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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to create a guidance package for Seitsemi-

nen Visitor Center’s use. The theme of the guidance package was biodi-

versity and it was planned for upper comprehensive school students. The 

thesis was commissioned by Metsähallitus Natural Heritage Services of 

Southern Finland. 

 

The thesis consists of theory, the description of the planning process and 

the finished guidance package. The theory part contains basic information 

on Seitseminen National Park and biodiversity. The theory also deals with 

environmental education by viewing its contents and methods. The de-

scription of the planning process views the process and the methods that 

were used. The finished guidance package is included in the appendices. 

 

The guidance package contains two parts. The first part is guidance at 

school that is presented by a guide from Metsähallitus. The second part is 

a tour in Seitseminen Visitor Center’s exhibition “The Shelter of the For-

est”. The planning of the guidance package was based on the model of 

continual improvement. Key issues were defined to facilitate the planning 

process. Also Seitseminen Visitor Center’s staff was interviewed and a 

structured survey was sent to selected biology teachers. The guidance at 

school was tested on two classes. 

 

The most important method used in the guidance package was functionali-

ty. Also the visual aspect was essential. Biodiversity is presented through 

nature features of Seitseminen National Park, conservation of nature and 

restoration work carried out in Seitseminen. The guidance at school con-

sists of a theory part and a game called Seitsemisen lumo. The guidance 

material contains the guide text material and a PowerPoint data file. The 

Shelter of the Forest exhibition guidance is based on a guided tour and 

tasks related to it. The material for the exhibition guidance includes a text 

material for the guide and a worksheet for students. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristökasvatus on keskittynyt viime aikoina paljon kierrätykseen, 

energiansäästöön ja kestävään elämäntapaan. Samalla kuitenkin yhteis-

kunnan ja nuorisokulttuurin muutokset ovat lisänneet nuorten vieraantu-

mista luonnosta. Luonnon monimuotoisuus saatetaan nähdä abstraktina ai-

heena, jolla ei ole nuoren elämässä suurta vaikutusta. Ympäristökasvatuk-

sessa onkin tärkeää saada nuoret kokemaan itsensä osana luontoa, sillä to-

dellisuudessa luonnon monimuotoisuuden säilyminen on kaiken elämän 

ehto. (Willamo 2004, 45; Åbo Akademi 2012.) 

 

Metsähallituksen luontopalvelut hallinnoi ja hoitaa kaikkia valtion luon-

nonsuojelu- ja retkeilyalueita sekä toteuttaa suojelun puitteissa myös ym-

päristökasvatusta. Maamme kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, 

jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta suojelu- ja ennallistamistoi-

menpitein. Kansallispuistot palvelevat luonnonsuojelutehtävänsä ohella 

niin retkeilijöitä, luontoharrastajia kuin koululaisia. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia opastuspaketti luonnon moni-

muotoisuudesta perusopetuksen 7.9.-luokkalaisille. Opastuspaketti tulee 

osaksi Seitsemisen luontokeskuksen harjoittamaa opastustoimintaa. Opas-

tuspaketilla pyritään ympäristökasvatuksellisin keinoin tuomaan esille 

luonnon monimuotoisuutta ja sen tärkeyttä sekä ihmisen vastuuta luonnon 

monimuotoisuuden suojelussa. Lisäksi opastuspaketilla tavoitellaan Seit-

semisen kansallispuiston tunnettuuden lisäämistä. Opinnäytetyön toimek-

siantaja on Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut. 

 

Opastuspaketti suunnitellaan kaksiosaiseksi toimeksiantajan toiveen mu-

kaisesti. Ensimmäinen osa on kouluopastus, jonka Metsähallituksen opas 

lähtee vetämään koululle. Opastuspaketin toinen osa on Metsän siimes -

näyttelyopastus. Metsän siimes -näyttely on yksi Seitsemisen luontokes-

kuksen pysyvistä näyttelyistä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään Seitsemisen kansallispuistoa se-

kä käsitellään luonnon monimuotoisuutta ja ympäristökasvatuksen teoriaa. 

Työssä sovelletaan jatkuvan parantamisen mallia, johon kuuluvat suunnit-

telu-, arviointi-, toteutus- ja parantamisvaihe. Opinnäytetyö etenee viite-

kehyksestä suunnittelutyön läpikäymiseen ja tuloksiin. Testauksessa ja ar-

vioinnissa esitellään opastuspaketin testauksen tuomia oivalluksia ja arvi-

oidaan opastuspaketin toimivuutta. Kehittämisen kautta opastuspaketti 

muotoutuu lopulliseen muotoonsa. 
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2 METSÄHALLITUS 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palvelu-

ja. Metsähallituksen toiminta koostuu julkisista hallintotehtävistä ja liike-

toiminnasta. Eri toimialat on jaoteltu omiksi tulosalueikseen. Luontopalve-

lujen tulosalue hoitaa Metsähallitukselle määriteltyjä julkisia hallintoteh-

täviä. Liiketoiminnan tulosalueita ovat metsätalous ja Laatumaa. Metsäta-

lous tuottaa noin 85 prosenttia Metsähallituksen tuloista. Laatumaan toi-

mialoja ovat lomatontteihin ja metsätiloihin liittyvä kiinteistötoiminta, 

Metsähallituksen omistamien rakennusten myynti ja hankekehitys tuuli-

voimaliiketoiminnassa. Metsähallituksella on lisäksi tytäryhtiöitä. MH-

Kivi Oy myy maa-aineksia ja vuokraa maa-ainespaikkoja, Fin-Forelia Oy 

tuottaa metsäpuiden taimia ja Siemen Forelia Oy tuottaa metsäpuiden sie-

meniä. (Metsähallitus 2013a.) 

2.1 Luontopalvelut 

Metsähallituksen luontopalveluiden tulosalueen tehtäviä ovat mm. luon-

nonsuojeluun ja retkeilyyn varattujen alueiden hallinnointi ja hoitaminen 

sekä metsästykseen ja kalastukseen liittyvät hallintotehtävät. Luontopalve-

lujen organisaatio jakaantuu neljään prosessiin: alueiden hallintaan, erä-

asioihin, luonnonsuojeluun ja luonnon virkistyskäyttöön. Alueellisesti 

luontopalvelut on jakaantunut Etelä-Suomen luontopalveluihin, Pohjan-

maan luontopalveluihin ja Lapin luontopalveluihin. (Metsähallitus 2013b.) 

 

Luontopalveluiden toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti budjettivaroin. 

Vuonna 2012 luontopalveluiden rahoitus oli yhteensä 63,8 miljoonaa eu-

roa. Ympäristöministeriön rahoitus muodostaa 59 prosenttia kokonaisra-

hoituksesta. (Metsähallitus 2013a; Metsähallitus 2013b.) 

 

Luontopalveluiden tulosalue hoitaa kaikkia Suomen kansallispuistoja. 

Kansallispuistolla tarkoitetaan valtion omistamaa, luonnoltaan monipuo-

lista tai muuten merkittävää ja suojeluarvoltaan vähintään valtakunnallista 

luonnonsuojelualuetta. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi kansallis-

puistoilla on merkitystä myös luonnonnähtävyytenä ja luontoharrastusten 

kannalta. Suojelun sallimissa rajoissa kansallispuistot palvelevat ympäris-

tökasvatusta, opetusta ja yleisen luonnontuntemuksen kehittämistä. Koska 

kansallispuistot ovat kaikille avoimia nähtävyyskohteita, ne tarjoavat hy-

vät mahdollisuudet virkistäytymiseen mm. retkeilyn ja luontokokemusten 

kautta. (Metsähallitus 2010a, 18.) 
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3 SEITSEMISEN KANSALLISPUISTO 

Seitsemisen kansallispuisto on yksi Metsähallituksen hoitamista kansallis-

puistoista. Seitseminen sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Ylöjärven ja 

Ikaalisten kuntien alueella (kuva 1). Kansallispuisto on perustettu vuonna 

1982. Alue on kooltaan noin 4 500 hehtaaria ja merkittyjä reittejä kulkee 

noin 60 kilometriä (kuva 2, s. 4). Palveluverkosto on puistossa laaja, esi-

merkiksi tulenteko- ja telttailualueita on runsaasti. Kansallispuisto sovel-

tuu hyvin päiväretkeilyyn ja muutaman päivän vaelluksiin. (Metsähallitus 

2013c.) 

 

Seitsemisen kansallispuisto sijoittuu eteläisen Suomenselän karulle veden-

jakajaseudulle ja edustaa luonnoltaan pohjoista havumetsäluontoa. Mai-

semaa määrittää soiden, metsien sekä pienten lampien ja järvien muodos-

tama mosaiikki. Kansallispuiston länsiosassa pohjois-eteläsuuntainen Seit-

semisharju kohoaa kaksikymmentä metriä ympäristöään korkeammalle 

luoden paikoin hyvinkin jylhää maisemaa. (Metsähallitus 2009a, 17.) 

 

Seitsemisen alueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia, melko nuoria enti-

siä talousmetsiä. Alueen historiaa värittää metsätalous, jota harjoitettiin 

vilkkaimmin 1900-luvun alkupuolella. Esimerkiksi 1940-luvulla Seitse-

misharjulla kaadettiin sotakorvauksina isoja kuusia laivojen mastopuiksi. 

Metsätalouden harjoittamisesta huolimatta alueelta löytyy myös vanhaa 

metsää. Puiston sydämeksi kutsuttua Multiharjun aarniometsää on suojeltu 

1910-luvulta lähtien. (Metsähallitus 2009a, 17; Metsähallitus 2011a). 

 

Seitsemisen alue tunnetaan erityisesti runsaslukuisista soista. Puiston pin-

ta-alasta 2 220 hehtaaria on suota, eli käytännössä puolet koko maapinta-

alasta. Yhdistymätyypiltään suot ovat pääosin keidassoita ja suotyypiltään 

suurin osa soista on mäntyvaltaisia rämeitä. Rämettä on 85 prosenttia suo-

pinta-alasta, korpia 11 prosenttia ja nevoja 4 prosenttia. (Metsähallitus 

2009a, 30.) 

 

.  

Kuva 1. Seitsemisen kansallispuiston sijainti (Metsähallitus 2013d). 
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Kuva 2. Seitsemisen kansallispuiston kartta (Metsähallitus 2013d). 

3.1 Seitsemisen luontokeskus 

Vuonna 1988 rakennettu Seitsemisen luontokeskus sijaitsee kansallispuis-

ton pohjoisosassa. Opastuspalveluiden ansiosta luontokeskus toimii hyvä-

nä aloituspaikkana retkelle. Lisäksi nähtävillä on kolme pysyvää näyttelyä 

ja vaihtuva näyttely, jotka ovat kävijöille maksuttomia. Luontokeskukses-

sa on myös mahdollista katsoa av-esityksiä ja varata ryhmäopastuksia. 

Rakennuksessa on myös kahvio, jota pitää ulkopuolinen yrittäjä. 
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Seitsemisen luontokeskuksella on pitkät perinteet ympäristökasvatustoi-

minnassa. Luontokeskuksella on eri-ikäisille koululaisille suunnattuja, 

opetussuunnitelmiin sidottuja opastuspaketteja, joita luontokeskuksen 

asiakaspalveluhenkilökunta on koulutettu toteuttamaan. Seitsemisen luon-

tokeskus on varsinkin keväisin hyvin suosittu koulujen vierailukohde. 

Vuonna 2012 Seitsemisen luontokeskuksella vieraili 28 700 kävijää. (Met-

sähallitus 2013e; Metsähallitus 2013b.) 

3.2 Metsän siimes -näyttely 

Metsän siimes -näyttely on yksi Seitsemisen luontokeskuksen pysyvistä 

näyttelyistä (kuva 3). Näyttely sijaitsee luontokeskuksen pohjakerroksessa 

ja se on uusittu viimeksi vuonna 2006. Metsän siimes -nimi juontuu näyt-

telyn metsäteemasta. Näyttely kertoo vanhan metsän elämästä, lajistosta 

sekä kiertokulusta. Kävijälle vanhan metsän elämä avautuu monin aistein, 

sillä näyttely tarjoaa katseltavaa, kuunneltavaa, kokeiltavaa ja luettavaa. 

Näyttelyssä voi mm. ratkoa kuva-arvoituksia sekä tutustua palokärjen ja 

liito-oravan pesäkoloihin. Vuonna 2007 laadittu Metsän siimes -

näyttelyjulkaisu toimii hyvänä oppaana näyttelyä kierrettäessä sekä itse-

näisenä perustietopakettina vanhan metsän elämästä ja merkityksestä. 

Näyttelysuunnittelun on toteuttanut Mosatonttu Oy ja Metsähallitus. Sisus-

tussuunnittelusta on vastannut Sisustusarkkitehtitoimisto Vesa Ervasti Ky. 

(Metsähallitus 2007a; Metsähallitus 2011b.) 

 

 

Kuva 3. Metsän siimes -näyttely (kuva: Mäensivu 2013). 
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4 LUONNON MONIMUOTOISUUS 

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan kaikkea 

elävässä luonnossa ja eliöissä esiintyvää vaihtelevuutta. Luonnon moni-

muotoisuuteen voidaan nähdä kuuluvaksi lajien runsaus, lajien sisäinen 

geneettinen vaihtelu ja elinympäristöjen monimuotoisuus. Lajien runsautta 

mitataan tavallisimmin jollakin alueella tai ekosysteemissä esiintyvien la-

jien lukumäärällä. Geneettistä vaihtelua on perintöaineksen vaihtelu jonkin 

eliöiden muodostaman ryhmän sisällä. Geneettistä vaihtelua tarkastellaan 

usein esimerkiksi populaation tai lajin keskuudessa. Elinympäristöjen mo-

nimuotoisuudella tarkoitetaan eri elinympäristö- tai luontotyyppien moni-

muotoisuutta jollakin tietyllä alueella. (Jauhiainen & Loukola 2011; 

Luonnontila 2013a.) 

 

Monimuotoinen luonto turvaa ekosysteemien toiminnan ja sitä kautta elä-

män edellytykset. Vaikka lajeja on syntynyt ja kuollut sukupuuttoon koko 

eliökunnan historian ajan, on luonnon monimuotoisuus yleensä lisäänty-

nyt. Ihmisen toiminnan myötä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 

on kuitenkin nopeutunut huomattavasti luonnontilaiseen kehitykseen ver-

rattuna. Monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheut-

tamien haitallisten muutosten myötä. Arvioiden mukaan ihmistoiminnan 

myötä lajeja katoaa nykyään 100–1000 kertaa nopeammin kuin luontaises-

sa kehityksessä. Kasvi- ja eläinlajien sekä elinympäristöjen suojelu on 

luonnon monimuotoisuuden kannalta avainasemassa. (Jauhiainen & Lou-

kola 2011; Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Ihminen käyttää maata yhä voimakkaammin, joka johtaa elinympäristöjen 

tuhoutumiseen ja pirstoutumiseen. Rakentaminen, maanviljely ja metsien 

käyttö vaikuttavat laajoihin maa-aloihin ja siten useiden eliöiden elinym-

päristöihin. Maankäytön lisäksi ilman, veden ja maaperän saastuminen 

heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Luonnonvarojen kestämätön käyt-

tö, kuten liiallinen kalastus tai metsähakkuut voivat hävittää kalavarojen 

tai metsien uusiutumiskyvyn. Myös vieraslajien leviäminen ihmisen tahat-

toman tai tahallisen toiminnan vuoksi uhkaa monia alkuperäisiä lajeja. 

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka eivät esiinny alueella luontaisesti, vaan ne 

ovat levinneet luontoon ihmisen toiminnan myötä. Luontaisesti levittyvät 

lajit eivät yleensä aiheuta merkittäviä muutoksia alkuperäisessä lajistossa, 

mutta vierasperäisillä lajeilla saattaa olla suuriakin vaikutuksia. Vierasla-

jeilla ei yleensä ole uusilla alueilla luontaisia kilpailijoita, jonka takia ne 

saattavat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa 

haasteita eliölajeille, sillä ne eivät välttämättä sopeudu muuttuviin elin-

olosuhteisiin. (Hakala & Lyytimäki 2008, 167–170, 192; Euroopan komis-

sio 2011.) 

4.1 Uhanalaisuusluokitus 

Uhanalaisuusluokituksella saadaan tietoa eliölajien elinmahdollisuuksista 

ja siten luonnon monimuotoisuudesta. Uhanalaisuusluokat (taulukko 1, s. 

7) kuvaavat lajin sukupuuttoriskiä eli todennäköisyyttä hävitä tietyllä ai-
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kavälillä. Korkea uhanalaisuusluokka kertoo lajin häviämisen suuresta to-

dennäköisyydestä.  

 

Suomessa eliölajien uhanalaisuutta on kartoitettu neljä kertaa. Viimeisin 

arvio on vuodelta 2010, jolloin uhanalaiset lajit listattiin ns. punaiseen kir-

jaan. Arvioinnissa on käytetty kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 

IUCN:n uhanalaisuusluokitusta. Lajien arvioinnissa ei ole käytetty luokkia 

sukupuuttoon kuolleet (EX) ja luonnosta hävinneet (EW), sillä Suomesta 

ei tiedetä hävinneen yhtään kotoperäistä lajia. (Rassi, Hyvärinen, Juslén & 

Mannerkoski 2010, 18–19.) 

Taulukko 1. Uhanalaisuusarvioinnissa käytettyjen luokkien määritelmät tiivistetysti 

 (Rassi ym. 2010, 20). 

Uhanalaisuusluokka Määritelmä 

RE Hävinneet 

Regionally Extinct 

Laji on hävinnyt, kun sen viimeinen lisään-

tymiskykyinen yksilö on epäilyksettä kuol-

lut tai hävinnyt tarkasteltavalta alueelta, tai 

aikaisemman säännöllisen vierailijan olles-

sa kysymyksessä sen yksilöt eivät enää 

vieraile alueella. 

CR Äärimmäisen uhanalaiset 

Critically Endangered 

Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun se 

parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella 

täyttää jonkun äärimmäisen uhanalaisten 

luokan kriteereistä A–E, ja siihen arvioi-

daan täten kohdistuvan luonnossa erittäin 

korkea häviämisriski. 

EN Erittäin uhanalaiset 

Endangered 

Laji on erittäin uhanalainen, kun se par-

haan saatavilla olevan tiedon perusteella 

täyttää jonkun erittäin uhanalaisten luokan 

kriteereistä A–E, ja siihen arvioidaan täten 

kohdistuvan luonnossa hyvin korkea hä-

viämisriski. 

VU Vaarantuneet 

Vulnerable 

Laji on vaarantunut, kun se parhaan saata-

villa olevan tiedon perusteella täyttää jon-

kun vaarantuneiden luokan kriteereistä A–

E, ja siihen arvioidaan täten kohdistuvan 

luonnossa korkea häviämisriski. 

NT Silmälläpidettävät 

Near Threatened 

Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi, kun se 

ei täytä uhanalaisten (VU–CR) kriteerejä, 

mutta jonkun kriteerin täyttyminen on 

kuitenkin lähellä tai on todennäköistä, että 

ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. 

DD Puutteellisesti tunnetut 

Data Deficient 

Laji luokitellaan puutteellisesti tunnetuksi 

silloin, kun tiedot sen levinneisyydestä 

ja/tai populaation tilasta ovat riittämättö-

miä suoran tai epäsuoran arvion tekemi-

seen sen häviämisriskistä. 



Opastuspaketti luonnon monimuotoisuuden teemalla kohderyhmänä perusopetuksen 

7.9.-luokkalaiset 

 

 

8 

4.2 Luonnon monimuotoisuus Seitsemisen kansallispuistossa 

Seitsemisen kansallispuisto turvaa luonnon monimuotoisuutta luonnon-

suojelun sekä ennallistamistoimenpiteiden kautta. Kansallispuiston hoito- 

ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi usean uhanalaisen lajin säi-

lyminen ja lisääntyminen. Hoidon tavoitteena on lisäksi metsien sekä soi-

den kehittyminen lähemmäksi luonnontilaa. Aktiivisilla hoitotoimilla pyri-

tään metsissä lisäämään lahopuuta, palanutta puuta sekä erirakenteisuutta. 

Soilla taas pyritään parantamaan vesitaloutta luonnontilaisten soiden vesi-

talouden kaltaiseksi. (Metsähallitus 2009a, 80–84.) 

4.2.1 Metsät 

Vuonna 2010 julkaistussa lajien uhanalaisuuden arvioinnissa metsien to-

dettiin olevan uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö. Monimuotoisuu-

den kannalta metsät ovat erittäin arvokkaita elinympäristöjä. Lahopuun 

väheneminen on yleisin metsälajien uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä. La-

hopuun vähenemisen syy on tavallisesti vanhojen metsien ja kookkaiden 

puiden väheneminen. Keskimäärin Suomen metsissä on lahopuuta 5,4 m³ 

hehtaarilla. Vanhoissa luonnontilaisissa metsissä lahopuuta on 20–120 m³ 

hehtaarilla. (Rassi ym. 2010, 58–67.) 

 

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet sekä metsien puulajisuhteiden muutok-

set saattavat vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen haitallisesti. Lisäksi 

kuloalueiden ja luontaisen sukkession alkuvaiheiden väheneminen vähen-

tää metsien monimuotoisuutta. Metsäpalot ovat osa metsien luontaista uu-

distumista, mutta nykyisin palot sammutetaan tehokkaasti. (Rassi ym. 

2010, 58–67.) 

 

Seitsemisen kansallispuiston metsät ovat suurimmaksi osaksi mäntyä kas-

vavia entisiä talousmetsiä. Multiharjulta ja Seitsemisharjulta löytyy myös 

järeää kuusimetsää. Seitsemisessä sijaitsevat vanhat metsät ovat kuitenkin 

valtakunnallisesti hyvin edustavia. Tunnetuimmat vanhat metsät sijaitsevat 

Multiharjulla sekä Pitkäjärven eteläpuolella. Myös suosaarekkeissa ja 

Seitsemisjoen varrella kasvaa ikääntynyttä metsää. (Metsähallitus 2009a, 

17.) 

 

Vanhan metsän tyypillinen piirre on runsas lahopuun määrä. Multiharjun 

aarniometsässä sekä Pitkäjärven eteläpuolisissa metsissä lahopuuta on ar-

vioitu olevan paikoitellen jopa yli 100 m³. Rakenteellisen vaihtelevuuden 

ansiosta vanhoissa metsissä elää monimuotoinen lajisto. Seitsemisessä ta-

vataan useita harvinaisempia lajeja, jotka ovat riippuvaisia vanhan metsän 

tarjoamasta elinympäristöstä. Nisäkkäistä mm. liito-orava pesii koko puis-

ton alueella, linnuista pohjantikka viihtyy erityisesti vanhassa metsässä ja 

selkärangattomista esimerkiksi liekohärkä elää aarniometsien lahoissa 

kuusissa ja männyissä. (Metsähallitus 2009a, 17, 42–16.) 

 

Seitsemisessä osalle metsistä on tehty ennallistamistoimenpiteitä. Metsien 

ennallistamisella pyritään lisäämään metsien luonnontilaisuutta ja siten 

monimuotoisuutta. Metsiä voidaan ennallistaa ennallistamispoltoilla, la-
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hopuun lisäämisellä sekä pienaukotuksilla. Ennallistamispoltoilla pyritään 

luomaan elinolosuhteita lajeille, jotka ovat riippuvaisia palaneesta ja kuol-

leesta puusta. Ennallistamispolttojen myötä puulajisto yleensä monipuolis-

tuu. Polttojen jälkeen puusto on myös eri-ikäistä, sillä osa siitä jää henkiin, 

osa kuolee heti ja osa myöhemmin. Lahopuuta voidaan metsissä lisätä 

kaulaamalla puita pystyyn tai kaatamalla puita maahan. Pienaukotusta 

käytetään yleensä nuorehkoissa ja yksipuolisissa havumetsissä. Pienauko-

tuksessa kaadetaan havupuita muutamien aarien alueelta tavoitteena luoda 

elintilaa lehtipuille. Pienaukkoon syntyvät taimet lisäävät myös puuston 

eri-ikäisyyttä. (Metsähallitus 2010a.) 

4.2.2 Suot 

Yli puolet Suomen alkuperäisestä suoalasta on aikoinaan ojitettu. Soita 

kuivattamalla on saatu ravinteikasta pelto- ja metsämaata viljelykäyttöön. 

Soiden ojituksella on merkittävä vaikutus suoelinympäristöihin. Ojituksien 

myötä lähes miljoona hehtaaria suomaata on muuttunut niin olennaisesti, 

ettei niitä enää luokitella soiksi. Ojitus muuttaa suon vesitaloutta, joka joh-

taa suokasvillisuuden häviämiseen ja turpeenmuodostuksen loppumiseen. 

Ojittamisen myötä metsälajit korvaavat alkuperäiset suolajit ja soille tyy-

pillinen avoimuus häviää. (Hakala & Lyytimäki 2008, 178–179; Luonnon-

tila 2013b.) 

 

Soiden ojittamisella on haitallinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden 

kannalta. Tällä hetkellä noin puolet arvioiduista suoluontotyypeistä on val-

takunnallisesti uhanalaisia. Suotyypeistä suurimmassa vaarassa ovat kor-

piset, lettoiset ja lähteiset tyypit. Kasvilajeista eniten kärsivät märkien pin-

tojen lajit, kuten isokarpalo, suursarat ja raate. Lisäksi ojituksesta on hait-

taa lähes kaikille rahkasammallajeille. Linnuista esimerkiksi kapustarinta, 

pikkukuovi ja suokukko ovat riippuvaisia avoimista suoelinympäristöistä. 

Avoimuuden häviämisen myötä myös niiden kannat ovat pienentyneet. 

(Rassi ym. 2010, 68–69; Hakala & Lyytimäki 2008, 178–179; Luonnontila 

2013b.) 

 

Ojitettuja soita voidaan ennallistamalla palauttaa luonnontilaisen kaltaisik-

si. Ennallistamisen tavoitteena on suolle tyypillisen vesitalouden palaut-

taminen. Tavallisimpia ennallistamistoimenpiteitä ovat ojien tukkiminen, 

patoaminen sekä ojitusalueille kasvaneiden puiden poistaminen. Ennallis-

tamistoimenpiteiden myötä suon turvekerros vettyy uudelleen, jolloin met-

sälajit taantuvat ja alkuperäiset suolajit alkavat hiljalleen palata alueelle. 

Soiden ennallistaminen lisää luonnon monimuotoisuutta parantamalla 

uhanalaisten, taantuneiden ja soisiin olosuhteisiin sopeutuneiden lajien 

elinmahdollisuuksia. (Metsähallitus 2013f, 20; Metsähallitus 2013g; 

Luonnontila 2013b.) 

 

Seitsemisen kansallispuiston soista 62 prosenttia on aikoinaan ojitettu. 

Laajimmat ojitukset on tehty 1960- ja 70-luvuilla. Vuonna 1987 Seitsemi-

sessä alettiin tehdä ensimmäisiä ennallistamistöitä, joiden tarkoituksena oli 

palauttaa ojitettujen soiden luonnonarvot ennallistamalla suot luonnonti-

laan. Soiden luontaisen kaltaisen vesitalouden palauttamisen lisäksi Seit-
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semisessä haluttiin palauttaa alueelle myös ominainen suon ja metsän 

muodostama mosaiikki. (Metsähallitus 2009a, 30; Metsähallitus 2011a; 

Metsähallitus 2013f, 256–259.) 

 

Työn mittavuuden vuoksi Seitsemisen ojitetuille soille laadittiin ennallis-

tamissuunnitelma. Suunnitelmassa esitettiin ennallistettavaksi 1 250 heh-

taaria ojitettua suota. Nämä suot ennallistettiin lähes kokonaisuudessaan 

vuosina 1993–2005. Ennallistamista toteutettiin täyttämällä niskaojat tur-

peella ja patoamalla yksittäisiä kohteita. Lisäksi ojituksen ansiosta kasva-

nutta puuta poistettiin sekä miestyönä että koneellisesti. Tarkoituksena oli 

palauttaa alkuperäistä avointa maisemaa ja vähentää puuston aiheuttamaa 

haihduntaa. (Metsähallitus 2013f, 256–259.) 

 

Metsähallituksen tietojen mukaan Seitsemisen ennallistamistyön tavoitteet 

saavutettiin hyvin. Tyypillinen suokasvillisuus palautui osalle soista no-

peastikin, osalle hitaasti ja paikoitellen. Valtaosin suolajisto kuitenkin el-

pyi tavoitteiden mukaisesti ja metsälajisto taantui. 

 

Seitsemisen ennallistamistyö oli ensimmäinen laaja luonnonsuojelualueen 

soiden ennallistamishanke Suomessa. Hanke herättikin mielenkiintoa ul-

komaita myöten. (Metsähallitus 2013f, 256–259.)  
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5 YMPÄRISTÖKASVATUS 

Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikilla koulutusasteilla tapahtuvaa 

oppimisprosessia, jossa yksilö tulee tietoiseksi ympäristöstä, ympäristöky-

symyksistä ja omasta roolistaan ympäristön hoitajana. Ympäristökasva-

tuksen tavoitteena voidaan pitää elinikäistä oppimista, jossa yksilöiden tai 

yhteisöjen tiedot, taidot, toimintatavat sekä arvot muuttuvat kestävän kehi-

tyksen mukaisiksi. Tietojen ja taitojen kautta lisääntyy mahdollisuus osal-

listua yhteiskunnan kehitykseen. (Wolff 2004, 19; Suomen Ympäristökas-

vatuksen Seura 2012.) 

5.1 Ympäristökasvatuksen kehitys 

Ympäristökasvatuksen juuret ajoittuvat 1960-luvun lopulle, jolloin maail-

malla alettiin laajemmin herätä ympäristöongelmien vakavuuteen. Herää-

misen myötä järjestettiin useita kansainvälisiä ympäristökonferensseja. 

Näistä yksi oli vuonna 1972 Tukholmassa järjestetty YK:n ympäristökon-

ferenssi, joka kokosi yhteen teollisuusmaiden ja kehitysmaiden edustajia. 

Tuolloin otettiin ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistä ympäristökas-

vatusohjelmaa. Ympäristökasvatuksen kehittäminen muuttui tavoitteelli-

semmaksi, kun Belgradissa vuonna 1975 UNEP ja UNESCO asettivat 

ympäristökasvatukselle päätavoitteet. Virallisesti tavoitteet hyväksyttiin 

ministeritasolla vuoden 1977 ympäristökonferenssissa Tbilisissä. Nämä 

viisi nykypäivänäkin ajankohtaista tavoitetta on esitelty taulukossa 2. 

(Wolff 2004, 18–19.) 

Taulukko 2. Unescon tavoitteet ympäristökasvatukselle (Cantell & Koskinen 2004,

  60). 

Tavoite Ympäristökasvatuksen tavoitteena on… 

Tietoisuus …auttaa yksilöitä ja ryhmiä tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena ja 

herkistymään sen ongelmille. 

Tieto …auttaa yksilöitä ja ryhmiä hankkimaan tietoja ympäristöstä ja sen 

ongelmista. Erilaiset kokemukset ja elämykset auttavat syvällisen 

ymmärryksen saavuttamisessa. 

Asenteet …auttaa yksilöitä ja ryhmiä selkiyttämään arvojaan ja tunteitaan suh-

teessa ympäristöön ja motivoida heitä aktiivisesti osallistumaan ympä-

ristön parantamiseen ja suojeluun. 

Taidot …auttaa yksilöitä ja ryhmiä hankkimaan taitoja tunnistaa ja ratkaista 

ympäristöongelmia. 

Osallistuminen …tarjota sosiaalisille ryhmille ja yksilöille mahdollisuus aktiiviseen ja 

vastuulliseen työskentelyyn ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. 

 

1980-luvulla ympäristönsuojelun ja ympäristökasvatuksen käsitteiden rin-

nalle alkoivat nousta kestävän kehityksen teemat. YK:ssa perustettiin 

vuonna 1983 Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio, jonka tehtävä-

nä oli arvioida uudelleen maailman ympäristö- ja kehitysongelmia ja mää-

ritellä niiden ratkaisemiseksi realistisia ehdotuksia. Tämän ns. Bruntlandin 

komission yksi merkittävimmistä saavutuksista oli kestävän kehityksen 

määritelmä. Lisäksi Bruntlandin raportissa painotettiin jokaisen ihmisen 

henkilökohtaista vastuuta elämänlaadusta ja ympäristön tilasta. (Wolff 

2004, 20–21.) 
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Tukholman ympäristökonferenssissa hyväksyttyjen periaatteiden ja Brunt-

landin raportin suositusten jatkoksi järjestettiin UNCED-konferenssi Rio 

de Janeirossa vuonna 1992. Konferenssiin kokoontui edustajia yli sadasta 

eri maasta sopimaan kestävän kehityksen periaatteista. Periaatteet vahvis-

tettiin Rion julistuksessa ja toimintaohjelma Agenda 21:ssä. Konferenssis-

sa ja toimintaohjelmassa painotettiin erityisesti koulutuksen tärkeyttä, jotta 

väestön kyky ymmärtää ympäristö- ja kehityskysymyksiä paranisi. (Wolff 

2004, 21.) 

 

2000-luvulla Agenda 21-ohjelman tavoitteita lähdettiin toteuttamaan ym-

päri maailmaa. Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa 

vuonna 2002 Agenda 21-ohjelmasta kuitenkin todettiin jääneen paljon 

saavuttamatta. Huippukokouksessa päätettiin toteuttaa jo aiemmin hyväk-

sytty kahdeksan kehitystavoitetta sisältävä Vuosituhatjulistus. Johannes-

burgin kokouksella on tähänkin päivään merkitystä, sillä tuolloin päätettiin 

YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmenestä vuosille 2005–

2014. (Wolff 2004, 22.) 

5.2 Ympäristökasvatus Suomessa 

Suomessa ympäristökasvatuksen käsite yleistyi strategioissa, valtakunnal-

lisissa opetussuunnitelmissa ja yleisessä keskustelussa 1980-luvun lopulla. 

Vuoden 1985 opetussuunnitelmien perusteissa ympäristökasvatus nostet-

tiin yhdeksi yleissivistävän koulun kasvatustavoitteeksi. Tavoitteena oli 

saada oppilas ymmärtämään ympäristöä ja sen eri ulottuvuuksia. Myös 

ammatilliseen koulutukseen ympäristönsuojelu otettiin osaksi opintoja ns. 

läpileikkaavana aineena. Seuraavassa opetussuunnitelmassa vuonna 1994 

ympäristökasvatuksen päämääränä oli luonnon monimuotoisuudesta huo-

lehtiminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Nykyisissä perusopetuk-

sen opetussuunnitelmissa ympäristökasvatus-käsitteen on korvannut kes-

tävän kehityksen aihekokonaisuus. Tällä hetkellä voimassa olevassa vuon-

na 2004 laaditussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävällä kehi-

tyksellä on oppiaineiden rajat ylittävä rooli. Perusopetuksen arvopohjana 

nähdään luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säi-

lyttäminen. (Wolff 2004, 22; Kestävän kehityksen toimikunnan koulutus-

jaosto 2006, 12; Opetushallitus 2004, 14.) 

5.3 Ympäristökasvatuksen toteutusmallit 

Ympäristökasvatuksen toteuttamisen avuksi on luotu erilaisia teoreettisia 

kasvatusmalleja. Malleihin on koottu ympäristökasvatuksen tavoitteita, 

jotka noudattavat periaatteiltaan melko yhteistä linjaa. Ympäristökasva-

tusmallit ohjaavat käytännön toteutusta, menetelmiä sekä antavat vinkkejä 

ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Edellä on esitelty opas-

tuspaketin kannalta tärkeimpiä ympäristökasvatusmalleja. 
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5.3.1 Hungerfordin ja Volkin malli 

Monen ympäristökasvatusmallin päämääräksi on nostettu ympäristövas-

tuullisuus. Yhdysvaltalaiset Harold Hungerford ja Trudi Volk (1990) ovat 

tutkineet tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

syntyyn. Hungerford ja Volk selittävät ympäristövastuullisuuden kehitty-

mistä kolmen toisiinsa kytkeytyvän muuttujakategorian avulla. Näitä 

muuttujakategorioita ovat lähtötason muuttujat, henkilökohtaisen merki-

tyksen muuttujat sekä voimaantumisen muuttujat. Lähtötason muuttujista 

pystytään ennustamaan, kehittyykö ihmisestä ympäristövastuullinen vai ei. 

Ympäristöherkkyys eli empaattinen suhtautuminen ympäristöön nähdään 

näistä muuttujista merkittävimpänä. Ympäristöherkkyyden syntyyn vai-

kuttavat esimerkiksi lapsuuden luontokokemukset. Lähtötason muuttujista 

hieman vähemmän merkityksellisiä ovat esimerkiksi tiedot ekologiasta ja 

asenteet ympäristöongelmia kohtaan. Henkilökohtaisen merkityksen muut-

tujat tekevät ympäristöasioista henkilökohtaisesti merkittäviä. Merkittä-

vyyden vuoksi ne ovat ratkaisevia ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

kehittymisessä. Henkilökohtaisen merkityksen muuttujia ovat esimerkiksi 

syvällinen tieto ympäristöasioista ja henkilökohtainen panostus ympäristö-

asioihin. Voimaantuminen on Hungerfordin ja Volkin mukaan ympäristö-

kasvatuksen kulmakivi. Sillä tarkoitetaan yksilön tunnetta, että hänen 

teoillaan ja toiminnallaan on merkitystä. Kun yksilö luottaa omiin vaiku-

tusmahdollisuuksiinsa ja taitoihinsa, hän myös uskoo toiminnallaan olevan 

vaikutusta. Tällöin syntyy halu toimia ympäristövastuullisesti. (Cantell & 

Koskinen 2004, 61–62.) 

5.3.2 Jerosen ja Kaikkosen talomalli 

Eila Jerosen ja Marjatta Kaikkosen (2001) ympäristökasvatusmallissa (ku-

vio 1, s. 14) kiinnitetään huomioita ympäristökasvatuksen eri painotuksiin 

kasvatettavien ikätason mukaan. Talomalliksi kutsutussa toteutusmallissa 

Jeronen ja Kaikkonen nostavat esiin neljä ulottuvuutta, joita ovat ympäris-

tökasvatuksen tavoitteet, ymmärrys erilaisista ympäristö-käsitteen ulottu-

vuuksista, ympäristökasvatukseen soveltuvat menetelmät ja arviointi. Ym-

päristökasvatuksen tavoitteina pidetään ympäristöherkkyyttä, ympäristö-

tietoa ja ympäristötietoisuutta, toimintakykyä sekä vastuullisuutta. Myös 

Jerosen ja Kaikkosen mallissa ympäristöherkkyys nähdään ympäristövas-

tuullisen toiminnan kehittymisen pohjana. Ympäristötiedon ja -

tietoisuuden kehittymisellä tarkoitetaan ihmisen ja ympäristön suhdetta 

koskevan kokonaisnäkemyksen muodostumista. Ympäristötiedon, koke-

musten ja elämysten karttumisen kautta syntyy ympäristötietoisuus, joka 

luo pohjan talon kolmannelle portaalle eli vastuullisuudelle ja toimintaky-

vylle. Vastuullisuudella tarkoitetaan mallissa ympäristöarvojen huomioi-

mista omassa elämässä, kun taas toimintakyky sisältää halun ja taidot toi-

mia ympäristön hyväksi. Ikätason vaikutuksen Jeronen ja Kaikkonen nos-

tavat mallissaan esille tavoitteiden kohdalla. Lasten kohdalla ympäristö-

kasvatuksella pyritään ympäristöherkkyyden kehittymiseen. Nuorten ja ai-

kuisten kohdalla keskitytään enemmän ympäristötiedon ja -tietoisuuden li-

sääntymiseen sekä toimintakyvyn ja vastuullisuuden muodostumiseen. 

(Cantell & Koskinen 2004, 63.) 
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Jerosen ja Kaikkosen (2001) talomallin seinät muodostuvat ympäristön eri 

ulottuvuuksista. Jerosen ja Kaikkosen mukaan onnistunut ympäristökasva-

tus edellyttää tietoa eri ympäristöistä ja toimintaa eri ympäristöissä. Talon 

katolle on koottu keskeiset ympäristökasvatuksen menetelmät, joita ovat 

herkkyyskasvatus, tiedekasvatus ja arvokasvatus. Kuten tavoitteita, myös 

menetelmiä sovelletaan oppijan ikätason mukaan. Monista muista malleis-

ta poiketen Jeronen ja Kaikkonen korostavat myös arvioinnin merkitystä. 

Ympäristökasvatuksen arvioinnilla pyritään kehittämään kasvatuksen si-

sältöjä ja menetelmiä sekä osallistujien työskentely- ja toimintataitoja. 

(Cantell & Koskinen 2004, 64.) 

 

 

 

Kuvio 1. Jerosen ja Kaikkosen talomalli (Cantell & Koskinen 2004, 64). 
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5.3.3 Palmerin puumalli 

”Palmerin puu” (kuvio 2) on yksi useimmin viitatuista ympäristökasvatuk-

sen malleista. Joy A. Palmerin (1998) kehittämän mallin mukaan ympäris-

tökasvatuksesta tulisi löytyä kolme keskeistä, toisiinsa nähden tasavertais-

ta elementtiä. Näitä elementtejä ovat oppiminen ympäristössä, oppiminen 

ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta. Ympäristössä oppimisen 

pohjana ovat kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Elementtiin kuuluvat 

olennaisesti aisteihin ja havainnointiin perustuvat kokemukset. Myös es-

teettisyys on vahvassa roolissa. Oppiminen ympäristöstä kartuttaa oppijan 

ympäristöön liittyvää tietoutta kokemusten, huolenpidon ja ympäristötie-

toisuuden kautta. Toiminta ympäristön puolesta taas sisältää konkreettisen 

toiminnan kautta arvokasvatuksellisen näkökulman. (Cantell & Koskinen 

2004, 68–69.) 

 

Palmerin mallin mukaan ympäristökasvatus pohjautuu siihen, että merkit-

tävät elämänkokemukset, oppijan kehitysvaihe ja aiemman tiedon taso 

otetaan toiminnassa huomioon. Merkittävät elämänkokemukset ovatkin 

mallissa kuvattu puun juuriksi. Lisäksi jokaiseen elementtiin kuuluu oppi-

jan tietojen, taitojen, käsitysten, käsitteiden sekä asenteiden kehitys. Oleel-

lista myös on jokaisen elementin toiminta samanaikaisesti. Ympäristövas-

tuullisuus ei Palmerin mukaan kehity vain ympäristötietoisuuden lisäänty-

essä, pelkkien luontokokemusten kautta tai eettisiä kysymyksiä pohtimal-

la. Laadukas ympäristökasvatus edellyttää kaikkia elementtejä. (Cantell & 

Koskinen 2004, 68–69.) 

 

 

Kuvio 2. Palmerin puumalli (Cantell & Koskinen 2004, 68). 
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5.4 Ympäristökasvatuksen suunnittelu ja arviointi 

Ympäristökasvatuksen onnistumisen kannalta laadukas suunnittelu on ko-

ko työn lähtökohta. Suunnittelussa voidaan hyödyntää ns. jatkuvan paran-

tamisen mallia (kuvio 3), jossa suunnittelu, toteutus, arviointi ja paranta-

minen seuraavat toisiaan. Suunnitteluvaiheessa ympäristökasvatus sisälly-

tetään opetussuunnitelmiin, opetuksen käytäntö suunnitellaan ja tarvittavat 

resurssit kartoitetaan. Toteutusvaiheessa on tärkeää varmistaa, että luvussa 

5.3.3. esitellyt Palmerin puumallin kolme elementtiä ovat ympäristökasva-

tuksessa mukana. Arviointivaiheessa opetusta arvioidaan ja kehitetään. 

Tärkeintä on selvittää, saavutettiinko oppimistavoitteet, toteutuivatko ym-

päristökasvatuksen eri elementit, olivatko menetelmät toimivia ja moni-

puolisia sekä riittivätkö resurssit. Arvioinnissa etsitään kehittämistarpei-

den lisäksi myös onnistuneita käytäntöjä ja malleja. Arvioinnista päästään 

parantamisvaiheeseen, jonka tavoitteena on siirtää arvioinnissa koottu tieto 

seuraavan suunnittelukierroksen perustaksi. (Manninen & Verkka 2004, 

82–83.) 

 

 

Kuvio 3. Ympäristökasvatusprosessin neljä vaihetta. (Manninen & Verkka 2004, 82). 

Ympäristökasvatuksessa suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää ympäris-

tökasvatuksen malleja ja määriteltyjä osa-alueita. Ympäristökasvatuksen 

tulee tukea opetussuunnitelman arvopohjaa, tavoitteita ja sisältöjä. Aina ei 

kuitenkaan ole mahdollista huomioida eri osa-alueita rajallisen ajan tai 

muuten puutteellisten resurssien vuoksi. Tällöin on tärkeää, että ympäris-

tökasvatuksessa pidetään yhtenäinen linja työyhteisössä tai koulussa. Esi-

merkiksi kouluissa ympäristökasvatustoimintaa voidaan suunnitella pi-

demmälle vuosiluokkakohtaisesti ja toimintaa voidaan jakaa tasaisesti ko-

ko lukuvuodelle. (Manninen & Verkka 2004, 92–93.) 
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Louhimaan ja Ponnikkaan (2003) mukaan ympäristökasvatustoiminnan 

kehittymisen kannalta itsearviointi on hyvin oleellista, sillä se on osa ym-

päristökasvatuksen suunnittelua ja toteuttamista. Arviointi auttaa tiedos-

tamaan ja selkiyttämään toimintaa ja osaltaan se myös varmistaa toimin-

nan jatkuvuutta. (Manninen & Verkka 2004, 105.) 

 

Opetuksen ja toiminnan arviointia tehdään jo toteutuneesta opetuksesta. 

Houtsonen ja Rikkinen (1997) ovat määritelleet avainkysymyksiä ympä-

ristökasvatustoiminnan arvioinniksi. Arvioinnissa tulisi pohtia sitä, kehit-

tääkö ympäristökasvatus opiskeltavien asioiden ymmärrystä. Ympäristö-

kasvatuksen tulisi sisältää keinoja, joiden avulla oppilaat sisäistävät käsi-

teltäviä asioita omakohtaisesti, ratkaisevat ilmeneviä ongelmia, oivaltavat, 

analysoivat ja oppivat viestimään asioita. Oppilaille tulisi kehittyä halu 

hankkia ja arvioida ympäristöä koskevaa tietoa. Tästä tiedosta tulisi muo-

dostua oppilaalle kokonaiskuva, jonka kautta hän pystyy tulkitsemaan eri 

tekijöiden yhteyksiä. (Manninen & Verkka 2004, 107–108.) 

 

Houtsosen ja Rikkisen (1997) mukaan on myös tärkeää pohtia, pohjautuu-

ko ympäristökasvatus oppilaan omiin kokemuksiin ja niiden työstämiseen. 

Oppimistilanteiden liittäminen oppilaan aiempiin kokemuksiin, havaintoi-

hin ja kiinnostaviin asioihin koskettaa oppilasta henkilökohtaisesti, jolloin 

arvokäsitysten muokkautuminen on aktiivista. Oppimistilanteiden tulisi ol-

la myös ongelmakeskeisiä, jolloin oppiminen sisältää eettistä pohdintaa. 

Kokemuksellisuuden lisäksi ympäristökasvatuksesta tulee löytyä jo aiem-

min mainitut ulottuvuudet, joita ovat tiedot, taidot ja toiminta. Nämä ulot-

tuvuudet kehittävät oppilaiden kykyä ja halua toimia itsenäisesti ja vas-

tuullisesti ympäristön hyväksi. (Manninen & Verkka 2004, 107–108.) 

 

Houtsosen ja Rikkisen (1997) kysymysten perusteella ympäristökasvatuk-

sessa tulisi huomioida myös yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulma. Oppi-

laiden empatiakyvyn kehittyminen ja tietous yhteiskunnallisista vaikutta-

mismahdollisuuksista on tärkeää, jotta ympäristökasvatus ohjaa kestävän 

kehityksen mukaiseen elämään. Ympäristökasvatuksessa on myös syytä 

pohtia, onko kasvatus innostavaa. Elämyksellisyys, innostavat projektit, 

retket tai vaikkapa leirikoulut tuovat ympäristökasvatukseen positiivisuut-

ta, joka edistää kiinnostusta ja oppimista. (Manninen & Verkka 2004, 

107–108.) 

5.5 Ympäristökasvatus Metsähallituksessa 

Metsähallituksen luontopalvelut toteuttaa ympäristökasvatusta opastus-

viestinnän avulla. Lisäksi luontopalvelut ylläpitää opetus- ja kasvatustoi-

mintaa tukevia toimintaympäristöjä, kuten luontokeskuksia. Opastusvies-

tintä on oleellinen osa kaikkien luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden palve-

luita. Sillä tarkoitetaan viestintää, joka pyrkii lisäämään kävijöiden ym-

märrystä luonnon- ja kulttuuriperinnön tilan ja oman käyttäytymisen väli-

sestä suhteesta. Lisäksi opastusviestinnällä kannustetaan kestävien käyt-

täytymismallien omaksumiseen. Opastusviestintä pyrkii vastaamaan asi-

akkaiden kysyntään ja odotuksiin sekä tarjoamaan mahdollisuuksia aidon 

luonnon kokemiseen. (Metsähallitus 2012; Metsähallitus 2009b.) 
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Metsähallituksen mukaan opastusviestinnän tavoitteita ovat perustietojen 

tarjoaminen alueesta, luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun edistäminen, 

kävijöiden luonto- ja kulttuurielämyksien syventäminen sekä ympäristö-

vastuulliseen ja aktiiviseen kansalaiskäyttäytymiseen kannustaminen. Pe-

rustietojen tarjonta keskittyy sellaisten tietojen kertomiseen, joita kävijä 

tarvitsee liikkuakseen alueella turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Luon-

non- ja kulttuuriperinnön suojelun edistäminen tarkoittaa käytännössä 

suomalaisen luonnon ja kulttuuriperinnön tunnettuuden lisäämistä, luon-

nonsuojelutyöstä kertomista sekä kävijöiden ohjaamista ympäristöä sääs-

tävään luonnossa liikkumiseen ja kestävän luontomatkailun periaatteiden 

noudattamiseen. Kävijöiden luonto- ja kulttuurielämyksien syventämisellä 

tähdätään kokonaisvaltaisen ymmärryksen syntymiseen ja aidon luonnon 

kosketuksen välittymiseen. Ympäristövastuullisuuden ja aktiivisen kansa-

laiskäyttäytymisen tavoitteena on tehdä luonnonsuojelusta ns. kansalais-

velvollisuus ja osoittaa keinoja luonnonsuojelun edistämiseen sekä kansa-

laisvaikuttamiseen. 

 

Metsähallituksen opastusviestinnän välineinä käytetään mm. verkkopalve-

luita, näyttelyitä, av-esityksiä, maasto-opasteita, ryhmäopastuksia, esitteitä 

ja julkaisuja sekä asiakaspalvelua. Lisäksi opastusviestinnälle on määritel-

ty kolme tasoa: perustiedon tarjonta, herättelevä opastus ja syventävä 

opastus. Perustason tietoa tarjotaan kaikille alueilla liikkuville, jotta kävi-

jöillä on edellytykset liikkua alueella turvallisesti ja kestävän kehityksen 

periaatteet huomioiden. Perustiedon tarjonta on usein alueesta ja järjestys-

säännöistä kertomista sekä reittien neuvomista. Herättelevä opastus pyrkii 

lisäämään kävijöiden kiinnostusta luontoon, kulttuuriperintöön ja luon-

nonsuojeluun. Syventävän opastuksen tavoitteet ovat lähimpänä ympäris-

tökasvatuksen tavoitteita, sillä opastuksella tavoitellaan luontokokemuk-

sen syventymistä ja toimimista luonnon puolesta. (Metsähallitus 2012; 

Metsähallitus 2009b.) 

 

Seitsemisen kansallispuiston opastusviestinnän pääviestit on määritelty 

vuonna 2007 Seitseminen-Helvetinjärvi -aluekokonaisuuden opastusvies-

tintäsuunnitelman luonnoksessa. Pääviestit ovat koottuna taulukkoon 3. 

Taulukko 3. Seitsemisen opastusviestinnän pääviestit (Metsähallitus 2007b). 

Pääviesti Käytännön ilmeneminen 

Eteläisen Suomenselän vedenjakajaseudun 

luonnon kauneuden ja monimuotoisuuden 

esittely puiston luonnon kautta. 

 vanha metsä (Multiharju) 

 harjut (Seitsemisharju) 

 suot (Soljastensuo) 

 pienvesiluonto (Kirkaslampi, Hauki-

lampi) 

Paikallisen metsien käytön ja asutuksen 

esittely lisää ymmärrystämme entistä 

elämänmuotoa ja metsien merkitystä koh-

taan paikallisesta näkökulmasta. 

 vanhojen työtapojen kokeilumahdolli-

suudet (Koveron perinnetila) 

 perinneympäristöt (Koveron perinneti-

la) 

Seitsemisessä on hyvä harjoitella retkeily-

taitoja ympäri vuoden. 
 miten luonnossa liikutaan luontoa kun-

nioittaen, jälkiä jättämättä 

 tulenteon harjoittelu 

Ihminen voi hoitamalla luontoa parantaa 

sen tilaa. 
 ennallistaminen 
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6 SUUNNITTELUN TAUSTAA 

Tässä luvussa esitellään opastuspaketin suunnittelua ohjanneita seikkoja. 

Opastuspaketin suunnittelun pohjana pidettiin luvussa 5.4 esiteltyä jatku-

van parantamisen mallia. Suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamis-

vaihe ohjasivat opinnäytetyöprosessia vahvasti. Näin varmistettiin työn 

vaiheittainen edistyminen ja jokaisen vaiheen kriittinen ja kehittävä tarkas-

telu. 

6.1 Toimeksiantajan toiveet opastuksesta 

Toimeksiantajan toiveita opastuspaketista kartoitettiin jo opinnäytetyön 

aihetta suunniteltaessa. Opastuspaketin lähtökohtana on pidetty koululla 

tapahtuvaa opastusta, jonka on toivottu olevan yhden oppitunnin pituinen. 

Muita toiveita ja kommentteja kerättiin sähköpostitse toteutetulla haastat-

telulla, johon vastasivat puistonjohtaja ja luontokeskuksen asiakasneuvoja. 

 

Haastattelu sisälsi erikseen kysymykset kouluopastuksesta ja Metsän sii-

mes -näyttelyopastuksesta (Liite 3). Kysymyksillä kartoitettiin toiveita 

opastuspaketin sisällöstä, Seitsemisen kansallispuiston esilletuonnista, 

käytännön toteutuksesta sekä hyödynnettävästä materiaalista. Lisäksi 

haastattelu sisälsi avoimen kohdan, johon sai lisätä vapaita kommentteja. 

 

Opastuspaketin on alusta asti toivottu toimivan yhtenäisenä pakettina, jolla 

pyritään houkuttelemaan kouluja vierailemaan Seitsemisen kansallispuis-

tossa. Oleellisena on kuitenkin pidetty, että opastuspaketin kaksi osaa toi-

mivat myös itsenäisinä opastuksina. Tämä johtuu siitä, että monella kou-

lulla ei välttämättä ole mahdollisuutta vierailla Seitsemisessä. 

 

Haastateltavien mukaan luonnon monimuotoisuus teemana on ajankohtai-

seksi etenkin sen ollessa osa opetussuunnitelmien perusteita. Seitsemisen 

kansallispuiston luonto, luonnonsuojelu- sekä ennallistamistoimenpiteet 

edustavat kattavasti luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelua sekä edis-

tämistä. Seitsemisen kansallispuistoa toivottiin tuotavan esille enemmän 

kokonaisuuksien kautta. Liian yksityiskohtainen tieto, kuten käyntimäärät 

kannattaa haastateltavien mukaan jättää opastuksesta pois, sillä tiedot saat-

tavat vuosien varrella muuttua. Opastuspaketin on oltava vuosienkin pääs-

tä käyttökelpoinen ilman suuria muutoksia. 

 

Metsähallituksen roolia puiston hoitajana ja hallinnoijana toivottiin tuota-

van esille kouluopastuksessa. Lisäksi Seitsemisen kansallispuiston perus-

tiedot, nähtävyydet ja harrastusmahdollisuudet olisi haastateltavien mu-

kaan hyvä kertoa. Kouluopastuksen kesto 45 minuuttia koettiin rajoitta-

vaksi tekijäksi. Tämän vuoksi perustietojen kertominen nähtiin riittäväksi, 

jotta itse teemalle jäisi tarpeeksi aikaa. (Kyrönviita, haastattelu 

21.11.2013; Peltonen, haastattelu 4.12.2013.) 

 

Haastateltavat toivoivat opastuspaketin olevan toiminnallinen. Perusope-

tuksen yläluokat saattavat olla haasteellinen kohderyhmä, joten toiminnal-

lisuus pitää mielenkiinnon yllä. Puuduttavaa luennoimista kehotettiin vält-
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tämään. Lisäksi ehdotettiin tehtäviä ja kilpailuja, joilla saadaan koko luok-

ka toimintaan mukaan ja innostumaan. 

 

Metsän siimes -näyttelyä koskien maksimiryhmäkoon ajateltiin olevan 

noin 15–20 henkilöä. Näyttelytila ei ole kovin suuri ja liian ison ryhmän 

kanssa liikkuminen tilassa hankaloituu. Ryhmäkokojen suhteen on kuiten-

kin sopeuduttava koulujen toiveisiin. Näyttelyn yhteydessä sijaitsee luon-

toluokka, jonka tarpeistoa opastuksessa voisi hyödyntää. (Kyrönviita, 

haastattelu 21.11.2013; Peltonen, haastattelu 4.12.2013.) 

6.2 Opettajien toiveet opastuksesta 

Suunnittelun avuksi työssä kartoitettiin perusopetuksen 7.9.-luokkien 

biologian opettajien toiveita kouluopastukseen liittyen. Kysely toteutettiin 

Webropol-ohjelmalla. Kysely lähetettiin 26.11.2013 kaikille Pirkanmaan 

biologian opettajille, joiden sähköpostitiedot olivat saatavissa. Kaikkiaan 

kysely lähetettiin 85 opettajalle. Seitsemälle opettajalle lähettäminen epä-

onnistui, joten lopulta kysely saavutti 78 opettajaa. Vastausaikaa annettiin 

kaksi viikkoa. Kahden viikon aikana vastauksia saapui yhteensä 7, vaikka 

kysely lähetettiin toistamiseen viikkoa ennen vastausajan loppumista. Vas-

tausprosentiksi saatiin 9 %. Syitä alhaiseen vastausprosenttiin saattoivat 

olla esimerkiksi kyselyn joutuminen roskapostiin tai opettajien kiireisyys 

joululoman alla. Kyselylomake (liite 4) todettiin tulosten kannalta toimi-

vaksi, sillä saatuihin vastauksiin oli opettajien suunnalta selkeästi panos-

tettu. Liian pienen otannan vuoksi niistä ei kuitenkaan voitu luoda yleistä-

vää tulosta. 

6.3 Avainkysymykset 

Suunnittelutyötä hahmoteltiin asettamalla työlle avainkysymykset. Avain-

kysymysten laatimisella pyrittiin määrittämään opinnäytetyölle selkeät ta-

voitteet sekä tutkimusongelmat. Ensimmäinen avainkysymys oli kysymys 

siitä, mitä opastuspaketilla tavoitellaan. Opastuspaketilla on tiedon tar-

joamisen lisäksi oltava myös syvempi ympäristökasvatuksellinen tavoite. 

Tässä työssä opastuspaketin tavoitteeksi määriteltiin luonnon monimuotoi-

suuden ja sen tärkeyden ymmärtäminen. Lisäksi opastuspaketilla halutaan 

kertoa, miksi luonto köyhtyy ja miten luonnon monimuotoisuutta voidaan 

edistää ja suojella. Opastuspaketilla pyritään myös oppilaiden kiinnostuk-

sen heräämisen ja asioiden oivaltamisen kautta oman toiminnan merkityk-

sen ymmärtämiseen sekä toiminnan lisääntymiseen. Lisäksi opastuspake-

tilla tavoitellaan Seitsemisen kansallispuiston tunnettuuden lisäämistä. 

 

Toisena avainkysymyksenä pidettiin sitä, miten konkreettinen oppitunnin 

pituinen opastus sekä näyttelyopastus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että 

niillä on nuoriin vaikutusta. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on edistää 

yksilön ympäristötietoisuutta ja kokemusta omista vaikutusmahdollisuuk-

sista. Ympäristökasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisen pohjana opas-

tuksen suunnittelussa hyödynnettiin yleisesti tunnettuja ympäristökasva-

tusmalleja. Lisäksi työssä kartoitettiin toimeksiantajan ja biologian opetta-
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jien toiveita opastuksiin liittyen. Suunnittelutyössä pidettiin tärkeänä koh-

deryhmän tuntemista ja opastuspaketin sitomista opetussuunnitelmaan. Li-

säksi tavoiteltiin opastuksen toiminnallisuutta, opastusmateriaalin infor-

matiivisuutta, visuaalisuutta sekä kytkeytymistä arkielämään konkreettisia 

esimerkkejä tarjoamalla. Erityisen tärkeänä pidettiin opastuksen testausta. 

Testauksen kautta opastuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta pystyttiin ar-

vioimaan realistisesti. Testauksen yhteydessä oli mahdollista havaita sel-

laisia puutteita ja virheitä, joita ei suunnittelutyössä kaikesta taustatyöstä 

huolimatta kyetty ennakoimaan. 

 

Kolmantena avainkysymyksenä työssä pohdittiin, miten Seitsemisen kan-

sallispuistoa tuodaan luonnon monimuotoisuuden kenttänä esille. Opas-

tuspaketin havainnollisuutta pidettiin yhtenä vastauksena tähän kysymyk-

seen. Taulukossa 3 (s. 18) kuvatut Seitsemisen opastusviestinnän päävies-

tit ovat määritelleet opastuspaketissa esiteltävät teemat. Opastuspaketin 

kouluopastuksessa kansallispuiston luontoa, sen monimuotoisuutta sekä 

erityispiirteitä tuodaan esille kahden teeman kautta: metsät ja suot. Lisäksi 

esitellään Seitsemisessä tehtyjä suojelu- ja ennallistamistoimenpiteitä sekä 

niiden vaikutusta. Kansallispuiston järjestyssääntöjen esittely nähtiin tär-

keänä, sillä ne turvaavat luonnon monimuotoisuutta määrittelemällä luon-

nossa liikkujien toiminnan rajat. 

 

Taulukkoon 4 on havainnollistamisen vuoksi kerätty edellä mainitut 

avainkysymykset ja opastuspaketin tarjoamat vastaukset niihin. 

Taulukko 4. Opinnäytetyön avainkysymykset ja vastaukset. 

Avainkysymys Vastaus 

Mitkä ovat opastuspaketin tavoitteet?  Luonnon monimuotoisuuden käsitteen 

ja merkityksen ymmärtäminen. 

 Luonnon köyhtymisen syiden ymmär-

täminen. 

 Ymmärtää, miten luonnon monimuo-

toisuutta voidaan edistää ja suojella. 

 Oman toiminnan merkityksen ymmär-

täminen ja toiminnan lisääntyminen. 

 Seitsemisen kansallispuiston tunnet-

tuuden lisääminen. 

Miten koulu- ja näyttelyopastus suun-

nitellaan ja toteutetaan niin, että niillä 

on nuoriin vaikutusta? 

 Opastuspaketin nojautuminen ympäris-

tökasvatusmalleihin. 

 Kohderyhmän tunteminen. 

 Sitominen opetussuunnitelmaan. 

 Opastuspaketin toiminnallisuus, infor-

matiivisuus, visuaalisuus ja kytkeyty-

minen nuorten arkielämään. 

 Vaikutusmahdollisuuksien ja keinojen 

osoittaminen. 

 Testauksen kautta kehittäminen. 

Miten Seitsemisen kansallispuistoa 

tuodaan esille luonnon monimuotoi-

suuden kautta? 

 Opastusviestinnän pääviestit. 

 Luonto  metsät, suot. 

 Suojelu- ja ennallistamistoimenpiteet 

sekä niiden vaikutus. 

 Järjestyssäännöt ja niiden merkitys. 

 Metsän siimes -näyttely. 
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7 SUUNNITTELU 

Tässä luvussa esitellään suunnittelutyön tuloksia ja käytännön ratkaisut 

avainkysymyksiin. Opastuspaketin kouluopastus suunniteltiin Metsähalli-

tuksen opastuskäytäntöjen mukaisesti syventäväksi opastukseksi. Metsä-

hallituksen tavoitteisiin linjaten myös kouluopastuksen tavoitteena pidet-

tiin luontotietämyksen syventämistä ja toimintaa luonnon puolesta. Rajal-

lisen keston vuoksi Metsän siimes -opastus suunniteltiin herätteleväksi 

opastukseksi, jolla pyritään lisäämään oppilaiden kiinnostusta luontoon ja 

sen suojeluun. Opastuspaketin kouluopastus koostuu PowerPoint-

ohjelmalla laaditusta diaesityksestä ja oppaan materiaalista (liite 1). Näyt-

telyopastus sisältää oppaan materiaalin ja tehtävälomakkeen oppilaille (lii-

te 2). 

7.1 Tavoitteet 

Opastuspaketin tavoitteeksi määriteltiin luonnon monimuotoisuuden ja sen 

tärkeyden ymmärtäminen. Tärkeäksi tavoitteeksi nähtiin myös tietää syitä 

luonnon köyhtymiseen ja keinoja luonnon monimuotoisuuden edistämi-

seen ja suojeluun. Lisäksi tavoitteeksi määriteltiin oppijan oman toimin-

nan merkityksen ymmärtäminen, oppijan oman toiminnan lisääntyminen 

sekä Seitsemisen kansallispuiston tunnettuuden lisääminen. Tavoitteisiin 

pyritään opastuspaketissa monin keinoin. Kouluopastuksen diaesitys on 

rakennettu tavoitteiden mukaisesti. Opastus etenee Seitsemisen perustie-

don tarjonnasta luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen määritelmän, 

luonnon köyhtymisen syiden esittelyn sekä metsien ja soiden kautta. 

Luonnon monimuotoisuuden hahmottamisen jälkeen opastuksessa ohja-

taan oppilaat miettimään, miten he itse hyötyvät monimuotoisesta luon-

nosta. Seuraavaksi diaesityksessä tuodaan esille luonnon tarjoamia hyöty-

jä, kuten ruokaa, happea ja rakennusmateriaaleja, joista myös oppilaat ovat 

hyvin riippuvaisia. Luonnon monimuotoisuuden tärkeyden ymmärtämises-

tä päästään vaikuttamismahdollisuuksiin. Diaesityksessä esitellään sellai-

sia vaikutuskeinoja, joita nuorten on helppo omaksua. Oppilailta esimer-

kiksi kysytään, kuinka moni on joskus heittänyt roskan maahan. Näin 

osoitetaan heti yksi keino, jolla nuoret voivat vaikuttaa luonnon monimuo-

toisuuteen.  

 

Metsän siimes -näyttelyopastus toimii kouluopastuksen rinnalla kiinteästi. 

Kouluopastuksessa opittuja asioita luonnon monimuotoisuudesta on mah-

dollisuus soveltaa ja kerrata metsäteeman kautta. Metsän siimes -

näyttelyopastuksessa luonnon monimuotoisuutta tuodaan esille erityisesti 

eri lajien kautta. Opastuksessa esitellään vanhasta, monimuotoisesta met-

sästä riippuvaista lajistoa. 

 

Seitsemisen tunnettuuden lisäämiseen pyrittiin opastuspaketissa erityisesti 

kouluopastuksessa. Opastuksessa kerrotaan perustiedot Seitsemisen kan-

sallispuistosta, esitellään puiston luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä 

kerrotaan tehdyistä ennallistamistoimenpiteistä. Opastuksen kuvamateriaa-

li on pääosin Seitsemisen kansallispuistosta. Lisäksi Seitsemisen kartta on 

vahva osa opastusta. Kartalla esitellään puistoa, järjestyssäännöissä määri-
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teltyjä rajoitusosia ja sillä on lisäksi tärkeä rooli opastuksen toiminnalli-

sessa osuudessa. Näyttelyopastuksen kohdalla ei ollut erityisen mielekästä 

pohtia, miten Seitsemisen kansallispuistoa tuodaan esille, koska opastus 

vedetään Seitsemisen luontokeskuksella. Lisäksi kouluopastuksessa tuo-

daan niin runsaasti esille Seitsemisen luontoa ja ennallistamistoimenpitei-

tä, ettei niitä nähty enää tarpeelliseksi korostaa näyttelyopastuksessa. 

7.2 Ympäristökasvatusmallien soveltaminen 

Viitekehystä koottaessa kävi selkeästi ilmi, että laadukkaan opastuspaketin 

on nojauduttava alan teoria- ja tutkimustietoon. Opastuspaketin suunnitte-

lussa hyödynnettiin ympäristökasvatusmallien tarjoamia vinkkejä. Luvus-

sa 5.3.1 esitellyssä Hungerfordin ja Volkin mallissa ympäristökasvatuksen 

tavoitteena pidetään ympäristövastuullisuutta. Ympäristövastuullisuus 

syntyy voimaantumisen kautta, kun yksilö ymmärtää omalla toiminnallaan 

olevan merkitystä. Hungerfordin ja Volkin mallia mukaillen opastuspake-

tilla pyrittiin ympäristövastuullisuuden lisääntymiseen. Opastuspaketin ta-

voitteena pidettiin oppijan oman toiminnan vaikutuksen ymmärtämistä ja 

vaikutusmahdollisuuksien hahmottamista. 

 

Jerosen ja Kaikkosen talomallia (luku 5.3.2) käytettiin opastuspaketin 

suunnittelussa erityisesti ikätason huomioimiseen. Kun kohderyhmänä 

ovat nuoret, kannattaa ympäristökasvatuksella tavoitella tiedon ja tietoi-

suuden lisäksi toimintakyvyn ja vastuullisuuden lisääntymistä. Käytännös-

sä ikätaso huomioitiin opastuksen tavoitteissa, rakenteessa ja menetelmien 

valinnassa. Jerosen ja Kaikkosen talomalli tuo esille myös arvioinnin, jota 

opastuspaketissa käytettiin yhtenä prosessin kehittymisen keinona. 

 

Luvussa 5.3.3 esitelty Palmerin puumalli määrittelee ympäristökasvatuk-

selle kolme keskeistä elementtiä: oppiminen ympäristöstä, oppiminen ym-

päristössä ja toimiminen ympäristön puolesta. Nämä kolme ulottuvuutta 

pyrittiin mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään opastuspakettiin. Opas-

tus koululla tarjoaa oppijoille tietoa ympäristöstä sekä ehdotuksia ja poh-

dintaa ympäristön puolesta toimimiseen. Kouluopastuksen toiminnallinen 

osuus jäljittelee oppimista ympäristössä. Rajallisen ajan ja paikan vuoksi 

kaikkia kolmea elementtiä ei opastuksessa pystytty kuitenkaan täydellises-

ti toteuttamaan. Lisäksi koululla tapahtuva opastus suunniteltiin mahdolli-

simman helpoksi toteuttaa ja vuodenajoista riippumattomaksi. Opastuksen 

vetäminen koululla sisätiloissa saattaa kuitenkin innostaa opettajia ja oppi-

laita järjestämään toimintaa ympäristön puolesta tai esimerkiksi vieraile-

maan Seitsemisen kansallispuistossa. 

 

Metsän siimes -näyttelyn opastus tarjoaa tietoa informatiivisen otteen 

myötä. Lisäksi opastus tarjoaa oppilaille uuden oppimisympäristön. Kou-

luluokkien vierailu Seitsemisen luontokeskuksessa pitää usein sisällään 

kierroksen maastossa, jolloin havainnointia ja pohdintaa voi näyttelyopas-

tuksen jälkeen jatkaa luonnossa. 
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7.3 Kohderyhmä 

Toimeksiantajan toiveesta opastuspaketti suunniteltiin perusopetuksen ylä-

luokille eli 7.9.-luokkalaisille. Suurin osa Seitsemisen luontokeskuksen 

opastuksista on suunnattu perusopetuksen alaluokille, joten yläluokille 

suunnattu opastuspaketti koettiin tarpeelliseksi. 

 

Kohderyhmän tuntemista pidettiin yhtenä hyvän suunnittelun lähtökohta-

na. Perusopetuksen 7.9.-luokkalaiset ovat 12–16-vuotiaita nuoria. Nuoret 

elävät murrosikävaihetta, joka on tärkeä kehitysvaihe lapsuuden ja aikui-

suuden välillä. Murrosikäisenä nuori ei ole enää lapsi, mutta ei vielä ai-

kuinenkaan. Murrosiän tuomien fyysisten muutosten lisäksi myös ajattelu 

kehittyy monimuotoisemmaksi mahdollistaen asioiden syvällisemmän 

pohdinnan. Ajattelutaitojen kehittyminen saattaakin näkyä erilaisten arvo-

jen ja ideologioiden pohtimisena. (Mannerheimin lastensuojeluliitto n.d.; 

Hassinen & Kauppinen 2009, 12.) 

 

Murrosiässä nuori luo omaa identiteettiään, joka saattaa näyttäytyä kapi-

nana auktoriteetteja, kuten omia vanhempia vastaan. Murrosikään kuulu-

vat vaihtelevat mielialat, negatiiviset tunteet ja epävarmuus omasta itsestä. 

Nämä saattavat aiheuttaa keskittymisvaikeuksia koulussa ja koulusuori-

tukset voivat heikentyä murrosiän aikana. Tytöillä psyykkinen ja fyysinen 

kehitys alkaa hieman poikia aiemmin, mutta pojat saavuttavat tytöt psyyk-

kisessä kasvussa jo peruskoulun loppupuolella. (Mannerheimin lastensuo-

jeluliitto n.d.; Hassinen & Kauppinen 2009, 12–14.) 

 

Murrosikävaiheen tuomat haasteet huomioitiin opastuspaketin suunnitte-

lussa. Nuorten kohdalla ympäristökasvatuksen ei tarvitse enää kehittää 

vain ympäristöherkkyyttä, joka lasten kanssa toimiessa on ensisijaista. 

Nuorten ympäristökasvatuksessa voidaan keskittyä ympäristötiedon ja tie-

toisuuden lisäämiseen sekä vastuullisuuden korostamiseen. Asioista voi-

daan niin sanotusti puhua niiden oikeilla nimillä. Koska nuorten keskitty-

miskyky saattaa olla hieman alentunut murrosikävaiheen takia, opastuspa-

ketin suunnittelussa nähtiin tärkeänä, että opastus pysyy mielenkiintoise-

na. Mielenkiintoa pidetään yllä välttämällä luennointia, työllistämällä op-

pilaita ja kyselemällä heiltä asioita sekä sisällyttämällä opastukseen toi-

minnallisuutta. 

 

Kohderyhmän tietotasoon tutustuttiin biologian opetussuunnitelman kautta 

ja opastuspaketin tavoitteet sidottiin yhteneväisiksi opetussuunnitelman 

kanssa. Perusopetuksen suunnittelua ohjaavat Opetushallituksen laatimat 

opetussuunnitelman perusteet, jotka määrittävät opetuksen arvopohjan, 

tehtävät ja ainekohtaiset tavoitteet sekä sisällöt. Perusopetuksen arvopoh-

jana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuu-

den ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuu-

den hyväksyminen. Opetussuunnitelman perusteissa oppiminen ymmärre-

tään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessik-

si, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Tällä hetkellä käytössä ole-

vat opetussuunnitelman perusteet on määritelty vuonna 2004. (Opetushal-

litus 2004, 10, 14, 18.) 
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Biologian opetukselle on määritelty opetussuunnitelman perusteissa omat 

tavoitteet ja sisällöt. Biologian opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan 

luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Oppi-

laiden tulisi tutustua evoluutioon, ekologian perusteisiin sekä ihmisen ra-

kenteeseen ja elintoimintoihin. Lisäksi opetuksen tulisi ohjata oppilasta 

huomioimaan ja ymmärtämään ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutus-

suhteita sekä ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. 

Opetuksessa käytettävien menetelmien tulee tarjota oppilaille myönteisiä 

elämyksiä ja kokemuksia luonnosta opiskelusta. Lisäksi tärkeinä tavoittei-

na pidetään ympäristötietoisuuden kehittymistä ja halua vaalia elinympä-

ristöjä ja elämän eri muotoja. Biologian opetussuunnitelman keskeiset si-

sällöt perusopetuksen yläluokille ovat luonto ja ekosysteemit, elämä ja 

evoluutio, ihminen sekä yhteinen ympäristö. (Opetushallitus 2004, 180–

181.) 

 

Perusopetuksen tavoitteet ja tuntijako on tarkoitus uusia vuoden 2016 ai-

kana. Vuoden 2011 hallitusohjelmassa uudistamiselle on asetettu tavoit-

teeksi mm. ympäristökasvatuksen, luonto- ja ympäristökoulujen aseman 

sekä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. (Val-

tioneuvoston kanslia 2011, 32, 37, 68.) 

7.4 Käytettävät menetelmät 

Opastuspaketissa käytettävät menetelmät ideoitiin teoriatiedon ja kartoitet-

tujen toiveiden perusteella. Menetelmissä kiinnitettiin erityistä huomiota 

niiden soveltumiseen kohderyhmälle sekä opastuksen tavoitteiden toteu-

tumiseen. Lisäksi menetelmät suunniteltiin niin, että ne ovat helposti to-

teutettavissa ja materiaalikustannukset ovat vähäiset. 

7.4.1 Toiminnalliset menetelmät 

Opastuspaketti suunniteltiin toiminnalliseksi, sillä se koettiin kohderyh-

mälle sopivaksi. Opettajien toiveita kartoitettaessa eräs kyselyyn vastannut 

opettaja mainitsi, etteivät nykynuoret jaksa kuunnella luennointia. Tuntien 

tulisi sisältää erilaisia innostavia työtapoja, jotta oppilaiden mielenkiinto 

pysyisi yllä. Toiminnallisuus vastaa tähän haasteeseen hyvin. Toiminnalli-

set menetelmät ja työtavat ovat oppimisen välineitä, joissa pääpaino on 

oppijan omatoimisessa ja aktiivisessa työskentelyssä. Toiminnallisissa 

menetelmissä ovat usein mukana oppimisen aktivointi, kokemuksellisuus, 

ryhmän hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus sekä luovuus ja mielikuvituk-

sellisuus. Toiminnalliset harjoitteet eivät kuitenkaan ole vain ajanvietettä, 

vaan niissä opitaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, toisten huomioon 

ottamista, kuuntelemista, puhumista, eläytymistä, luovuutta, esiintymistä 

sekä yhteistyötaitoja. 

 

Toiminnallisten menetelmien käyttö helpottaa opetusta ja ohjausta, sillä 

ryhmissä on erilaisia ihmisiä ja siten myös erilaisia tyylejä oppia. Toimin-

nallisuus mahdollistaa eri aistien ja oppimistyylien käytön, jolloin oppimi-

nen on tehokasta. Lisäksi itse koetut ja tehdyt asiat tuntuvat oppijoista 
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usein mielekkäiltä. Omakohtainen kokemus auttaa asioiden muistamisessa 

ja kokonaisuuksien hahmottamisessa. (Leskinen 2009, 13.) 

 

Toiminnallisia menetelmiä käytettäessä oppimisprosessi tapahtuu oppijan 

kokemusten ja pohdintojen kautta. Toiminnallinen oppimisprosessi pitää 

yleensä sisällään tutustumisen, tavoitteiden asettamisen, lämmittelyn, har-

joitteiden toteuttamisen sekä purun. Opetus- tai opastustilanteen alussa 

ryhmän vetäjän ja ryhmän jäsenten on hyvä esittäytyä. Ennakko- ja epä-

luulot vähentyvät, kun ryhmän vetäjä esittäytyy ja kertoo taustastaan jota-

kin. Ryhmän jäsenten esittäytymisen myötä kaikki oppijat tulevat näh-

dyiksi ja kuulluiksi, jolloin kynnys vuorovaikuttamiseen madaltuu. Tavoit-

teet on hyvä tuoda esille ennen varsinaista opetus- tai opastustilannetta. 

Tavoitteista sopiminen selventää toimintaa ja siten helpottaa siihen sitou-

tumista. Lämmittelyssä oppija saadaan irti aikaisemmasta tilanteestaan ja 

ajatuksistaan, esim. välitunnista. Lämmittely kannattaa tehdä huolellisesti, 

jotta toiminnalliset menetelmät onnistuisivat. Lämmittelyssä voidaan käyt-

tää erilaisia työtapoja, kuten ryhmäkeskusteluita, mielikuvaharjoituksia, 

pelejä tai leikkejä. Myös oppijan oman kokemusmaailman huomioiminen 

esimerkiksi kyselemällä on tehokas tapa saada oppija läsnä olevaksi. Toi-

minnallisten harjoitteiden jälkeen käsitelty asia tai tehtävä puretaan ja ana-

lysoidaan. Kokemusten ja ajatusten purun kautta oppija tutustuu oman ko-

kemusmaailmansa lisäksi myös toisten kokemuksiin ja näkemyksiin. 

(Opinpaja 2011; Leskinen 2009, 17–18) 

 

Sekä kouluopastukseen että näyttelyopastukseen sisällytettiin toiminnalli-

sia menetelmiä. Kouluopastuksessa toiminnallisuutta korostetaan koko 

opastuksen ajan aktiivisen opastuksen keinoin. Opastus aktivoi oppilaita 

vuorovaikutuksen ja kyselevän otteen kautta. Kyselevän otteen kautta op-

pilaiden omia kokemuksia pystytään hyödyntämään ja siten edistämään 

oppimista. Opastuksessa on myös ryhmäkeskusteluita ja pohdintatehtäviä. 

Teoriaosuuden lisäksi kouluopastus pitää sisällään toiminnallisen pelin. 

Seitsemisen lumo -pelissä oppilaat pääsevät virtuaaliselle retkelle Seitse-

misen kansallispuistoon. Pelin nimi juontuu luonnon monimuotoisuuden 

termistä. Pelissä oppilaat liikkuvat kuvitteellisesti Seitsemisessä ja pohti-

vat vastauksia kysymyksiin ryhmissä. Eniten pisteitä kerännyt ryhmä voit-

taa. Kysymykset ideoitiin niin, että ne ryhmittyvät virtuaalisen retken koh-

teiden mukaan. Peli alkaa eväiden pakkaamisella. Tavoitteena on pakata 

eväät niin, että syntyy mahdollisimman vähän roskia. Varsinainen retki al-

kaa Seitsemisen luontokeskukselta, jossa pohditaan, miten ryhmät varmis-

tavat, ettei retkeily häiritse luontoa. Seuraavaksi matka vie Seitsemishar-

julle miettimään, miten entistä talousmetsää voidaan vauhdittaa kehitty-

mään luonnontilaisemmaksi. Seitsemisharjulta retkeillään Kirkaslammelle, 

jonka äärellä pohditaan soiden ennallistamista. Multiharjulla vertaillaan ta-

lousmetsän ja vanhan metsän eroja sekä tunnistetaan liito-oravan papanoi-

ta. Multiharjulta matka huipentuu Soljastensuolle, jossa oppilaat pääsevät 

miettimään, miksi soiden suojelu ja ennallistaminen on tärkeää. Kaikki pe-

lin kysymykset suunniteltiin niin, että ne edistävät luonnon monimuotoi-

suuden suojelun ymmärtämistä sekä oman toiminnan vaikutuksen hahmot-

tamista. 
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Metsän siimes -näyttelyn opastus tarjoaa tietoa vanhan metsän kiertoku-

lusta, lajistosta sekä vanhan metsän erityispiirteistä. Näyttelyopastus 

suunniteltiin näyttelyrakenteiden mukaan loogiseksi ja selkeäksi kokonai-

suudeksi. Opastus rakentuu näyttelyn kiertämisestä oppaan johdolla ja 

opastukseen liittyvistä tehtävistä. Kierroksella käsitellään vanhan metsän 

ominaispiirteitä, metsän uudistumista metsäpalon myötä, lahopuun merki-

tystä sekä haavan tärkeyttä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kierrok-

sen jälkeen oppilaat pääsevät tekemään tehtäviä. Tehtävät tehdään luonto-

luokassa, joka on pieni luokkatila näyttelytilojen yhteydessä. Tehtävä-

osuus vastaa toiminnallisuuden tarpeeseen aktivoimalla oppilaita tiedon 

etsintään ja pohdintaan. Tehtävälomakkeessa on viisi tehtävää, jotka pe-

rustuvat näyttelykierroksella käsiteltyihin asioihin. Tehtävissä oppilaat 

pääsevät käyttämään myös hieman aisteja, sillä viimeisenä tehtävänä on 

tunnistaa metsässä eläviä lajeja ääninäytteiden perusteella. Ääninäytteet 

kuuluvat luontoluokan varustukseen. Metsän siimes -näyttelyopastusta on 

mahdollista vetää ilman tehtäväosuutta, jolloin opastus soveltuu hyvin 

myös aikuisryhmille. 

7.4.2 Visuaalisuus 

Kouluopastuksessa käytettävä opastusmateriaali suunniteltiin ja toteutet-

tiin visuaalisella otteella. Suunnittelussa yhtenä tavoitteena oli karkottaa 

oppilaiden mahdollinen tylsistyminen käyttämällä innostavaa ja mielen-

kiintoa ylläpitävää otetta opastuksessa. Vaikka opastuksen onnistuminen 

riippuu paljon oppaan esiintymis- ja vuorovaikutustaidoista, on laaduk-

kaalla opastusmateriaalillakin tärkeä merkitys. Diasarjassa on runsaasti 

kuvia, sillä kuvat nähtiin tärkeänä havainnollistamisen keinona. Esimer-

kiksi soiden ennallistaminen saattaa aiheena olla helpommin ymmärrettä-

vissä havainnollistavien kuvien kautta. Myös Seitsemisen kansallispuiston 

karttaa tuodaan runsaasti esille, sillä Seitsemisen tunnettuuden lisäämisen 

ohella se helpottaa havainnollistamaan mm. järjestyssääntöjä ja Seitsemi-

sen lumo -peliä. Opastuksen diat pidettiin mahdollisimman vähäsanaisina, 

jotta niiden seuraaminen olisi helppoa. Myös väritehosteita käytettiin 

luonnon monimuotoisuuden suojelun keinojen ja järjestyssääntöjen ha-

vainnollistamisessa. Vihreällä värillä korostetaan keinoja, joita kehotetaan 

tekemään ja punaisella taas asioita, joita tulisi välttää. Järjestyssääntöjen 

kohdalla vihreällä värillä esitellään sallittuja ja punaisella värillä kielletty-

jä toimia. Lisäksi dioissa hyödynnettiin animaatioita, joiden avulla oppaan 

on helpompi tuoda asioita esille järjestelmällisesti. 

 

Metsän siimes -näyttely on itsessään jo erittäin visuaalinen, joten valmista 

lajitaulu- ja seinäfreskomateriaalia käytettiin hyödyksi opastuksen havain-

nollistamisessa. Koska opastus perustuu jo visuaalisen näyttelyn kiertämi-

selle, opastuksen suunnittelussa nähtiin riittäväksi kiinnittää huomiota laa-

dukkaan ja selkeän tiedon tarjoamiseen valituista aiheista. 
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7.4.3 Muut menetelmät 

Opastuspaketin kohderyhmä huomioon ottaen koettiin, että pienen kilpai-

luasetelman luominen lisää mielenkiintoa ja oppijan aktiivisuutta. Koulu-

opastuksen Seitsemisen lumo -pelin ja näyttelyopastuksen tehtävät kehitet-

tiin pisteytettäviksi tämä näkökulma huomioiden. 

 

Opastuspakettiin sisällytettiin myös hieman lajintunnistusta. Vaikka van 

Matren (1990) mukaan perinteinen lajintuntemus vie mielenkiinnon pois 

itse eliöstä ja sen ominaispiirteistä on lajintuntemus kuitenkin keskeinen 

osa luonnon monimuotoisuuden opiskelua. Opastuspaketissa lajeja tuo-

daan esille sekä kouluopastuksen teoriaosuudessa että Seitsemisen lumo -

pelissä. Teoriaosuudessa esitellään mm. kulokauniasta, joka on riippuvai-

nen metsäpalojen luomasta elinympäristöstä. Sekä Seitsemisen lumo -

pelissä että näyttelyopastuksessa yhtenä tehtävänä on tunnistaa liito-

oravan papanat näytteen perusteella. Näyttelyopastuksessa lajintuntemuk-

sella nähtiin selvästi merkittävämpi rooli, sillä Metsän siimes -näyttely pe-

rustuu suurelta osin eri eliölajien esittelyyn. Lajintuntemusta ei kuitenkaan 

pidetty opastuspaketin tavoitteena, vaan sen avulla tuodaan esille konk-

reettisia esimerkkejä luonnon monimuotoisuudesta ja näin ollen edistetään 

ympäristökasvatuksellisia tavoitteita. Vaateliaiden lajien esittelyllä kerro-

taan monimuotoisen luonnon merkityksestä elinympäristönä ja uhanalais-

ten lajien lyhyellä esittelyllä havainnollistetaan luonnon monimuotoisuu-

den vähenemistä. (Nordström 2004, 117.) 

7.5 Luonnon monimuotoisuus Seitsemisen kansallispuiston kautta 

Luonnon monimuotoisuuden esilletuontia Seitsemisen kansallispuiston 

kautta pidettiin yhtenä opastuspaketin avainkysymyksenä. Opastuspaketti 

rakentuu vahvasti Seitsemisen kansallispuiston tarjoamille esimerkeille. 

Kouluopastuksessa Seitsemistä tuodaan esille metsien ja soiden kautta. 

Opastuksessa kerrotaan Seitsemisessä tehdystä työstä luonnon monimuo-

toisuuden hyväksi. Luonnonsuojelun lisäksi kerrotaan Seitsemisen metsien 

ja soiden ennallistamistyöstä ja käydään läpi ennallistamiskeinoja. Lisäksi 

esitellään järjestyssääntöjä, jotka omalta osaltaan turvaavat luonnon mo-

nimuotoisuutta. 

 

Metsän siimes -näyttely on kiinteä osa Seitsemisen luontokeskusta ja näin 

ollen koko kansallispuistoa, joten näyttelyopastuksessa ei nähty oleellisena 

korostaa Seitsemisen kansallispuistoa. 
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8 TESTAUS JA ARVIOINTI 

Opastuspaketin testausta pidettiin tärkeänä ympäristökasvatuksen arvioin-

nin ja kehittämisen keinona. Kouluopastusta testattiin Viljakkalan koululla 

kahdelle 8.-luokalle. Kouluopastukset pidettiin 14.1.2014 ja ne olivat ajal-

lisesti klo 10.00–10.45 sekä klo 10.50–11.35 ja klo 12.15–13.00. Ensim-

mäisessä opastuksessa oli paikalla 15 oppilasta ja toisessa opastuksessa 12 

oppilasta. 

 

Näyttelyopastusta ei luontokeskuksen rajoitettujen talvikauden aukiolojen 

vuoksi voitu testata. Hyödyllisen testaustilanteen luominen olisi vaatinut 

aidon opastustilanteen. Kouluryhmän saaminen luontokeskukselle talvi-

kaudella ja omalla kustannuksella koettiin sen verran suureksi haasteeksi, 

ettei sitä ollut mielekästä opinnäytetyöprosessin aikataulun puitteissa läh-

teä yrittämään. 

 

Kouluopastuksen testaus tuotti arvokasta tietoa opastuksen toimivuudesta 

ja resurssien riittävyydestä. Ensimmäisen luokan opastuksen kohdalle to-

dettiin, että yksi 45 minuutin oppitunti ei ole ajallisesti riittävä koko mate-

riaalin läpikäymiseen. Oppitunnin alussa kului paljon aikaa oppilaiden 

paikalleen asettautumiseen, rauhoittumiseen ja alkuesittelyihin. Yhden op-

pitunnin aikana ehdittiin käydä teoriaosuus läpi, mutta Seitsemisen lumo -

pelille jäi liian vähän aikaa. Peli jouduttiin keskeyttämään eikä oppilailta 

ehditty kysyä enää palautetta. Opettaja keräsi palautteen kuitenkin seuraa-

vana päivänä, joten se saatiin osaksi opastuksen arviointia. 

 

Toisen 8.-luokan kanssa opastus pystyttiin vetämään kahden oppitunnin 

pituisena, sillä luokalla oli biologian kaksoistunnit lukujärjestyksessä. En-

simmäisellä oppitunnilla käytiin läpi teoriaosuus ja jaettiin ryhmät Seitse-

misen lumo -peliä varten. Toisella tunnilla päästiin heti pelaamaan. Jokai-

seen kysymykseen huomattiin tarpeelliseksi varata riittävästi vastausaikaa. 

Käytännössä vastausaika oli kysymyksestä riippuen noin 14 minuuttia. 

Käytössä olleen ajan ansiosta vastaukset pystyttiin tarkistamaan huolelli-

sesti, joka varmasti osaltaan auttoi asioiden oppimista. Tunnin lopuksi jäi 

sopivasti aikaa vielä lyhyen palautteen keräämiseen. Palaute kerättiin val-

miiksi laadituille palautelomakkeille (liite 5) ja sitä hyödynnettiin opastuk-

sen arvioinnissa. 

 

Opastuspaketin menetelmät todettiin toimiviksi. Kuvien kautta havainnol-

listaminen piti oppilaiden mielenkiintoa yllä hyvin. Tosin luokkahuonei-

den videotykit heijastivat PowerPoint-esityksen melko pienelle kankaalle, 

joka saattoi vähentää jonkin verran opastuksen visuaalisuutta. Oppilailta 

kerätyn palautteen perusteella myös peli koettiin mukavaksi. Testauksen 

aikana kuitenkin havaittiin, että vastausten pisteytys oli hieman epäselvä 

osalle oppilaista. Palautteen mukaan osa käsitellyistä asioista oli oppilaille 

jo tuttuja, sillä kahdeksasluokkalaiset olivat opiskelleet syksyllä biologias-

sa metsä- ja suoasioita. Erityisesti metsien ja soiden peruspiirteet olivat 

tuttuja, mutta soista suurin osa oppilaista kertoi oppineensa lisää. Moni 

kertoi oppineensa uutta myös Seitsemisen kansallispuistosta. 
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Opastuspaketin tavoitteena pidettiin luonnon monimuotoisuuden tärkey-

den ymmärtämistä, oppilaan oman toiminnan lisääntymistä sekä sen mer-

kityksen ymmärtämistä. Oppimistavoitteiden toteutumista kartoitettiin ha-

vainnoimalla oppilaita sekä keräämällä heiltä palautetta. Nuoret suhtautui-

vat koulun ulkopuoliseen oppaaseen kunnioittavasti ja hieman varoen, mi-

kä varmasti herkisti heitä keskittymään paremmin. Kahdeksasluokkalaiset 

eivät kuitenkaan uskaltaneet juuri kertoa mielipiteitään ääneen, jonka 

vuoksi jäi hieman arvailujen varaan, millaisia ajatuksia opastuksen teema 

heissä herätti. Seitsemisen lumo -pelin vastauksista sai hieman käsitystä 

asioiden sisäistämisestä. Kokonaisuudessaan peli pystyttiin vetämään vain 

toiselle luokalle. Neljästä ryhmästä kaksi sai lähes täydet pisteet ja toiset 

kaksi ryhmää sai noin puolet pisteistä. Oppilaat siis hallitsivat opastuksen 

asiat kohtuullisen hyvin. Myös kysymysten vaikeustaso todettiin vastaus-

ten perusteella sopivaksi. Tunnin lopussa kerättiin oppilailta palautetta pa-

lautelomakkeille. Nuorten vastaukset olivat melko lyhyitä ja jäivät siksi 

liian suppeiksi, jotta niistä olisi voinut tehdä laajempia johtopäätöksiä op-

pimistavoitteiden toteutumisesta. Kaikki palautteet olivat positiivisia ja 

niistä sai yleisvaikutelman, että opastuksesta pidettiin. Palautteiden perus-

teella pystyi myös huomaamaan, että oppilaat hallitsivat asioita eritasoi-

sesti. Osalle asiat olivat ennestään tuttuja ja osa kertoi, että kaikki tieto oli 

uutta. Koska Viljakkalan koululla oli käsitelty metsä- ja suoasioita syksyl-

lä, olisi asioiden teoriassa pitänyt olla kaikille tuttuja. Käytännössä hajon-

taa kuitenkin aina on, jonka vuoksi opastus oli varmasti osalle oppilaista 

hyvää kertausta. 

 

Kattava oppimistavoitteiden arviointi on mahdollista pitkäjaksoisen testa-

uksen, laajemman palautekyselyn ja etenkin oppilaiden seurannan kautta. 

Oppimistavoitteita pystyy erityisesti arvioimaan opettaja, joka työskente-

lee oppilaiden kanssa pitkään ja voi siten havainnoida ja arvioida oppimis-

ta. Ulkopuolisen oppaan on yhden opastuksen perusteella vaikea ottaa ko-

konaisvaltaisesti kantaa oppimistavoitteiden toteutumiseen. Koska opastus 

suunniteltiin ympäristökasvatusmallien ja opetussuunnitelman mukaisesti, 

tuki se opettajan tekemää opetustyötä kuitenkin hyvin. 

 

Opettajalta saadussa palautteessa kiitosta sai kattava alkuesittely, runsaat 

esimerkit sekä opastuksen kyselevä ote. Etenkin kysyminen viittaamalla 

esimerkiksi ”kuinka moni on joskus heittänyt roskan maahan?” sai hyvää 

palautetta. Kahdeksasluokkalaiset eivät kovin mielellään vastanneet ky-

symyksiin omin sanoin, mutta viittaamalla vastaaminen onnistui hyvin. 

Opettaja myös totesi, ettei tunnin alussa kannata tehdä oppilaille nimikier-

rosta, kun kyseessä on yksittäinen oppitunti. Nimet jäävät harvoin heti 

mieleen ja nimikierros vie vaan turhaan aikaa. Nimikierroksen tarkoituk-

sena oli opastuksessa aktivoida oppilaita osallistumaan tuntiin antamalla 

jokaiselle lyhyt puheenvuoro. Nimikierroksella oppilaita pyydettiin nimen 

lisäksi kertomaan, ovatko he koskaan käyneet Seitsemisen kansallispuis-

tossa. Nimikierros vedettiin vain ensimmäiselle luokalle, eikä sillä huo-

mattu olevan vaikutusta oppilaiden aktiivisuuteen. Oppilaat vastasivat ni-

mikierrokseen melko nuivasti. Toiselle ryhmälle nimikierrosta ei enää ve-

detty ja osallistuminen oli samantasoista kuin ensimmäiselläkin ryhmällä. 
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Opettajan palautteessa tuli esille myös hyviä kehitysehdotuksia. Soiden 

ennallistamisen esittelyssä voisi kertoa ennallistamistyön perustuvan van-

hoihin karttoihin ja ilmakuviin. Lisäksi karttaa voisi hyödyntää järjestys-

säännöistä ja etenkin puiston rajoitusosista kerrottaessa. Kaiken kaikkiaan 

opettaja vaikutti tyytyväiseltä ja kertoi tällaisen toiminnan tuovan uusia 

näkökulmia omaankin opetukseen. 

 

Kouluopastuksen testaus tarjosi hyvää käytännön tietoa myös kohderyh-

mästä eli perusopetuksen yläluokkalaisista. Kahdeksasluokkalaiset eivät 

lukuisista yrityksistä huolimatta osallistuneet tuntiin kovin aktiivisesti. 

Opastus sisälsi runsaasti kysymyksiä, ryhmäpohdintoja ja keskusteluja, 

mutta käytännössä oppilaiden aktiivisuus jäi vähäiseksi. Opettajalta saa-

dun palautteen yhteydessä tuli esille, että ainakin tutkitussa koulussa kah-

deksasluokkalaiset eivät ole kovin aktiivisia. Seitsemäsluokkalaiset ja yh-

deksäsluokkalaiset osallistuvat tunteihin opettajan mukaan paremmin. 
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9 KEHITTÄMINEN 

Testauksessa saadun kokemuksen ja palautteen perusteella opastuspakettia 

pystyttiin kouluopastuksen osalta kehittämään. Näyttelyopastuksen käyt-

töönotto näyttää, onko kehittämiselle tarvetta. 

 

Kouluopastukseen varatun ajan huomattiin olevan riittämätön. Opastuksen 

todettiin tarvitsevan toteutuakseen kaksi 45 minuutin oppituntia. Vaikka 

suunnittelussa pyrittiin toimeksiantajan toiveen mukaisesti yhden oppitun-

nin pituiseen opastukseen, ei suunnitteluvaiheessa kyetty riittävästi huo-

mioimaan ajan kulumista mm. alkuesittelyihin ja oppilaiden aktivoimi-

seen. Jos opastuksen olisi jättänyt yhden oppitunnin pituiseksi, olisivat 

ympäristökasvatukselliset tavoitteet kärsineet huomattavasti. Opastuspake-

tin suunnittelussa toiminnalliset menetelmät todettiin tärkeiksi ympäristö-

kasvatuksen menetelmiksi. Opastuksen lyhentäminen yhteen oppituntiin 

olisi käytännössä tarkoittanut Seitsemisen lumo -pelin jättämistä pois 

opastuksesta, joka olisi tehnyt siitä liian luentomaisen ja vähentänyt toi-

minnallisuutta. Yhteisymmärryksessä toimeksiantajan kanssa opastuspa-

ketti päätettiin lopulta suunnitella kahden oppitunnin mittaiseksi. 

 

Kouluopastusta hiottiin saadun palautteen perusteella. Menetelmiä ei muu-

tettu oleellisesti, sillä ne koettiin toimiviksi. Nimikierrosta ei opastuksessa 

ohjeisteta enää vetämään, sillä se ei toiminut kohderyhmälle tarkoituksen 

mukaisesti. Nimikierroksen vetämistä voi toki harkita aina tapauskohtai-

sesti. Testauksen perusteella PowerPoint-esitystä muokattiin vielä hieman 

selkeämpään suuntaan. Soiden ennallistamisen yhteyteen lisättiin vanha 

ilmakuva Seitsemisestä. Ilmakuvalla havainnollistetaan ennallistamisen 

perustumista karttoihin ja ilmakuviin, jotka on otettu ennen ojitusta. Li-

säksi Seitsemisen kartta lisättiin järjestyssääntöjen yhteyteen, muutamia 

kysymyksiä muokattiin viittaamalla vastattaviksi, yksittäisten diojen sisäl-

töä sekä järjestystä hieman muokattiin sekä Seitsemisen lumo -pelin pis-

teytystä selkiytettiin. Oppilaat myös kysyivät, mitä pelissä voi voittaa. 

Myös yhdessä palautteessa ehdotettiin jotakin pientä palkintoa voittaja-

ryhmälle. Jatkossa pelissä parhaiten menestyneen ryhmän voisi jotenkin 

palkita, sillä se saattaisi kannustaa oppilaita panostamaan vielä enemmän 

vastauksiin ja lisätä opastuksen kokemista positiivisena. 
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessi alkoi marraskuussa 2013 suunnitelmaseminaarilla, 

viitekehyksen kokoamisella ja luovuuden virittelyllä. Työ valmistui kol-

men kuukauden aikana, jonka voi todeta olleen sopiva aikataulu.  

 

Viitekehyksen kokoamiseen käytettiin runsaasti aikaa. Perehtyminen mui-

hin toiminnallisiin opinnäytetöihin ja ohjeistuksiin toi käsityksen, että teo-

riapohja kannattaa luoda huolellisesti. Viitekehystä koottaessa eteen tuli 

kuitenkin usein rajauksen ongelma. Ympäristökasvatusmateriaalia löytyi 

runsaasti, samoin kuin luonnon monimuotoisuuteen ja Seitsemisen kansal-

lispuistoon liittyvää materiaalia. Käytettävän materiaalin osalta jouduttiin 

tekemään paljon karsintaa, jotta tietopohja olisi luotettava ja kokonaisuus 

pysyisi selkeänä. 

 

Haasteita tuotti myös pedagogisen näkökulman rajaaminen. Etenkin kou-

lulla tapahtuvan opastuksen osalta pedagogisen rajan vetäminen oli hanka-

laa. Kouluopastuksen vetäminen vaatii pedagogisia taitoja, jonka vuoksi 

ympäristökasvatuksen ja opetuksen raja välillä hämärtyi. Opinnäytetyö-

prosessissa oli johdonmukaisesti ajateltava työn rajautuvan ympäristökas-

vatukseen, mutta hyödyntävän pedagogisia menetelmiä. 

 

Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä käytettiin toimeksiantajan haastat-

telua, Webropol-kyselyä biologian opettajille sekä kouluopastuksen testa-

usta. Toimeksiantajan haastatteleminen oli hyödyllistä, sillä haastattelu 

tarjosi toiveiden lisäksi myös hyviä käytännön vinkkejä opastuspaketin 

suunnitteluun. Myös biologian opettajia olisi kannattanut haastatella Web-

ropol-kyselyn lähettämisen sijaan. Kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, 

jonka vuoksi kyselystä ei saatu luotettavaa tulosta. Luultavasti jo muuta-

man laadukkaan teemahaastattelun myötä olisi opinnäytetyöhön saatu hy-

vää tutkimusmateriaalia. Työ ei kuitenkaan perustunut ainoastaan Webro-

pol-kyselylle, joten kyselyn epäonnistuminen ei merkittävästi vaikuttanut 

opinnäytetyöprosessin onnistumiseen. 

 

Luonnon monimuotoisuus opastuspaketin teemana tuotti myös hieman 

haasteita. Alun perin tarkoituksena oli tuoda luonnon monimuotoisuutta 

esille Seitsemisen kansallispuiston metsien, soiden ja perinnebiotooppien 

kautta. Suunnitteluvaiheessa kuitenkin todettiin, että rajalliseen aikaan ei 

mahdu kaikki suunnitellut teemat. Metsät ja suot kuuluvat kiinteästi pe-

rusopetuksen biologian opetussuunnitelmiin, joten perinnebiotoopit päätet-

tiin jättää opastuksen ulkopuolelle. Vaikka aikaa olisi ollutkin enemmän 

käytettävissä, ajateltiin myös, että tieto on annosteltava sopivan kokoisina 

annoksina. Kolmessa teemassa olisi saattanut olla oppilaille liikaa sisäis-

tettävää. 

 

Opinnäytetyö eteni suunnittelun, testauksen, arvioinnin ja kehittämisen 

kautta. Vaiheittainen tarkastelu sopi työn luonteeseen hyvin. Suunnittelu-

vaihe oli selkeästi opinnäytetyön työllistävin vaihe. Suunnittelussa piti ot-

taa huomioon useita asioita samanaikaisesti, pohtia jokaista valintaa tar-

kasti, soveltaa ympäristökasvatusmalleja sekä perustella valinnat huolelli-
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sesti. Perustelujen ja rationaalisen pohdinnan lisäksi suunnittelutyössä piti 

olla luova. Uuden opastusmateriaalin suunnittelussa tuli ajoittain tutuksi 

ns. luomisen tuska. Toisinaan materiaalia syntyi yllättävänkin tehokkaasti, 

ja välillä saattoi mennä päiviä, ettei syntynyt mitään. Myös opastuksen ra-

jallinen kesto vaikeutti menetelmien luovaa ideointia ja suunnittelua. 

Suunnitteluvaiheen ajatustyön lisäksi yllättävän paljon aikaa kului myös 

materiaalin luomisen tekniseen puoleen. 

 

Tutkimusmenetelmistä kouluopastuksen testaus oli opinnäytetyön kannal-

ta hedelmällinen, sillä suunnitteluvaiheen tuloksena syntyneet menetelmät 

joutuivat koetukselle käytännössä. Testauksessa tuli esille asioita, joita ei 

pystytty etukäteen juuri ennakoimaan. Vaikka kouluopastusta treenattiin 

ajan riittävyyden takaamiseksi, oli aito opastustilanne kuitenkin aivan eri-

lainen. Ilman testausta myös arviointi ja kehittäminen olisivat jääneet ar-

vailun tasolle. Testaustilanteeseen valmistautuminen oli melko työlästä, 

sillä testaustilanteesta haluttiin mahdollisimman opettavainen niin oppilai-

den kuin opinnäytetyöntekijän kannalta. Ehdoton voimavara testaustilan-

teen vetämisessä oli koko Viljakkalan koulun ja etenkin biologian opetta-

jan kannustava suhtautuminen ulkopuolisen pitämään opastukseen. Esi-

merkiksi kun havaittiin, että yksi oppitunti ei riittänyt opastukseen, tarjosi 

opettaja heti mahdollisuutta seuraavan opastuksen vetämiseen kahden op-

pitunnin pituisena. Lisäksi opettaja keräsi palautteen ensimmäiseltä ryh-

mältä jälkikäteen ja toimitti sen postitse opinnäytetyöntekijälle. Opettaja 

myös antoi oma-aloitteisesti rakentavaa palautetta, josta oli kouluopastuk-

sen arvioinnin ja kehittämisen kannalta suurta hyötyä. 

 

Koko opastuspaketin testaus olisi ollut opinnäytetyöprosessin kannalta pa-

ras vaihtoehto. Testaamalla koko opastuspakettia olisi saatu laajempaa tie-

toa ympäristökasvatuksen onnistumisesta. Valitettavasti testaaminen näyt-

telyopastuksen osalta ei ollut olosuhteista riippuen mahdollista. Testaa-

matta jäämisen vuoksi näyttelyopastus jäi työssä kouluopastuksen varjoon. 

Myöskään näyttelyopastuksen arviointia ja kehittämistä ei voitu opinnäy-

tetyön puitteissa suorittaa. Toisaalta opastuspaketin täydellinen testaami-

nen olisi onnistunut vain, jos työssä olisi ollut mahdollista käyttää muuta-

maa testiluokkaa, joille olisi vedetty sekä kouluopastus että näyttelyopas-

tus. Tällaisen testitilanteen luominen olisi vaatinut niin paljon laajempaa 

organisointia, suunnittelua ja arviointia, etteivät opinnäytetyön puitteet 

olisi riittäneet. Lisäksi olisi luultavasti tuottanut vaikeuksia löytää riittä-

västi kouluja, joilla olisi ollut resursseja vierailla Seitsemisen kansallis-

puistossa opinnäytetyön aikataulun mukaisesti. Seitsemisen luontokeskuk-

sen henkilökunnalla on kuitenkin jatkossa mahdollisuus testata ja kehittää 

opastuspakettia haluamaansa suuntaan. Esimerkiksi toiminnallisen maas-

to-opastusmateriaalin luominen voisi olla järkevää, jolloin opastuspaket-

tiin kuuluisivat kouluopastus, näyttelyopastus luontokeskuksella sekä 

luontoretki. Tällöin opastuspaketti sisältäisi selkeämmin kaikki J. A. Pal-

merin määrittelemät hyvän ympäristökasvatuksen piirteet: oppimista ym-

päristöstä, oppimista ympäristössä sekä toimintaa ympäristön puolesta. 

 

Tavoitteet ja resurssit huomioon ottaen opastusmateriaalin suunnittelussa 

onnistuttiin hyvin. Erityisesti opastusmateriaalin visuaalisuus onnistui kii-
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tettävästi. Suunnittelutyöllä ei kuitenkaan päästy niin luovaan lopputulok-

seen, kuin alun perin tavoiteltiin. Monet rajoittavat tekijät, kuten ajalliset 

ja taloudelliset resurssit sekä haasteellinen kohderyhmä rajasivat useita 

menetelmiä opastuspaketista pois. Kouluopastuksen osalta menetelmät 

kuitenkin todettiin toimiviksi, joten lopputulokseen voi olla tyytyväinen. 

 

Toimeksiantajan esittämät toiveet pystyttiin huomioimaan opastuspaketin 

suunnittelussa kattavasti. Opastuspaketissa käytettiin toiminnallisia mene-

telmiä ja Seitsemisen kansallispuistoa tuotiin esille enemmän kokonai-

suuksien kautta. Liian yksityiskohtainen tieto, kuten kävijämäärät jätettiin 

opastuspaketista pois. Myös Metsähallituksen roolia tuotiin esille heti kou-

luopastuksen alussa. Lisäksi näyttelyopastuksessa hyödynnettiin luonto-

luokkaa ja sen tarpeistoa. 

 

Suunniteltu opastusmateriaali noudattaa yhtenäistä linjaa Seitsemisen 

muiden opastuspakettien kanssa. Materiaalin muotoiluihin ja jäsentelyyn 

otettiin mallia aikaisemmista opastuspaketeista. Lähinnä tarvittavan vä-

lineistön mainitseminen, tekstin jäsentyminen aiheen mukaan sekä lähtei-

den merkitseminen tehtiin mallin pohjalta. Mitään virallista kaavaa opas-

tusmateriaalin muotoilulle ei kuitenkaan ole käytössä, joten muotoiluissa 

sai käyttää melko vapaita käsiä. 

 

Opastuspaketin käyttöönottoa on suunniteltu jo tulevalle keväälle, mutta 

viimeistään syksylle. Opinnäytetyöntekijä tulee itse tulevassa työssään 

Seitsemisen luontokeskuksella vetämään opastusta. Tietoisuus opastuspa-

ketin konkreettisesta käyttöönotosta teki opinnäytetyöprosessista kriitti-

semmän ja sitä kautta luultavasti hieman raskaamman. Lopputuloksen 

kannalta sillä saattoi kuitenkin olla positiivista vaikutusta. 

 

Opastuspaketin käytön määrästä on vielä vaikea tehdä tarkkoja arvioita, 

sillä siihen vaikuttavat luontokeskuksen resurssit, jotka saattavat vaihdella 

vuosittain. Opastuspaketti suunniteltiin kuitenkin niin, että sen sisäistämi-

nen on helppoa eikä vaadi esimerkiksi koulutusta. Tämän vuoksi opastus-

paketin käyttäminen myös tulevaisuudessa on täysin mahdollista. 

 

Vaikka opastuspaketilla oli kunnianhimoinen tavoite saada nuoret ymmär-

tämään luonnon monimuotoisuutta ja sen tärkeyttä ja toimimaan sen puo-

lesta, ei nuorten ympäristökasvatus perustu vain yhden ulkopuolisen op-

paan työhön. Parhaimmillaan yksittäinen opastus on täydentävä osa kou-

lun laajempaa ympäristökasvatustyötä. Tällöin ulkopuolisen oppaan vie-

railu antaa nuorille uusia näkökulmia, syventää jo opittua tietoa ja tarjoaa 

käytännön esimerkkejä koulun ulkopuolelta. 

 

Opastuspaketti tarjoaa lopulta vain materiaalin opastuksiin. Ympäristö-

kasvatuksen onnistumiseen vaikuttaa myös moni muu asia. Esimerkiksi 

oppaan esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä joustavuus korostuvat 

opastuksien vetämisessä. Vaikka esitysrunko ja käytössä oleva materiaali 

olisivat hyviä, ei se vielä takaa onnistumista. Myös koulut ovat erilaisia, 

opettajat ovat erilaisia ja varsinkin oppilaat ovat erilaisia. Vaikka kaiken 

huomioon ottaminen ei ole mahdollista, kannattaa siihen silti pyrkiä. 
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Opastusmateriaali kouluopastukseen 

 

Tarvikkeet: PowerPoint-tiedosto, liito-oravan papananäyte, vastauspaperia, palkinto 

 

DIA 1 

 
 

Esittele itsesi ja aihe. Kerro miksi olet saapunut koululle pitämään opastusta.  

 

DIA 2 

 
 

Kysy: Kuinka moni on käynyt Seitsemisen kansallispuistossa? 

 

Seitsemisen kansallispuisto on Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen hallin-

noima ja hoitama alue. Metsähallitus hallinnoi kaikkia valtion mailla sijaitsevia luon-

nonsuojelualueita. Kansallispuisto palvelee luonnonsuojelutehtävänsä lisäksi retkeilijöi-

tä, koululaisia ja luontoharrastajia. Seitseminen soveltuu hyvin päiväretkeilyyn tai muu-

taman päivän vaelluskohteeksi. 

  

Seitsemisen kansallispuisto on perustettu vuonna 1982. Pinta-alaltaan puisto on noin 45 

neliökilometriä eli 4500 hehtaaria. Seitsemisessä on merkittyjä reittejä yhteensä noin 60 

kilometriä. Seitsemisen kansallispuisto on eteläisen Suomenselän jylhää vedenjakaja-

seutua. Maiseman muodostavat kangasmetsät, harjut, suot ja kulttuurimaisemat. Suosit-

tuja käyntikohteita Seitsemisessä ovat mm. Multiharjun aarniometsä, Koveron perinne-

tila sekä Soljastensuo. Näytä kohteita kartasta. 
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DIA 3 

 
 

Kysy: Mitä luonnon monimuotoisuus on? Mitä kaikkea siihen kuuluu? 

 

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elävässä luonnossa ja eliöissä tapah-

tuvaa vaihtelua. Luonnon monimuotoisuuden synonyymi on biodiversiteetti. Luonnon 

monimuotoisuuteen voidaan nähdä kuuluvaksi eri lajien runsas esiintyminen, lajin si-

säinen geneettinen vaihtelu sekä elinympäristöjen monimuotoisuus. Monimuotoinen 

luonto on ekosysteemin toiminnan perusta. 

 

DIA 4 

 
 

Kysy: Miksi luonto köyhtyy?  

 

Kysy: Mikä tekijä vaikuttaa nykyään erityisen paljon luonnon köyhtymiseen? 

 

Lajeja on syntynyt ja kuollut sukupuuttoon koko eliökunnan historian ajan. Ihmisen 

toiminnan myötä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on kuitenkin nopeutunut 

huomattavasti luonnontilaiseen kehitykseen verrattuna. Arvioiden mukaan ihmistoimin-

nan myötä lajeja katoaa 100–1000 kertaa nopeammin kuin luontaisessa kehityksessä. 

 

Ihminen käyttää maata yhä voimakkaammin. Rakentaminen, maanviljely ja metsien 

käyttö vaikuttavat laajoihin maa-aloihin, jolloin elinympäristöjä tuhoutuu ja pirstoutuu. 

Ilman, veden ja maaperän saastuminen vaikuttaa suoraan lajien elinympäristöihin. Esi-

merkiksi naava ja luppo reagoivat herkästi ilmansaasteisiin. 
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Luonnonvarojen kestämätön käyttö, kuten liiallinen kalastus, metsästys tai metsien hak-

kuut voivat hävittää kalavarojen, riistan tai metsän uusiutumiskyvyn. 

 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka eivät esiinny alueella luontaisesti, vaan ne ovat levinneet 

luontoon ihmisen tahattomalla tai tahallisella toiminnalla. Luontaisesti levittyvät lajit 

eivät yleensä aiheuta suuria muutoksia alkuperäisessä lajistossa, mutta vierasperäisillä 

lajeilla saattaa olla suuriakin vaikutuksia. Vieraslajeilla ei yleensä ole uusilla alueilla 

luontaisia kilpailijoita, jonka takia ne syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. 

 

Kysy: Mitä vieraslajeja Suomen luontoon on levinnyt? 

Suomessa vieraslajeja ovat esim. lupiini, jättiputki, jättipalsami ja minkki. 

 

Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita eliölajeille, sillä ne eivät välttämättä sopeudu muut-

tuviin elinolosuhteisiin. 

 

DIA 5 

 
 

Seitsemisen kansallispuisto on luonnonsuojelualue, jonka tehtävänä on turvata luonnon 

monimuotoisuus. Alueella ei tehdä mitään luontoa heikentävää toimintaa. 

 

Ennallistamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään käynnistämään ihmistoiminnan 

vuoksi muuttuneen luonnon palautuminen kohti luonnontilaa. Ennallistamalla metsiä 

vauhditetaan metsien kehittymistä luonnontilaisemmiksi. Soita ennallistamalla pyritään 

korjaamaan ojitusten aiheuttamia muutoksia suoluonnossa. 
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DIA 6 

 
 

Kysy: Miksi metsät eivät ole nykyisin kovin monimuotoisia? 

 

Metsien monimuotoisuus on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Varsinkin Etelä-

Suomen metsistä valtaosa on talouskäytössä. Talousmetsien lisääntyminen ja vanhojen 

metsien häviäminen on johtanut metsien yksipuolistumiseen. Metsät ovat ikärakenteel-

taan usein yksipuolisia ja talousmetsissä saattaa kasvaa vain yhtä tai kahta puulajia. 

 

Lahopuun väheneminen on tavallisin syy metsien monimuotoisuuden köyhtymiseen. 

Suomen metsissä on keskimäärin 5,4 kuutiota kuollutta puuta hehtaarilla. Vanhoissa 

metsissä määrä on 20–120 kuutiota hehtaarilla. Lahopuusta riippuvaisia eliöitä on run-

saasti, joista suurin osa on hyönteisiä. 

 

Metsäpalot ovat osa metsien luontaista kiertokulkua eli sukkessiota. Nykyään metsäpa-

lot sammutetaan tehokkaasti. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää suojella etenkin luonnontilaisia met-

siä. 

 

DIA 7 

 
 

Metsäpalot ovat olennainen osa metsien luontaista uudistumista. Samalla kun vanhaa 

puustoa palaa ja vioittuu, palo uudistaa metsää luoden tilaa uusille taimille. Monet lajit 

hyötyvät metsäpalosta ja osalle lajeista palanut maa ja puuaines ovat elintärkeitä.  
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Kulokauniaisen kuva esiin. 

 

Esimerkiksi kulokauniainen on metsäpalosta riippuvainen, sillä se lisääntyy palaneissa 

kannoissa ja pystypuissa. Kulokauniainen löytää paloalueelle vatsassa sijaitsevan infra-

puna-aistimensa avulla. 

 

Kysy: Tietääkö kukaan, miksi tätä merkkiä metsäpalosta kutsutaan? 

Kysy: Mistä suunnasta palo on luultavammin tähän puuhun tullut? 

 

Palokoro on merkki aikanaan riehuneesta metsäpalosta. Palokoro syntyy yleensä tulen 

vastakkaiselle puolelle, kun liekit kiertävät rungon ja yhtyvät taas rungon toisella puo-

lella. Yhtymiskohdassa liekin kuumuus polttaa kaarna- ja nilakerroksen ja jättää näky-

viin kuolleen puuaineksen. 

 

DIA 8 

 
 

Seitsemisessä erityisen monimuotoinen alue on Multiharjun aarniometsä. Multiharjun 

aarniometsää on suojeltu vuodesta 1910 lähtien. Alueella on runsaasti lahopuuta, jonka 

vuoksi siellä viihtyy monet muualla harvinaistuneet lajit. Multiharjulla viihtyy erityises-

ti kolopesijät, kuten varpuspöllö, viirupöllö, pohjantikka ja pikkusieppo. Aarniometsä 

tarjoaa myös monelle harvinaisella hyönteiselle elinympäristön. 

 

Seitsemisessä on lisäksi perustettu rajoitusosia vanhojen metsien alueille. Pakkulakan-

kaalla ja Multiharjulla polulta poikkeaminen on kielletty ympäri vuoden. Tällä pyritään 

estämään maaston liiallinen kuluminen. 

 

Kerro, että rajoitusosiin tutustutaan kartan avulla hetken kuluttua tarkemmin. 

 

Seitsemisessä on tehty ennallistamistoimenpiteitä metsille. Ennallistamispoltolla tarkoi-

tetaan metsäpalon kaltaisen palamisen tavoittelua, mutta ennallistamispoltot tehdään 

hyvin suunnitelmallisesti vain tietylle alueelle. Ennallistamispoltoilla pyritään luomaan 

elinolosuhteita lajeille, jotka ovat riippuvaisia palaneesta ja kuolleesta puusta. Ennallis-

tamispolttojen myötä puulajisto yleensä monipuolistuu. Polttojen jälkeen puusto on eri-

ikäistä, sillä osa siitä jää henkiin, osa kuolee heti ja osa myöhemmin. 

 

Lahopuuta voidaan metsissä lisätä esimerkiksi kaulaamalla puita pystyyn, eli kuorimalla 

osa elävän puun kuoresta pois. Kaulauksen myötä ravinteet eivät kulkeudu juuriston ja  
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oksiston välillä, jolloin puu kuolee muutamassa vuodessa. Lahopuuta voidaan lisätä 

myös kaatamalla puita maahan. 

 

Pienaukotus on ennallistamistoimenpide, jota käytetään erityisesti melko nuorissa ja 

yksipuolisissa havumetsissä. Pienaukotuksella metsään luodaan muutaman aarin kokoi-

sia aukkoja kaatamalla havupuustoa. Pienaukotus luo uusia elinympäristöjä erityisesti 

lehtipuille ja lisää metsän eri-ikäisyyttä. 

 

DIA 9 

 
 

Suomea ei turhaan kutsuta suomaaksi. Kolmannes maamme pinta-alasta on ollut alun 

perin suota. Suopinta-alasta on kuitenkin hävitetty suuri osa. Turpeennosto energiantuo-

tantoon ja ojitus ovat isoimmat syyt suoluonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. 

 

Soiden väheneminen on johtanut suoluontotyyppien ja suolajien harvinaistumiseen. 

Puolet suoluontotyypeistä on Suomessa uhanalaisia. Suoluontotyypeistä etenkin letot 

ovat uhanalaisia, sillä niitä on runsasravinteisuutensa vuoksi ahnaimmin valjastettu vil-

jely- ja metsämaiksi. Soiden suojelu on tärkeää, sillä soilla elää oma karuihin olosuhtei-

siin erikoistunut lajistonsa. 

 

DIA 10 

 
 

Energiantuotannossa suosta nostetaan turvetta, jonka myötä suoekosysteemi tuhoutuu 

lopullisesti. Turpeenotossa suo kuivatetaan ja siitä poistetaan useiden metrien paksuinen  
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turvekerros. Turpeenoton jälkeen suo yleensä metsitetään tai niistä kehitetään monimuo-

toisia kosteikkoja. 

 

Kuvassa Vapon turpeennostoalue. 

 

Kysy: Osaako kukaan arvioida paljonko luonnontilaisen suon turvekerros kasvaa pak-

suutta vuosittain? 

 

Suomessa turvetta muodostuu soilla keskimäärin noin 0,5 millimetriä vuodessa. 

 

DIA 11 

 
Ojitettua (etualalla) ja ojittamatonta suota. 

 

Soiden ojittaminen viljely- ja metsämaiksi on ollut yleistä etenkin 1950–70-luvuilla. 

Ojitus muuttaa suon vesitaloutta niin, että suokasvillisuus häviää ja turpeenmuodostus 

loppuu. Metsälajit korvaavat alkuperäiset suolajit ja soille tyypillinen avoimuus usein 

häviää. 

 

DIA 12 

 
 

Ojitettuja soita voidaan kuitenkin palauttaa luonnontilaan ennallistamalla. 

 

Kysy: Miten soita voidaan ennallistaa? 
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Oleellista ennallistamisessa on palauttaa suolle luontainen vesitalous. Aikoinaan kaive-

tut ojat tukitaan ja tarpeen vaatiessa rakennetaan patoja. Usein on tarpeellista myös 

poistaa puustoa, jotta haihdunta vähenee. Ojituksen jälkeen kasvaneen puuston poista-

minen on oleellista alun perin vähäpuustoisilla soilla. Hiljalleen turve imee kosteutta ja 

suo alkaa vettyä. 

 

DIA 13 

 
 

Soiden ennallistaminen perustuu vanhoihin karttoihin ja ilmakuviin, joista nähdään soi-

den tilanne ennen ojitusta. Kuvassa ilmakuva Seitsemisestä vuodelta 1941. 

 

DIA 14 

 
Tyypillinen metsäojitus. 

 

  



Opastuspaketti luonnon monimuotoisuuden teemalla kohderyhmänä perusopetuksen 

7.9.-luokkalaiset 

 

 

 

Liite 1/9 

DIA 15 

 
Ojan tukkimista koneellisesti. 

 

DIA 16 

 
Ojan tukkimisen jälkeen. 

 

DIA 17 

 
Suota Kauhanevalla vuosi ennallistamistoimenpiteiden jälkeen. 
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DIA 18 

 
Seitsemisessä on tehty Suomen ensimmäinen laaja luonnonsuojelualueen soiden ennal-

listamishanke. Seitsemisen soista noin 60 prosenttia on aikoinaan ojitettu. Suurin osa 

ojitettiin 1960–1970-luvuilla. Ennallistamisen myötä valtaosalla suoalueista suolajisto 

on saatu elpymään ja metsälajisto taantumaan. 

 

DIA 19 

 
 

Kysy: Kuinka moni on tämän tunnin aikana miettinyt, mitä hyötyä luonnon monimuotoi-

suudesta sitten on? 

 

Ohjaa oppilaat miettimään kysymystä hetkeksi vierustoverin kanssa. 

 

Ekosysteemin toiminta on ihmisen elämän perusta. Monimuotoinen luonto turvaa 

ekosysteemin toiminnan ja sitä kautta elämän edellytykset. Ihminen on täysin riippuvai-

nen luonnosta, vaikka se helposti unohtuu. Maapallon vihreiden kasvien perustuotanto 

eli fotosynteesi tuottaa ravintoa ja puhdasta ilmaa. Suo- ja metsämaa pidättävät vettä 

samalla suodattaen vedestä kiintoainesta ja ravinteita. Suomessa varsinkin harjualueet 

toimivat tehokkaina vedenpuhdistuslaitoksina muodostaessaan sadevedestä pohjavettä. 

Luonto tarjoaa myös lääkkeiden raaka-aineet. Esimerkiksi suoluonnon lihansyöjäkasvis-

ta kihokista saadaan yskänlääkkeiden raaka-aineita. Suurta osaa luonnon tarjoamista 

lääkeaineista ei edes vielä tunneta. Kulutushyödykkeiden materiaalit, paperi sekä raken-

nusmateriaalit tulevat luonnosta. Esimerkiksi puuta voidaan käyttää lukemattomilla ta-

voilla hyödyksi. Luonnosta on lähtöisin myös käytössä olevat energianlähteet. Moni-

muotoinen luonto luo hyvinvointia vaikuttamalla positiivisesti henkiseen ja fyysiseen  
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terveyteen. Luonto tarjoaa ainutlaatuiset virkistäytymismahdollisuudet äänien, tuoksu-

jen ja maisemien avulla. 

 

Kysy: Tuleeko kellään mitään muuta mieleen? 

 

DIA 20 

  
 

Ohjaa oppilaat miettimään pienissä ryhmissä omia vaikutusmahdollisuuksiaan luonnon 

monimuotoisuuden säilymiseen ja edistämiseen. Käykää vastaukset läpi hetken kuluttua. 

 

DIA 21 

 
 

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja edistämiseen on useita keinoja. Tähän on 

koottu keinoja, joita myös nuorten on helppo toteuttaa omassa arkielämässään. 

 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää elää ekologisesti. Kuluta siis 

järkevästi ja ole kriittinen valinnoissasi. Siivoustalkoiden järjestäminen keväisin sekä 

luontotalkoisiin ja -leireihin osallistuminen lisäävät ja turvaavat luonnon monimuotoi-

suutta. Retkeillessä on tärkeää muistaa luonnon kunnioittaminen. Jos kaikki retkeilijät 

liikkuisivat luonnossa sitä pilaten, luonnon tarjoama virkistysarvo katoaisi nopeasti. 

Kansallispuistojen järjestyssäännöt takaavat omalta osaltaan luonnon monimuotoisuu-

den säilymisen, jonka vuoksi niitä on tärkeää noudattaa. 

 

Kysy: Kuinka moni on joskus heittänyt roskan maahan? 
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Roskaaminen on haitallista ympäristölle. Jätteiden maatuminen voi viedä useita kym-

meniä vuosia. Samalla niistä irtoaa haitallisia yhdisteitä ympäristöön, jotka päätyvät 

lopulta eliöihin. Lisäksi eliöt erehtyvät luulemaan roskia ravinnoksi, jolloin ne koituvat 

eliön kohtaloksi. 

 

Elävän luonnon kunnioittaminen on tärkeää. Eläinten häiritseminen luonnossa voi vai-

kuttaa esimerkiksi pesinnän onnistumiseen. 

 

Vieraslajit usein syrjäyttävät alkuperäiset lajit, sillä niillä ei ole luontaisia kilpailijoita. 

Vieraslajeja pääsee leviämään luontoon esimerkiksi puutarhoista. 

 

DIA 22 

 
 

Jokaisessa kansallispuistossa on omat järjestyssääntönsä. Niissä voi olla pieniä erovai-

suuksia, jonka vuoksi on tärkeää etukäteen tutustua retkeilykohteen järjestyssääntöihin. 

Seitsemisessä saa liikkua lihasvoimin: jalan, hiihtäen, pyöräillen, soutaen ja meloen. 

Liikkumisessa tulee huomioida rajoitusosat. Pyöräily on sallittu vain merkityillä reiteil-

lä. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Tulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain 

osoitetuilla paikoilla. Tulenteossa tulee muistaa metsäpalovaroituksen aiheuttamat rajoi-

tukset. Seitsemisessä saa kalastaa vain onkimalla ja pilkkimällä. Viehekalastus on kiel-

letty. Moottorikäyttöisen ajoneuvojen käyttö teiden ulkopuolella on kielletty. Myös 

moottoriveneily on kielletty. Maaperän ja kasvillisuuden vahingoittaminen, kuten kuk-

kien ja kuolleiden kasvinosien poimiminen on kielletty. Eläinten häiritseminen, roskaa-

minen ja rakenteiden vahingoittaminen on kielletty. Lisäksi metsästys on kansallispuis-

ton alueella kielletty.  

 

Kerro esimerkkejä järjestyssääntöjen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä. 
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DIA 23 

 
 

Näytä kartasta Seitsemisen rajoitusosat. 

 

DIA 24 

 
 

Kysy: Tuleeko kellään mieleen kysymyksiä, kommentteja tai ajatuksia aiheeseen liitty-

en? 
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SEITSEMISEN LUMO -PELI 

Seuraavaksi on aika lumoutua Seitsemisen luonnosta pienen pelin keinoin. Koska 

olemme luokkatilassa, tehdään pieni virtuaalinen retki Seitsemisen kansallispuistoon. 

Pyydä luokkaa jakautumaan pieniin ryhmiin tai jaa heidät itse. Ohjeista keksimään ret-

kikunnalle nimi. Jaa retkikunnille vastauspaperit. 

Käy kysymyksiä järjestyksessä läpi. Anna 2-4 minuuttia vastausaikaa jokaiseen kysy-

mykseen. 

DIA 25 

 

DIA 26 

 

Retkieväät on hyvä pakata kestäviin ja pestäviin rasioihin ja pusseihin, joita voi käyttää 

uudelleen. Eväitä voi myös pakata materiaaleihin, jota voi kompostoida tai polttaa nuo-

tiossa. Annospakattuja ruokia ja juomia kannattaa välttää. Alumiinifoliota kannattaa 

myös välttää, sillä folio ei pala, vaikka ulkopinta olisikin paperia. 
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DIA 27 

 

DIA 28 

 

Noudattamalla järjestyssääntöjä, kuten: 

 ei roskaamista 

 ei metelöintiä 

 ei eläinten pelottelua tai muuta häirintää 

 ei metsästystä 

 ei poimita kasveja 

 kulkemalla vain merkityillä poluilla rajoitusosilla. 
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DIA 29 

 

DIA 30 

 

Ennallistamalla vauhditetaan metsää kehittymään luonnontilaiseksi. Ennallistamistoi-

menpiteitä ovat poltto, lahopuun lisäys ja pienaukotukset. 

DIA 31 
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DIA 32 

 

DIA 33 

 

Soita ennallistetaan tukkimalla ojia tai patoamalla. Lisäksi ojituksen jälkeen kasvanutta 

puustoa poistetaan haihdunnan vähentämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. 

DIA 34 
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DIA 35 

 

Talousmetsässä kasvaa yleensä vain 1-2 puulajia. Maisema saattaa olla hyvin yksipuo-

linen. Vanhassa metsässä puulajeja on runsaasti, ne ovat eri-ikäisiä, osa on lahoamis-

vaiheessa ja osa nuoria taimia. Talousmetsässä on yleensä vain vähän lahopuuta. Van-

hassa metsässä lahopuuta voi olla kymmenkertainen määrä. Talousmetsän lajistokin on 

yksipuolisempi. Vanhassa metsässä elää useita uhanalaisia lajeja, kolopesijöitä ja la-

hopuusta sekä palaneesta puusta riippuvaisia lajeja. Talousmetsällä pyritään hyvään 

puuntuottoon, luonnontilaisessa metsässä korostuvat luontoarvot. 

DIA 36 

 

Liito-oravan. 
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DIA 37 

 

DIA 38 

 

Soilla elää oma, olosuhteisiin sopeutunut lajisto. Soiden vähentyessä myös lajien elin-

mahdollisuudet huononevat. Soiden ennallistaminen lisää monimuotoisuutta, sillä se 

parantaa uhanalaisten, taantuneiden ja vaateliaiden lajien elinmahdollisuuksia. 

DIA 39 

 

Käydään läpi oikeat vastaukset ja lasketaan pisteet. Käydään läpi ryhmien pisteet ja 

julistetaan voittajaretkikunta. 
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DIA 40 
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Opastusmateriaali Metsän siimes -näyttelyyn 

 
Tarvikkeet: Liito-oravan papananäyte, tehtävälomakkeet oppilaille, kyniä 

 
Ole ryhmää vastassa luontokeskuksen aulassa. Esittele itsesi ja ohjeista ryhmä perässäsi ala-

kertaan. Pohjusta opastus kertomalla näyttelyn teemasta ja kierroksen rakenteesta. 

1. Millainen on vanha metsä? 

 

  

Pysähdy ryhmän kanssa metsäkankaille. 

Vanha metsä eli aarniometsä on luonnontilaisena säilynyt metsä, jota ei ole käsitelty metsäta-

loudellisesti. Aarniometsälle tyypillistä ovat eri-ikäiset ja -kokoiset puut, runsas lahopuun määrä 

sekä jatkuvat pienipiirteiset muutokset. Varsinkin Etelä-Suomessa vanhoja luonnontilaisia met-

siä on vähän. Suurin osa Etelä-Suomen metsistä on talouskäytössä. Rakenteeltaan vaihtelevassa 

metsässä viihtyy monipuolinen lajisto. Vanhojen metsien väheneminen tuottaa hankaluuksia 

lajeille, jotka ovat riippuvaisia aarniometsän tarjoamasta elinympäristöstä. 

Näytä esimerkkejä lajeista tauluista. 

Näätä on Seitsemisen tunnuseläin. Näätä on liikkeissään varovainen ja liikkuukin enimmäkseen 

yöaikaan. Metsät ovat näädälle tärkeitä, sillä se saalistaa puissa ja pakenee niihin saalistajiaan. 

Näätä suosii etenkin vanhaa metsää, jossa sille riittää keloja, pystykantoja ja juurakoita. Päivisin 

näädän lepopaikkoja ovat puun kolot, kivilouhikot ja juurakot. 

Palokärki pesii järeisiin puihin. Palokärki kovertaa kolon yleensä isoon haapaan tai mäntyyn 5-9 

metrin korkeudelle. 

Töyhtötiainen on riippuvainen vanhan metsän tarjoamasta lahopuusta, sillä se pesii lahopökke-

löön koverretussa kolossa. 

Vanamon mieluisimpia kasvupaikkoja ovat laajat ja vanhat luonnontilaiset kuusimetsät, joiden 

sammalikossa ei ole juurikaan muita ruohoja kilpailemassa elintilasta. 

Vanhassa metsässä elää monia harvinaistuneita lajeja. Mm. metso ja kuukkeli ovat uhanalai-

suusluokituksen mukaan silmälläpidettäviä lajeja. Liito-orava on luokiteltu Suomessa vaarantu-

neeksi lajiksi. 
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2. Metsän luontainen kierto 

Metsä muuttuu jatkuvasti. Myrskyt ja metsäpalot ovat osa metsän luontaista kiertoa. Metsäpalot 

uudistavat metsää. Samalla kun vanhaa puustoa palaa ja vioittuu, palo luo tilaa uusille taimille. 

Metsissä voi nähdä puiden tyvellä palokoroja, jotka kertovat aikanaan riehuneista metsäpaloista. 

Esittele näyttelyn puussa oleva palokoro, kerro mistä suunnasta palo on tullut. 

Monet lajit hyötyvät metsäpalosta ja osalle lajeista palannut maa ja puuaines ovat elintärkeitä. 

Esimerkiksi lahokapo elää vanhojen männiköiden lisäksi myös metsäpaloalueilla palon tappa-

missa männyissä. 

Esittele metsän uudistumista metsäpalon jälkeisestä sukkessiosta kertovien taulujen avulla. 

Metsäpalon jälkeen tuhkasta nousee nopeasti uusia kasveja. Ensimmäisenä paloalueelle saapu-

vat yleensä nopeasti lisääntyvät lajit, kuten maitohorsma ja metsälauha. Joidenkin kasvien sie-

menet itävät vasta, kun maa on palanut. Seuraavaksi valoa suosivien lehtipuiden siemenet itävät. 

Koivun, haavan ja pihlajan kasvaessa muodostuu sopiva kasvupaikka varjoa vaativille kasveille 

kuten havupuille. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua metsäpalosta paikalle on kasvanut seka-

metsä, jossa pikkuhiljaa havupuut alkavat hallita.  

3. Lahopuu 

 

 
Ohjaa ryhmä lahopuusta kertovan seinän luo. 

 

Moni laji on riippuvainen lahopuusta. Lahopuut tarjoavat ravintoa ja suojaa monille eliöille, 

kuten sienille, kääville, hyönteisille, sammalille ja jäkälille. Linnut taas syövät hyönteisiä ja 

toukkia. Lahoava puu tarjoaa myös pesäkoloja linnuille jaesimerkiksi liito-oravalle. Vanhassa 

metsässä lahopuuta voi olla jopa 20–120 kuutiota hehtaarilla. 

 

Lajit vaativat eri-ikäistä lahopuuta. Havutikaskuoriainen elää tuoreissa, juuri kuolleissa havu-

puissa. Korpikolva elää muutamia vuosia maatuneiden kuusien kaarnan alla. Sarvikeräpallokas 

elää useimmiten lahojen maassa makaavien kuusten kuoren alla. Jätkäjäärä elää kuorettomilla 

maapuilla. Liekohärkä viihtyy vanhan metsän lahoissa kuusissa ja männyissä. Liekohärän tou-

kalle kelpaa ravinnoksi vain pitkälle lahonnut puu. 
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4. Haapa  monimuotoisen metsän avainlaji 

 

 
 

Jatkakaa ryhmän kanssa päätyseinälle, jossa kerrotaan kolopuista ja haavan lajistosta. 

 

Haapa on luonnon monimuotoisuuden kannalta avainlaji, sillä se tarjoaa monelle lajille ravintoa 

ja elinympäristön. Haavasta riippuvaisia lajeja on Suomessa satoja. Haavassa on muutama eri-

tyispiirre, jotka tekevät siitä monimuotoisuuden kannalta tärkeän. Haavan kuori on rakenteel-

taan uurteinen. Lisäksi haavan kuori ja lehtikarike eivät ole niin happamia kuin havupuilla, jon-

ka vuoksi rungon pintaa myöten valuva vesi on emäksistä. Haapa myös lahoaa yleensä ensin 

sisältä, vaikka runko jatkaisi kasvuaan. Tällöin haavasta tulee sisältä ontto.  

Käy läpi seinällä mainittavia lajeja. 

 

5. Tehtävä 

 

Siirtykää ryhmän kanssa luontoluokkaan. Ohjeista oppilaat jakautumaan pienempiin ryhmiin ja 

jaa jokaiselle ryhmälle tehtäväpaperi. Tarkistakaa lopussa vastaukset ja laskekaa pisteet. 

1. Mitkä ovat tyypillisiä vanhan metsän piirteitä? max. 3 p. (1 p./piirre) 

Runsas lahopuun määrä, monipuolinen ikärakenne, runsas lajisto, kasvillisuuden ker-

roksellisuus. 

 

2. Metsäpalon jälkeen metsä uudistuu. Missä järjestyksessä seuraavat kasvit saapuvat met-

säpalon jälkeen? Oikeasta järjestyksestä 2 p. 

a. vadelma (2.) 

b. koivu (3.) 

c. kuusi (4.) 

d. metsälauha (1.) 

 

3. Miksi lahopuu on tärkeää niin monelle eliölle? 2 p. 

Lahopuut tarjoavat ravintoa ja suojaa monille eliöille, kuten sienille, kääville, hyöntei-

sille, sammalille ja jäkälille =1 p. Lahoava puu tarjoaa myös pesäkoloja linnuille ja lii-

to-oravalle =1 p. 

 

4. Kenen papanoita saattaa löytää vanhasta metsästä? 1 p. Laita liito-oravan papananäyte 

kiertämään. 

 

5. Tunnista ääninäytteiden eläimet. 0,5 p./ oikea vastaus = 2 p. 
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Tehtävälomake Metsän siimes -näyttelyyn 

 
1. Mitkä ovat tyypillisiä vanhan metsän piirteitä? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Metsäpalon jälkeen metsä uudistuu. Missä järjestyksessä seuraavat kasvit saapuvat met-

säpalon jälkeen? Numeroi vaihtoehdot. 

 

____ vadelma 

____ koivu 

____ kuusi 

____ metsälauha 

 

3. Miksi lahopuu on tärkeää niin monelle eliölle? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Kenen papanoita saattaa löytää vanhasta metsästä? Tunnista näyte. 

 

______________________________________________________________________ 

 

5. Tunnista ääninäytteiden eläimet. 

 

1) ____________________________________________ 

 

2) ____________________________________________ 

 

3) ____________________________________________ 

 

4) ____________________________________________ 
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Haastattelupohja Seitsemisen luontokeskuksen henkilökunnalle 

 

Kouluopastus 

 

1. Miten toivoisitte Seitsemisen kansallispuistoa tuotavan opastuksessa esille? 

 

 

2. Mitkä asiat erityisesti kannattaisi mainita Seitsemisen kansallispuistosta? 

 

 

3. Mitä materiaalia kannattaisi hyödyntää opastuksen suunnittelussa ja toteutukses-

sa? 

 

 

4. Muuta mieleen tulevaa, huomioitavaa, vinkkejä? 

 

 

Metsän siimes -näyttelyopastus 

 

1. Mitä näyttelyn opastuksessa kannattaisi painottaa huomioon ottaen ekologisen 

kestävyyden teema? 

 

 

2. Mikä on sopiva ryhmäkoko, jolle opastus voidaan vetää? 

 

 

3. Mitä materiaalia kannattaisi hyödyntää opastuksen suunnittelussa ja toteutukses-

sa? 

 

 

4. Muuta mielen tulevaa, huomioitavaa, vinkkejä? 
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Kyselylomake biologian opettajille 
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Kouluopastuksen palautelomake 

 

 

 

1. Mitä uutta opit?  

 

 

 

 

 

2. Mikä oli tuttua tietoa? 

 

 

 

 

 

3. Mitä mieltä olit tunnin rakenteesta? 

 

 

 

 

 

4. Muuta? 

 


