseen lämpötilaan. 
Jos lampi on alle kolme metriä syvä, tee mittaus puolen metrin välein. 
Tarkista tulos jokaisen mittauspisteen jälkeen, ja merkitse se ylös. Piirrä 
mittauksen jälkeen syvyysjana, johon merkitset lämpötilan muutoksen. 
Pystytkö tunnistamaan veden eri lämpötilakerrokset (pintavesi, harp-
pauskerros, pohjavesi)? Pintavesi on kesäisin lämpimän veden alue, joka 
viilenee harppauskerroksessa nopeasti viileäksi pohjavedeksi.

Lammen laidalla (jatkoa edelliseltä sivulta)



Tunturikoivikon salaisuudet

Tunturi

Tähdet: 1
Aika: vuoden ympäri

Kesto: 1 –5 h

Tarvikkeet:
• kamera tai piirustusvälineet

Tunturikoivujen vänkyrät rungot muodostavat joskus mielikuvituksellisia 
muotoja. Lähde retkelle tunturikoivikkoon etsimään outoja hahmoja, ja tal-
leta ne piirtämällä tai valokuvaamalla. Vaaniiko tuolla lohikäärme? Onko 
jättiläinen hukannut haarukkansa? Ota avuksesi vilkas mielikuvitus ja 
ikuista otoksia fantasiamaailmasta! Talleta ja nimeä ainakin viisi erilaista 
hahmoa.

TAUSTAA: Tunturikoivu (Betula pubescens ssp. czerepanovii) on hieskoivun (Betula 

pubescens) alalaji, jota kasvaa monien Lapin tuntureiden rinteillä. Tunturikoivu 
tulee toimeen korkeammalla rinteessä kuin muut puut – se on Suomessa niin 
kutsuttu metsänrajapuu. Korkeimmillaan yksittäisiä tunturikoivuja voi kasvaa 
vielä vähän alle 1000 metrin korkeudessa. Tunturikoivun runko on yleensä moni-
haarainen ja käkkyräinen, hyvin harvoin suora ja yksirunkoinen. Varmaa syytä 
tähän ei tiedetä, mutta mahdollisia syitä ovat sääolot tai latvan vaurioituminen 
esimerkiksi poron puraisusta.



Tunturin rinne -tutkimus

Tähdet: 1–2
Aika: kesä-syksy

Kesto: 1. 2–6 h; 1.+2. 3–8 h

Tehtävässä on kaksi osaa, pakollinen ja vapaaehtoinen. Pakollisesta pe-
rustehtävästä saat yhden tähden. Jos teet myös lisätehtävän, saat yhteensä 
kaksi tähteä. Lue molemmat tehtävät, ennen kuin aloitat kumpaakaan, sillä 
ne voi suorittaa osittain yhtä aikaa.

Perustehtävä: Perustutkimus

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

(• kamera tai piirustusvälineet)
(• kartta)

Tee tutkimus jonkin tunturin rinteestä. Nouse kävellen tunturin juurelta 
huipulle mahdollisimman suoraan. Pysähdy noin 10 minuutin välein kat-
somaan ympärillesi ja tee muistiinpanoja siitä, miten ympäristö muuttuu. 
Parhaan nousureitin valinnassa voit käyttää apuna karttaa (voit käyttää 
myös valmiita retkeilyreittejä), ja muistiinpanojen avuksi voit ottaa valoku-
via tai piirtää.

 Tee muistiinpanoja ainakin näistä asioista:

• kasvillisuus: Onko puita/metsää? Minkälaista? Mitä muita kasvityyppejä 
kasvaa (pensaita, varpuja, heiniä, ruohovartisia kukkakasveja, sammalta)? 
Mikä niistä on yleisin?
• maaperä: Näetkö maassa esimerkiksi multaa, hiekkaa, soraa tai kivikkoa?
olosuhteet:Tuntuuko ilma kylmemmältä? Onko maa märempää tai 
 kuivempaa?
• eläimistö: Jos havaitset eläimiä, merkitse muistiin, mitä havaitset ja 
missä ympäristössä – retken lopuksi voit päätellä, viihtyykö joku eläin esi-
merkiksi vain tietyssä kohtaa rinnettä.

Kokoa havaintosi kertomukseksi siitä, miten ympäristö muuttuu  tunturin 
rinteellä.

 

Tunturi



Tunturin rinne -tutkimus (jatkoa edelliseltä sivulta)

Tunturi

Jatkotehtävä: Rinteen vyöhykemalli

Tarvikkeet (perusosassa mainittujen lisäksi):
 • alueen kartta, jossa näkyvät korkeuskäyrät

• piirustusvälineet

Kun teet muistiinpanoja noustessasi rinnettä, yritä hahmottaa ympäristön 
vyöhykkeisyys.

• Missä vaiheessa metsä loppuu ja paljakka alkaa, eli kuinka suuri osuus 
tunturin rinteestä on paljakkaa?
• Voitko havaita muunlaisia vyöhykkeitä – alkaako jossain vaiheessa 
 esimerkiksi laaja kivikko, tai loppuuko varpukasvien esiintyminen tietyssä 
korkeudessa?
• Miten leveitä vyöhykkeet suunnilleen ovat?

Tutki retken jälkeen korkeuskäyriä alueen kartasta ja piirrä paperille hah-
motelma (poikkileikkaus) tutkimastasi tunturinrinteestä. Kuvan ei tarvitse 
olla tarkka, mutta yritä erottaa ainakin loivasti ja jyrkästi nousevat koh-
dat. Piirrä sitten rinteeseen havaitsemasi ympäristövyöhykkeet. Merkitse 
piirrokseen vähintään kasvillisuuden muutokset, mutta voit merkitä myös 
muita havaintoja esimerkiksi maaperästä tai eläimistöstä.

TAUSTAA: Tuntureiden luonto, etenkin kasvillisuus, on vyöhykkeistä. Ilmasto 
on korkeammalla ankara. Mitä ylemmäs rinnettä noustaan, sitä harvempi kas-
vilaji selviytyy. Monet kasvit ovat sopeutuneet elämään erityisesti tunturien 
rinteillä, mutta kokonaisuutena lajisto kuitenkin köyhtyy korkealle mentäessä.

Tuntureiden välissä ja niiden alimmilla rinteillä kasvaa yleensä havumetsää. 
Useimmissa maailman vuoristoissa havumetsä muodostaa metsänrajan. 
Suomessa ja lähialueilla kaikkein korkeimmalla pärjäävä puu on kuitenkin poik-
keuksellisesti lehtipuu: tunturikoivu. Tunturikoivuvyöhykkeen yläpuolelta alkaa 
paljakka, jossa ei ole enää puita. Suomen matalilla tuntureilla esiintyy yleensä 
vain alapaljakkaa, jossa kasvaa varpuja ja heiniä. Vain Käsivarren Lapin korkeim-
milla tuntureilla esiintyy vielä karumpaa kasvillisuutta, ja ainoastaan Suomen 
korkeimman tunturin, Haltin, huipulla on yläpaljakkaa, jossa kasvaa lähinnä 
vain sammalta ja jäkälää.

Vyöhykkeiden rajat ovat sitä alempana, mitä pohjoisempana ollaan. Pohjoisim-
massa Lapissa jo “maanpinnan tasolla” ollaan keskellä tunturiluontoa.



Linjalaskenta

Tähdet: 2
Aika: touko-kesäkuu

Kesto: 3–5 h

Tarvikkeet:
• alueen peruskartta 

(mittakaava 1:20 000, 1:25 000 tai 1:50 000)
• muistiinpanovälineet

• kompassi / GPS-paikannin

Linjalaskenta on yksi lintututkimuksen perusmenetelmistä. Avoimella tun-
turipaljakalla sen harjoittelu on helppoa. Tämän tehtävän aikana ei kuiten-
kaan harjoitella lintutuntemusta, vaan alueella esiintyvät linnut ja niiden 
äänet on tunnettava jo valmiiksi. Huipputietäjä ei kuitenkaan tarvitse olla, 
vaan perustuntemus riittää.

Tutki tunturialueen karttaa ja piirrä siihen paljakalle (= puuttomalle alu-
eelle) sijoittuva vähintään 1,5 kilometrin pituinen suora linja. Helpointa 
on, jos linja kulkee suoraan johonkin ilmansuuntaan, esimerkiksi pohjoi-
seen. Älä valitse kaikkein helppokulkuisinta kohtaa. Yritä sijoittaa linja 
sattumanvaraisesti, esimerkiksi kartan koordinaatistoviivojen mukaan. 
Huolehdi kuitenkin siitä, että koko linjan pystyy kävelemään (eli matkalla 
ei ole esim. korkeita jyrkänteitä).

Laskenta-aikaan on oltava hyvä sää, eli ei sadetta, kovaa tuulta tai erikoisen 
kylmää. Lähde matkaan niin, että olet linjan alkupäässä varhain aamul-
la, esimerkiksi jo heti auringon noustessa, mutta viimeistään klo 06. Kat-
so kompassista tai GPS:stä linjasi suunta. Kävele linjasi läpi rauhallista 
vauhtia ja pysähdy noin 50 metrin välein havainnoimaan. Merkitse muis-
tiin kaikki linnut, jotka havaitset kulkiessasi ja pysähdysten aikana (laji 
ja yksilömäärä). Merkitse kuitenkin vain ne linnut, jotka näet tai kuulet 
etupuolellasi tai sivuillasi; takanasi olevia lintuja ei oteta huomioon. Ole 
tarkkana, ettet merkitse samoja lintuja useaan kertaan. Kulje linjalla niin 
suoraan kuin mahdollista. Älä seuraa polkuja. Tarkista suunta usein.

Kotiin palattuasi laske yhteen havaintosi. Montako lajia havaitsit, ja mon-
tako yksilöä kustakin lajista? Mitkä olivat runsaimmat lajit? Halutessasi 
voit toistaa laskennan samalla reitillä myöhemmin samana vuonna tai vuo-
den kuluttua ja verrata tuloksia. Voit myös laskea samanpituisen reitin jos-
sain toisessa paikassa ja vertailla eri alueiden linnustoa.

Tunturi



Palsat

Tunturi

Tähdet: 2
Aika: kevät-kesä-syksy

Kesto: 1–5 h

Tarvikkeet:
• kumisaappaat

• noin metrin pituinen keppi tai seiväs
• mittanauha

Käy palsasuolla tutkimassa palsoja! Etsi vähintään kaksi palsaa (jos et löydä, 
yksi riittää) ja vertaile niitä. Kuvaile miltä palsat näyttävät ja minkälaisia 
kasveja niiden päällä kasvaa. Kokeile, tuntuuko palsan pinta kylmemmältä 
kuin sen viereinen turve. Kiipeä varovasti palsan päälle ja koeta, miten 
syvälle keppi uppoaa eli miten syvällä ikirouta on. Jos palsan päälle ei voi 
kiivetä, työnnä keppi palsan kylkeen. Älä kuitenkaan vahingoita palsoja. 
Jos löydät sulavan palsan, voit käydä kokeilemassa, onko siitä tihkuva vesi 
kylmää.

Kerro tehtävän raportissa havainnoistasi.

TAUSTAA: Palsoja esiintyy Pohjois-Lapin soilla. Palsa on suuri turvekumpu, 
jonka sisus on kesälläkin jäässä. Palsa erottuu selvänä kumpuna muuten melko 
tasaisella suolla. Suurimmat palsat ovat jopa 5 m korkeita. Palsan päällä ei yleen-
sä kasva korkeita kasveja, vaan pelkästään varpuja, sammalia tai jäkäliä.

Palsa saa alkunsa, kun routa eli turpeen jäätyminen pääsee talvella etenemään 
jossain kohtaa suota tavallista syvemmälle. Jäätyessään vesi laajenee ja nostaa 
turvekerrosta. Kesällä turvekummun pinta sulaa noin 60 sentin paksuudelta. 
Tämä korkeammalla oleva turve on kuivaa, koska vesi valuu siitä pois. Kuiva 
turve toimii hyvänä eristeenä; siten se estää alla olevaa routaa sulamasta koko-
naan kesän aikana. Seuraavina talvina sama toistuu: routaa muodostuu joka talvi 
enemmän kuin sitä ehtii kesällä sulaa, ja vuosien aikana palsakumpu kasvaa.

Samalta suolta voit löytää sekä kasvavia että romahtavia palsoja. Palsan elämän-
kaari voi olla jopa tuhat vuotta! Kun palsa on tarpeeksi suuri, eristävä turvekerros 
alkaa repeillä, ja sulaminen alkaa. Kun koko palsa on sulanut, paikalle jää vain 
pieni lammikko.



Lumikauhuinen jäkälä

Tähdet: 1 tai 3
Aika: 1. lumeton aika;t 2. marras-huhtikuu

Kesto: 1. 1–2 h; 2. 5 kk

Tunturikoivikossa on tallessa pitkäaikaista tietoa keskimääräisestä lumensyvyydestä. 
Tässä tehtävässä opit lukemaan sitä! Pakollisesta perustehtävästä saat yhden tähden, 
ja vapaaehtoisesta jatkotehtävästä lisäksi kaksi tähteä (eli yhteensä kolme).

 
1.  Perustehtävä: Jäkälämittaukset

Tarvikkeet: 
• mittanauha tms.

• muistiinpanovälineet
• laskin

Tutki tunturikoivun runkoa. Monilla rungoilla kasvaa koivunruskokarvetta, joka 
on tummanruskea, ryppyinen jäkälä. Etsi rungolta alin vähintään yhden neliösent-
timetrin (1 cm x 1 cm) kokoinen koivunruskokarvekasvusto ja mittaa sen korke-
us maanpinnasta. Valitse samasta metsästä vähintään viisi tunturikoivua, jotka 
kasvavat  vähintään viiden askeleen päässä toisistaan, ja tee sama mittaus. Laske 
mittaustulos ten keskiarvo. Koivunruskokarve ei selviä talvella lumen alla, joten saa-
masi tulos on tämän metsän keskimääräinen lumensyvyys.

 
2. Jatkotehtävä: Lumimittaukset

Tarvikkeet: 
• mittakeppi (ohje harrastusvälineet-sivulla)

• muistiinpanovälineet
• laskin

Mittaa lumen syvyys kuusi kertaa talven aikana siinä metsässä, jossa teit jäkälä-
mittaukset. Suorita mittaus noin kerran kuussa marraskuusta huhtikuuhun (ellei 
lumi tule myöhemmin tai sula aikaisemmin). Halutessasi voit mitata useamminkin. 
Mittaa lumensyvyys mahdollisimman lähellä sitä paikkaa, jossa teit jäkälämittauk-
set.   Älä kuitenkaan mittaa aivan puunrunkojen kohdalta. Vältä myös paikkoja, joissa 
tuuli on liikutellut lunta.

Lumen syvyys mitataan mittakepillä, eli tukevalla kepillä jossa on mitta-asteikko. 
Valitse vähintään 1,5 metrin pituinen keppi. Jos voit jättää kepin metsään talven yli, 
valitse vielä pidempi keppi: kepin mitta-asteikossa täytyy silloin olla upottamisvaraa.  
Upota keppi tukevasti maahan pystyyn ennen lumentuloa ja käy tarkistamassa lu-
mensyvyys kepistä talven aikana. Jos et voi jättää keppiä metsään, ota se mukaasi ja 
upota se mitatessasi lumen läpi maanpintaan asti.

Laske tulostesi keskiarvo eli keskimääräinen lumensyvyys kuluneena talvena. Vertaa  
tuloksiasi  jäkälämittauksen tuloksiin. Kumpi on lähempänä jäkälämittauksen tulosta,  
lumensyvyyden keskiarvo vai suurin mittaamasi lumensyvyys? Muista, että yksi talvi ei  
  välttämättä kerro koko totuutta, vaan lumen määrä vaihtelee vuosittain. Jäkälän korkeus    
ja lumen syvyys vastaavat kuitenkin useimpina vuosina kohtuullisen hyvin  toisiaan. 

Tunturi



Maa
Kivien jäkälät

Tähdet: 1
Aika: lumeton aika

Kesto:1–3 h

Tarvikkeet:
• kamera tai piirustusvälineet

(• jäkälien tunnistusopas)
(• suurennuslasi tai luuppi)

Mene kalliolle, kivikkoon tai vaikka hautausmaalle ja tutki kivillä kasvavia 
jäkäliä. Piirrä tai valokuvaa erilaisia jäkäliä ja niiden muodostamia kuvioita 
kivien pinnoilla. Kokoa päiväkirjaasi ainakin kahdeksan kuvan laajuinen 
kivijäkälägalleria! Jos haluat, voit myös etsiä jäkälille nimet tunnistusop-
paiden avulla. Lajien tunnistamisessa suurennuslasista tai luupista on 
 paljon apua.

Vinkki  Etsi erilaisia kasvutapoja, erilaisia muotoja ja värejä. Vertaa  erilaisten 
kasvualustojen jäkälätyyppejä toisiinsa: onko vaakasuoralla ja pystysuoralla, 
sileällä ja karkealla tai varjoisella ja aurinkoisella kivellä erilaisia jäkäliä? 
Voit myös etsiä kilpailutilanteita: mitä tapahtuu, kun kaksi erilaista jäkälää 
kohtaa?

TAUSTAA: Jäkäliä on melkein kaikkien kivien ja kallioiden pinnoilla, ja sik-
si kivet näyttävät usein harmailta, vaikka kivi itse olisi oikeasti muunvärinen. 
Jäkäliä kasvaa paljon myös mm. puiden rungoilla. Kivien pinnoilla viihtyvät 
jäkälät ovat usein ns. rupijäkäliä, jotka kasvavat tiiviisti kiinni kivessä. Ne kas-
vavat useimmiten hyvin hitaasti, vain muutaman millimetrin vuodessa, mutta 
voivat toisaalta elää jopa 100-vuotiaiksi!

Jäkälä on sienen ja levän muodostama yhteiseliö, hyvin tiivis symbioosi. Sieni 
pystyy tarttumaan kiinni alustaan, imemään paljon sadevettä ja liuottamaan erit-
tämillään hapoilla kivestä ravinteita. Levä taas yhteyttää auringonvalon, veden 
ja ravinteiden avulla sokereita, joista riittää myös sienelle. Yhdessä nämä kaksi 
pystyvät kasvamaan sellaisilla paikoilla, joissa kumpikaan ei pärjäisi yksin, ja 
joissa moni muukaan elävä olio ei selviä. Jäkäliä kasvaa esimerkiksi aavikoilla, 
vuoristoissa, tropiikissa, merenrannoilla ja Etelänapamantereella.

Yksi menestyksen salaisuus on, että jäkälät pystyvät tarvittaessa kestämään 
äärimmäisiä olosuhteita. Ne voivat olla ilman vettä lepotilassa pitkiäkin aikoja, 
ja jotkut lajit kestävät jopa -200 tai +100 asteen lämpötiloja. On tutkittu, että ne 
kestävät jopa avaruuden tyhjiötä! Toisaalta jotkut jäkälät ovat hyvin herkkiä il-
mansaasteille, ja niitä onkin käytetty saastetutkimuksissa.



Lierot

Tähdet: 1
Aika:sulan maan aika (paras aika kesä)

Kesto: 1 h

Tarvikkeet:
• lapio

• viivoitin tai mittanauha
• kirjoituspaperi

• muistiinpanovälineet

Tutustu kastematoihin eli lieroihin. Etsi ainakin kolme erinäköistä lieroa ja 
tutki niitä alla olevien ohjeiden mukaan. Lierolajit eroavat toisistaan mm. 
kooltaan ja väriltään, ja ne myös viihtyvät hieman erilaisissa ympäristöissä. 
Kaiva siis maata erilaisista paikoista, esimerkiksi kasvimaalta, kompostis-
ta ja rehevän metsän reunasta.

Kun löydät lieron, ota se varovasti kädellesi tai pieneen astiaan. Tutki näitä 
asioita:

• Tarkastele lieron ulkonäköä: kumpi pää on etupää, onko ruumissa er-
ivärisiä alueita, ja onko sillä satula eli selvä, usein erivärinen paksunnos?
• Mittaa lieron pituus, kun se ei ole kovin venynyt tai kasaan painunut
• Laita liero kirjoituspaperille ja katso, miten se liikkuu. Jos kuuntelet tar-
kasti, voit kuulla, miten lieron ihon sukaset rahisevat paperia vasten.
• Päästä liero lopuksi takaisin maahan ja seuraa, miten se kaivautuu mul-
taan

Tee kirjalliset ja/tai kuvalliset muistiinpanot havainnoistasi.

Maa

Vinkki Maan kaivamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Jos et pääse kai-
vamaan, voit kulkea hämärässä sateen jälkeen niityllä tai vaikka kaupungin 
kaduilla nurmikoiden lähellä. Lierot pakenevat tulvivista käytävistään, ja nii-
tä löytää helposti maan pinnalta.



Maa
Jääkausiretki

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 1–5 h tai tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• jääkauden jäljistä kertova kirja (tai nettisivu)

• kompassi

Etsi todisteita jääkaudesta. Viimeisin jääkausi jätti monia merkkejä Suomen 
luontoon. Helpoimmin niitä näkee silokallioiden pinnassa. Tutustu aluksi 
jääkauden merkeistä kalliopinnoilla kertovaan kirjaan (esimerkiksi Koivis-
to: Jääkaudet, s. 58–62) ja lähde sitten ulos jääkausiretkelle.

Etsi maastosta silokallio. Silokallio on jäätikön tasaiseksi tai 
pyöreämuotoiseksi kuluttama kalliopaljastuma – siis jääkauden merkki 
sekin. Katso kompassista, missä kulkee luode–kaakko -suuntainen linja 
(Sodankylän pohjoispuolella lounas–koillinen). Tämä on viimeisimmän 
jäätikön keskimääräinen kulkusuunta. Tutki sitten kallion pintaa, ja etsi 
siitä (suunnilleen) jäätikön kulkusuunnan suuntaisia merkkejä. Niitä ovat: 
(katso kuvia kirjoista)

• uurteet: kuin pienillä kivillä tehtyjä suoria naarmuja kallion pinnassa, 
jäätikön kulkusuunnassa
• ristiuurteet: ristikkäin kahteen eri suuntaan meneviä uurteita, joista toi-
set viimeisimmän jäätikön kulkusuunnassa (eri suuntaan menevät uurteet 
ovat edellisen jääkauden tekosia)
• kouru: kuin suurella kivellä tehty syvä ura jäätikön kulkusuunnassa
• pirstekaarre, sirppikouru ja sirppimurros: kaarenmuotoisia murtumia 
tai lohkeamia, jotka ovat poikittain jäätikön kulkusuuntaan nähden
• simpukkamurros: kallion kulmaan tai reunaan jäänyt soikea jälki irti 
lohjenneesta palasesta

Etsi ainakin kolme erilaista jääkauden merkkiä (silokalliota ei lasketa mu-
kaan) tai käy ainakin kolmella eri kalliolla etsimässä niitä. Kolmen kallion 
jälkeen tehtävä on suoritettu, vaikket olisikaan löytänyt erilaisia merkkejä.

 



Maaperätutkimus

Maa

Tähdet: 2
Aika: sulan maan aika

Kesto:2–4 h tai tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• lapio

• mittanauha tai viivoitin
• muistiinpano- ja piirustusvälineet

Tutki maaperän rakennetta erilaisilla alueilla.

Valitse vähintään kaksi mahdollisimman erilaista paikkaa, esimerkiksi ha-
vumetsä, lehto, vanha pelto tai puutarha, suon reuna, vesistön ranta tai 
harjun rinne. Paikat voivat sijaita myös eripuolilla Suomea.

Kaiva maahan noin puolen metrin syvyinen kuoppa ja tutki, minkälaista 
maaperä on erilaisilla paikoilla:

• Onko maassa kiviä, hiekkaa, savea tai multaa?
• Miten suuria maaperän rakeet ovat, onko maa-aines hienoa vai karkeaa?
• Pystytkö erottamaan erilaisia tai erivärisiä kerrostumia?
• Mittaa erilaisten kerrostumien paksuudet ja piirrä niiden perusteella malli-
kuvat kuoppiesi seinämistä (eli poikkileikkaukset maaperän  kerrostumista).

• Voit myös tarkkailla, näetkö maaperässä eläviä eläimiä tai liittyykö tietty 
maaperän rakenne tietynlaiseen kasvillisuuteen.

Kerro havainnoistasi päiväkirjassasi.

 

HUOM!  Maan kaivamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.



Maanpinnan selkärangattomat

Tähdet: 1-2
Aika: loppukevät-kesä-alkusyksy (paras aika kesä)

Kesto: 1: 4h 2: 1-4vrk

Tehtävä 1: Valoa pakoon

Tarvikkeet:
• muovipussi

• pöytälamppu tai muu valo
• lasipurkki ja siihen sopiva suppilo (tai muovipullo)

• (pieni lapio)
• (selkärangattomien tunnistusopas)

Kahmaise reilu kourallinen kariketta esimerkiksi muovipussiin ja ota mu-
kaan myös vähän pintamaata (voit kaapia maan pintaa kädellä tai pienellä 
lapiolla). Parasta on hieman kostea lehtikarike. Aseta lasipurkkiin suppilo 
(tai leikkaa muovipullo poikki noin puolivälistä ja käytä yläosaa suppilona) 
ja kaada karike ja maa suppiloon. Sytytä lamppu aivan lähelle suppilon 
yläpuolelle ja odota muutama tunti. Katso sitten, minkälaisia eläimiä on 
paennut valoa ja pudonnut suppilosta purkkiin!

Yritä löytää ainakin neljä erilaista selkärangatonta (voit myös yrittää tunni-
staa ne kirjojen avulla). Jos et löydä niin montaa, tee koe kerran uu destaan 
ja hae karike hieman eri paikasta. Tehtävää varten riittää, että yrität kaksi 
kertaa ilman saalistakin, mutta voit toki tehdä kokeen niin monta kertaa 
kuin haluat.

Maa

TAUSTAA: Karikkeeksi sanotaan maanpinnalle kertyvää kuollutta eloperäistä 
ainesta, esimerkiksi puiden lehtiä. Karike on erittäin tärkeä ravinnonlähde pi-
enille eliöille, ja monet hajottajat, esimerkiksi bakteerit, sienet ja pienet änky-
rimadot, käyttävät kariketta ravintonaan. Niistä saa alkunsa kokonainen ravin-
toverkko, johon kuuluu erilaisia hajottajia tai monenlaisia itseään pienempiä 
selkärangattomia syöviä eläimiä. Karike tarjoaa niille ravinnon lisäksi myös suo-
jaa auringolta ja suuremmilta pedoilta, kuten hyönteissyöjälinnuilta.

Näissä kokeissa löydät todennäköisesti kaikkein suurimpia karikkeen ravin-
toverkon jäseniä, esimerkiksi erilaisia hyönteisiä (mm. kovakuoriaisia, muura-
haisia, hyppyhäntäisiä), siiroja, tuhatjalkaisia ja hämähäkkejä. Erilaiset ötökät 
viihtyvät hieman erilaisissa ympäristöissä, ja siksi voit saada 2. tehtävässä eri 
paikoilta hyvinkin erilaisia tuloksia.



Maa
Maanpinnan selkärangattomat (jatkoa edelliseltä sivulta)

Tehtävä 2: Kuoppapyydys

Tarvikkeet:
• vähintään yksi lasipurkki tai muovimuki (korkeus 10–20 cm, leveys 5–10 cm)

• jokaiselle purkille purkin leveyttä pidempi laudanpätkä tai muu suoja
•  pieni lapio

•  selkärangattomien tunnistusopas

Valitse vähintään kaksi hieman erilaista paikkaa, esimerkiksi metsä ja 
puutarha, tai vaikkapa kaksi erityyppistä metsänreunaa. Tee tämä koe 
molemmissa paikoissa. Jos sinulla on vain yksi purkki, voit tehdä kokeet 
peräkkäisinä päivinä eri paikoissa.

Kaiva hieman purkkia syvempi kuoppa ja upota purkki maahan. Käytä puh-
dasta purkkia, jotta sen seinämät ovat mahdollisimman hankalat kiivetä. 
Tasoita maa purkin ympäriltä niin, että se viettää purkkiin päin, jotta eläi-
met eksyvät sinne mahdollisimman helposti. Älä kuitenkaan paljasta maata 
purkin ympäriltä kovin paljon, koska ötökät viihtyvät piilossa karikkeessa.

Koska pikkueläimet pitävät pimeästä, saat paremman saaliin, jos peität 
purkin esimerkiksi kahden pienen kiven varaan asetetulla laudanpätkällä 
siten, että laudan alle jää ötököille muutama senttimetri tilaa.

Odota yön yli ja käy aamulla katsomassa, mitä pyydykseen on jäänyt! Tun-
nista ainakin neljä eri selkärangattomien ryhmää ja päästä eläimet lopuksi 
takaisin luontoon. Jos saalis on huono, voit kokeilla samassa paikassa vielä 
toisenkin yön.

Vertaa lopuksi eri pyyntipaikkojen tuloksia. Minkälaisessa ympäristössä 
liikkui lukumääräisesti eniten selkärangattomia? Mistä ympäristöstä sait 
eniten erilaisia? Mistä tämä voisi johtua?

HUOM! Tarkasta pyydys joka aamu, poista se kokeen lopuksi ja tasoita 
kuopat. Tehtävä on suoritettu, kun olet yrittänyt pyyntiä kahdessa eri pai-
kassa (molemmissa vähintään kahden yön ajan), vaikka et saisi riittävästi 
saalista.



Maa
Kivikokoelma

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden (helpointa lumettomana aikana)

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• kivien ja mineraalien tunnistusopas

(• kamera)
(• vasara tai vastaava)

Tutustu kiviin! Voit aloittaa esimerkiksi tutkimalla geologia.fi -sivuston 
tai muun kivioppaan tekstejä kivistä ja mineraaleista. Lähde sitten ulos ja 
kerää itsellesi vähintään viiden kivilajin ja/tai mineraalin kokoelma. Voit 
joko ensin etsiä erilaisia kiviä ja yrittää sitten tunnistaa ne tai opetella en-
sin tunnistamaan erilaisia kiviä ja yrittää sitten löytää ne luonnosta.

Jos et tunne yhtään kivilajia, aloita esimerkiksi seuraavista: kvartsi, grani-
itti, gneissi, hiekkakivi ja kiilleliuske. Jos et pysty tuomaan jotain kiveä 
kotiin, ota siitä valokuva. Suurista kivistä voit yrittää irrottaa näytepalan 
vasaralla. (Ole varovainen, kivestä voi lentää siruja.)

Kerro, mitä kivilajeja tai mineraaleja löysit!.

Vinkki  Kivien värit tulevat paremmin esiin, kun kivet ovat märkiä. Jos haluat 
märkänä pysyvän kivikokoelman, laita huolellisesti pestyt kivet lasipurkkiin, 
jonne lisäät keitettyä vettä. Keitetty vesi voi säilyä kirkkaana vuosikausia. 
Purkin kylkeen voit kirjoittaa kokoelman sisällön sekä keruuajat ja -paikat.

Huom! Älä aiheuta vahinkoa esimerkiksi kivikoille tai kallionseinämille. 
Muualta kuin omalta maalta saa ottaa vain yksittäisiä kiviä. Samoin vasaralla 
saa irrottaa vain pieniä, yksittäisiä näytteitä.



Taivas
Ilmasto ja kasvillisuus

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 1 h

Tarvikkeet:
• ilmasto- ja kasvillisuuskarttoja
• piirustusvälineet tai tulostin

• läpinäkyvää paperia tai piirtoheitinkalvoa

Etsi netistä, kartastoista tai koulukirjoista kartat maapallon ilmasto- ja 
kasvillisuusvyöhykkeistä. Tulosta tai piirrä toinen kartta paperille, ja toi-
nen samankokoisena läpinäkyvälle paperille tai kalvolle. Vertaa karttoja 
päällekkäin ja tutki:

• Miten hyvin karttojen vyöhykkeet osuvat yhteen?
• Millä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeillä Suomi sijaitsee?
• Missä muualla maailmassa on samanlaista kuin Suomessa?
• Miten ilmasto ja kasvillisuus muuttuvat, jos lähdetään Suomesta  suoraan 
etelään kohti päiväntasaajaa? Entä jos matka jatkuu päiväntasaajalta  
 etelänavalle?

 

TAUSTAA: Ilmasto tarkoittaa jollekin alueelle tyypillistä säätä ja sen vaihtelu-
ita eli alueen sään yleistä luonnetta. Ilmasto voi olla esimerkiksi kuuma tai 
kylmä, kuiva tai kostea. Maapallo voidaan jakaa erilaisiin ilmastovyöhykkei-
siin, koska laajoilla alueilla on tyypillisesti samankaltainen ilmasto. Esimerkik-
si keskimääräinen lämpötila laskee päiväntasaajalta molemmille navoille päin. 
Sademäärä vaihtelee epäsäännöllisemmin, mutta noin 30 asteen leveyspiireillä 
päiväntasaajan molemmin puolin on monilla alueilla melko kuivaa. Tämä johtuu 
ilmakehän suurista kiertoliikkeistä, joista on lisätietoa alan kirjoissa.

Kasvillisuus ei tarkoita yksittäisiä lajeja vaan kasvien rakennetyyppejä, esi-
merkiksi lehti- tai havupuita, pensaikkoa tai ruohomaata. Ilmasto vaikuttaa sii-
hen, minkälaista kasvillisuutta alueella kasvaa, ja kasvillisuus puolestaan vai-
kuttaa kaikkiin muihin eliöihin. Ilmaston tapaan myös maapallon kasvillisuus 
voidaan jakaa karkeasti vyöhykkeisiin. Lämpötila vaikuttaa kasvillisuuteen su-
oraan. Lisäksi lämpötilan ja sademäärän yhteisvaikutus määrää, paljonko vettä 
kasveilla on käytettävissään. Vaikka sademäärä olisi korkea, suuri osa vedestä 
saattaa haihtua nopeasti takaisin ilmakehään, jos ilmasto on kovin lämmin. Vas-
taavasti kylmemmillä alueilla pienempikin sademäärä saattaa riittää pitämään 
maan jatkuvasti kosteana.



Ilmastonmuutosvisa

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tutustu ilmastonmuutokseen Ilmasto-opas.fi-nettisivuston avulla. (Halu-
tessasi voit käyttää myös muita nettisivuja tai kirjoja.) Kertaa perusasiat ja 
lue uusinta tietoa. Testaa lopuksi tietosi Ilmasto-opas.fi-sivujen Ilmastovi-
sassa. Tehtävä on suoritettu, kun saat Ilmastovisassa tulokseksi vähintään 
10/20 oikein! Raportoi tehtävä perusohjeiden mukaan.

Taivas

Vierailu yleisönäytökseen

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 1–4 h

Tarvikkeet:
      • muistiinpanovälineet

(• hieman rahaa)

Käy jonkin tähtitornin tai planetaarion yleisönäytöksessä. Perehdy näytök-
sen aiheeseen kotona ennen näytöstä tai sen jälkeen, jos et saa tietää aihet-
ta etukäteen. Jos näytöksellä on vetäjä, kysy häneltä ainakin yksi näytöksen 
aiheeseen liittyvä kysymys! Kerro raportissa perustietojen lisäksi se, mitä 
kysyit ja mitä sait vastaukseksi.

Näytöksiä järjestää esimerkiksi Tähtitieteellinen yhdistys Ursa  sekä 
maamme muut tähtiyhdistykset, jotka löydät listattuna ainakin Ursan si-
vuilta. Sekä planetaarionäytöksiä että tähtitorneja eri puolilla maata. Myös 
esimerkiksi Särkänniemi sekä Jyväskylän kallioplanetaario tarjoavat näytök-
siä.



Taivas

Vinkki  Pilvityyppien rajat eivät ole aina selviä, ja pilvi voi myös muuttua 
muodosta toiseen. Ei siis pidä lannistua, jos ei heti osaa nimetä kaikkia pil-
viä. Jos pilvi tuntuu vaikealta nimetä, jätä se väliin ja etsi toinen.

Pilvibongaus

Tähdet:1
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• kamera tai piirustusvälineet

• tsääkirja tai muu pilvien tunnistusopas

Tutustu netin tai kirjojen avulla eri pilvityyppeihin ja lähde bongaamaan 
pilviä! Pilviä voi havainnoida yhtä hyvin kuin lintuja tai kasvejakin. Voit 
suorittaa tehtävää erillisillä retkillä tai aina kun olet ulkona, esimerkiksi 
koulumatkojen aikana.

Talleta valitsemasi pilvet valokuvaamalla tai piirtämällä, ja tunnista ne joko 
suoraan taivaalta tai kuvasi avulla kotona. Tehtävä on valmis, kun olet tal-
lettanut ja nimennyt ainakin neljä erilaista pilveä. Muista myös merkitä 
muut perustiedot, kuten missä ja milloin näit pilven ja minkälainen sää oli 
muuten.

TAUSTAA: Erilaisia pilvityyppejä on paljon, ja useimmat niistä ovat helppoja 
tunnistaa. Pilvet luokitellaan muodon ja esiintymiskorkeuden mukaan. Pilvi-
tyypeillä on sekä latinankieliset että suomenkieliset nimet. Voit valita kumpia 
nimiä käytät. Ota kuitenkin huomioon, että latinankielisiä käytetään yleisesti 
enemmän eikä kaikissa suomalaisissakaan tietolähteissä ole mukana suomen-
kielisiä nimiä. Latinankielisillä nimillä voit etsiä tietoa myös vieraskielisistä 
lähteistä. Toisaalta suomenkielisiä nimiä on mukavampi käyttää. Hyödyllisintä 
on opetella molemmat nimet.

Pilvien perustyyppejä ovat esimerkiksi cirrus eli untuvapilvi, stratus eli sumu-
pilvi ja cumulus eli kumpupilvi. Näiden “yhdistelmiä” ovat esimerkiksi strato-
cumulus eli kumpukerrospilvi ja cirrocumulus eli palleropilvi. Muunnelmia 
perustyypeistä ovat esimerkiksi altocumulus eli hahtuvapilvi ja cumulonimbus 
eli kuuropilvi. Nimessä voi käyttää myös tarkennuksia, esimerkiksi cumulus 
humilis tarkoittaa matalaa cumulus-pilveä, mutta näitä tarkennuksia ei tässä 
tehtävässä tarvitse käyttää.



Tähtikuvioiden tunnistus

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden (keskikesällä vaikeaa)

Kesto: 2  –4 h tai tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• planisfääri tai muu tähtikartta

• makuualusta
(• punainen valo, esim. taskulamppu)

Tutki aluksi tähtikuvioita pyöriteltävän tähtikartan eli planisfäärin, kirjo-
jen tai netin avulla (ks. Lisätietoja). Voit opetella tähtikuvioiden muotoja 
ja esimerkiksi katsoa, minkälainen tähtitaivas on kotiseudullasi juuri nyt? 
Entä miltä se näyttää kuukauden kuluttua, puolen vuoden päästä tai vuoden 
päästä?

Lähde sitten kirkkaana iltana tähtiretkelle pimeään ja aukeaan paikkaan 
(voit myös mainiosti osallistua jollekin järjestetylle tähtiretkelle) ja opettele 
löytämään taivaalta vähintään viisi itsellesi uutta tähtikuviota. Jos et en-
nestään tunne yhtään tähtikuviota, mukavia ovat esimerkiksi Otava/Iso kar-
hu, Pieni karhu, Orion, Kassiopeia sekä Joutsen. Huomaa, että kaikki tähti-
kuviot eivät näy taivaalla samanaikaisesti. Etsi myös Pohjantähti.

Hyviä varusteita tähtiretkellä ovat tähtikartta (pyöritettävä planisfääri tai 
esimerkiksi netistä printattu hetkellinen kartta), lämpimät vaatteet ja 
makuualusta (on mukavampaa maata selällään kuin vääntää päätä pitkään 
ylöspäin).

Kerro tehtävän raportissa perustietojen lisäksi, mitkä tähtikuviot löysit!

Taivas

Vinkki  Paras valo tähtikartan katseluun ulkona on punainen valo, sillä se 
ei häiritse silmiesi sopeutumista pimeään. Tavallisen taskulampun yli voit 
kääriä esimerkiksi ohutta punaista muovia.



Taivas
Perimätiedon päivitys

Tähdet: 2
Aika:ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• sääkirjoja, perinnetietokirjoja, vanhoja almanakkoja tms.
• sään havainnointitarvikkeita tarpeen mukaan 

(ks. vinkkejä tehtävästä Sääpäiväkirja)

Toimivatko vanhat sääsananlaskut? Ennen vanhaan säätiedotuksia ei kat-
sottu telkkarista, vaan sään muutoksia ennustettiin perimätiedon perusteel-
la. “Pian sataa, kun pääskyset lentävät matalalla” tai “jos loppiaisena sataa 
lunta, tulee luminen lopputalvi”, sanoi vanha kansa säästä. Etsi vähintään 
kolme vanhaa sääsanontaa ja havainnoi, toimivatko ne!

Sanontoja löytyy esimerkiksi sääkirjoista, vanhoista almanakoista ja ne-
tistä. Voit kysyä myös isovanhemmiltasi. Etsi mieluiten sanonnat itse, mut-
ta jos et yrityksestä huolimatta löydä, voit käyttää tässä tehtävässä mainit-
tuja (yllä ja Taustassa). Valitse ainakin kolme sanontaa, mieti miten voit 
tutkia niiden toimivuutta ja kerro tuloksista!

TAUSTAA: Näin kertoo Tapani Peltonen Suomalaisessa sääkirjassa (Rinne ym. 
(toim.), Yhtyneet Kuvalehdet 1998):

Perinteisessä säätiedossa on aineksia historian rajoilta asti ja kauempaakin, ja siihen sisältyy myös 

kaikkien tätä tietoa välittäneiden ihmisten kokemusta. Muinaiset, ja miksei nykyisetkin viljelijät, 

paimenet, kalastajat, merimiehet ja muu rahvas siinä missä kunkin ajan oppineetkin ovat tark-

kailleet tuulta ja pilviä, etsineet maasta, ilmasta ja tähtitaivaasta selitystä sääilmiöille ja merkkejä, 

joiden avulla sään vaihteluita voitaisiin ennakoida. Aikojen kuluessa kertyneestä kokemuksesta on 

syntynyt kansanomainen säätieto, joka on siirtynyt ihmisryhmiltä ja kansoilta toisille ja periytynyt 

polvesta polveen.

Sanontoja on hieman erityyppisiä. Osa sananlaskuista ennustaa säätä asioista, 
joilla ei ole vakituista esiintymispäivää, kuten luonnonilmiöt (esim. taivaan väri) 
tai eläinten käyttäytyminen (esim. muuttolintujen saapuminen). Osa taas kertoo, 
että jos tiettynä kalenterin päivänä (esim. loppiaisena tai mattina eli Matin ni-
mipäivänä) tapahtuu jotain, on siitä tietty seuraus. On sellaisiakin sananlaskuja, 
joiden mukaan tiettynä päivänä tapahtuu joka vuosi tietty asia. Tunnetuin on 
ehkä “Jaakko heittää kylmän kiven veteen”, joka tarkoittaa, että Jaakon päivänä 
(24.7.) järvivesien pitäisi alkaa kylmentyä.



Taivaan valot

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• tietolähteitä

(• kamera tai piirustusvälineet)

Taivaalla voi nähdä monenlaisia jännittäviä valoilmiöitä. Tutustu aluksi 
näihin valoilmiöihin kirjojen ja/tai netin avulla:

• sateenkaaret
• halot (esim. kaaret, sivuauringot, auringonpilari)
• revontulet
• tähdenlennot
• valaisevat yöpilvet.

Mitä ne ovat, miten ne syntyvät, missä ja milloin niitä näkee? Tehtävän 
suorittamiseksi bongaa ainakin kaksi erilaista valoilmiötä listalta! Kerro, 
minkä ilmiön näit, missä ja milloin tämä tapahtui ja minkälainen ilmiö oli 
(ulkonäkö, koko, mahdolliset värit yms.). Voit myös valokuvata tai piirtää 
havaintosi.

 

Taivas



Taivas
Valosaaste

Tähdet:2
Aika:syksy-talvi-kevät, pimeän aikaan

Kesto:tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

(• planisfääri tai muu tähtikartta)

Tee valosaastetutkimus!

Valitse jokin tuttu tähtikuvio, esimerkiksi Orion, ja laske montako tähteä 
näet siinä ja sen rajaamalla alueella. Voit myös valita minkä tahansa tar-
kasti rajatun alueen taivaalta, jonka löydät varmasti uudestaan ja laskea 
sen alueen tähdet. Laske tähdet samalta taivaan alueelta ainakin kolmessa 
valaistukseltaan erilaisessa paikassa, esimerkiksi kaupungin keskustassa, 
kaupungin reunalla, pienessä kuntakeskuksessa tai maaseudulla. Kaikissa 
paikoissa ei tarvitse käydä samana iltana, mutta niissä olisi hyvä käydä pa-
rin viikon tai korkeintaan kuukauden sisällä, jottei tähtitaivas ehdi muut-
tua liikaa. Merkitse muistiin myös, mitä ihmisen aiheuttamaa valoa (katu-
valoja, mainosvaloja, valaistuja ikkunoita jne.) kullakin paikalla on.

Palaa lopuksi sille paikalle, jossa näit vähiten tähtiä. Onko se sama paikka, 
jossa on eniten ihmisen aiheuttamaa valoa? Tutki seuraavaksi, onko alueella 
valosaastetta. Palavatko esimerkiksi kuntopolun valot ympäri vuorokauden, 
tai onko parkkipaikan valot suunnattu ylöspäin?

Raportoi tutkimuksesi havainnot päiväkirjassa.

Vinkki  Jos mahdollista, yritä vaikuttaa siihen, että ulkovalaistus (tai ulos 
näkyvä valaistus) järjestettäisiin järkevämmin. Turhien valojen vähentämi-
nen, sammuttaminen edes muutamaksi yötunniksi tai lamppujen vaihtami-
nen pienempitehoisiin säästää usein myös rahaa ja luontoa. Esimerkiksi 
taloyhtiöllä tai kunnan rakennusvirastolla voi olla valtaa ulkovalojen käyt-
töön ja sijoitteluun.



Meidän ja muiden kuut

Tähdet: 1 –3
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 
1. 0,5–1 h tai tarpeen mukaan; 2. 0,5 h; 3. 1–6 h

Tutustu maapallon ja muiden planeettojen kuihin! Voit tehdä 1–3 osaa 
vapaasti valiten. Jokaisesta osasta saat yhden tähden.

 
1: Maapallon Kuu

Tarvikkeet:
• kiikari tai kaukoputki

• kartta Kuun pinnasta (kirjoista tai netistä)

Katso omaa Kuutamme hyvällä kiikarilla tai kaukoputkella. Parhaiten pin-
nanmuodot näkyvät silloin, kun Kuu ei ole kokonaan Auringon valaisema, eli 
esimerkiksi puolikuun aikaan. Etsi netistä tai kirjoista Kuun kartta ja tun-
nista Kuun pinnalta vähintään kolme kraatteria tai muuta pinnanmuotoa.

 
2: Jupiterin kuut

Tarvikkeet:
• kiikari tai kaukoputki

• planeettojen liikkeet sisältävä tähtikartta (netistä)

Kiikarilla tai kaukoputkella voit nähdä muidenkin planeettojen kuita. 
Tarkista tähtikartasta, missä ja milloin aurinkokuntamme suurin planeetta 
Jupiter on näkyvillä ja katso sitä kiikarilla tai kaukoputkella. Jupiterin neljä 
suurinta kuuta näkyvät rivissä olevina valopisteinä planeetan ympärillä. Jos 
haluat, voit yrittää nähdä myös muiden planeettojen kuita, mutta se vaatii 
melko voimakkaan kaukoputken.

 
3: Kuunpimennys

Tarvikkeet:
• muistiinpano- ja/tai piirustusvälineet

Jos kohdallesi osuu osittainen tai täydellinen kuunpimennys, seuraa sen 
kulkua paljain silmin tai kiikarilla. Miltä Kuu näyttää pimennyksen eri vai-
heissa? Piirrä tai kuvaile Kuun ulkonäkö ainakin kolmessa eri vaiheessa 
pimennyksen aikana.

Taivas



Ihminen
Juurien kertomaa

Tähdet: 1
Aika: kevät, kesä, syksy

Kesto: 1 h

Tarvikkeet: 
• puutarhalapio
• sanko tai vati

Tutki hernekasvien erikoisia juuristoja!

Hernekasveihin kuuluu paljon muitakin kasveja kuin kaikille tuttu ruoka-
herne. Hernekasveja ovat esimerkiksi hiirenvirna, aitovirna, valkoapila, 
puna-apila, niittynätkelmä ja komealupiini. Näitä kasveja yhdistävä tekijä 
on yhteys typensitojabakteereihin, jotka muodostavat kasvin juuriin nysty-
röitä.

Kaiva ylös kolme erilaista hernekasvia ja vertaa niiden juuristoja toisiinsa. 
Hernekasveja löytyy erityisen helposti tienpientareilta. Onko esimerkiksi 
puna-apilalla vai hiirenvirnalla enemmän juurinystyjä? Ovatko juuristot 
muuten erinäköisiä? Piirrä tai valokuvaa juuristot.

Vinkki  Parhaiten saat juuriston esiin, kun kaivat kasvin paakkuna maasta ja 
peset mullan pois. Tällä tavoin hienot juuren osat säilyvät ehjinä.

TAUSTAA: Hernekasvien lisäksi muita typensitojabakteerien kanssa mutualis-
tisessa suhteessa eläviä kasvilajeja ovat harmaaleppä, tervaleppä ja tyrni. Mutua-
listinen suhde on yksi symbioosin muoto. Sillä tarkoitetaan kahden lajin välistä 
suhdetta, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Typensitojabakteerit sitovat ilma-
kehän typpeä muodostaen siitä eliöille sopivia yhdisteitä. Suuren osan typpiyh-
disteistä bakteerit käyttävät itse, mutta osan ne luovuttavat sen kasvin käyttöön, 
jonka juuristossa ne elävät. Vastalahjaksi typensitojabakteerit saavat kasveilta 
sokereita, joista ne saavat energiansa typensitomiseen. Typensitojabakteereita 
on myös vapaana maaperässä ja vedessä.

Typpi on kaikille eliöille tärkeä ravinne, jota eliöt pystyvät käyttämään hyödyksi 
vain sen ollessa tietyssä molekyylimuodossa. Siksi typpi on usein kasvua rajoit-
tava ravinne, vaikka sitä on ilmassa runsaasti typpikaasuna. Maata sanotaan ka-
ruksi, kun siinä on vähän typpiyhdisteitä. Hernekasvit, lepät ja tyrni menestyvät-
kin typensitojabakteerien avulla muita kasveja paremmin karuissa olosuhteissa, 
kuten tienpientareilla, hiekkamailla ja kivikoissa.



Ihminen
Kukkaseppele

Tähdet: 1
Aika: loppukevät, kesä, alkusyksy

Kesto: 1 –2 h

Tarvikkeet: 
• puuvillalankaa

• sakset
• piirustusvälineet tai kamera

Tee kukkaseppele erilaisista kasveista.

Minkälaiset kasvit ovat hyviä seppeleentekoon? Pystytkö liittämään heiniä 
seppeleeseesi?

Tunnista käyttämäsi kasvit kirjan avulla. Yritä käyttää seppeleeseesi 
vähintään viittä sellaista kukkakasvia tai heinää, joita et tunne ennestään. 
Miten hyvät ja huonot seppelekasvit eroavat toisistaan rakenteellisesti? Voit 
kertoa eroista kirjallisesti tai kuvin. Piirrä tai valokuvaa seppeleesi lopuksi.

Seppeleen ohje: Laita kaksi kukkaa ristiin ja kierrä päällimmäisen kukan 
varsi alemman ympäri niin, että varsi tulee kukkien välistä takaisin eteen. 
Ota varret nipuksi käteesi. Liitä uusi kukka seppeleeseen, ja laita se pääl-
limmäiseksi ristiin seppeleen alun kukkavarsien kanssa. Kiepsauta sen var-
si jälleen takakautta uuden kukan ja reunimmaisen seppeleessä olevan ku-
kan vieritse takaisin nippuun. Jatka kukkien liittämistä kuvaillulla tavalla, 
kunnes seppele yltää pääsi ympäri. Seppeleen päiden yhdistämiseen voit 
käyttää esimerkiksi puuvillalankaa tai heiniä. Katkaise ylimääräiset varret 
pois vasta päiden kiinnityksen jälkeen.

TAUSTAA: Kasvit poikkeavat toisistaan rakenteellisesti. Rakenne-erot ovat 
useimmiten näkyviä, kuten kasvin koko, lehtien sijainti, muoto ja koko, kukkien 
määrä ja sijainti sekä varren haaroittuneisuus ja paksuus. Kun kasvin katkaisee, 
on mahdollista havaita aivan uusia ominaisuuksia, kuten varren kovuus ja sit-
keys. Kun kasvia koskettaa, voi havaita ovatko varsi tai lehdet karvaiset, tahmeat, 
pehmeät, piikkiset tms. Siis kun tutustut kasveihin, niitä on hyvä paitsi katsoa 
myös käsitellä muuten.



Ihminen
Luonnonkukkien päivän pihakasviretki

Tähdet: 1
Aika: kesäkuu, juhannusta edeltävä sunnuntai

Kesto: 1–5 h

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

• kasvikirja
(• suurennuslasi tai luuppi)

Osallistu Luonnonkukkien päivään tekemällä Pihakasviretki! Luonnonkuk-
kien päivä järjestetään joka vuosi juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Pi-
hakasviretken tarkoituksena on tutustua oman (tai kaverin) pihan luon-
nonkasveihin.

Tutki pihan luonnonkasveja ja yritä tunnistaa niistä mahdollisimman 
monta. Merkitse muistiin kaikki pihan luonnonkasvilajit, jotka tunnistat. 
Lähetä havainnot nettilomakkeella tai postitse. Luonnonkukkien päivän 
verkkosivuilta löydät muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa ohjeita havain-
tojen lähettämiseen sekä vinkkejä pihojen yleisimmistä kasvilajeista.

Olet suorittanut tehtävän, kun olet lähettänyt Pihakasviretken havainnot 
tapahtuman järjestäjille ja kertonut päiväkirjasi tehtäväraportissa perus-
tietojen lisäksi vähintään pihalta löytyneen lajimäärän.

Huom!  Tehtävän tarkoituksena on osallistua Luonnonkukkien päivään, joka 
järjestetään aina juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Jos et kuitenkaan pysty 
tekemään Pihakasviretkeä silloin, voit tehdä tehtävän myös jonain muuna 
kesäkuun päivänä. Silloin havaintoja ei kuitenkaan voi lähettää Luonnonkuk-
kien päivän järjestelmään. Tehtävän suorittamiseksi sinun pitää luoda oma 
havaintopäiväkirjasi Hatikka-järjestelmään ja palauttaa havainnot sinne.

Vinkkejä:

• Tee Pihakasviretkestä hauska kesäpäivän ohjelmanumero! Ota mukaan 
 esimerkiksi piknik-varusteet ja hyvät eväät. Kutsu myös perhe tai kavereita; 
viettäkää yhdessä hauska luontopäivä omalla pihalla!

• Tapahtuman verkkosivuilta voit tulostaa listan sadasta yleisimmästä kas-
vista. Se on hyvä apu, koska siihen on helppo merkitä havaitut lajit.

• Luonnonkukkien päivänä järjestetään myös useita ohjattuja kasviretkiä, 
joilla oppii paljon uusia kasvilajeja. Katso retkiohjelma tapahtuman verkko-
sivuilta.



Ihminen
Myyräretki

Tähdet: 1
Aika: syksy
Kesto: 1–2 h

Tee syksyinen myyräretki puidulle sänkipellolle. Kävele pellolla parin 
metrin päässä pellon laidasta. Kuinka monta myyrää havaitset retkelläsi? 
Minkä muunlaisia myyrien jälkiä havaitset? Kun maa on käännetty, ei pel-
lolle kannata enää lähteä myyräretkelle.

Myyräkannat ovat hyvin eri suuruisia vuodesta riippuen. Myyräretken on-
nistuminen riippuukin myyrien määrästä kyseisenä vuonna. Siksi emme 
voi luvata, että näet yhtään myyrää retkesi aikana. Lähde siis ensisijaisesti 
nauttimaan syksyisestä retkestä ja kerro päiväkirjaasi, mitä ylipäätään näit 
ja koit retkesi aikana.

TAUSTAA: Pikkujyrsijöitä kuten myyriä ja hiiriä näkee melko harvoin luonnossa 
siihen nähden, kuinka paljon niitä on. Esimerkiksi metsämyyrä on useina vuo-
sina ollut Suomen runsaslukuisin nisäkäs! Pikkunisäkkäiden jättämiä jälkiä on 
kuitenkin helppo löytää. Esimerkiksi maassa tai lumihangessa voi nähdä reikiä, 
jotka ovat käytävien sisäänkäyntiaukkoja. Lumen sulamisen jälkeen voi puolesta-
an nähdä hangen alla kulkeneiden käytävien jäänteitä kuivassa heinässä. Pieniä 
ulostepapanoita näkee usein vanhojen rakennusten läheisyydessä tai jopa niiden 
sisällä.

Puinnin jälkeen pellolle varisee runsaasti jyviä. Ne ovat erinomaista ravintoa sie-
meniä syöville pikkujyrsijöille. Koko Suomessa tavattava peltomyyrä onkin ehkä 
yleisin pikkujyrsijä sänkipelloilla. Peltomyyrä viihtyy luontaisestikin heinikon 
seassa avoimilla ruohokentillä. Sänki ja puintijäte antavat hyvän suojan pedoilta, 
ja näin myyrän matka ruoka-apajille on turvallinen muuten avoimessa maastos-
sa. Parhaiten myyrän näkee, kun se juoksee puintijätteen päältä pellolla kulkijaa 
pakoon.

Pikkujyrsijöiden määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain. Määrä kasvaa, kun 
ruokaa ja elintilaa on runsaasti. Yksilömäärän kasvaessa elintila ja ravinto vähen-
evät ja erilaiset taudinaiheuttajat leviävät tehokkaasti tiuhassa populaatiossa ai-
heuttaen lopulta kannan romahduksen. Tällä on vaikutusta myös pikkujyrsijöitä 
saalistavien petojen määriin. Kun pikkujyrsijöiden määrä kasvaa, kasvaa myös 
petojen määrä. Jyrsijöiden määrän romahtaessa myös petojen määrä vähenee.

Huom!  Ethän koske pelloilla oleviin muovitettuihin pyöröpaaleihin tai muu-
hun maanviljelijän irtaimistoon.



Ihminen
Perhosravintola

Tähdet: 1
Aika: kevät, kesä, syksy

Kesto: 1 vk–1 kk

Tarvikkeet: 
• tyhjä jogurttipurkki

• sakset
• paperinenäliina, kankaan pala tai pala vaahtomuovia

• nasta ja keppi
• suljettava astia syöttinesteen tekemiseen

Syöttinesteeseen: 
• kotikaljaa
• siirappia

• hiivaa
• omenahilloa, hunajaa tai banaania

Tehtävässä tarkkaillaan perhosia, joita varten tehdään itse voimakkaan hajui-
nen syöttikukka. Tehtävä koostuu kolmesta pakollisesta osasta.

 

1. osa: Syöttinesteen tekeminen Sekoita kotikaljaan runsaasti siirappia tai 
fariinisokeria ja nokare hiivaa. Voit lisätä syöttinesteen mausteeksi myös 
ome nahilloa tai hunajaa. Anna nesteen käydä muutama päivä lämpimässä pai-
kassa. Älä sulje astian kantta tai korkkia kunnolla, sillä käymisprosessissa 
vapautuu kaasuja, jotka nostavat painetta astian sisällä aiheuttaen räjähdys-
vaaran. Mitä pidempään annat nesteen käydä ja mitä voimakkaammalta neste 
sinun nenääsi haisee, sitä parempi houkutin se on perhosille.

 

2. osa: Perhosravintolan tekeminen Tee syöttiravintola jogurttipurkista. 
Leikkaa kupin laidat liuskeisiksi ja taivuta ne alaspäin. Älä leikkaa liuskoja ai-
van pohjaan asti vaan jätä alaosaan matala kuppi (reunan korkeus noin 1 cm). 
Kiinnitä kukka kepin nenään nastalla. Kasta paperinenäliina, kangasrie pu tai 
vaahtomuovinpala syöttinesteeseen ja laita se kukan keskuskuppiin. Syöttin-
esteellä kyllästetyn kangas- tai vaahtomuovin palan voi myös kiinnittää na-
ruun ja ripustaa roikkumaan esimerkiksi puun oksaan. Kostuta syötti joka ilta 
uudelleen.

 
3. osa: Perhosten tarkkailu Perhosravintolan valmistuttua voit pystyttää sen 
omaan pihaan tai minne tahansa itsellesi mieleiseen paikkaan. Ravintolassa 
käyviä perhosia kannattaa seurata ensisijaisesti iltahämärässä ja yöllä. Tark-
kaile perhosravintolan vieraita vähintään kahtena sateettomana ja tyynenä il-
tana. Perhosravintolan voi jättää paikoilleen useiksi päiviksi tai jopa viikoik-
si, kunhan käyt tarkastamassa paikat päivittäin. Kun lopetat tehtävän, korjaa 
ravintola pois, ettei ympäristöön jää turhia roskia.



Ihminen
Pihabongaus

Tähdet: 1
Aika: tammikuun viimeinen viikonloppu

Kesto: 1,5 h

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet
(• kiikarit, lintukirja)

Osallistu Pihabongaus-tapahtumaan. Pihabongauksessa tarkkaillaan lintuja 
tunnin ajan omalla pihalla tai muulla sopivalla paikalla. Havainnot palau-
tetaan nettilomakkeella tai postikortilla. Tapahtuma järjestetään vuosittain 
tammikuun viimeisenä viikonloppuna.

Tarkat osallistumisohjeet löytyvät tapahtuman verkkosivulta. Tässä ohjeet 
lyhyesti:

• Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit.
• Laske montako yksilöä kustakin lajista on enimmillään näkyvissä samaan 
aikaan.
• Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLife Suomelle.

Tehtävän suorittamiseksi ilmoita havaintosi BirdLife Suomelle ja kirjaa 
havaintosi myös Pihka-päiväkirjaasi.

TAUSTAA: Pihabongauksen verkkosivuilla kerrotaan: Pihabongaukseen voi osal-
listua kuka tahansa. Pihabongaus ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrä 
ei ole ratkaisevaa. Pihabongauksen päätarkoituksena on saada yleisö mukaan 
tarkkailemaan talvisia lintulaudan ja kotipihan lintuja. Samalla välitetään tietoa 
lintujen suojelusta ja talviruokinnasta sekä kerätään arvokasta tietoa maamme 
talvisesta linnustosta. Pihabongaus on järjestetty Suomessa vuodesta 2006 al-
kaen. Malli Pihabongaukseen tulee Isosta-Britanniasta, missä sikäläinen BirdLife 
(RSPB) on yli 25 vuoden ajan järjestänyt ”Big Garden Birdwatch” -ta pahtumaa. 



Ihminen
Pöllöretki

Tähdet: 1
Aika: helmi-huhtikuu (voi kokeilla ympäri vuoden)

Kesto: 1–4 h

Tarvikkeet:
• lintukirja

• pöllöjen ääni-cd tai muu äänite

Paras mahdollisuus kuulla pöllöjä on kevään soidinhuhuilun aikaan. Kun valm-
istaudut retkelle, selvitä esimerkiksi lintukirjasta, mitä pöllölajeja alueellasi 
elää ja kuuntele pöllöjen huhuilua äänitteiltä. Voit myös tutkia lähiaikojen pöl-
löhavaintoja Tiira- ja Hatikka-palveluista (Tiira vaatii kirjautumisen) tai osal-
listua järjestetylle pöllöretkelle.

Pöllöt voivat huhuilla milloin vain, mutta eniten niitä kuulee illalla ja yöllä. 
Retkelle voi lähteä iltahämäristä aina aamuyöhön, kävellen tai autolla (myös 
sukset tai polkupyörä käyvät, jos sää on sopiva). Hyvä pöllöyö on selkeä ja tyy-
ni, ja paras alue pöllöretkelle on rauhallinen metsän ja viljelysmaan mosaiikki. 
Pöllöretkellä on tärkeää olla hiljaa, mikä onnistuu parhaiten, kun olet yksin. 
Kavereitakin voi ottaa mukaan, kunhan maltatte pysyä hiljaa.

Pukeudu lämpimästi, sillä pöllöyöt ovat kylmiä. Jos teet retken kävellen, voit 
kuulostella pöllöjä vaikka koko retken ajan. Valitse muutenkin, riippumatta 
liikkumistavasta, jokin kulkureitti, jonka varrella voit pysähtyä välillä kuun-
telemaan. Ole hiljaa muutamia minuutteja ja kuuntele tarkasti. Usein kuuluu 
autoteiden huminaa ja pihakoirien haukuntaa mutta joskus myös jonkin pöl-
lön huhuilua. Yritä tunnistaa, mikä pöllölaji on äänessä. (Vertaa kuulemaasi 
tarvittaessa äänitteisiin retken jälkeen.) Jatka sitten matkaa ja pysähdy jonkin 
matkan päässä uudestaan kuuntelemaan.

Pöllöretkellä voi olla niin pitkään kuin viihtyy ja tarkenee. Tätä tehtävää varten 
on kuitenkin retkeiltävä vähintään tunnin ajan, ja sen aikana on tehtävä aina-
kin viisi vähintään kahden minuutin kuuntelupysähdystä. Jos et kuule retken 
aikana yhtään pöllöä, tee korvaava tehtävä: kuuntele kaikki Suomen pöllöjen 
äänet äänitteeltä ja kirjoita jokaisesta äänestä lyhyesti. Halutessasi voit myös 
yrittää retkeillä jonain toisena yönä uudestaan.

Vinkkejä:

• Kaukaiset huhuilut kuuluvat paremmin, jos kohotat pipoa ja nostat kädet 
korvien taakse lisäavuksi kuuntelupysähdyksen aikana.
• Jos retkeilet autolla, älä paukuta ovia, etteivät pöllöt pelästy.
• Pöllöretken aikana voit tehdä myös Taivas-luokan tähtitehtäviä, jos taivas 
on pilvetön.



Ihminen
Siilinpesä

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden, mutta maastoon vieminen tapahtuu 

loppukesästä tai alkusyksystä
Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• lautaa (jos saat käsiisi vanhaa raakalautaa, 

se on parasta materiaalia)
• saha

• nauloja
• vasara

(• kattohuopaa)

Tee siilille talvipesä.

Talvipesä on kuin pohjaton laatikko, johon tehdään kulkuaukko ja yläosaan 
ilmarako pesän kummallekin puolelle. Rakennettu talvipesä voi olla hyvin 
monen näköinen ja kokoinen. Perusohjeessa seinät ovat 45 cm leveät. Laa-
tikon korkeus on 30–40 cm. Sisäänmenoaukon tulee olla halkaisijaltaan 15 
cm. Siihen voi myös lisätä putkesta tehdyn käytävän, joka estää suurempien 
petojen pääsyn sisään. Katto voi olla tasakatto, vinokatto tai harjakatto, jol-
loin lumi ja vesi valuvat pesän päältä paremmin pois. Katon voit halutessasi 
päällystää kattohuovalla, jotta pesä pysyy kuivempana.

Esimerkkejä siilin pesistä löytyy Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta ja 
Siili kiikarissa -sivustolta: http://www.siilikiikarissa.fi/.

Kun pesä on valmis, vie se loppukesästä tai viimeistään syykuun loppuun 
mennessä rauhalliseen paikkaan esimerkiksi pihan perälle puun tai pen-
saan juurelle, talon alle tai talon seinustalle. Pesän alusta on hyvä vuorata 
puunlehdillä ja pesä täyttää kuivalla heinällä. Pesän ulkopuolelle voi jättää 
kuivia lehtiä, jolloin siili voi halutessaan lisätä pesän pehmikkeitä. Ethän 
laita siilille ruokaa pesään, koska ruoka saattaa pilaantua ja houkutella 
pesään ei-toivottuja vieraita.



Ihminen
Talventörröttäjiä

Tähdet: 1
Aika: talvi

Kesto: 2–3 h

Tehtävä koostuu kahdesta pakollisesta osasta.

osa 1: Talventörröttäjäretki

Tarvikkeet: 
• kasvien tunnistusopas

Lähde talventörröttäjäretkelle esimerkiksi tien tai pellon laidalle. Yritä tun-
nistaa ainakin kolme talventörröttäjää. Kerää niistä kimppu mukaasi.

 
osa 2: Varjokuvia

Tarvikkeet:
• kohdevalaisin

• piirustusvälineet
• maljakko tai muu astia

Valitse talventörröttäjäkimpustasi kauneimman muotoinen oksa. Laita se 
maljakkoon tai muuhun astiaan, jossa oksa pysyy pystyssä. Heijasta oksan 
muoto seinälle kohdevalaisimen avulla ja kiinnitä heijastuskohtaan paperi. 
Piirrä talventörröttäjä paperille heijastuksen mukaisesti.



Ihminen
Koteja linnuille ja lepakoille

Tähdet: 1–2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• saha

• vasara
• höyläämätöntä lautaa

• nauloja (esimerkiksi sinkittyjä)
•rautalankaa tai narua kiinnitystä varten

Auta lintuja ja lepakoita rakentamalla niille omat pöntöt! Voit tehdä sekä 
linnun- että lepakonpöntön tai vain toisen. Linnunpöntöstä saat yhden täh-
den ja lepakonpöntöstä yhden tähden.

Linnunpöntön teko-ohjeen löydät BirdLife Suomen sivulta (http://www.
birdlife.fi/).   Lepakonpöntön teko-ohjeet löydät Suomen Lepakkotieteel-
lisen yhdistyksen sivuilta (http://www.lepakko.org).

Pöntön ripustamiseen kannattaa kysyä maanomistajan lupa, koska hänellä 
on oikeus poistaa luvattomat pöntöt

Pöntön voi kiinnittää puuhun rautalangalla tai narulla. Muista kuitenkin, 
että pöntön vieminen maastoon tarkoittaa sen vuosittaista tarkastamista. 
Tarkastuksen yhteydessä voit siivota pöntön ja löysätä kiinnitysnarua puun 
kasvun mukaan. Ohjeita sopivasta kiinnityspaikasta löydät yllä olevien yh-
distysten sivuilta.

TAUSTAA: Monet linnut, kuten talitiaiset, sinitiaiset, kirjosiepot ja pöllöt, pe-
sivät puiden koloissa. Metsien rakenteen muututtua yhä nuoremmaksi vanhat 
kolopuut ovat käyneet harvinaisemmiksi. Siksi pöntötys lisää mahdollisten 
pesäkolojen määrää ja samalla parantaa lintujen lisääntymismenestystä. Eri 
lajit suosivat hieman erilaisia pönttöjä.

Lepakot puolestaan ovat hyödyntäneet jo hyvin kauan ihmisen tekemiä raken-
nuksia päivälepopaikkoinaan. Kuitenkin erilaisten piharakennusten ja latojen 
vähennyttyä ja asuinrakennusten tiivistyttyä lepakoiden on ollut haastavam-
paa löytää rauhallisia ja suojaisia piilopaikkoja. Lepakoita on mukava seurata 
kesäiltojen pimettyä. Ne ovat myös loistavia hyönteisloukkuja, ja niitä on hyö-
dynnetty jopa eräillä Yhdysvaltojen viljelyksillä tuhohyönteisten pyydystäjinä.

Kesäisin lepakot viihtyvät kuivissa ja kuumissa paikoissa. Tämän vuoksi lepa-
konpönttö tulee sijoittaa aurinkoiseen paikkaan. Pöntön voi myös maalata tum-
malla värillä, jolloin se sitoo entistä paremmin lämpöä. Lisäksi pönttö täytyy 
rakentaa mahdollisimman tiiviiksi, jotta tuulenvirekään ei pääse viilentämään 
lepakon varpaita. Lepakko pudottautuu alaspäin lähtiessään lentoon. Siksi 
pöntön alapuolella ei saa olla oksia, vaan se kannattaa kiinnittää mahdollisim-
man avoimeen kohtaan.



Ihminen
Lintujen talviruokinta

Tähdet: 2
Aika: talvi

Kesto: koko talven

Tarvikkeet:
• lintulauta

• ruokaa linnuille
• lintukirja
(• kiikarit)

Ruoki lintuja talven yli ja tarkkaile lintulaudan elämää. Valmista linnuille 
ruokintapaikka talven alkaessa – kun maa jäätyy tai peittyy lumeen. Jatka 
ruokintaa siihen asti, kun maa on sula – tai vähintään joulukuun puolivälistä 
maaliskuun alkuun, vaikka talvi olisi lauhakin. Tarkkaile lintulaudan elämää 
vähintään kahdesti puolen tunnin ajan ja kirjaa ylös, kuinka monta eri lajia 
havaitsit. Yritä tunnistaa lintulaudan vieraat lintukirjan avulla.

Ohjeita ruokintaan löydät esimerkiksi alla olevista nettilinkeistä ja kirjois-
ta. Muista kuitenkin, että taloyhtiöissä ruokinnasta pitää sopia yhdessä. Jos 
suunnittelet lintujen ruokintaa kunnan viheralueella, ota huomioon, että 
siihen on paikkakuntakohtaiset ohjeet. Hanki ohjeet kotikunnastasi.

Vinkkejä:

• Jos sinulla on useampia lintulautoja, voit laittaa niihin eri ruokaa ja tark-
kailla, mistä eri lintulajit pitävät.

• Samalla voit helposti tehdä Pihabongaus-tehtävän tarkkailemalla omaa 
lintulautaasi. Milloin vain havaintoja voi myös kirjata Hatikka- ja Tiira-
järjestelmiin.

TAUSTAA: Suurin osa Suomessa pesivistä linnuista muuttaa talveksi etelään. 
Osa jää kuitenkin talvehtimaan Suomeen. Näitä paikkauskollisia lintuja voimme 
auttaa selviämään kylmästä talvesta tarjoamalla ruokaa. Tärkeää on kuitenkin 
aloittaa ruokinta niin myöhään, että muuttolinnut ovat jo lähteneet. Ruokintaa 
pitää myös jatkaa koko talven, sillä jos ruokinta yhtäkkiä loppuu, linnut eivät 
ehdi löytää uutta ruokapaikkaa.

Ruokinnassa maaruokintaa ja avoimia tasoja parempia ovat automaatit, joista 
ruoka valuu aukosta lintujen saataville. Näin linnut eivät myöskään pääse ulos-
tamaan ruokaan. Ruoka myös pysyy kuivana. Ruoka voi olla monenlaista, kun-
han se on suolatonta, homeetonta ja kuivaa. Auringonkukansiemenet ja murs-
katut pähkinät ovat monien lintujen herkkua. Voit myös ripustaa talipalloja tai 
kauralyhteitä lintujen iloksi.



Ihminen
Perhosharrastus

Tähdet:1    –3
Aika: loppukevät, kesä, alkusyksy

Kesto: 1. 1– 2 h; 2. 1– 2 h; 3. 1– 2 päivää

1: Perhosten tarkkailua

Tarvikkeet: 
• piirustusvälineet tai kamera

• perhosten tunnistusopas

Kukkakedot ja -niityt ovat tärkeitä ruokailualueita monille päiväperhosille. 
Seuraa kedon tai niityn perhosia aurinkoisena kesäpäivänä. 

• Kuinka monta erilaista perhosta näet?
• Tunnistatko yhtään näkemistäsi perhosista?
• Minkälaisilla kukilla perhoset vierailevat?

Tunnista viisi suosituinta perhoskukkaa ja piirrä tai valokuvaa ne. Voit myös 
kokeilla perhosten valokuvaamista, mikä saattaa lisätä tehtävän haastavuutta.

 

2: Perhosten kiinniottaminen haavilla tarkempaa tarkastelua varten

Tarvikkeet:
• perhoshaavi (ohje on Pihka-sivulla)

• lasipurkki
• perhosten tunnistusopas

Ota perhosia kiinni haavilla. Haavin voit ostaa, lainata tai tehdä itse. Kiinni saatu 
perhonen kannattaa siirtää haavista lasipurkkiin, jolloin pääset tutkimaan sen 
kuviointia tarkemmin. Muista tehdä lasipurkin kanteen ilmareikiä. Käsitel-
lessäsi perhosta vältä sormin koskemista ja erityisesti siipiä, sillä siipisuomut 
lähtevät helposti irti. Ota kiinni ainakin kolme perhosta ja kuvaile niiden ra-
kenne, koko ja ulkonäkö joko sanallisesti tai piirtämällä ja yritä tunnistaa ne.

Vinkkejä:

• Perhoset lentävät parhaiten tuulettomalla, aurinkoisella ja  lämpöisellä säällä.

• Aitoja niittyjä ja ketoja on nykyään maatalouden tehostuttua vaikea löytää. 
Siksi hyviä perhospaikkoja ovat myös tienpientareet ja  joutomaat, joilla kas-
vaa yleensä runsaasti kukkakasveja.



Ihminen
Perhosharrastus (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vinkkejä:

• Kun siirrät perhosen haavista purkkiin, pyri siihen, ettet koske perhoseen. 
Pidä haavin pussikankaasta kiinni yhdellä kädellä niin, että perhonen jää pi-
eneen pussiin haavin perälle. Vie lasipurkki toisella kädellä suuaukko edellä 
haaviin ja kädellä tekemäsi pussin suulle. Avaa tekemäsi pussi, päästä la-
sipurkin suu perhosen luokse ja kaappaa perhonen varovasti purkkiin. Ota 
purkki ulos haavista ja laita nopeasti kansi päälle. Tutkittuasi perhosta riit-
tävästi päästä se vapaaksi.

• Toinen vaihtoehto siirtää perhonen haavista purkkiin on hyödyntää perho-
sen taipumusta lentää ylöspäin. Pidä tällöin haavin pussi ylöspäin, jolloin 
haavin suu osoittaa maata. Vie purkki alakautta perhosen luo ja kaappaa per-
honen varovasti purkkiin. Ota purkki ulos haavista ja laita kansi kiinni.

3: Niittotalkoot

Osallistu niittotalkoisiin. Niittotalkoita järjestetään ympäri Suomea elokuus-
sa. Perinnemaisematalkoista voit kysyä Suomen luonnonsuojeluliitosta tai 
Suomen luonnonsuojeluliiton piireistä. Muita niittotalkoita järjestäviä tahoja 
ovat esimerkiksi Ikimetsän ystävät ja monet kyläyhdistykset.



Kaikkialla
Aistit auki!

Tähdet: 1
Aika: sulan maan aika

Kesto: 1–3 h

Tarvikkeet:
• pahvia ja sakset

• muutama filmipurkki (saa valokuvaliikkeistä) tai vastaava
(• valmiit kehykset jäätelö- tai askartelutikuista)

(• istuinalusta)
(• kamera tai piirustusvälineet)

Lähde retkelle ja käytä kaikkia aistejasi! Tee retki johonkin mielenkiintoi-
seen ja mieluisaan paikkaan ja suorita siellä kuusi osatehtävää. Osa niis-
tä on myös hauska tehdä yhdessä kavereiden kanssa. Tehtävissä pääset 
käyttämään jokaista aistiasi. Kerro raportissasi, miltä tehtävät tuntuivat 
– aukenivatko aistit?

 Osa 1: Maisema kehyksissä Tee kotona kehykset pahvista. Leikkaa pahvi-
in noin 5cm x 7cm aukko. Saat noin 5 cm leveät kehykset. Aukon ei tarvitse 
olla suorakaiteen muotoinen vaan muukin muoto käy.

Kulje ja katsele maisemaa kehysten läpi. Siirtämällä kehyksiä eri etäisyyk-
sille näet asioita eri lailla. Miltä maisema näyttää kehysten läpi? Huomaat-
ko enemmän asioita?

 Osa 2: Taulut Etsi maasta jokin kaunis kohta ja kehystä se. Säilytä kohta 
sellaisenaan, älä lavasta kuvaa. Aseta kauniin kohdan ympärille puukepit 
maahan kehyksiksi. Keksi taulullesi nimi. Jos haluat, voit lisäksi valokuvata 
tai piirtää taulun. Taulun kehykset voi myös askarrella jäätelötikuista tai 
leveämmistä askartelutikuista liimaamalla tai luonnonkepeistä rautalan-
gan avulla. Kun olet tehnyt yhden taulun, löydät ympäriltäsi loputtomasti 
uusia tauluja!

 Osa 3: Tuoksucocktail Hanki muutama pieni purkki, esimerkiksi filmi-
purkki käy hyvin. Kerää siihen kasveja ja muita luonnosta löytyviä asioita 
tuoksucocktailiksi. Kasveja kannattaa repiä pienemmiksi tai rikkoa niiden 
pintaa kynnellä, jotta tuoksu pääsee valloilleen. Samaan sekoitukseen voi 
laittaa niin montaa ainesta kuin haluaa. Tee muutama erilainen tuoksu ja 
ihastele. Jos olet retkellä kavereiden kanssa, voitte tehdä kaikki omat tuok-
sucocktailinne ja nauttia niistä yhdessä.



Aistit auki! (jatkoa edelliseltä sivulta)

Vinkki Voit tehdä aistiretkellä myös Luontokonsertit -tehtävän, joka 
syventää vielä kuuntelemisen taitoa.

TAUSTAA: Arjessaan ihmiset eivät useinkaan käytä kaikkia aistejaan, ainakaan 
kovin tehokkaasti. Erityisesti kaupungissa ei usein halua haistella pakokaasun 
käryjä, kuunnella liikenteen melua tai katsella mainoskylttejä. Luontoon men-
nessämmekin saatamme kulkea kiireellä eteenpäin emmekä huomaa katsoa, 
kuunnella, haistaa, maistaa ja tuntea. Luonto antaa kuitenkin enemmän, jos 
avaamme kaikki aistimme ja pysähdymme.

Usein ne asiat, joita tarkkailemme, suuntaavat huomiotamme. Kun kiinnos-
tumme linnuista, huomaamme niitä enemmän. Kun kerran teemme maahan 
taulun, huomaamme jatkossakin mielenkiintoisia taulun paikkoja. Värien tut-
kiminen yhden puun rungolta suuntaa katsomaan muidenkin puiden runkoja 
uudessa valossa. Kannattaa siis kokeilla, katsoa ja kokea asioita uudella tavalla!

Tämän tehtävän kaltaiset tehtävät ovat suosittuja ja tärkeitä myös ympäristökas-
vatuksessa. Niiden avulla kannustetaan osallistujia näkemään luonto ympärillään 
ja herkistymään sille, tutustumaan luontoon ja rakentamaan itselleen luontosuh-
detta. Myönteinen ja arvostava luontosuhde mahdollistaa ympäristömyönteiset 
teot nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkialla

 
Osa 4: Ääniä läheltä ja kaukaa Istu mukavaan paikkaan, sulje silmäsi ja 
kuuntele. Aloita kuuntelemalla ääniä mahdollisimman kaukaa – kuuluuko 
tien kohinaa, lentokoneita, kaukaista koiran haukuntaa? Ala sitten kuun-
nella ääniä metsästä, jossa olet – mitä kuuluu puista, eläimistä, tuulesta? 
Kuuntele sitten ääniä aivan läheltä – rapiseeko joku korvan juuressa? Suun-
taa viimeiseksi huomiosi itseesi – kuuluuko sinusta ääniä?

 
Osa 5: Tuntoaisti käyttöön Pysy samassa paikassa, jossa kuuntelit konsert-
tia, tai valitse uusi paikka. Sulje silmäsi ja tunnustele ympäristöäsi. Miltä 
asiat tuntuvat? Miltä tuntuu lehti, kivi, keppi, puunrunko? Jos olet retkellä 
kaverisi kanssa, voitte kokeilla puusokkoa. Toinen teistä on sokko ja laittaa 
silmät kiinni. Näkevä pari kuljettaa sokon puun luo, ja sokko tunnustelee 
puuta jonkin aikaa. Näkevä kuljettaa sokon takaisin lähtöpaikkaan. Sok-
kona ollut yrittää löytää tunnustelemansa puun uudestaan, nyt silmät auki.

 
Osa 6: Makujen maailma Luonnossa on monenlaista maisteltavaa ja 
syötävää. Maistellessa on kuitenkin tiedettävä, mitä suuhunsa laittaa. Kaik-
ki luonnonantimet eivät kelpaa syötäviksi. Keväällä voit löytää suuhusi ke-
tunleipiä, kuusenkerkkiä, tuoreita koivunlehtiä tai mustikan kukkia. Ke sällä 
kypsyvät marjat. Etsi jotakin maisteltavaa ja nauti.



Kaikkialla
Eksymisharjoitus

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden

Kesto:1–3 h

Tarvikkeet:
• kaveri

• maastokartta (mittakaava 1:20 000, 
1:25 000 tai 1:50 000)

• kompassi

Mitä teet, jos eksyt retkellä? Tätä kannattaa miettiä ja harjoitella etukäteen.

Tee eksymisharjoitus. Pyydä jotakuta viemään sinut mutkikasta reittiä alu-
eelle, jota et tunne. Paras paikka on metsäinen ympäristö, mutta tarvit-
taessa harjoituksen voi tehdä myös tuntemattomassa kaupungissa. Kun 
olette kulkeneet vähintään puoli tuntia tai vähintään kilometrin päähän 
lähtöpisteestänne, kaverisi pyytää sinua ohjaamaan teidät takaisin.

Kaverisi ei saa neuvoa sinua paluumatkalla, mutta hän varmistaa, että ette 
eksy oikeasti. Tarvittaessa hän saa huomauttaa, jos olette menossa täysin 
vikasuuntaan. Ottakaa kartta ja kompassi mukaan varmuuden vuoksi, mutta 
vain kaverisi saa käyttää niitä tehtävän aikana.

Menomatkalla, kuten aina luonnossa kulkiessa, kannattaa olla valppaana 
ja havainnoida ympäristöä. Mistä suunnasta aurinko paistaa, minkälaisia 
maastonmuotoja ohitatte, mihin suuntaan käännyitte polunristeyksessä, 
onko matkan varrella jotain erityisiä maamerkkejä? Käytä näitä tietoja, kun 
suunnistat takaisin!

Kerro tehtävän raportissa, miten harjoitus onnistui.

Oikeita eksymistilanteita varten kannattaa lukea esimerkiksi luontoon.fi-
sivun ohjeet. Muista lisäksi hyvä nyrkkisääntö: jos et tiedä missä olet, pidä 
evästauko! :)
 



Vinkkejä

• Hyvä ajankohta lumijälkiretkelle on suojasää tai muutaman asteen pak-
kanen. Eläinten jalanjäljet erottuvat parhaiten muutaman senttimetrin 
paksuisesta suojalumesta, joka on satanut kovalle alustalle kuten hangelle, 
järven jäälle tai tielle. Pehmeässä pakkaslumessa tai paksussa lumihangessa 
jäljet näkyvät vain kuoppina lumessa, eikä niissä näy tarkempia yksityis-
kohtia.

• Nisäkkäiden jälkiä tunnistettaessa on tärkeää katsoa, erottuuko jäljessä 
käpälä vai sorkka. Painaumiltaan selkeistä käpälänjäljistä kannattaa laskea 
varpaiden tai kynsien lukumäärä, joka on hyvä lajiryhmätuntomerkki.

Kaikkialla
Lumijäljet

Tähdet: 1
Aika: talvi

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• mitta (esimerkiksi mittanauha tai rullamitta)
• tjälkien tunnistusopas

Lähde lumijälkiretkelle kävellen, hiihtäen tai vaikka lumikengillä.

Nisäkkäitä ja lintuja voi talvella havainnoida niiden lumeen jättämistä 
jäljistä. Etsi vähintään viisi erilaista nisäkkään tai linnun jättämää jälki-
jonoa lumihangelta. Piirrä jokaisesta jälkijonosta kuva, josta selviää, 
minkälaisen kuvion jäljet muodostavat. Piirrä jälkijonon viereen kuva yk-
sittäisestä jalanjäljestä. Mittaa jalanjäljen leveys ja pituus sekä yksittäisten 
jalanjälkien etäisyys toisistaan ja lisää tiedot piirrokseen. Vertaa löytämi-
äsi jälkiä kirjojen jälkikuvioihin. Raportoi päätelmiä siitä, minkä eläinten 
jälkiä näit.
 



Kaikkialla
Luontokonsertit

Tähdet: 1
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 1    –2 h

Tarvikkeet: 
• makuualusta

Kuuntele luonnon ääniä!

Valitse kolme erilaista paikkaa, jossa käyt makaamaan selällesi. Makaa rau-
hassa, sulje silmäsi, kuuntele ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kun 
itseäsi ympäröivät äänet alkavat olla tuttuja, avaa silmäsi ja yritä nähdä 
mahdollisimman monta äänen lähdettä. Voit sen jälkeen vielä maata ja tark-
kailla ympäristöäsi, sillä kun et itse liiku, eläimet uskaltavat helpommin 
tulla lähellesi. Paikallaan kököttämällä voi nähdä myös paljon. Lämpöisellä 
ja kuivalla säällä voit maata maassa ilman alustaa, jolloin voit paremmin 
kuulla ääniä maanpinnalta. Kerro Pihka-päiväkirjassasi, mitä kuulit, ja sel-
visivätkö äänien lähteet avattuasi silmäsi.

Vuodenkierto

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 4–6 kk

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

 • kamera tai piirustusvälineet

Valitse esimerkiksi kotisi läheltä jokin luontopaikka ja seuraa sitä eri vuo-
denaikoina. Paikkasi voi olla pieni tai suuri, esimerkiksi yksi puu lähi-
ympäristöineen tai kokonainen metsänreuna.

Käy paikalla vähintään kuusi kertaa 4 viikon välein (tehtävän kesto 6 kk) 
tai vähintään kahdeksan kertaa 2 viikon välein (tehtävän kesto 4 kk). Mitä 
pidempään ja useammin käyt, sitä hienomman havaintosarjan saat. Tee 
muistiinpanoja siitä, miten luonto muuttuu, ja piirrä tai valokuvaa paikka 
aina siellä käydessäsi. Kuva kannattaa ottaa/piirtää aina samasta kohdasta.

Kokoa kuvista lopuksi kuvasarja ja kirjoita kuvatekstit muistiinpanojesi 
avulla.
 



Kaikkialla
Oma luontopeli

Tähdet: 1
Aika: milloin vain

Kesto: tarpeen mukaan

Tee oma luontopeli! Saat itse valita, minkälaisen pelin teet. Alla on ideoita, 
mutta omankin ajatuksen voi toteuttaa. Tehtävä on suoritettu, kun olet tehnyt 
pelin ja kokeillut sen pelaamista esimerkiksi kaverin kanssa. Kirjoita päiväkir-
jaasi, minkälaisen pelin teit ja minkälaista sen tekeminen ja pelaaminen oli.

Muistipelin avulla voi opetella eri lajeja tai niiden nimiä. Voit rakentaa pelin 
leikkaamalla eliöiden kuvia lehdistä tai piirtämällä kuvia eliöistä ja kirjoitta-
malle toiselle lapulle niiden nimet. Kukkia tai puiden lehtiä voi myös kuivata 
ja askarrella niistä muistipelin. Jos haluat opetella lajien tieteellisiä nimiä, 
voit tehdä muistipelin, jossa toisessa palassa on suomenkielinen ja toisessa 
tieteellinen nimi. Muistipelissä voi olla sekaisin kaikenlaisia lajeja, mutta voit 
myös valita jonkun tietyn lajiryhmän, kuten kovakuoriaiset, joista muistipelin 
teet. Voit myös tehdä samanlaisia paloja useista ryhmistä, jolloin voit pelata 
välillä pienempää ja välillä suurempaa peliä. 
 
Tietovisassa voi olla monenlaisia luonto- ja ympäristöaiheisia kysymyksiä. Ne 
voivat liittyä johonkin tiettyyn lajiryhmään, elinympäristöön tai teemaan tai 
ne voivat käsitellä kaikkea sekaisin. Kysymykset voivat olla avoimia, tai voit 
antaa niihin esimerkiksi kolme vastausvaihtoehtoa. Jos laitat oikean vastauk-
sen eri paikkaan kuin kysymyksen, voit testata myös itseäsi.

Voit rakentaa tietovisan paperille tai tehdä erillisiä kysymyskortteja. Erilai-
sia kysymyskortteja voi valmistaa loputtomasti. Korteilla voi pelata kaverin 
kanssa esimerkiksi niin, että nostatte korttipinosta vuorotellen yhden kortin. 
Nostaja kysyy kortin kysymyksen, ja jos toinen pelaaja osaa vastata, hän saa 
kortin itselleen. Se, kumpi saa kerättyä enemmän kortteja, voittaa.

Lautapelin tekemisessä vain mielikuvitus on rajana! Voit keksiä aivan uuden-
tyyppisen lautapelin tai käyttää perinteistä ideaa, jossa noppaa heittämällä 
pääsee eteenpäin ja joutuu erilaisia tehtäviä tai sattumuksia sisältäviin ruutui-
hin. Piirrä pelilauta itse tai käytä jonkun pelin valmista lautaa. Ruutujen tapah-
tumat voivat olla erillisellä listalla ruudun numeroiden mukaan tai korteissa, 
joita nostetaan pinosta. Keksi itse kortteihin kysymyksiä, joita tietämällä pää-
see esimerkiksi heittämään uudestaan tai saa kaksi lisäpistettä. Voit myös 
keksiä luontoon liittyviä sattumakortteja, esimerkiksi: ”unohdit eväät kotiin ja 
palaat kotiin hakemaan ne, palaa pelin alkuun”. Teemana pelissä voi olla jokin 
lajiryhmä, elinympäristö tai vuodenaika. 
 
Jos osaat ohjelmoida, voit tehdä vaikka oman luontoaiheisen tietokonepelin. 
Lajintunnistusta varten voi rakentaa pelin helpostikin, esimerkiksi Power-
Point ohjelmalla. Voit laittaa kuvia eri lajeista ja kunkin lajin jälkeen omaan 
diaan lajin nimen. Kuvaesityksen avulla voit testata, kuinka hyvin itse tunnet 
lajit tai millainen on kaverisi tai perheenjäsenesi luonnontuntemus. Lisäämäl-
lä nimi-diaan muitakin tietoja, voit valmistaa oman lajiesittelyn. 
 



Kaikkialla
Sienitaulut

Tähdet: 1
Aika: syksy (myös kevät ja kesä)

Kesto:6–24 h

Tarvikkeet:
• sienten lakkeja

• vaaleaa ja tummaa paperia/kartonkia
(• askartelulakkaa)

(• tkamera)

Sienten itiöillä voi tehdä taidetta. Etsi esimerkiksi metsästä tai pihalta ai-
nakin viisi erilaista sientä, ja irrota niistä lakit kokonaisina. Laita lakkeja 
papereille helttapuoli alaspäin, odota 5 –20 tuntia (esimerkiksi yön yli) ja 
nosta lakit varovasti. Irronneet itiöt ovat muodostaneet kauniita kuvioita!

Itiöt ovat eri sienillä erivärisiä, joten jotkut niistä näkyvät paremmin vaa-
lealla, toiset tummalla paperilla. Jos poimit kaksi samanlaista sientä, voit 
laittaa niiden lakit erivärisille papereille. Erilaisista sienistä saat myös eri-
laisia kuvioita – vertaa esimerkiksi helttasieniä ja tatteja. Kerro tehtävän 
raportissa havainnoistasi.

Kestäviä sienitauluja saat, jos ruiskutat itiöiden päälle varovasti askartelu-
lakkaa. Tauluja tehdessä kannattaa käyttää alustana tukevaa paperia tai kar-
tonkia. Jos tunnistat käyttämäsi sienen, voit kirjoittaa tauluun myös sienen 
nimen. Toinen tapa säilöä taulusi on niiden valokuvaaminen.
 

TAUSTAA: Suomen sienten itiöpölyistä löytyy karkeasti ottaen neljää eri väriä: 
valkoista, punertavaa, ruskeaa ja tummaa. Itiöpölyn väri on usein hyvä tunto-
merkki sieniä määritettäessä; esimerkiksi kärpässienillä on valkoiset itiöt, 
mutta herkkusienillä tummat. Joskus itiöpölyn värin näkee jopa suoraan sienen 
heltoista. Esimerkiksi valkokärpässienen heltat ovat valkoiset, mutta muuten 
kovin samannäköisten herkkusienten heltat ovat itiöpölyn tummiksi värjäämät. 
Pelkällä itiöpölyn värillä ei kuitenkaan yleensä pysty määrittämään sienen lajia, 
vaan pelkästään ryhmän. Itse itiöt sen sijaan ovat oiva määritysapu, sillä nii-
den muoto ja koko vaihtelevat. Yksi sienitieteilijöiden tärkeimmistä työkaluista 
onkin itiöiden katseluun sopiva mikroskooppi.

Itiöt syntyvät itiölavaksi kutsutussa solukossa, joka on useimmilla sienillä lakin 
alapinnalla: helttasienillä heltoissa, tateilla ja käävillä pillien sisällä ja orakkailla 
piikeissä. On myös muunlaisia sieniä: esimerkiksi haarakkailla itiöitä syntyy 
itiöemän koko ulkopinnalla. Heltat, pillit ja piikit erottaa helposti toisistaan. 
Katso esimerkkejä sienikirjoista!



Kaikkialla
Valohoukutin

Tähdet: 1
Aika: loppukevät-kesä-alkusyksy

Kesto: 1,5 h

Tarvikkeet:
• voimakas lamppu
• valkoinen lakana

• narua, pyykkipoikia tai muita ripustusvälineitä
(• yöperhosten tai hyönteisten tunnistusopas)

Houkuttele yöeläimiä luoksesi! Yöllä liikkuu erityisesti paljon lentäviä hyön-
teisiä, ja kirkas valo houkuttelee niistä monia. Hyvällä onnella paikalle saa-
puu hyönteisten perässä myös lepakoita.

Sopiva aika kokeelle on lämmin, poutainen ja selkeä kesäilta tai -yö. Etsi 
paikka, jossa ei ole kirkkaita valoja ja jossa lakana mahtuu riippumaan. 
Hyviä paikkoja ovat esimerkiksi metsänreunat, niityt, puutarhat tai jopa 
oma piha, jos sen lähettyvillä on runsaasti metsää tai muuta luontoa (eli 
piha ei sijaitse kivikaupungin keskustassa).

Ripusta lakana esimerkiksi narun ja pyykkipoikien avulla vaikka kahden 
puun väliin siten, että lakanan alareuna osuu maahan. Aseta voimakaste-
hoinen lamppu valaisemaan lakanaa toiselta puolelta. Tarkkaile tapahtumia 
lakanan lähettyvillä vähintään tunnin ajan, ja yritä nähdä ainakin viisi eri-
laista hyönteistä tai muuta eläintä. Halutessasi voit yrittää määrittää niitä 
tunnistusoppaiden avulla. Jos mitään ei näy, yritä ainakin kerran uudestaan 
toisessa paikassa (samana tai eri iltana). Tehtävä on suoritettu kahden yri-
tyksen jälkeen ilman saalistakin.
 



Kaikkialla
Kasvikokoelma

Tähdet:1–2
Aika: loppukevät-kesä-syksy

Kesto:tarpeen mukaan

Kerää Suomen luonnonvaraisista kasveista oma kasviosi valokuvaamalla tai 
kuivaamalla. Yhden tähden saat keräämällä 20 kasvilajia, kahteen tähteen tar-
vitset 40 kasvilajia. Määritä lajit huolellisesti ja kiinnitä huomiota kasvien 
tuntomerkkeihin. Kokoelmasi yksilöissä pitäisi näkyä mahdollisimman monta 
tärkeätä tuntomerkkiä. Tärkeitä tuntomerkkejä ovat erityisesti kasvin muoto, 
kukka tai kukinto, lehden muoto ja lehtien asento varressa.

Riippumatta siitä, kumpaa keruutapaa käytät, kirjaa jo kasvin kasvupaikalla 
huolellisesti muistiin seuraavat keruutiedot:
•  päivämäärä
• paikka (mahdollisimman tarkasti – vähintään kunta ja mielellään myös 
tarkempi paikannimi tai -nimiä)
•  halutessasi kuvaus kasvuympäristöstä (esimerkiksi “kostea metsäpainanne” 
tai “kuiva kallionlaki”)
• halutessasi kuvaus kasvin runsaudesta (esimerkiksi “runsas kasvusto” tai 
“yksittäisiä versoja siellä täällä”)

Keruutietoja ovat myös kerääjän nimisekä kasvilajin tieteellinen ja suomen-
kielinen nimi. Lajin voit tarvittaessa määrittää kotona keruun jälkeenkin 
(kuitenkin ennen kuivausta). Kasviota ei tarvitse palauttaa Luonto-Liittoon. 
Seuraa päiväkirjassasi kasvion edistymistä ja kirjaa sinne vähintään valmiin 
kasvion lajilista (suomenkieliset ja tieteelliset nimet). Jos haluat lähettää kas-
viosi tarkistettavaksi, sovi siitä etukäteen osoitteessa pihka(at)luontoliitto.fi

Kamerakasvio:

Tarvikkeet: 
• kasvikirja
• kamera

• muistiinpanovälineet

Kuvaamalla koottu kasvio voi olla joko paperinen (filmikamerat) tai sähköinen 
(digikamerat). Kuvaathan itse kasviosi kuvat. Kun löydät sopivan kasvin, yritä 
saada siitä sellainen kuva, josta kasvi on mahdollisimman helppo tunnistaa. 
Ota tarvittaessa useampia kuvia, joissa näkyy erilaisia tuntomerkkejä.

Kirjoita keruutiedot maastossa erilliseen vihkoon tai paperille. Kun kokoat 
kasviosi, liitä keruutiedot ja kuvat yhteen. Sähköisessä kasviossa keruutiedot 
voi joko laittaa mukaan kuvien nimiin tai niistä voi tehdä esimerkiksi eril-
lisen tekstitiedoston, jossa luettelo kasvion kuvista (kuvien nimet/numerot) ja 
keruutiedot ovat omissa sarakkeissaan. Voit myös koota kuvat ja kuvateks-
tit galleriaksi kuvia ja tekstiä yhdistävää ohjelmaa käyttäen. 
 



Kaikkialla
Kasvikokoelma (jatkoa edelliseltä sivulta)

Kuivattu kasvio:

Tarvikkeet: 
• kasvikirja

• muistiinpanovälineet
• muovipusseja

• kasviprässi tai painavia kirjoja
• sanomalehteä tai muuta kosteutta imevää paperia

• valkoista, tukevaa kartonkia (A3-koko)
• liimapaperia, teippiä tai kontaktimuovia

• paperia ja liimaa nimilappuihin

Valitse kerättäväksi hyväkuntoisia ja tavallisen näköisiä (ei epänormaalisti 
kasvaneita) kasveja. Kerää kasvi mieluiten kokonaisena, eli ota mukaan mah-
dollisesti maan rajassa kasvavat lehdet, ja halutessasi myös juuret. Merkitse 
keruutiedot heti muistiin. Puhdista keräämäsi kasvit roskista, laita ne väljiin 
muovipusseihin ja solmi pussin suut kiinni. Näin kasvit kestävät lakastumatta 
koko matkan metsästä kotiin kuivattaviksi. 

Kotona kasvit asetellaan kuivausta varten. Käytä alustana sanomalehteä, imu-
paperia tai muuta paperia, joka imee hyvin kosteutta. Asettele jokainen kasvi 
huolellisesti omalle paperilleen: laita kasvi mahdollisimman luonnolliseen 
asentoon, levitä lehdet suoriksi ja levitä tai litistä kukka sopivasti. Jos näyt-
teessä on useita kukkia tai lehtiä, osan niistä voi kääntää toisinpäin, jotta 
myös alapuoli näkyy. Jos näyte on liian pitkä mahtuakseen kuivattuna A3-
arkille, taita se sopivista kohdista.

Laita kunkin kasvin päälle toinen arkki imupaperia tai käännä sanomalehden 
toinen sivu näytteen päälle. (Huom: Varaa jokaiselle kasvinäytteelle vähintään 
kaksi sanomalehtiarkkia, koska useimmissa kasveissa on paljon kosteutta.) 
Kokoa kuivauspaperit pinoksi ja kasaa niiden päälle tasaisesti esimerkiksi 
useita painavia kirjoja (jos sinulla ei ole kasviprässiä). Vaihda näytteille uudet 
kuivauspaperit viimeistään vuorokauden kuluttua, ja jatka paperien vaihtamis-
ta 1–3 päivän välein, kunnes näytteet ovat täysin kuivia. Kasvinäyte on valmis, 
kun se tuntuu kuivalta eikä enää muuta muotoaan liikuteltaessa. Kuivumisaika 
riippuu kasvien vesimäärästä ja ilmankosteudesta, mutta useimmat näytteet 
valmistuvat 2–3 viikossa.

Huom! Älä kerää rauhoitettuja tai viljeltyjä kasveja, ja vältä keräämästä  
alueen ainoaa kasviyksilöä. 



Kaikkialla
Kasvikokoelma (jatkoa edelliseltä sivulta)

Kuivumista odotellessa voit tehdä kasveille nimilaput. Nimilaput voi kirjoit-
taa käsin tai tulostaa. Nimilappu on kooltaan noin 10 x 7 cm. Kirjaa lappuun 
keruutiedot esimerkiksi seuraavassa järjestyksessä: 

• lajin tieteellinen nimi
• lajin suomenkielinen nimi
• keruupaikka mahdollisimman tarkasti
• tietoa kasvuympäristöstä ja kasvin runsaudesta, jos merkitsit niitä muistiin 
keruupaikalla
• kerääjän nimi (eli oma nimesi).

Nimilappuihin voi halutessaan tehdä myös otsikon, esimerkiksi “Suomen kas-
veja”. Kasvit kiinnitetään A3-kokoisille, valkoisille kartonkiarkeille. Asettele 
kuiva kasvinäyte kauniisti arkille (pieniä saman lajin kasveja voi olla arkil-
la useampiakin). Jätä tila myös nimilapulle, jonka liimaat kasvinäytearkin 
oikeaan alakulmaan.

Kasvi kiinnitetään kartonkiin pienillä liimapaperin tai teipin suikaleilla. (Lii-
mapaperi on kestävämpää ja siistimpää kuin teippi.) Suikaleita kannattaa lait-
taa ainakin varteen sekä latvan, sivuhaarojen ja lehtien kärkiin. Jos haluat 
kasvinäytteen kestävän rankkaakin käsittelyä, voit myös päällystää koko arkin 
näytteineen kontaktimuovilla.

Valmiit näytearkit pinotaan ja säilytetään mieluiten vaakatasossa kuivassa 
paikassa. Voit halutessasi askarrella näytteille hienon kansion pahvista ja ko-
ristella sen kannen vaikka kuivatuilla kukilla!

Vinkkejä

• Jos keräät samalla retkellä paljon kasveja, tee jokaisen kasvin pussiin pieni 
muistilappu, jossa on joko keruutiedot tai esimerkiksi tunnusnumero, joka 
viittaa muistiinpanoissasi oleviin tietoihin. Muistilaput kannattaa laittaa 
kasvien mukaan myös kuivatuksen ajaksi. Näin tiedot ja näytteet eivät mene 
sekaisin.
• Jos haluat kokoelmaasi puita ja pensaita, niistä kerätään mieluiten kuk-
kiva, lehdellinen oksa. Muista kuitenkin, että oksien taittamiseen elävästä 
puusta tarvitaan maanomistajan lupa.
• Vesikasvit ja muut erityisen mehevät kasvit kuivuvat hyvin hitaasti. Vai-
hda niiden kuivatuspapereita usein (aluksi vähintään vuorokauden välein) 
ja ole kärsivällinen!
• Valmiit näytteet säilyvät paremmin, jos kiinnität ne A3-arkkien sijasta 
kahtia taitettujen A2-arkkien väliin – näin jokaisella näytteellä on oma 
kansi suojanaan.
• Jos haluat oikein edustavan kasvion, joistain lajeista on syytä kerätä sa-
malle arkille useita näytteitä eri aikoina. Esimerkiksi leskenlehdestä olisi 
hyvä olla sekä kukka että lehti, jotka ovat näkyvillä eri aikaan vuodesta.



Kaikkialla
Linnut tutuiksi

Tähdet: 1–2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• kiikari

• lintukirja
• muistiinpanovälineet

(• kamera ja/tai piirustusvälineet)

Tutustu lintuihin ja lintuharrastukseen! Linnuista voi aina oppia uutta, 
mutta tämän tehtävän voit suorittaa 1 tai 2 tähden laajuisena. Tehtävä on 
suoritettu kun nämä kohdat täyttyvät:

 
1 tähden tehtävä (perustehtävä):

Olet käynyt ainakin kahdesti vähintään puolen tunnin mittaisella linturet-
kellä ja olet havainnut joko vähintään 5 itsellesi uutta lintulajia tai yhteensä 
vähintään 20 lintulajia (tuttuja tai uusia).
 

2 tähden tehtävä (laajennettu tehtävä):

Olet käynyt ainakin kolmesti vähintään puolen tunnin mittaisella linturet-
kellä ja olet havainnut joko vähintään 10 itsellesi uutta lintulajia tai yh-
teensä vähintään 40 lintulajia (tuttuja tai uusia).

Itsellesi uusi lintulaji tarkoittaa lajia, jota et ole ennen nähnyt tai kuullut. 
Pidä kirjaa havaitsemistasi linnuista, jotta pysyt selvillä, montako lajia olet 
nähnyt. Jos perustehtävän suoritettuasi päätätkin tehdä tehtävän laajem-
pana, voit laskea suoritukseen mukaan jo siihen mennessä tehdyn työn (eli 
jos olet jo käynyt kahdella retkellä ja havainnut 20 lajia, vielä yksi retki ja 
20 lisälajia riittävät).
 



Kaikkialla
Luonnonvärit

Tähdet: 1    –2
Aika: kevät, kesä, syksy

Kesto: 
1. päiväretki; 2. 1    –2 h

1: Vesiväritöitä

Tarvikkeet: 
• vesivärit
• paperia

Etsi kasveista mahdollisimman tummaa ja vaaleaa vihreää. Tunnistatko kas-
vin, jonka lehdet olivat tummimmat tai vaaleimmat? Millaisessa paikassa 
nämä kasvit elävät? Saavatko kasvit runsaasti auringonvaloa?

Vihreän lisäksi luonnossa on myös paljon muita värejä. Tutuimmat värilois-
ton lähteet ovat kukat ja syksyiset puiden lehdet. Minkä värisiä kukkia löydät 
eniten? Mitä kaikkia värejä pystyt löytämään kukkien terälehdistä?

Sekoita vesiväreillä mahdollisimman tarkasti niitä sävyjä, joita löysit luon-
nosta ja maalaa jokin kuva löytämilläsi sävyillä.
 

2: Luonnonväreillä maalaamista

Tarvikkeet: 
• kangaskassi tai muuta vaaleaa kangasta

• kontaktimuovia
• sakset

Kerää erivärisiä kukkia, marjoja ja pehmeitä lehtiä. Hienoja löytöjä voit tehdä 
niin metsästä, teiden varsilta kuin puutarhasta.

Tee kontaktimuovista sapluuna tai useita. Sapluunalla tarkoitetaan kuviomal-
lia, joka leikataan irti muotista (kontaktimuovista), jolloin muottiin jää kuvion 
muodostama reikä. Sapluunalla saman kuvion voi maalata uudelleen ja uudel-
leen. Ota kontaktimuovin liimapinnalla oleva paperi irti ja kiinnitä sapluuna 
kankaaseen, jotta se pysyy paikallaan. Maalaa keräämilläsi luonnonmateriaa-
leilla sapluunan kuva kankaaseen. Maalaaminen tapahtuu hieromalla kangasta 
keräämilläsi lehdillä, kukilla ja marjoilla. Kannattaa varoa sapluunan reunoja 
ja hieroa väriä mieluummin kohti keskustaa, jottei reuna vahingossa irtoa ja 
kuvio muutu halutusta.

Millaisia sävyjä löydät tällä tavoin? Kaikki värit eivät kestä pesua. Koristele 
siksi vain sellaisia kankaita, joita ei tarvitse pestä usein.



Kaikkialla
Nisäkkään elämää

Tähdet: 1–2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: etsintäaika + vähintään 0,5 h tarkkailuaikaa

Tarvikkeet: 
• muistiinpanovälineet

(• kello)
(• kiikari)

(• houkutusvälineitä, esim. pähkinöitä)
(• naamioitumisvälineitä, esim. lippalakki ja korkeakauluksinen takki)

Eläinten puuhia on mielenkiintoista seurata. Ihmisten on erityisen helppo 
eläytyä muiden nisäkkäiden ajatusmaailmaan.

Etsi jokin luonnonvarainen nisäkäs, esimerkiksi orava, siili, rusakko, hirvi 
tai kettu, ja tarkkaile sitä vähintään puolen tunnin ajan. Käytä tarvittaessa 
apuvälineitä, esimerkiksi kiikaria. Jos eläimiä on useita, valitse ryhmästä 
yksi, jota seuraat. Mitä eläin tekee ja miten se käyttäytyy? Etsiikö eläin 
esimerkiksi ruokaa tai piilopaikkaa? Äänteleekö se? Näyttääkö se olevan 
esimerkiksi peloissaan tai innoissaan? Osaatko arvailla syitä?

Saat tehtävästä yhden tähden, jos seuraat eläimen puuhia puolen tunnin 
ajan ja kerrot raportissasi yleiskatsauksen näkemästäsi. Saat tehtävästä 
kaksi tähteä, jos teet tarkat muistiinpanot eläimen käytöksestä: kirjoita 
muistiin eri käyttäytymismuodot, missä järjestyksessä ne esiintyivät ja mi-
ten kauan ne kestivät (noin minuutin tarkkuudella). Erottele ainakin nämä 
käyttäytymismuodot:

• lepääminen
• itsensä hoitaminen (esimerkiksi turkin puhdistaminen)
• valppaana oleminen (ympäristön tarkkailu)
• siirtyminen paikasta toiseen
• ravinnon etsiminen tai muu ympäristön tutkiminen
• ravinnon syöminen tai muu käsitteleminen (esim. piilottaminen)
• virtsaaminen ja ulostaminen
• muiden saman lajin eläinten kohtaaminen (ja mitä tapahtui)
• muiden eri lajin eläinten kohtaaminen (ja mitä tapahtui)

Jos kadotat eläimen ennen kuin puoli tuntia tarkkailuaikaa on kulunut, kes-
keytä ajan mittaaminen ja jatka vasta, jos löydät eläimen vielä uudestaan. 
Jos et enää löydä eläintä, tarkkaile lopun aikaa jotain muuta eläintä (samas-
ta tai eri lajista, samana tai eri päivänä).

• muistiinpanovälineet
(• kiikarit, tunnistusoppaita)



Kaikkialla
Opi havainnoimaan

Tähdet: 1–2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 1–2 vk

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

(• kiikarit, tunnistusoppaita)

Opettele tekemään luontohavaintoja! Omien havaintojen kirjaaminen muistiin 
kuuluu jokaisen luontoharrastajan perustaitoihin. Kohta 1 on tehtävän pakol-
linen osa, kohta 2 on sille vapaaehtoinen laajennus. Kohdasta 1 saat yhden 
tähden, kohdasta 2 toisen tähden.
 
Perustehtävä: Viikon luontohavainnot Kirjaa muistiin luontohavaintoja 
vähintään viikon ajalta. Kirjoita jokaisena seitsemänä päivänä vähintään viisi 
havaintoa (esim. koulumatkoilta). Tee lisäksi ainakin tunnin mittainen luon-
toretki, jonka kaikki havainnot kirjaat muistiin.

Havaintoon voit kirjata minkä tahansa lajin tai lajiryhmän, jonka tunnistat, 
esimerkiksi “harakka”, “voikukka” tai “perhonen”. Vaikka tehtävässä tärkeintä 
ei olekaan lajien tunnistus, vaan omien havaintojen kirjaaminen, on tarkempi 
määritys aina parempi. Lisäksi luontohavaintoon merkitään aina havaintopai-
kka ja päivämääräja usein myös jotain lisätietoja, esimerkiksi:

• yksilöiden määrä (tarkasti tai suunnilleen, numeroin tai sanallisesti)
• sukupuoli (jos sen pystyy määrittämään).
• mitä havaittu eliö teki (esimerkiksi lintu lauloi tai kasvi kukki)

Havaintomerkintä voi siis olla esimerkiksi “Ankkalampi 5.6.08: 5 sinisor-
saa (3 koirasta ja 2 naarasta)” tai “hurjan paljon kantarelleja venerannassa 
(22.9.2008)!”. Saman päivän aikana riittää, että merkitset päivämäärän kerran 
ja listaat havaintosi paikkatietoineen luetteloksi sen alle.

Jatkotehtävä: Oma suosikki Tutustu tarkemmin jonkin lajiryhmän havain-
nointiin ja kirjaa havaintoja erityisesti siitä lajiryhmästä. Valitse jokin it-
seäsi kiinnostava ryhmä, esimerkiksi linnut, kasvit, sienet, sudenkorennot, 
perhoset, jäkälät tai kalat. Etsi tietoa valitsemasi ryhmän harrastamisesta ja 
havainnoinnista esimerkiksi internetistä ja tunnistusoppaiden johdannoista. 
Tutustu valitsemasi ryhmän tunnistusoppaissa käytettyyn termistöön eli esi-
merkiksi ruumiinosien nimityksiin. Mitä osia ryhmän eliöstä pitää erityisesti 
katsoa, jotta sen voi tunnistaa?

Tehtävän suorittamiseksi etsi ja kirjaa vähintään viisi lajihavaintoa valitse-
mastasi ryhmästä. Kuvaile kustakin havainnosta sen tärkeimmät tuntomerkit.



Kaikkialla
Sisiliskot

Tähdet: 1    –2
Aika: kevät, kesä, syksy
Kesto: tarpeen mukaan

Voit tehdä joko pelkästään ensimmäisen osan tai molemmat osat.

Perustehtävä: Missä sisiliskot elävät?

Etsi sisiliskoja. Selvitä ensin http://www.sammakkolampi.fi-sivustolta, mil-
laisista paikoista ja millä alueilla sisiliskoa tavataan Suomessa. Parhaiten 
niitä löytää lekottelemasta kannoilta tai kiviltä viileänä mutta aurinkoisena 
päivänä.

Kerro, minkälaisesta elinympäristöstä löysit sisiliskon, millainen sää oli ja 
mitä sisilisko teki. Näitkö yhden vai monta sisiliskoa? Tee vähintään kaksi 
sisiliskojen etsintäretkeä. Jos et löydä yhtään sisiliskoa, pohdi, oliko ret-
keilyalue tai retkisää sopiva sisiliskojen etsintään.

 
Jatkotehtävä: Sisiliskojen aktiivisuusseuranta

Sisiliskojen elinpiiri on hyvin suppea, ja ne saattavatkin viettää elämänsä 
muutaman neliömetrin alueella. Seuraa aluetta, jolta löysit sisiliskon. Käy 
paikalla vähintään viisi kertaa eri säässä tai eri vuorokaudenaikaan. Vuoden-
aikakin vaikuttaa sisiliskon esiintymiseen, ja siksi voit halutessasi jatkaa 
seuraamista vuodenajan vaihtumisen jälkeen. Kirjaa kultakin retkeltä ylös 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Millainen sää oli?
• Mihin vuorokaudenaikaan kävit paikalla?
• Kuinka monta sisiliskoa näit? (myös retki, jolloin et nähnyt sisiliskoja, on 
arvokas ja mainitsemisen arvoinen)
• Mitä sisiliskot tekivät?

• oman lähialueesi peruskartta (mittakaava 1:20 000, 1:25 000 tai 1:50 000)
• retkeilykompassi



Kaikkialla
Kartta ja kompassi

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: tarpeen mukaan

Tarvikkeet:
• oman lähialueesi peruskartta (mittakaava 1:20 000, 1:25 000 tai 1:50 000)

• retkeilykompassi

Jokaisen luonnossa liikkujan on tärkeää tietää, miten karttaa ja kompassia 
käytetään.

Tutustu aluksi alueesi karttaan ja opettele siinä käytetyt karttamerkit. Tu-
tustu myös kompassin toimintaan (tietolähteitä Lisätiedoissa). Tee sitten 
suunnistusharjoituksia kartan alueella. Tee alla olevat harjoitukset numero-
järjestyksessä. Kaikki harjoitukset pitää tehdä, mutta niitä ei tarvitse tehdä 
samana päivänä tai peräkkäisinä päivinä, vaan silloin kun sinulle sopii.

• Harjoitus 1: Kulje kartan kanssa pienellä alueella jonkin aikaa (vähintään 
puoli tuntia). Katsele, miltä kartassa olevat kohteet näyttävät luonnossa.

• Harjoitus 2:Valitse kartalta kohteita (esimerkiksi siirtolohkare, syvä kuop-
pa tai jännän muotoinen lampi) ja mene katsomaan niitä maastossa. Etsi 
ainakin neljä kohdetta kartan alueen eri puolilta.

• Harjoitus 3:Yritä kävellä noin 300 m matka suoraan, esimerkiksi metsän 
läpi suoraan pohjoiseen, harhautumatta suunnasta. (Älä tuijota herkeämät-
tä kompassia, vaan käytä maamerkkejä. Lisäohjeita luontoon.fi-sivustol-
ta: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=6503) Jos et onnistu ensim-
mäisellä kerralla, yritä muutaman kerran uudestaan.

• Harjoitus 4: Tee retki kartan ja kompassin kanssa. Valitse jokin kohde 
(esimerkiksi suo tai kukkula), jossa et ole käynyt ennen, jonne on vähintään 
kilometrin matka ja joka ei ole aivan autotien tai merkityn kävelyreitin vie-
ressä. Tutki karttaa, suunnittele järkevä kulkureitti ja suunnista sinne ja 
takaisin. Harjoitus toimii parhaiten, jos et kulje pitkin autoteitä.

Tehtävä on suoritettu, kun olet tehnyt kaikki harjoitukset. Kerro tehtävän 
raportissa, miten harjoitukset sujuivat!



Kaikkialla
Kevätseuranta

Tähdet: 2
Aika: maaliskuu–kesäkuun alku

Kesto: 1–3 kk

Tarvikkeet:
(• paperinen kevätseurantalomake, 

esim. Nuorten Luonto -lehdestä tai Luonto-Liitosta)
(• kiikarit, tunnistusoppaita)

Osallistu Luonto-Liiton Kevätseurantaan! Seurannassa havainnoidaan 
 kevään edistymistä 40 kasvi- ja eläinlajin avulla. Kaikkia seurattavia lajeja ei 
kuitenkaan tarvitse osata. Seuranta kestää kokonaisuudessaan maaliskuun 
puolivälistä kesäkuun alkuun, ja havainnot voit palauttaa joko netti- tai pa-
perilomakkeella. Tehtävän suorittamiseksi on:

• palautettava Kevätseurantaan (viimeiseen palautuspäivään mennessä) 
vähintään kymmenen seurantalajin ensihavainnot sekä vähintään kolmen 
kevätseurantaviikonlopun runsausarviot. Katso lisätietoja Kevätseurannan 
nettisivuilta tai paperilomakkeesta!

• kirjattava lisäksi Pihka-merkin päiväkirjaasi muita tietoja kevätseuran-
taretkiltäsi, eli retkien perustiedot sekä mahdolliset havainnot muista kuin 
kevätseurantalajeista

TAUSTAA: Kevätseuranta on Luonto-Liiton yli 40 vuotta jatkunut kampanja ja 
seurantatutkimus. Mitä useammat ihmiset palauttavat havaintonsa, sen parem-
man kuvan saamme kevään etenemisestä pitkin maata. Vuosia voidaan myös 
vertailla keskenään. Havainnoista kootaan vuosittain raportti nettisivuille sekä 
Nuorten Luonto -lehteen. Sen jälkeen Luonto-Liitto toimittaa havainnot Luon-
nontieteellisen keskusmuseon tutkijoiden käyttöön. Osallistumalla Kevätseuran-
taan olet siis mukana auttamassa tieteellistä tutkimusta. Kevätseuranta on haus-
kaa, helppoa ja hyödyllistä luonnonharrastusta!



Kaikkialla
Vuodenkierto

Tähdet: 2
Aika: ympäri vuoden

Kesto: 4–6 kk

Tarvikkeet:
• muistiinpanovälineet

• kamera tai piirustusvälineet

Valitse esimerkiksi kotisi läheltä jokin luontopaikka ja seuraa sitä eri vuo-
denaikoina. Paikkasi voi olla pieni tai suuri, esimerkiksi yksi puu lähi-
ympäristöineen tai kokonainen metsänreuna.

Käy paikalla vähintään kuusi kertaa 4 viikon välein (tehtävän kesto 6 kk) 
tai vähintään kahdeksan kertaa 2 viikon välein (tehtävän kesto 4 kk). Mitä 
pidempään ja useammin käyt, sitä hienomman havaintosarjan saat. Tee 
muistiinpanoja siitä, miten luonto muuttuu, ja piirrä tai valokuvaa paikka 
aina siellä käydessäsi. Kuva kannattaa ottaa/piirtää aina samasta kohdasta.

Kokoa kuvista lopuksi kuvasarja ja kirjoita kuvatekstit muistiinpanojesi 
avulla.

TAUSTAA: Suomen luonnossa on neljä vuodenaikaa, jotka ovat meille helposti 
itsestään selviä. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla. Eri puolilla maailmaa vuo-
denaikoja on eri määrä, joka vaihtelee yhdestä jopa kuuteen. Tietyn vuodenajan 
tarkka rajaaminen on tosin välillä vaikeaa.

Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa suuresti Suomen luontoon. Muutos on käyn-
nissä koko ajan, vaikka sitä ei heti huomaa. Eläimet ja kasvit valmistautuvat jat-
kuvasti seuraavaan vuodenajan vaihtumiseen. Myös ihminen on aikanaan ollut 
luonnostaan tarkasti tietoinen vuodenajoista ja niiden elämään tuomista muu-
toksista. Nykyään elämme kuitenkin niin suojatuissa oloissa, että ihmiset joskus 
jopa unohtavat, mitä vuodenaikaa eletään.

Tieteellisesti vuodenaikojen vaihtelun seuraaminen on tärkeää. Kun tunne-
taan hyvin luonnolliset muutokset, on helpompi havaita myös muita muutok-
sia, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Jotta voidaan varmasti sanoa, 
onko esimerkiksi myöhäinen lumentulo sattumaa vai ilmastonmuutoksen ai-
heuttamaa, säätieteilijöillä on oltava tarkat tilastot siitä, milloin pysyvä lumi on 
satanut eri vuosikymmenillä.



Kaikkialla
Yöretki

Tähdet: 2
Aika: kevät-kesä-syksy

Kesto: 2–12 h

Tarvikkeet:
• taskulamppu ja varaparistot

• evästä ja vettä
• kartta ja kompassi

(• teltta, makuupussi ja makuualusta)

Tee yöretki.

Valitse retkialue, esimerkiksi metsä, jota ihmisen valonlähteet häiritsevät 
mahdollisimman vähän, mutta joka ei ole liian kaukana kotoa tai jostain 
muusta ”tukikohdasta”. Ajoita retkesi niin, että näet auringonlaskun tai 
-nousun (jommankumman tai molemmat). Lähde siis matkaan auringon 
laskiessa tai lopeta retkesi auringonnousuun.

Kulje rauhallisesti luonnossa, tutki omia tuntemuksiasi ja havainnoi luon-
toa. Huomioi, miten valon määrä muuttuu yön edetessä. Mieti, mitä muut 
eläimet tekevät öisin. Istu välillä ja kuuntele ympäristöä. Syö eväitä. Älä 
tuijota karttaa, mutta pidä kuitenkin huolta ettet eksy. Yritä selvitä il-
man taskulamppua niin paljon kuin mahdollista, sillä lampun valo haittaa 
silmien tottumista hämärään. Jos lähdet kaverin kanssa, puhukaa vain hil-
jaisella äänellä.

Retken vähimmäiskesto on kaksi tuntia. Retkellä kannattaa kuitenkin olla 
niin kauan kuin jaksaa ja haluaa. Kun alkaa väsyttää liikaa, pystytä teltta tai 
palaa takaisin kotiin. Kerro tehtävän raportissa perustietojen lisäksi, mitä 
ajatuksia tai tuntemuksia yöllinen luonto herätti!

Turvallisuusvinkkejä:

• Älä lähde yöretkelle yksin tuntemattomaan maastoon, ellet ole kokenut 
retkeilijä.
• Pukeudu riittävän lämpimästi ja muista syödä, jotta elimistösi jaksaa tuot-
taa lämpöä.
• Kulje rauhallisesti ja varovasti.
• Älä kulje liian kauas tukikohdasta, jotta voit tarvittaessa palata sinne 
kohtuullisessa ajassa.



Kaikkialla
Erätaitoja

Tähdet: 3
Aika: ympäri vuoden (paras aika kevät-kesä-syksy)

Kesto:tarpeen mukaan, vähintään 2 vrk

Tarvikkeet:
• retkeilykengät tai kumisaappaat • sadevarusteet • väljiä ja mukavia vaatteita

• rinkka tai suuri reppu ja sille sadesuoja (esim. jätesäkki)
• kartta ja kompassi • makuupussi ja makuualusta

• teltta tai muu majoite • retkikeitin ja polttoainetta
• ruokailuvälineet • juomapullo • ruokaa

• taskulamppu • puukko • tulitikkuja (vesitiiviisti pakattuna)
• wc-paperia • laastaria ja puhdistusainetta • hammasharja ja -tahna

• muovipusseja (esim. istuma-alustaksi ja roskikseksi)

Osaatko liikkua luonnossa kaikissa tilanteissa? Turvalliseen ja luontoys-
tävälliseen retkeilyyn kuuluu monenlaisia tietoja ja taitoja. Retkeily on 
helppoa ja hauskaa, kun malttaa opetella muutamia tärkeitä asioita.

Tehtävässä on kaksi pakollista osaa: tiedonhankinta ja retkiharjoittelu. 
Tehtävän aikana ei ehdi kehittyä kokeneeksi retkeilijäksi, koska taidot kart-
tuvat ajan myötä. Tehtävän avulla pääset kuitenkin hyvään alkuun.

Osa 1: Tiedonhankinta.

Tutustu esimerkiksi Retkeilyn ABC -sivustoon tai johonkin retkeilyoppaa-
seen. Hanki tietoa ainakin näistä:

• Varusteet ja niiden pakkaaminen
• Juomavesi, retkieväiden suunnittelu ja ruuanvalmistus
• Turvallinen tulenteko
• Jokamiehenoikeudet
• Ympäristöä säästävä retkeily
• Turvallisuus ja vaaratilanteet (vähintään eksyminen ja loukkaantuminen)

Huom! Melkein kaikki varusteet voit lainata tai jakaa mahdollisten 
muiden retkeläisten kanssa. Kaikki eivät esimerkiksi tarvitse omaa telttaa.



Kaikkialla
Erätaitoja (jatkoa edelliseltä sivulta)

Osa 2: Retkiharjoittelu

Lähde retkelle harjoittelemaan! Kaikkein hauskinta ja helpointa on, jos saat 
mukaasi kokeneemman kaverin. Voit myös osallistua jollekin järjestetylle 
eräretkelle. Jos olet kokematon, kannattaa aloittaa päiväretkellä hyvin merki-
tyillä reiteillä, esimerkiksi kansallispuistossa. Tehtävän suorittamiseksi si-
nun on kuitenkin yövyttävä ulkona yhteensä vähintään kaksi yötä (yhdellä 
tai kahdella retkellä).

Harjoittele retken/retkien aikana kaikkia näitä taitoja edes vähän:

• Oikeiden varusteiden valitseminen ja niiden pakkaaminen
• Retkieväiden suunnittelu ja ruuanvalmistus retkikeittimellä (esim. Tran-
gia) tai nuotiolla
• Tulenteko
• Teltan tai laavun pystytys

Kerro päiväkirjassasi tekemistäsi retkistä ja retkiharjoittelun sujumisesta!

Huom! Älä lähde yksin retkelle, ennen kuin olet tutustunut kartan ja kompas-
sin käyttöön (ks. Kartta ja kompassi -tehtävä).

Vinkki Muista pakkaamisen kultainen sääntö: mitä mukavampaa, sitä epämu-
kavampaa. Eli mitä enemmän otat mukaan, sitä enemmän on kannettavaa. 
Suosi pieneen tilaan meneviä ja kevyitä tavaroita. Ota mukaan vain oikeasti 
tarpeellinen.





Luonto-Liitto - Muutos lähtee pienestä

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja 
ympäristönsuoje lujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa 
arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa.

Luonto-Liitto on yksi harvoista koko maan kattavista ympäristöalan 
kansalaisjärjestöistä Suomessa. Se on lisäksi ainoa, joka keskittyy 
nuo rten omaehtoiseen ympäristötoimintaan. Luonto-Liitto on 
poliittisesti sitoutumaton ja Suomen suurimman ympäristöjärjestön, 
Suomen luonnonsuojeluliiton, nuorisojärjestö.

Luonto-Liitto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia 
konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamisen paikkoihin, sekä 
runsaasti asiallista tietoa.

Luonto-Liitto perustettiin vuonna 1943. Järjestö keskittyy nykyään 
ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen, luonnonharrastukseen ja 
ympäristökasvatukseen. Luonto-Liitto julkaisee kahta jäsenlehteä, 
lasten luontolehti Sieppoa sekä nuorten toimittamaa Nuorten Luontoa.

www.luontoliitto.fi


