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be a part of Virtuaalipolku.fi -service. Supplementary information, like  

details and photos, were added to this Internet production. 
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all age groups. Assignments and the Internet solution can be  
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can be found on Mustiala school farm pages on WebVillage website. 
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1 JOHDANTO 

Mustialan maatalousopetuksen historia ulottuu aina 1840-luvulle asti, jol-

loin sinne päätettiin perustaa maamme ensimmäinen maatalousoppilaitos. 

Monet yhä pihapiirissä olevista rakennuksista ja puista ovat peräisin tuolta 

ajalta. Nykyään Mustialassa koulutetaan maaseutuyrittäjiä ja AMK-

agrologeja. Perinteet ovat pitkät ja Mustiala on merkittävä paikka paitsi 

historiallisesti niin myös nykypäivänä.  

 

Mustialan kulttuuri- ja luontokohteista päätettiin jakaa tietoa maastoon si-

joitettavien kylttien avulla. Tämä opinnäytetyö kertoo miten kyltit päätyi-

vät varsinaiseksi kulttuuri- ja luontopoluksi sekä siitä miten ja millainen 

verkkototeutus polusta syntyi.  Verkkototeutuksen sisältöä esitellään lu-

vussa neljä. 

 

Alussa kuitenkin on esitelty muutamia esimerkkejä muista luontoon liitty-

vistä toteutuksista. Näitä haluttiin käyttää viitteenä siihen mitä verkkoto-

teutuksessa olisi syytä huomioida sekä polun aiheista kehitettyihin toimin-

nallisiin tehtäviin, joita esitellään työn lopussa.  

2 ESIMERKKEJÄ MUISTA TOTEUTUKSISTA 

2.1 Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierto 

Yhdeksi esimerkiksi muista luontopolkutoteutuksista opinnäytetyöhön va-

littiin Jokioisissa sijaitseva Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierto. Puis-

tossa esitellään maataloutta, maatalouden historiaa sekä maataloustutki-

musta sovelluksineen. Kahden kilometrin pituiselta polulta löytyy esittely-

tauluja, jotka auttavat kohteisiin tutustumisessa. Lisäksi Elonkierron 

www-sivuilta (www.mtt.fi/elonkierto/ )löytyy runsaasti materiaalia puis-

ton aiheista. Lapsille ja nuorille löytyy myös tietokilpailu sekä traktorin 

kokoamispeli. (MTT n.d.) 

 

Koululaisryhmille Elonkierto tarjoaa maksuttomia opastettuja kierroksia 

kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin. Elonkierron www-sivuilla myös oh-

jeistetaan vierailuja suunnittelevia opettajia. Puistokierroksella toiminnal-

liset tehtävät ovat osaksi Jokioisten koulujen opetusta suunniteltuja projek-

teja. Ympäristökasvatuksellinen kokonaisuus syntyy, kun oppilaat vierai-

levat säännöllisin väliajoin Elonkierrossa tehden projekteja.  Maaseutuläh-

töisen ympäristökasvatuksen projektit perustuvat oppilaiden ja opettajien 

haastatteluihin, opetussuunnitelmiin, oppikirjoihin ja ympäristökasvatuk-

sen teorioihin. Projektit ovat suunniteltu niin, että ennen vierailua puis-

toon, oppilaat tutustuvat maatalouteen liittyvään projektityöhön koulussa 

ennakkotehtäviä tehden. Työn toiminnallinen ja kokemuksellinen osuus 

suoritetaan Elonkierrossa ja projektia jatketaan koulussa jälkitehtävien pa-

rissa. Jokioislaiset oppilaat saavat myös Elonkierto–kansiot, jota he täy-

dentävät vuosi vuodelta tuottaen kansioon itse materiaalia kuten piirustuk-

http://www.mtt.fi/elonkierto/
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sia, kasvinäytteitä, oppimispäiväkirjoja, käsitekarttoja ja ainekirjoituksia. 

(MTT n.d.) 

 

Elonkierrossa projektit on suunniteltu eri luokka-asteilla oleville oppilail-

le. Esimerkiksi ”Elämysprojektissa” 1.-2. –luokkalaiset tutustuvat koti-

eläimiin, viljakasveihin ja ravintoketjuun sekä tekevät aistikasvatusharjoi-

tuksia. ”Ruokapöytäprojekti” on suunniteltu 4. –luokkalaisille ja siinä 

teemoina ovat: Elonkierron ruokapöytä, suomalainen ruoantuotanto ja 

ruoan reitti sekä omat kulutusvalinnat. ”Leipäpöytäprojekti” taas on 5.-6. –

luokkalaisille suunniteltu projekti, jossa teemoina ovat: viljan viljely, vil-

jelysanasto, eri viljelyjärjestelmät sekä leivän reitti. (MTT n.d.) 

 

1.-2. –luokkalaisille suunnitellussa Elämysprojektissa pääpaino on elä-

myksellisissä aistikasvatusharjoituksissa. Projektin suunnittelussa tärkeänä 

tavoitteena on ollut, että lapset saavat luontoelämyksiä ja herkistyvät 

luonnolle, sillä tätä pidetään myös ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

kehittymisen lähtökohtana. Aistien kokonaisvaltaisen ja monipuolisen 

käytön lisäksi projektissa tutustutaan eri eläimiin ja viljakasveihin. Kou-

lulla tehtäviksi ennakkotehtäviksi Elämysprojektin ohjemateriaaliin on kir-

jattu tutustumistehtäviä kotieläimistä ja viljelykasveista. Hyvä olisi pohtia 

esimerkiksi kysymystä ”Mitä kotieläimiä Suomessa on?”. Varsinainen 

elämysprojekti ja aistikasvatusharjoitukset tehdään Elonkierto-puistoa 

kiertäessä. Kierroksella opetellaan liikkumaan luonnossa yksityiskohtia 

tarkastellen, kerätään tuoksunäytteitä, maistellaan erilaisia viljelykasveja, 

kuunnellaan luonnon ääniä ja kerätään erituntuisia näytteitä maastosta. 

(MTT n.d.) 

 

Lopussa oppilaat osallistuvat vielä aistikasvatukselliseen kyyttönäytel-

mään, jossa kerrontaa havainnollistetaan erilaisilla aistiefekteillä. Ennen 

näytelmää oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä jää harjoitte-

lemaan eläinten ääntelyä toisen ryhmän lähtiessä keräämään näytelmässä 

tarvittavaa rekvisiittaa opettajan johdolla. Kun opettaja alkaa lukea tarinaa, 

hän painottaa tiettyjä sanoja. Sanojen painotus on merkki rekvisiittaa ke-

räämään lähteneelle ryhmälle. Tällöin he tietävät havainnollistaa sanan 

toiselle ryhmälle, joka nyt kuuntelee tarinaa silmät sidottuna. Esimerkiksi 

tuulen kohdalla oppilaat puhaltavat ja apilan tuoksun kohdalla vievät api-

laa oppilaan nenän lähelle. Kun tarina etenee viimeiseen kappaleeseen, 

eläinten ääntelyä harjoitellut ryhmä avustaa näytelmässä matkien eläinten 

ääniä. (MTT n.d.) 

2.2 Maalle oppimaan  

Hanke ”Maalle oppimaan – maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen ver-

kosto Suomessa ja Virossa” on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskes-

kuksen (MTT) johdolla vuosina 2006- 2007 toteutettu yhteistyöhanke. 

Hankkeen aikana saatujen kokemuksien ja kehittämisajatuksien pohjalta 

koottiin opas ”Maalle oppimaan – Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaa-

tilojen yhteistyönä”. (Risku-Norja & Aaltonen 2007, 3.) Tietoa maaseutu-

painotteisesta ympäristökasvatuksesta ja kestävän kehityksen kasvatukses-

ta on oppaan mukaan karttunut kuitenkin jo ennen hankettakin MTT:n 
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maatalouden esittelypuistossa Elonkierrossa. (Risku-Norja & Aaltonen 

2007, 5-6.) 

 

Opas on tarkoitettu yrittäjille ja opettajille, jotka ovat kiinnostuneita pai-

kallistason yhteistyöstä koulujen ja maatilojen välillä. Oppaasta löytyy 

taustatietoa, ideoita, esimerkkejä ja käytännön ohjeita yhteistyön suunnit-

teluun ja toteuttamiseen aiheesta kiinnostuneille kouluille sekä tiloille. Li-

säksi oppaassa esitellään erilaisia vaihtoehtoja toiminnan organisoimiseksi 

ja rahoittamiseksi. Valmiita opetuspaketteja opas ei tarjoa, sillä yhteistyön 

pohjana ovat paikalliset erityispiirteet. Painopisteen sanotaankin olevan 

paikallistason yhteisöllisyyden vahvistamisessa ”kylä kasvattaa –

periaatteen” mukaisesti, jossa ihmisenä kasvamisen sanotaan edellyttävän 

sosiaalista vuorovaikutusta koko lähiyhteisön kanssa. Esiteltäviä opetus-

teemoja tarkastellaan opetussuunnitelman tavoitteiden ja kestävän kehi-

tyksen eri näkökulmien kannalta. (Risku-Norja & Aaltonen 2007, 5-6.) 

 

Neuvoja opetuksen suunniteluun annetaan omassa kappaleessaan. Tilavie-

railuiden ohjelma perustuu oppilaiden omaan toimintaan ja kokemukselli-

seen oppimiseen aidossa ympäristössä. Ohjeena on, että vierailut tiloilla 

sisältäisivät motivointia, tehtäviä, pohdintaa, teoriaa, elämyksiä ja opetus-

ta. Tämän lisäksi kouluilla suoritettaisiin vierailuihin liittyviä ennakko- ja 

jälkitehtäviä. Tilavierailujen suunnittelua varten esitellään kolme esimerk-

kiteemaa, jotka ovat: metsässä, pellolla ja puutarhassa sekä navetassa. Jo-

kaisesta esimerkkiteemasta on myös kuva, jossa sisempään ympyrään on 

kirjattu tilalla tehtäviä töitä. Kuvien ulompiin ympyröihin on kuvailtu, mi-

ten työt liittyvät kestävään kehitykseen ja opetussuunnitelmaan. (Risku-

Norja & Aaltonen 2007, 24-27.) 

 

”Pellolla” esimerkissä (kuva 1.) sisempään ympyrään, tilalla tehtäviin töi-

hin, on merkitty: tutustuminen viljan reittiin, peltomaan ja pientareiden 

sekä maa-aineksen ja lajiston tutkiminen, viljely ennen vanhaan, koneiden 

huolto ja puhdistus, kasvihuoneen ja puutarhan hoito sekä sadonkorjuujuh-

lat. Ulompiin ympyröihin taas on kuvattu miten tehtävät työt liittyvät kult-

tuuriin, ekologisuuteen, taloudellisuuteen ja sosiaalisuuteen. Kulttuuriin 

voivat liittyä esimerkiksi maaseutumaisema sekä paikallishistoria. Ekolo-

gisuuteen taas kuuluvat muun muassa ympäristövastuullisuus sekä pellon 

ekosysteemi. Sosiaalisuutta ovat esimerkiksi viljelijän työturvallisuus ja 

se, että ihminen on osa luontoa. Taloudellisia asioita taas voi pohtia muun 

muassa tutustumalla viljan jatkojalostukseen. (Risku-Norja & Aaltonen 

2007, 31.) 
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Kuva 1. Pellolla esimerkkitoteutus  

”Metsässä esimerkissä (kuva 2.) sisempään ympyrään eli tilalla tehtäviin 

töihin, on merkitty: metsänhoito ja metsätyöt, metsän lajistoon tutustumi-

nen, metsän antimet ja virkistyskäyttö, metsäiset sananlaskut, metsäliikun-

ta ja leikit, puutyöt ja ympäristötaide sekä menneisyyden jälkiä metsässä. 

Kulttuurisuutta metsästä voivat edustaa esimerkiksi metsätarinat ja –laulut 

ja ekologisuutta voidaan pohtia muun muassa metsän kehityksen kautta 

kuten ulompiin ympyröihin on kirjattu. Taloudellisuuteen keskeisenä liit-

tyy metsäteollisuuden merkitys. Jokamiehen oikeudet ja metsässä liikku-

minen taas edustavat sosiaalisuutta. (Risku-Norja & Aaltonen 2007, 29.) 

 

 

Kuva 2. Metsässä esimerkkitoteutus 
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”Navetassa esimerkissä (kuva 3.) sisempään ympyrään tilalla tehtäviksi 

töiksi taas on merkitty: tutustuminen lihan, munien, villan tai muun sellai-

sen reittiin, perinneruokien valmistaminen, kotieläinten käyttäytymisen 

seuraaminen, kotieläinten hoito, kotieläimen vuosi sekä käsityöt ja taide. 

Tässä esimerkissä kulttuuriin liittyvät esimerkiksi kotieläimen historia ja 

maisemanhoitajat. Ekologisuutta taas voidaan pohtia vaikkapa laitumen 

ekosysteemin ja ympäristövaikutusten kautta. Taloudellisuuteen kuuluvat 

muun muassa maatila yrityksenä sekä ruoan hinta. Navettaympäristön so-

siaalisuuteen taas osaltaan kuuluvat eläinten hyvinvointi ja käyttäytymi-

nen. (Risku-Norja & Aaltonen 2007, 33.) 

 

 

Kuva 3. Navetassa esimerkkitoteutus 

Ennakko- ja jälkitehtävinä opas kannustaa tekemään muun muassa oppi-

mispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjaan voi merkitä mitä vierailun aiheesta 

tiedetään etukäteen ja mitä tilalla tuli opittua. Tekstin lisäksi oppimispäi-

väkirja voi sisältää esimerkiksi kuvia ja kirjoitelmia opitusta. Myös sarja-

kuva, taidenäyttely, roolipeli ja ainekirjoitus mainitaan hyvänä jälkitehtä-

vänä. (Risku-Norja & Aaltonen 2007, 34.) 

2.3 Maaseutu opettaa  

Maaseutu opettaa –hankkeet ovat Pohjois-Savossa vuosien 2008- 2011 ai-

kana toteutettuja hankkeita, joissa on kehitetty seitsemän pilottikoulun 

kanssa uusia ja pysyviä yhteistyön ja oppimisen malleja koulun, yrittäjien 

ja muiden alan toimijoiden välille. Mukana olleet pilottikoulut olivat eri 

puolilla Pohjois-Savoa sijaitsevia yläkouluja ja lukioita. Maaseutu opettaa 

– Usko tai älä, Kokemukset vuosilta 2008- 2011 on hankkeiden pohjalta 

tehty julkaisu, johon on kerätty edellä mainituista yhteistyön ja oppimisen 

malleista pilottikouluissa parhaiksi havaitut toteutukset. Toteutusesimerk-

kejä on koottu julkaisuun oppiaineittain ja teemoittain. Lisäksi kappalees-
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sa ”Opettajat maaseudulle” on kerrottu opettajien työelämään tutustumis-

päivistä ja opintoretkistä maalla. (Maaseutu opettaa 2011, 3.) 

 

Oppiaineittain toteutusesimerkkejä löytyy biologiasta, kemiasta, kielistä, 

kotitaloudesta, maa- ja metsätaloudesta sekä puutarhanhoidosta, oppi-

laanohjauksesta, teknisestä käsityöstä sekä äidinkielestä ja kirjallisuudesta. 

Esimerkkeihin kirjattuja asioita ovat muun muassa tehtävän tavoite ja kes-

to, toteutuspaikka, kuvaus tehtävästä sekä yhteystiedot, josta aiheesta voi 

halutessaan kysellä lisätietoja.  

 

Biologiasta julkaisussa esitellään yhtenä toteutusesimerkkinä aihe ”Metsät 

ja metsänhoito tutuksi”, jossa opitaan käytännössä 8-luokan metsäsisältö-

jä, kuten metsätyyppejä, metsäkasveja ja metsätalouteen liittyviä asioita. 

Sopivina toteutuspaikkoina tehtävälle mainitaan ”kummiyrittäjän” metsä-

tila tai metsänhoitoyhdistyksen tekemä metsätaitorata. Tarvittavia välinei-

tä ovat kynän ja paperin lisäksi relaskooppi puuston mittausta varten. 

Opettajan lisäksi opastamassa voi olla kummiyrittäjä sekä metsänhoitoyh-

distyksen työntekijä.  (Maaseutu opettaa 2011, 6.)  

 

Eräänä äidinkielen ja kirjallisuuden toteutusesimerkkinä esitellään ”Leht i-

juttuja maaseudun yrittäjistä ja ammattilaisista”. Tehtävässä oppilaat oppi-

vat haastattelukysymysten tekemistä, haastattelun toteuttamista sähköpos-

titse ja lehtijutun kirjoittamista vastausten perusteella. Uutisen ja lehtijutun 

piirteet sekä lainaukset tulevat oppilaalle tutummaksi. Toteutusaikaa teh-

tävälle on annettu 1- 2 kuukautta ja tarpeellisiksi tarvikkeiksi on kirjattu 

paperi, kynä sekä tietokone. Tehtävä tehdään äidinkielen ja tietotekniikan 

luokassa. Valmiita lehtijuttuja julkaistaan lisäksi paikallislehdessä jut-

tusarjana. (Maaseutu opettaa 2011, 19.) 

 

Toisena äidinkielen ja kirjallisuuden toteutusesimerkkinä esitellään lukio-

laisille soveltuva ”Lukion mediakurssilla maaseututeemaa”. Tehtävä vah-

vistaa opiskelijoiden maaseututietoutta, avaa uusia näkökulmia maaseu-

tuun, tutustuttaa eri tekstimuotoihin ja mediatekstiin sekä toimittajan työ-

hön. Tehtävä voidaan toteuttaa lukion mediakurssilla tai jollakin muulla 

äidinkielen kurssilla. Opiskelijat kirjoittavat esimerkiksi maaseutuaiheisia 

runoja, lehtijuttuja ja haastatteluja. Vaihtoehtoisesti he voivat myös kuvata 

maaseutuaiheisia videoita tai tehdä draamanäytelmiä. Aikatauluna toteu-

tusesimerkissä on kolme – neljä oppituntia. Tehtävän tuotoksia voi vielä 

julkaista esimerkiksi paikallislehdissä, koulun vuosikertomuksissa tai 

muissa julkaisussa. Aiheeseen liittyen myös Maaseudun Tulevaisuuden 

toimittaja voi vierailla oppitunneilla kertomassa työstään ja opastamassa 

lukiolaisia lehtijutun kirjoittamisessa. (Maaseutu opettaa 2011, 18.)  

2.4 Retki Aulangolla, Hämeenlinnan kansallisessa kaupunkipuistossa 

Mustialan kulttuuri- ja luontopolun verkkototeutus tehtiin Virtuaalipol-

ku.fi –palveluun, joten yhdeksi esimerkiksi haluttiin täten valita yksi ky-

seisestä palvelusta löytyvistä toteutuksista. Retki Aulangolla, Hämeenlin-

nan kansallisessa kaupunkipuistossa on Hämeenlinnan ulkoliikunnasta 

vastaavien kuntatoimijoiden luoma karttatoteutus, jonka avulla käyttäjä 

pääsee tutustumaan Aulangon alueeseen. Karttaan on merkitty Aulangon 
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alueen merkittäviä kohteita. Jokaisesta merkitystä kohteesta on selitys se-

kä suurimmasta osasta kohteita on selityksen alla myös kuva. Osassa on li-

säksi vielä linkki sivustoon, josta kohteesta saa lisätietoa. 30 alueelle si-

joittuvaa kohdetta käsittää pääasiassa erilaisia nähtävyyksiä ja rakennuk-

sia. (Hämeenlinnan ulkoliikunta 2011.) 

 

Esimerkiksi ”Puinen paviljonki” esitellään hyvänä levähdyspaikkana kan-

sallisen kaupunkipuiston suositun rantareitin varrella. Samassa kerrotaan 

myös rantareittiä kiertävien ulkoilijoiden vuotuisista kävijämääristä. Li-

säksi kohteesta on kuva. ”Graniittilinnan” taas sanotaan olevan rauniolin-

naksikin kutsuttu puistorakennelma, jonka piirustukset laati insinööri F.W. 

von Schultz. Kuvan yhteydessä olevassa tekstissä kerrotaan myös, että te-

korauniot kuuluivat olennaisena osana englantilaistyyppiseen maisema-

puistoon ja graniittilinna oli tärkeä näköalapaikka. Aikoinaan torneissa oli 

pidetty myös lippuja ja linnakkeelta oli ammuttu tervetuliaislaukauksia. 

Kesäisin graniittilinnassa sanotaan toimivan lasten ja nuorten harrastajate-

atterin, josta saa lisätietoja tekstin yhteyteen liitetystä lisätietolinkistä. 

(Hämeenlinnan ulkoliikunta 2011.) 

 

Karttatoteutus on sijoitettu Virtuaalipolku.fi –palvelussa luonto ja ympä-

ristö –osioon, jossa on 17 muuta karttatoteutusta. Virtuaalipolku.fi on Hä-

meenlinnan kaupungin ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa karttoja Hämeen-

linnan ja Kanta-Hämeen alueen kulttuurikohteista ja palveluista. Palveluun 

pääsee lisäämään karttoja rekisteröitymällä käyttäjäksi. Palvelussa julkais-

tut kartat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. (Hämeenlinnan ulkoliikunta 

2011.) 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Osana opinnäytetyötäni suunnittelin ja toteutin Mustialan kulttuuri- ja 

luontopolusta verkkototeutuksen. Verkkototeutuksen aineistona käytin 

Mustialan historiaa käsitteleviä kirjoja sekä maastoon toteutettujen kyltti-

en aineistoa. Kulttuuri ja rakennukset sekä maatalous ja kotieläimet aihe-

kokonaisuuksien kylttien aineiston koostaminen taas liittyi vuonna 2011 

tekemääni erikoistumisharjoitteluun Mustialassa.  

 

Poimin kylttiteksteistä verkkototeutukseen tärkeimpiä tietoja, jotka pyrin 

esittämään hyvin lyhyesti ja selkeästi. Hyödynsin verkkototeutuksessa 

myös jo entuudestaan Virtuaalikylän www.virtuaali.info –sivuilta löytyviä 

kuva-albumeita sekä videoita. Tarvittaessa lisäsin kuva-albumeihin vanho-

ja kuvia ja keskeisiä historiatietoja Mustialan historiaa käsittelevistä kir-

joista. Virtuaalikylän käyttö oli tullut itselle tutuksi jo vuonna 2009 kun 

suoritin maatilaharjoittelua Mustialassa. Tällöin olin mukana kuvaamassa 

kasvustokuvia Virtuaalikylän sivustolle. Lisäksi olin kesällä 2010 mukana 

kuvaamassa monia maatilan toimintoja ja Virtuaalikylä tuli minulle entistä 

tutummaksi päästessäni työskentelemään Mustialaan hankeassistentiksi. 

Täten olen ollut mukana Mustialan kulttuuri- ja luontopolun materiaalin 

keruussa jo useampana vuonna. 

 

Opinnäytetyöni viitekehyksenä käytin aiempia luontoaiheisia toteutuksia 

kuten MTT:n Elonkiertoa, erästä Virtuaalipolku.fi –palvelun toteutusta ja 

http://www.virtuaali.info/
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erilaisissa hankkeissa syntyneitä ympäristökasvatuksellisia oppaita. Aiem-

piin toteutuksiin tutustuminen auttoi hahmottamaan hyviä keskeisiä sisäl-

töjä myös omaan toteutukseen. 

4 MUSTIALAN KULTTUURI- JA LUONTOPOLUN 

VERKKOTOTEUTUS 

4.1 Verkkototeutus Virtuaalipolku.fi-palveluun 

Virtuaalipolun karttojen luominen tapahtuu Google Maps -palvelussa. 

Google-tilin luotuaan käyttäjä pääsee luomaan Google Maps -palveluun 

omia karttojaan. Olemassa olevaan karttapohjaan voidaan merkitä omia 

kohteita erilaisin symbolein. Kohteista voidaan myös kirjoittaa lyhyet ku-

vaukset, joihin on mahdollista liittää linkkejä sekä kuvia. Valmis tallennet-

tu kartta voidaan julkaista ja jakaa näkyväksi muille käyttäjille. (Google 

n.d.) 

 

Valmis Google Maps -kartta voidaan liittää Virtuaalipolku.fi-palveluun ja 

lisätä sen yhteyteen lisätietoja kuten kartan kuvaus sekä lisäkuvia aiheesta. 

Virtuaalipolku.fi-palveluun liitetyt kartat on jaettu kahdeksaan eri aihealu-

eeseen, jotka ovat: historia, kirjallisuus, luonto ja ympäristö, palvelut, 

seikkailu, taiteet, tapahtumat sekä urheilu ja liikunta. Liittäessään karttaa 

Virtuaalipolku.fi- palveluun rekisteröitynyt käyttäjä määrittää itse, mihin 

aihealueeseen hänen karttansa kuuluu. (Hämeenlinnan kaupunki n.d.) 

 

Tehtyäni verkkototeutuksen Mustialan kulttuuri- ja luontopolusta liitin sen 

Virtuaalipolku.fi-palveluun aihealueeseen ”luonto ja ympäristö”. Verkko-

toteutuksen avulla kuka tahansa Internetin käyttäjä voi tutustua Mustialan 

historiaan ja nykypäivään sekä maatalouteen itsenäisesti tietokoneen tai 

mobiililaitteen avulla. Ensimmäisenä Mustialan kulttuuri- ja luontopolun 

verkkototeutukseen tutustuvalle aukeaa sivu (kuva 4.), jolla on lyhyesti 

kerrottu Mustialasta. Vieressä on kuva kohdekartasta, johon on merkitty 

kylttien sijainti maastossa. Lyhyen kuvauksen alapuolella on ote Google 

Maps -kartasta, jossa kaikki kohteet, kasvikylttejä lukuun ottamatta, on 

merkitty paikalle, jolla kohde oikeasti sijaitsee. Klikkaamalla karttaan 

merkittyjä kohteita, aukeaa kohteesta kuva ja esittelyteksti (kuva 5.). Suu-

rimmassa osassa kohteita kuvaa klikkaamalla pääsee vielä kohteesta teh-

tyyn kuva-albumiin, videoon tai muuhun lisätietoon.  
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Kuva 4. Mustialan kulttuuri- ja luontopolun näkymä Virtuaalipolku.fi -palvelussa 

 

Kuva 5. Karttaan aukeavat esittelytekstit 

4.2 Toteutuksen sisältö 

Tammelan kunnassa Lounais-Hämeessä sijaitsee Mustialan kylä. 

 

Vuonna 1840 Mustialaan päätettiin perustaa maamme ensimmäinen maa-

talousoppilaitos. Monet pihapiirin rakennuksista ja puista ovat peräisin 

tuolta ajalta. Nykyisin Mustialassa toimii Hämeen ammatti-instituutti ja 

Hämeen ammattikorkeakoulu, jossa suorittavat opintojaan maaseutuyrittä-

jä- sekä agrologiopiskelijat. 
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Mustialassa toimii myös monipuolinen ja nykyaikainen opetusmaatila. Li-

säksi löytyy oma olutpanimo sekä olutravintola, Iso Piippu. Mustiala toi-

mii suosittuna tapahtumien ja juhlien järjestämispaikkana sekä mainiona 

virkistäytymisympäristönä. 

 

Mustialan kulttuuri- ja luontopolun tarkoituksena on kertoa Mustialan his-

toriasta ja nykypäivästä sekä maataloudesta. Klikkaamalla karttaan merkit-

tyjä kohteita voit tutustua eri aiheisiin. 

4.2.1 Kulttuuri ja rakennukset 

Nykyisin Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymään kuulu-

vassa Mustialassa on yli 50 rakennusta. (Vikman 2011) Tässä luvussa on 

esitelty Mustialan keskeisimpiä rakennuksia ja kulttuurikohteita. 

 

Huttula: 

Vuonna 1879 valmistunut Huttula on G.T. Chiewitzin suunnittelema tiili-

nen ruokalarakennus. Vielä nykyäänkin Huttula palvelee ruokalana eli al-

kuperäisessä tarkoituksessaan. Lisäksi Huttulassa on myös opiskelija-

asuntoja. 

 

 

Kuva 6. Huttula (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Karjamaja: 

Meijeritoimintaa varten vuonna 1852 rakennetulla karjamajalla majoitet-

tiin aikoinaan myös karjaväki, lammaspaimenet ja härkärengit. Nykyisin 

karjamajalla on opetustiloja sekä opiskelija-asuntoloita. 

 

 

Kuva 7. Karjamaja (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 
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Konehalli: 

Vuonna 1957 Mustialaan rakennettiin ensimmäinen varsinainen konehalli-

rakennus (nyk. Vanha konehalli). Vuotta myöhemmin alkoi koneopetus. 

Nykyisin Mustialassa on kolme konehallia, joissa myös koneopetus osit-

tain tapahtuu. 

 

 

Kuva 8. Vanha konehalli (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Koulutuksen vaiheet: 

Mustialan maineen kannalta merkittävä ajanjakso oli 1865 – 1908, jolloin 

Mustialasta valmistui agronomeja. Nykyisin Mustialassa tarjotaan maatila-

talouden perustutkintokoulutusta sekä AMK-agrologikoulutusta. 

 

 

Kuva 9. Kemian luennolla v. 1914 (Kuva: Mustialan maamiesopisto 1908-33) 

Kuninkankartanon panimo ja Iso Piippu: 

Vuonna 1995 toimintansa aloittanut panimo sijaitsee vanhassa vuonna 

1874 valmistuneessa viljamakasiinissa.  Panimo tuottaa vuodessa noin 

10000 litraa olutta, joka tarjoillaan pääasiassa Isossa Piipussa. Oluiden 

nimet juontavat juurensa maatalousammateista ja –historiasta. 

 

 

Kuva 10. Iso Piippu (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 
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Laihon lato: 

Vuonna 1930 rakennettu Laihon lato on saanut nimensä Mustialan maata-

lousoppilaitoksen entisen johtajan Antto Laihon mukaan. Lato toimi trak-

torihallina ja varastona vuoteen 2008, jolloin sitä alettiin kunnostaa juhla-

käyttöön. Vuodesta 2009 saakka lato on ollut vain juhlakäytössä. 

 

 

Kuva 11. Laihon lato (Kuva: Muurinaho 2011) 

Maatalousmuseo: 

1891 Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston johtajaksi nimettiin Karl 

Gustaf Johannes Grotenfelt, jonka ajatuksesta Mustialaan alettiin kerätä 

esineitä. Kerättyjä esineitä säilytettiin aluksi tilapäisvarastoissa, kunnes 

vuonna 1905 Mustialaan rakennettiin maamme ensimmäinen maatalous-

museorakennus. Myöhemmin museon johtajana toimineen Antto Laihon 

aikana esinemäärä kasvoi ja aktiivisen työn tuloksena eduskunta myönsi 

vuonna 1933 varoja uuden museorakennuksen rakentamiseen.  

 

Maatalousmuseosta löytyy esineitä ajoilta, jolloin töitä tehtiin käsin, härin 

ja hevosilla. 

 

 

Kuva 12. Maatalousmuseo (Kuva: Mustialan henkilökunta 2003) 

Maatilan talli ja Kaalivarasto: 

Vanhassa vuonna 1883 valmistuneessa maatilan tallissa sijaitsee nykyisin 

rakennusopin työtila sekä tilan paja. Tämän rakennuksen vieressä vuonna 

1888 valmistuneessa Kaalivarastossa taas on ollut varastotilaa, sekä he-

vosten sairaskarsinoita. 
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Kuva 13. Maatilan talli ja kaalivarasto (Kuva: Åkerlund 2009) 

Mustialan perustaminen: 

1500-luvun puolivälissä Kuningas Kustaa Vaasa perusti Mustialaan ku-

ninkaankartanon, jonka pinta-ala maineen ja järvineen oli 7500 ha. Vuon-

na 1840 Mustialaan perustettiin maanviljelysopisto, jossa alettiin kouluttaa 

karjanhoitajia ja vouteja. Mustiala valikoitui opistolle sopivaksi paikaksi, 

sillä opisto saattoi jäädä sinne pysyvästi. Lisäksi Mustialassa oli monipuo-

linen maasto.  

 

Monet Mustialan rakennukset ovat peräisin oppilaitoksen perustamisen 

ajoilta. Nykyään Mustialassa koulutetaan maaseutuyrittäjiä sekä agrologe-

ja. 

 

 

Kuva 14. Piirroskuva 1930 –luvun alkupuolelta (Kuva: Mustiala 1840 – 1940, 150) 

Mustialan lämpökeskus: 

Mustialan rakennukset lämpiävät oman lämpökeskuksen tuottamalla läm-

pöenergialla. Lämpöenergiaa saadaan polttamalla kotimaista haketta. 

 

 

Kuva 15. Lämpökeskus (Kuva: Mustialan henkilökunta 2008) 

Pohtajapatsas: 

Pohtajapatsaan nimi juontuu patsaan henkilön kädessä olevasta pohtimes-
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ta, jolla saatiin aikoinaan puhdistettua vilja pölystä ja roskista. Pohtajapat-

sas on pystytetty Mustialassa 1865 -1908 annetun korkeimman maatalous-

opetuksen muistolle. 

 

 

Kuva 16. Pohtajapatsas (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Pitkälä: 

Pitkälä on G.T. Chiewitzin suunnittelema, vuonna 1873 valmistunut uus-

renessassityyliin vuorattu kaksikerroksinen hirsirakennus. Johtajan asun-

noksi valmistunut Pitkälä toimii nykyisin opiskelijoiden sekä henkilökun-

nan asuntona. 

 

 

Kuva 17. Pitkälä (Kuva: Åkerlund 2009) 

Puisto: 

Mustialan puiston on suunnitellut ruotsalainen puutarhuri Knut Forsberg 

vuonna 1865. Kautta aikojen puistoa on hyödynnetty myös opetuksessa. 

Nykyään noin 8 ha pinta-alaltaan olevasta puistosta löytyy yhä sen perus-

tamisen yhteydessä istutettuja puita. 

 

 

Kuva 18. Puisto (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 
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Puutarhavaja (nykyinen talli): 

Mustialan puutarhatoiminnan laajentuessa rakennettiin vuonna 1883 tiili-

nen kasvihuonerakennus. Puutarhatoiminnan vähennyttyä rakennus re-

montoitiin talliksi 1990-luvun puolivälissä. 

 

 

Kuva 19. Nykyinen tallirakennus (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Runkomäki: 

Runkomäellä sijaitsi aikoinaan lato, joka otettiin tanssikäyttöön 1930-

luvun puolivälissä. Tanssit Runkomäellä loppuivat 1960-luvun lopulla ja 

pian sen jälkeen myös tanssilava purettiin. Runkomäen perinne kuitenkin 

elää Mika ja Turkka Malin Runkomäen iltamat -laulussa, sekä Laihon la-

dolla järjestetyissä Runkomäen iltamissa. 

 

 

Kuva 20. Runkomäen tanssilava (Kuva: Mustialan arkistot) 

Sankaripatsas:  

Sankaripatsas on sisällissodassa menehtyneiden Mustialan oppilaiden 

muistoksi vuonna 1923 pystytetty muistopatsas. Myöhemmin patsaan ym-

pärille lisättiin myös muistolaatat, joissa on talvi- ja jatkosodassa meneh-

tyneiden oppilaiden nimet.  

 

 

Kuva 21. Sankaripatsas (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 
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Tammela ja Mustiala: 

Tammela sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa, Forssan naapurissa. 

Tammelan kirkonkylän kupeessa, Mustialanlammin ja Kaukjärven ranta-

mailla, on Mustialan kylä. 

 

 

Kuva 22. Mustialan ilmakuva (Kuva: Virtuaalikylä) 

Toivonsilta: 

Toivonsilta on 1870-luvulla rakennettu Mustialantien varrella Kaukjärven 

ja Mustialanlammin välillä oleva silta. 

 

 

Kuva 23. Toivonsilta (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Vanha konttori: 

Vuonna 1843 valmistunut Vanha konttori on P.J. Gylichin suunnittelema 

empirerakennus. Opiston viisi ensimmäistä johtajaa asuivat Vanhalla kont-

torilla, joka nykyisin on toimisto- ja asuinkäytössä.   

 

 

Kuva 24. Vanha konttori (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Vanha opisto: 
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Vuonna 1862 valmistunut Vanha opisto on Carl Albert Edefeltin suunnit-

telema uusrenessanssityylinen tiilirakennus. Luentosalien lisäksi raken-

nuksessa sijaitsee juhlasali, jossa pidetään mm. iltamien tanssiaisia sekä 

erilaisia juhlia. 

 

 

Kuva 25. Vanha opisto (Kuva: Muurinaho 2011) 

Vanhala: 

Vuonna 1839 valmistunut Vanhala on Mustialan vanhin käytössä oleva 

rakennus. P.J. Gylichin suunnittelemassa empirerakennuksessa toimi ai-

koinaan myös Suomen ensimmäinen maaseudun postitoimisto.  Nykyisin 

Vanhala toimii opiskelija-asuntona. 

 

 

Kuva 26. Vanhala (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

4.2.2 Maatalous ja kotieläimet 

Humalatarha: 

Mustialan humalatarhan humalat kuuluvat humalakokoelmaan, joka on 

osa MTT:n kasvigeenivaraohjelmaa. Ohjelman tavoite on suojella ja tur-

vata kasvien geenit tuleville sukupolville. 

 

 

Kuva 27. Humalatarha (Kuva: Mustialan henkilökunta 2011) 
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Härkäpapu: 

Härkäpapu on hyvä valkuaiskasvi, jonka viljelyä lisäämällä Suomi saisi 

parannettua myös valkuaisomavaraisuuttaan. Myös Mustialassa viljellään 

härkäpapua. 

 

 

Kuva 28. Härkäpapu (Kuva: Muurinaho 2010) 

Kaura:  

Suurin osa kaurasta kasvatetaan rehuksi, mutta lisäksi siitä tehdään mm. 

jauhoja ja suurimoita. Mustialassa kauraa viljellään vuosittain n. 20 ha 

alalla. 

 

 

Kuva 29. Kaura (Kuva: Muurinaho 2009) 

Kuivuri: 

Ennen varastointia vilja on kuivattava, jotta se säilyisi hyvin. Lämminil-

makuivurissa vilja kuivatetaan puhaltamalla ylipaineuunissa lämmennyttä 

ilmaa viljamassan läpi. 
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Kuva 30. Kuivuri (Kuva: Muurinaho 2011) 

Kumina: 

Kumina on mausteeksi viljeltävä sarjakukkaiskasvi. Suomi on maailman 

merkittävimpiin kuminantuottajiin lukeutuva maa. Mustialassa kuminaa 

viljellään 25 ha alalla. 

 

 

Kuva 31. Kumina (Kuva: Muurinaho 2009) 

Kyttälännyppylä ja maisemalaidunnus: 

Kyttälännyppylä kuuluu Mustialan perinnebiotooppialueisiin. Alueiden 

hoitaminen laiduntamalla on tehokasta ja ympäristöystävällistä maiseman-

hoitoa. 

 

 

Kuva 32. Maisemalaidunnus Kyttälännyppylällä (Kuva: Mustialan henkilökunta 2010) 

Lanta ja lannankäyttö: 

Lannoitevaikutuksen lisäksi karjanlanta lisää peltoon humusta ja lisää 

pieneliötoimintaa, joka taas parantaa maan rakennetta. Mustialassa karjan-

lanta varastoidaan kuiva- ja lietelantaloihin, joista se levitetään kasvukau-
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della peltoon. Lannoituksen määrään vaikuttaa mm. lanta-analyysi, viljel-

tävä kasvi ja satotaso. 

 

 

Kuva 33. Lietevaunu ja multain (Kuva: Dauphin 2010) 

Lehmät: 

Mustialan karjassa on viittä eri rotua: ayrshire, holstein, länsisuomenkarja, 

pohjoissuomenkarja ja itäsuomenkarja. Yhteensä lehmiä on noin 60 kpl. 

Suurin osa lehmien rehuista tuotetaan Mustialan pelloilla. 

 

 

Kuva 34. Lehmät (Kuva: Kari 2011) 

Maisemapellot: 

Maisemapellot ovat monimuotoisuuspeltoja joiksi viljelyteknisesti hanka-

lat sekä vesien suojelun kannalta tärkeät lohkot sopivat hyvin. Monimuo-

toisuuspellot vähentävät eroosiota ja tarjoavat ravintoa, sekä lisääntymis- 

ja suojapaikkoja monille eläinlajeille. 

 

 

Kuva 35. Auringonkukka (Kuva: Rantala 2009) 

Navetta: 

Mustialan navetta on peräisin 1840-luvulta. Peruskorjausten myötä navetta 

on muutettu makuuparsipihatoksi, jossa on oma osastonsa myös ummessa 
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oleville lehmille. Lypsy tapahtuu lypsyasemalla. Eläinten hyvinvointiin, 

sekä oikeisiin työtapoihin kiinnitetään huomiota. 

 

 

Kuva 36. Navetta (Kuva: Mustialan opiskelijat 2011) 

Nurmirehut:  

Nurmi korjataan säilörehuksi tai kuivaheinäksi, jotta eläimille saataisiin 

hyvää rehua ympäri vuoden. Esimerkiksi naudat ja hevoset syövät pääasi-

assa nurmirehuja. Mustialassa nurmirehuja viljellään vuosittain noin 40 ha 

alalla, josta reilu 10 ha on laitumina. 

 

 

Kuva 37. Nurmen niitto (Kuva: Lehtinen 2010) 

Ohra:  

Ohra on laajimmin Suomessa viljelty viljalaji, josta suurin osa päätyy re-

huksi. Mustialassa viljellään rehuohraa sekä mallasohraa n. 20 ha alalla. 

 

 

Kuva 38. Ohra (Kuva: Muurinaho 2009) 

 

Peltoalueet: 
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Mustialan opetusmaatilan viljelypinta-ala on 220 ha.  Pelloilla tuotetaan 

pääosa oman karjan rehuista sekä lisäksi mm. mallasohraa, vehnää, kumi-

naa, sokerijuurikasta ja rypsiä. 

 

 

Kuva 39. Säilörehujen paalaus (Kuva: Muurinaho 2010)  

Rypsi: 

Rypsi on tärkein öljykasvi Suomessa. Mustialassa rypsiä viljellään vuosit-

tain noin 20 ha alalla. 

 

 

Kuva 40. Rypsi (Kuva: Rantala 2008) 

Sokerijuurikas: 

Noin 30 % maailman sokerista valmistetaan sokerijuurikkaasta, jonka juu-

rien sokeripitoisuus on keskimäärin hieman alle 20 %. Suomessa sokeri-

juurikkaan viljely on keskittynyt maan lounaisosaan, lähelle ainoata soke-

ritehdastamme. Myös Mustialassa viljellään sokerijuurikasta. 

 

  

Kuva 41. Sokerijuurikas (Kuva: Muurinaho 2009) 
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Suojavyöhykkeet: 

Suojavyöhyke on kasvillisuuden peittämä piennar, jolla ei käytetä lannoit-

teita tai kasvinsuojeluaineita. Sen tarkoitus on vähentää rantapeltojen 

eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesiin. 

 

 

Kuva 42. Suojavyöhyke (Kuva: Mustialan henkilökunta 2010) 

Sääasema: 

Vuodesta 2008 käytössä ollut Mustialan sääasema kerää ja tallentaa säätie-

toja. Sääaseman tietoja on nähtävillä myös Internetissä, jonne ne päivitty-

vät 30 min välein. 

Mustialan sääsivusto: http://www3.hamk.fi/saamusti/ 

 

 

Kuva 43. Näkymäkuva Mustialan sääsivustolta 

Vartiovuori ja perinnebiotooppien hoito: 

Vartiovuori kuuluu Mustialan perinnebiotooppialueisiin. Perinnebiotoopit 

ovat maataloustuotannossa olevaa tai ollutta aluetta, joiden hoito ylläpitää 

monipuolista kasvillisuutta ja eläimistöä.  

 

 

Kuva 44. Vartiovuori (Kuva: Mustialan henkilökunta 2008) 

http://www3.hamk.fi/saamusti/
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Vehnä:  

Vehnä on maailman tärkein leipävilja. Suomessa vehnä menestyy vain ete-

läisimmissä osissa. Mustialassa vehnää viljellään vuosittain n. 20 ha alalla.  

 

 

Kuva 45. Vehnä (Kuva: Muurinaho 2009) 

4.2.3 Vesistö 

Hapetus: 

Hapetuslaitteella tehtävä hapetus lisää järven happipitoisuutta. Hapetta-

malla vähähappisia vesistöjä saadaan vähennettyä rehevöitymistä. 

 

 

Kuva 46. Hapetuslaitteen asennus (Kuva: Kekkonen 2010) 

Kaukjärvi: 

Kaukjärvi on pitkänomainen, 201 ha kokoinen kapea latvajärvi, joka las-

kee Mustialanlammiin. Järvi on luontaisesti runsasravinteinen ja sen vesi 

on savisameaa ja tummaa. 

 

 

Kuva 47. Kaukjärvi (Kuva: Rantala 2010) 



 

 

 

 

25 

Kosteikko: 

Kosteikko on vesistön osa ja sen ranta-alue, joka vähentää vesistökuormi-

tusta. Kosteikkoon muodostunut kasvillisuus yhdessä mikrobien kanssa 

puhdistaa valumavesiä. Mustialanlammiin perustettiin kosteikko vuonna 

2000. 

 

 

Kuva 48. Kosteikko (Kuva: Närvänen 2002) 

Mustialanlammi: 

Pinta-alaltaan 23 ha kokoinen Mustialanlammi on pieni järvi, jonka erottaa 

viereisestä Kaukjärvestä pieni kannas. Mustialanlammin vesi on luontai-

sesti savisameaa ja runsasravinteista. Järven ulkoinen ravinnekuormitus on 

saatu vähäiseksi laskeutusaltaiden ja kosteikon perustamisen jälkeen. 

 

 

Kuva 49. Mustialanlammi (Kuva: Rantala 2010) 

5 POLUN TOTEUTTAMINEN MAASTOON 

Mustialan kulttuuri- ja luontopolkuun tutustumisen tulisi olla mahdolli-

simman monenlaisten ryhmien sekä yksittäisten käyttäjien tarpeisiin sopi-

vaa. Maastototeutusta suunnitellessani keskustelin tavoitteista ja toiveista 

yhdessä työn toimeksiantajan edustajan, Menna Rantalan, kanssa. Polun 

käyttäjäkunta tulisi todennäköisesti olemaan laaja, sillä Mustialan alueella 

vierailee vuosittain useita koululaisryhmiä, erilaisten yritysten henkilöstöä 

sekä virkistyskäyttäjiä. Mustialassa järjestetään myös useita tapahtumia, 

joten matkailijoiden määrä alueella onkin vuosittain yli 20 000 henkeä. 

Monet polkuun tutustujista tulevat todennäköisesti näkemään kylteistä 

vain osan joka on sijoitettu keskeisimmille paikoille.  

 

Toukokuussa 2011 kiersimme Rantalan kanssa Mustialan aluetta ja kartoi-

timme kylteille sopivia paikkoja maastossa. Keskustelimme Rantalan 

kanssa siitä, että osa polun eri kohteista olisi järkevää sijoittaa samoihin 
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kyltteihin. Tällaisia olisivat esimerkiksi monet lähekkäin sijaitsevat tai ai-

heeltaan toisiinsa liittyvät kohteet. Tämä selkeyttäisi myös polun kiertä-

mistä. Kylttien sijoittaminen tulisi kuitenkin pitää niin selkeänä, että koh-

teen näkisi, tai ainakin kohteen sijainnin hahmottaisi, kyltin luona olles-

saan. Sijoittamispaikkoja miettiessä tärkeää oli myös ottaa huomioon mis-

tä tulevaa kylttiä olisi mielekästä ja turvallista lukea. Kyltit tulisi olla 

myös helposti saavutettavissa, niin että ne olisi helppo löytää sekä niin, et-

tä kulku niiden luo olisi kaikilta mahdollisimman vaivatonta. Mahdolli-

suutta kiinnittää kylttejä rakennuksiin haluttiin myös hyödyntää. Lisäksi 

kylttien ulkoasu ja väritys tulisi miettiä Mustialan miljööseen sopivaksi. 

Sinisisen ja metsänvihreän lisäksi sopivaksi väriksi katsottiin tumma pu-

nainen, joka sointui Mustialan lukuisiin punatiilisiin rakennuksiin. Kes-

kustellessamme ja kiertäessämme kylttipaikkoja Rantalan kanssa, kirjasin 

muistiinpanoja ja merkitsin paikkoja alueen karttaan. Varsinaisen Mus-

tialan kulttuuri- ja luontopolun kohdekartassa pohjana käytettiin Ybi Han-

nulan aiemmin tekemää piirrettyä karttakuvaa Mustialasta.  

 

Kohdekarttaan (kuva 50) on merkitty kylttien sijaintipaikat.  Poikkeuksena 

ovat maatalousaiheiset kasvikyltit, joista kyltin alareunassa on erikseen 

maininta: ”Maatalousaiheisia kylttejä löydät lisäksi peltolohkojen vieres-

tä.”. Kuvat varsinaisista kylteistä ovat myös opinnäytetyön liitteenä (liite 

1).  Kohdekartassa navetan päädyssä, joka on merkitty kartan yläreunaan, 

ovat kyltit: Vartiovuori ja perinnebiotooppien hoito, Kyttälännyppylä ja 

maisemalaidunnus, Mustialan lämpökeskus, Lanta ja lannankäyttö sekä 

Maisemapellot yhteisessä kyltissä. Navetan oven vierestä taas löytyvät: 

Navetta, Lehmät ja Karjamaja samassa kyltissä. Ison Piipun luona on kylt-

ti Kuninkaankartanon panimo ja Iso Piippu sekä kohdekartta. Pajan luona 

ovat kyltit: Maatilan talli ja kaalivarasto, Konehalli sekä Kuivuri. Pitkälän 

edustalta löytyvät yhteisestä kyltistä: Pitkälä, Puutarhavaja (nykyinen talli) 

ja Sankaripatsas. Vanhalan edustalle on sijoitettu kaksi kylttiä joissa ovat 

aiheet: Vanhala (Gamla Korridoren), Huttula, Vanha opisto ja Vanha 

konttori sekä Puisto, Koulutuksen vaiheet ja Pohtajapatsas. Runkomäen 

kyltti sijaitsee Runkomäen oikealla paikalla, kartan aivan vasemmassa 

reunassa. Myös museon kyltti, Maatalousmuseon ensi vuosikymmenet, on 

sijoitettu maatalousmuseon edustalle. Museosta hieman oikealle on mer-

kitty kohde, jossa ovat Laihon latoon kiinnitetyt kyltit: Laihon lato, Sää-

asema, Peltoalueet ja Humalatarha sekä omina kyltteinään Kosteikko ja 

Mustialanlammin kosteikko. Toivonsillan kupeesta, kartan alareunasta va-

semmalta puolelta löytyvät: Kaukjärvi, Hapetus ja Suojavyöhykkeet. Sil-

lan vieressä oikealla taas ovat: Tammela ja Mustiala, Mustialanlammi sekä 

yhteisessä kyltissään Mustialan perustaminen, Toivonsilta ja Kohdekartta.  



 

 

 

 

27 

 

Kuva 50. Kylttien sijainti kartalla 

6 TOIMINNALLISTEN TEHTÄVIEN TOTEUTTAMINEN POLUN 

AIHEISTA 

Toiminnallisten tehtävien tavoitteena on toimia viihdyttävinä tehtävinä 

kaikille ikäryhmille. Osalla tehtävistä voi myös testata omaa tietämystään 

maataloudesta sekä Mustialan alueesta. Osa tehtävistä taas tukee vahvasti 

Tammelan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Keskeisiksi sisällöiksi 

ympäristö- ja luonnontietoon on ensimmäiselle ja toiselle luokalle kirjattu 

opetussuunnitelmaan muun muassa tavallisimpien kasvi-, sieni-, ja eläinla-

jien tunnistaminen sekä ruuan alkuperä ja tuottaminen. Lisäksi omasta lä-

hiympäristöstä ja kotiseudusta tutustutaan rakennettuun ja luonnon ympä-

ristöön. Kolmannen luokan keskeisissä sisällöissä esimerkiksi havainnoi-

daan erilaisia elinympäristöjä ja tunnistetaan oman lähiympäristön kasvi- 

ja eläinlajeja. Neljännen luokan keskeisiin sisältöihin taas kuuluvat muun 

muassa viljalajit sekä muut viljelykasvit ja kotieläimet. Lisäksi voidaan 

käydä tutustumassa Mustialaan tai paikalliseen maatilayritykseen. (Ope-

tussuunnitelma 2011, 97–99.) 

 

Opetussuunnitelman mukaisesti viidennellä luokalla biologiassa keskeisiin 

sisältöihin kuuluvat muun muassa niityt, pientareet ja puutarhat sekä elin-

tarvikkeiden alkuperä. Kahdeksannen luokan biologiaan taas kuuluu osil-

taan metsänhoito ja kasvinviljely. 7.- 8. –luokkien aikana voidaan myös 

tutustua Tammelan järviin.  (Opetussuunnitelma 2011, 101- 104.) Lisäksi 
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opetussuunnitelmaan on kirjattu 5. ja 6. –luokkalaisille historian opetuksen 

yhdeksi tavoitteeksi, että oppilas tunnistaa muutoksia kotiseudun historias-

sa. (Opetussuunnitelma 2011, 136.) 

 

Tehtävissä pääpainotus on maatalous ja kotieläimet –aihealueen tehtävillä, 

joka aiheeltaan liittyy myös keskeisimmin omiin opintoihin. Tässä luvussa 

esitellään kaikkien kolmen aihealueen toiminnallisia tehtäviä. Toiminnal-

liset tehtävät löytyvät myös Mustialan Virtuaalikylä –sivustolta. Lisäksi 

toiminnallisia tehtäviä on sijoitettu myös varsinaisiin kyltteihin info-

teksteiksi. Info-tekstit aktivoivat lukijaa pohtimaan ja tarjoavat mielenkiin-

toista lisätietoa tai uskomuksia. Esimerkiksi kuminasta on kerrottu info-

tekstissä, että sillä on koetettu myös muun muassa edistää ruuansulatusta, 

lievittää hammassärkyä, hoitaa kylmettymisiä sekä jopa lisätä imettävien 

äitien maidoneritystä.  

6.1 Kulttuuri ja rakennukset 

Tehtävä 1. Laulu Runkomäen iltamista 

 

Runkomäki kyltissä on Turkka Malin sanoittaman Runkomäen  iltamat -

laulun sanat. Kyltin yhteyteen sijoitettavasta QR-koodista pääsee lisäksi 

kuuntelemaan laulua mobiililaitteella youtube-sivustolta. 

 

 
 

Tehtävä 2. Terveiset Isosta Piipusta 

 

QR-koodista pääset kuuntelemaan youtube-sivustolta löytyvän videon, 

jossan Mustialan yrityspalvelupäällikkö Lassi Puupponen kertoo Ison Pii-

pun toiminnasta. 
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Tehtävä 3. Mustialavisa 

 

Ovatko seuraavat väittämät Mustialasta totta vai tarua? 

 

1. Suomen ensimmäinen maaseudun postitoimisto sijaitsi Mustialas-

sa. 

2. Mustialassa on aikoinaan kasvatettu muun muassa appelsiineja ja 

banaaneita. 

3. Mustialan hevoset asuvat Kaalivaraston vieressä olevassa Maatilan 

tallissa. 

4. Vanha opisto on toiminut ruokalana. 

5. Mustialan sääasema ennustaa tulevaa säätä. 

6. Laihon lato toimii traktorihallina ja varastona. 

7. Mustialan meijeri valmisti aikoinaan edamia, cheddaria ja ku-

minajuustoa. 

8. Mustialassa on ollut oma keilarata. 

9. Vuonna 1843 rakennettu Vanha konttori on Mustialan vanhin käy-

tössä oleva rakennus. 

10. Huttula on toiminut ruokalana 1870-luvulta asti. 

 

Oikeat vastaukset: 

1. totta 

2. totta 

3. tarua 

4. totta 

5. tarua 

6. tarua 

7. totta 

8. totta 

9. tarua 

10. totta 
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6.2 Maatalous ja kotieläimet 

Tehtävä 1. Eläinten jäljillä 

 

Tunnistustehtävässä tulee yhdistää oikein eläimet ja niiden jäljet. Vinkkejä 

muutamaan kohtaan kannattaa etsiä myös Mustialan alueelta! 

 

 
 

Oikeat vastaukset: 

1. D 

2. E 

3. A 

4. B 

5. C 
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Tehtävä 2. Kevätviljaa kylvämässä 

 

Tiedätkö missä järjestyksessä nämä koneet menevät peltotöihin? Entä tie-

dätkö mikä on vuorossa seuraavaksi? 

 

 
 

 
 

 
 

 

1 

2 

3 

4 
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Oikea vastaus: 

Ensimmäisenä pellolle menee kuvan 3 traktori äkeen kanssa muokkaa-

maan peltoa. Sitten kuvan 1 traktori kylvölannoittimen kanssa kylvää kas-

vin siemenet ja levittää lannoiterakeet. Seuraavana pellolle menee kuvan 4 

traktori kasvinsuojeluruiskun kanssa ja levittää kasvinsuojeluaineen. Vii-

meisenä pellolle menee kuvan 2 puimuri, joka korjaa sadon puimalla jyvät 

talteen.  



 

 

 

 

33 

Tehtävä 3. Mustialan viljelykasvit 

 

Tunnistatko Mustialassa viljeltävät kasvit? Yhdistä kuvan numero ja kas-

vin nimi oikein. 
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Oikeat vastaukset: 

1. Kumina 

2. Ohra 

3. Sokerijuurikas 

4. Härkäpapu 

5. Kaura 

6. Rypsi 

7. Vehnä 
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Tehtävä 4. Rakennus luonnossa 

 

Kirjassa Lassin lorupassi on runo eräästä luonnosta löytyvästä asiasta. 

Kuinka nopeasti arvaat mistä asiasta on kyse?  

”Se on maailman suurin kerrostalo 

josta puuttuu sähkövalo 

huoneita siellä on miljoona 

asukkaita ainakin biljoona 

ovat varastot täynnä ruokaa ja juomaa 

asukkaiden tuomaa 

kuningatar sitä hallitsee 

siellä sopu ja rauha vallitsee. 

Onpa aikamoinen teko 

tuo muurahaisten keko!” 

(Toiviainen & Huttunen 1989) 

 

Tehtävä 5. Vasikalle nimi 

 

 
 

Virtuaalikylän blogissa voit käydä antamassa nimiehdotuksia vasikalle. 

Halutessasi voit kirjoittaa myös sopisiko nimi mielestäsi parhaiten lehmä- 

vai sonnivasikalle tai entä olisiko se juuri jollekin tietylle Mustialasta löy-

tyvistä viidestä rodusta sopiva. Voit myös kirjoittaa nimeen liittyvän tari-

nan tai perustelut siihen miksi juuri se olisi Mustialan vasikalle hyvä nimi. 

 

Muistathan, että nimet alkavat vuosittain tietyllä kirjaimella. Vuonna 2012 

nimet alkavat J-kirjaimella, vuonna 2013 K-kirjaimella jne.  

 

 
QR-koodi blogiin, joka löytyy Mustialan Virtuaalikylä -sivulta osoitteesta: 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid

=273&bid=962 

 

 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=273&bid=962
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&blogit&wid=273&bid=962
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6.3 Vesistö  

Tehtävä 1. Mitä veteen liittyviä uskomuksia ja sanontoja tiedät? 

 

Veteen liittyy monia vanhoja kansan sanontoja ja uskomuksia, kuten esi-

merkiksi ”vesi vanhin voitehista”. Eräs veteen liittyvä koivistolainen us-

komus löytyy myös kirjasta Vanhassa vara parempi. ”Jos keväällä ennen 

käen kukkumista kävi uimassa, niin pysyi terveenä koko vuoden. ” (Har-

tikka 2000, 200.)  

 

Tehtävä 2. Hapetusta Kaukjärvessä 

 

Kesäkuussa 2010 Kaukjärveen asennettiin hapetuslaite. Laitteella tehtävä 

hapetus lisää järven happipitoisuutta ja näin saadaan vähennettyä rehevöi-

tymistä. Prosessi kestää yleensä vähintään 5- 15 vuotta. Laitteen paikka 

merkitään järvelle erityisellä merkillä. Hapetuslaitteen toimintaan ja asen-

nukseen voit tutustua Virtuaalikylä-sivustolta löytyvästä kaksiosaisesta vi-

deosta, johon löytyy linkki myös Mustialan kulttuuri- ja luontopolun verk-

kototeutuksesta.  

 

Tehtävä 3. Kosteikkojen kasveja 

 

Osmankäämi, kurjenmiekka ja rantakukka ovat kosteikkojen yleisiä kasve-

ja. Kosteikolla niillä on kuitenkin myös erityinen tehtävä. Tiedätkö mikä 

se on? 

 

Vastaus: Ne toimivat ravinteita sitovina sitojakasveina. 

7 JOHTOPÄÄTELMÄT 

Opinnäytetyön aihe oli kiinnostava joten myös sen työstäminen tuntui 

mielekkäältä. Oltuani harjoitteluissa ja työskenneltyäni Mustialassa yh-

teensä kolme kesää, tuntui luonnolliselta tehdä myös opinnäytetyöni liitty-

en Mustialaan. Paikan historian ja kulttuurin merkitys on täsmentynyt it-

selle omien opintojen ja nyt etenkin opinnäytetyön edetessä. Mustialan 

historia ja miljöö ovat omaa luokkaansa, joten myös niiden esittäminen 

muille tuntuu paitsi hyödylliseltä myös tärkeältä.  

 

Verkkototeutus mahdollistaa yhä useamman tutustua Mustialassa oleviin 

kulttuuri- ja luontokohteisiin. Mahdollisia hyödynsaajia voivatkin olla 

myös tulevat opiskelijat, jotka pääsevät tutustumaan Mustialan ympäris-

töön ennakkoon myös verkossa. Verkkototeutus tarjoaa kuitenkin monille 

Mustialan jo entuudestaankin tunteville jotain uutta tietoa. Lisäksi Virtu-

aalikylä-sivustolta löytyvät toiminnalliset tehtävät tukevat osittain perus-

opetuksen opetussuunnitelmaa ja toimivat myös muille käyttäjille viihdyt-

tävinä tehtävinä iästä riippumatta. Maatalouteen ja kotieläimiin liittyvissä 

tehtävissä pääsee esimerkiksi tunnistamaan Mustialassa viljeltäviä kasvila-

jeja sekä eri eläinten jälkiä. 

 

Viitekehyksenä toiminnallisten tehtävien suunnittelussa käytettiin aiempia 

luontoaiheisia toteutuksia kuten MTT:n Elonkiertoa, erästä Virtuaalipol-
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ku.fi –palvelun toteutusta ja erilaisissa hankkeissa syntyneitä ympäristö-

kasvatuksellisia oppaita. Yhdeksi esimerkiksi nostetussa Maalle oppimaan 

–julkaisussa tilavierailuja varten on suunniteltu erilaisia esimerkkitoteu-

tuksia. ”Pellolla” esimerkissä tilalla tutustutaan viljan reittiin, tutkitaan 

peltomaata ja pientareita sekä maa-ainesta ja lajistoa. Lisäksi tutustutaan 

viljelyyn ennen vanhaan, koneiden huoltoon ja puhdistukseen, kasvihuo-

neen ja puutarhan hoitoon sekä järjestetään sadonkorjuujuhlat. Esimerkis-

sä on myös kuvattu miten tehtävät liittyvät kulttuuriin, ekologisuuteen, ta-

loudellisuuteen ja sosiaalisuuteen  

 

Verkkototeutus sekä toiminnalliset tehtävät toimivat tukena sekä lisämate-

riaalina maastossa sijaitseville kylteille, joista rakentuu varsinainen Mus-

tialan kulttuuri- ja luontopolku. Polun kylttien sijaintiin on kiinnitetty eri-

tyistä huomiota niin, että erilaisten ryhmien tutustuminen alueeseen olisi 

mahdollisimman sujuvaa. Tutustumalla ennakkoon verkosta löytyvään 

materiaaliin voidaan myös omaa kulkemista Mustialassa suunnitella hyvin 

tarkoitukseen sopivasti. 

 

Verkkototeutuksessa kohteet ovat merkitty omille paikoilleen. Klikkaa-

malla karttaan merkittyjä kohteita, aukeaa kohteesta kuva ja esittelyteksti. 

Suurimmassa osassa kohteita kuvaa klikkaamalla pääsee vielä kohteesta 

tehtyyn kuva-albumiin, videoon tai muuhun lisätietoon. Kulttuuri ja ra-

kennukset -osioon liittyvästä Karjamajasta esimerkiksi aukeaa kuva ja 

pieni kertomus historiasta ja nykypäivästä. Lisäksi kuvaa klikkaamalla 

pääsee kuva-albumiin, jossa on kuvia ja kuvatekstejä liittyen historiaan. 

Maatalouteen ja kotieläimiin liittyvässä Lehmät-kohdassa aukeaa kuva ja 

tietoa Mustialan karjasta. Kuvaa klikkaamalla pääsee katsomaan videota 

Mustialan lehmistä. Myös vesistöön liittyvässä Kosteikko-kohdassa on 

nähtävillä kuva ja lyhyt kertomus kosteikosta. Kuvaa klikkaamalla pääsee 

jälleen kuva-albumiin, jossa on kuvia myös kosteikon perustamisen ajoil-

ta. 

 

Mustialan kulttuuri- ja luontopolku verkkototeutuksineen ja toiminnallisi-

ne tehtävineen on toimiva kokonaisuus, jolla on tarjottavaa monille käyttä-

järyhmille. Kaikkia osa-alueita voidaan tulevaisuudessa kehittää ja muoka-

ta tarpeiden mukaan. Kehittyvä polku ja helposti päivitettävä verkkototeu-

tus vastaavat myös hyvin nykyajan kehityksen haasteisiin.  
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Liite 1 

Mustialassa olevat kyltit 

 
Kyltin luonnollinen koko 144 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 

 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 

 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 149 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 89 x 50 cm 

 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 48 x 78 cm 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Luonnollisessa kyltissä samassa yhteydessä kohdekartta, koko 94 x 77 cm 



 

 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 120 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 149 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 59 x 50 cm 

 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

 
Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 



 

 

 

 

 

Kyltin luonnollinen koko 30 x 50 cm 


