
OPPILAILLE TARKOITETUT TEHTÄVÄT RASTEITTAIN 
 
A. Jokamiehenoikeudet 
A1. Saatko taitella oksia elävistä puista? 
 
A2. Saatko tehdä nuotion? 
 
A3. Entä saatko telttailla? 
 
A4. Miten voit nauttia metsästä? 
 
A5. Saatko kerätä sammalta ja jäkälää? 
 
A6. Koiraa ei saa pitää milloinkaan irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupaa. Lisäksi koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävinä maaliskuun 1. 
päivästä elokuun 19. päivään saakka. Missä voit pitää koiraa kytkemättömänä? Saatko pitää kissaa 
vapaana? 
 
A7. Metsä on täynnä aarteita. Kerää esim. seuraavat aarteet mukaasi koululle vietäväksi: kuivunut 
oksanpätkä, maahan pudonneet kuusen- ja männynkäpy, kuivuneita männynneulasia, maahan 
pudonneita lehtiä. Voitte järjestää niistä näyttelyn tai askarrella metsän hengen. 
 
A8. Tee perheenjäsenillesi/sukulaisillesi kysely jokamiehenoikeuksista. Voit kysyä esimerkiksi 
seuraavia asioita: 
 – kuinka usein ja miksi käyt metsässä? 
 – mitä teet metsässä siellä käydessä? 
 – tunnetko jokamiehenoikeudet ja – velvollisuudet? 
 – mitkä ihmisen toiminnot ovat mielestäsi haitaksi metsille ja niiden eläimistölle? 
Kootkaa kaikkien vastaukset yhteen luokassa ja arvioikaa lopputulosta. Kuinka hyvin 
jokamiehenoikeudet tunnetaan, mitä metsissä puuhataan ja kuinka usein? 
 
A9. Ole aistit avoinna kulkiessasi polulla! Mieti, mikä paikka polun varrella olisi juuri sinulle 
mieluisin ja rauhallisin, mikä maisema miellyttäisi silmää eniten. Mikä paikka olisi kaikkein ikävin? 
Perustele vastauksesi. Tehkää luokassa kaikkien vastauksista yhteenveto. 
 
A10. Metsäpolun lähellä sijaitsee Mustankorkean kaatopaikka. Linnut kuljettavat sieltä roskia 
metsään. Lisäksi joillekin ihmisille roskien vieminen roskikseen tuottaa hankaluuksia. Etsikää ja 
kerätkää muutamia roskia ja miettikää kuinka kauan niiden hajoamiseen luonnossa menee. Onko 
joukossa ongelma jätteitä? 
 
A11. Miten kannattaa toimia, jos eksyy metsään? 
 
 
B. Lahopuu ja monimuotoisuus 
B1. Tutki lahopuuta, mitä huomaat? Löydätkö kääpiä? Mitä ne ovat? HUOM! Ethän irrota/kerää 
kääpiä! 
 
B2. Mikä on ravintoketju? Mieti millainen ravintoketju voisi toteutua tällä kohteella? 
 
B3. Mieti, mitä hyötyä linnuille on pystyyn lahoavista puista? 



 
B4. Mitä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä?  
 
B5. Löydätkö värieroja tutkiessasi lahoa puuainesta? Mistä värierot johtuvat? 
 
B6. Miten yksittäinen metsänomistaja vaalii ja lisää oman metsänsä monimuotoisuutta. 
 
B7. Miksi säästöpuita jätetään? 
 
B8. Etsi metsäpolun varrelta erilaisten lehtipuiden lehtiä, kouluun palatessasi liimaa ne vihkoosi ja 
nimeä ne. 
 
B9. Miten sinä suojelet luontoa ja tuet kestävää kehitystä? 
 
B10. Entä jos, metsässä kasvaisi harvinainen kasvilaji, joka on erään perhoslajin toukan ainoa 
ravintokasvi. Metsä aiotaan hakata. Perustele, miksi näin ei tulisi tehdä? 
 
 
C. Kasvupaikkaluokitukset 
C1. Millä kasvupaikkatyypillä olet juuri nyt?  
(Vihje: Kasvupaikkatyyppiä määrittäessä älä jää seisomaan paikoillesi, vaan liiku eri puolilla 
aluetta. Etsi erityisesti opaskasveja ja tarkkaile niiden määrää ja laatua. Myös puuston koko ja laatu 
antavat hyviä vinkkejä määritykseen: esimerkiksi mänty kasvaa sitä tyvekkäämmäksi ja 
oksaisemmaksi, mitä rehevämmällä kasvupaikalla se kasvaa.) 
 
C2. Etsi ja tunnista metsästä seuraavat kasvit: 
 – käenkaali eli ketunleipä 
 – metsätähti 
 – mustikka 
 – puolukka 
 
C3. Erotatko rastin läheisyydessä lehtikuusen metsäkuusesta? 
 
C4. Mitä kasveja löydät metsäpolulta? (Vihje: käytä apunasi Kolmisoppisen kasvivihkoa.) 
 
C5. Mitä pensaslajeja löydät metsäpolunvarrelta? (Vihje: käytä apunasi Kolmisoppisen 
kasvivihkoa.) 
 
C6. Etsi männynkäpy ja kuusenkäpy. Vertaile niitä. Mitä huomaat? Entäpä vertaillessasi männyn ja 
kuusen neulasia? 
 
C7. Kuinka monta erilaista sammalta löydät? Etsi rastin läheisyydestä 3-5 erilaista sammalta ja 
tunnistakaa ne yhdessä. 
 
C8. Tee käpylehmien ja – porsaiden laidun. Lehmää tai possua varten tarvitset kävyn ja neljä 
lyhyttä tikkua. Aseta tikut kävyn suomuihin siten, että käpy saa neljä jalkaa ja pysyy pystyssä. 
Kuusen kävyt soveltuvat parhaiten käpylehmien tekoon, männyn kävyistä voit tehdä käpyporsaita. 
 
C9. Syksyinen kysymys: Näetkö ympärilläsi lehtipuita? Mitä huomaat? Minkä värisiä lehtiä näet? 
Miksi ilmiötä kutsutaan? Mistä eri värit johtuvat? (Kysymys voidaan esittää myös toisaalla.) 



 
C10. Tiedätkö, miksi puut pudottavat lehtensä talveksi? 
 
C11. Mikä puu pudottaa lehtensä vihreinä? Miksi? 
 
C12. Mitä ovat kasvupaikkatekijät?  
 
C13. Suomen yleisin kasvupaikkatyyppi on  
a) lehto b) tuore kangasmetsä c) kuiva kangasmetsä 
 
 
D. Talousmetsät 
D1. Miten tämä metsikkö eroaa luonnontilaisesta metsästä? 
 
D2. Taloudellisten arvojen lisäksi metsillä on myös monenlaisia muita, niin sanottuja aineettomia 
arvoja. Mieti, mitä ne voisivat olla? 
 
D3. Mieti, minkälaisia ammatteja liittyy metsänhoitoon ja metsätalouteen. 
 
D4. Mitä metsänhoitotoimenpiteitä tässä metsässä on viimeksi tehty? 
 
D5. Miksi hakatulle alueelle pitää istuttaa puita tai kylvää siemeniä?  
 
D6. Mieti, miten eri ihmiset näkevät talousmetsän ja mitä ajatuksia se heissä herättää. Voitte valita 
esimerkiksi kolmen hengen keskusteluryhmiä tai valita kolmen hengen ryhmän esittämään tilanteen 
muulle luokalle, jossa yksi on metsänomistaja, yksi ulkoilija ja yksi luonnonsuojelija. Mitä eri 
henkilöt ajattelevat ja tuntevat? 
Alku tarina: Matti/Maija Metsänomistaja on päättänyt kaataa puitaan talousmetsässään. Se tuo 
ruuan pöytään hetkeksi aikaa ja muutenkin metsä on nyt siinä tilassa, että hoitotoimenpiteitä tulisi 
suorittaa.  Samainen talousmetsä on kuitenkin kansalaisten suosimaa virkistysaluetta. 
Jokamiehenoikeuksin siellä kulkevat niin marjastajat, sienestäjät kuin Ulla/Unto Ulkoilija. Hän on 
pettynyt kuultuaan Metsänomistajan suunnitelmista, kuinkas nyt lenkkeillään raittiissa ulkoilmassa 
metsäisessä maisemassa, jos puut kaadetaan? Lasse/Leena Luonnonsuojelija on asiasta kauhuissaan. 
Eihän nyt metsää pidä mennä suin päin kaatamaan, niin moni elävä olento menettäisi kotinsa ja 
hyvä metsä menettäisi arvokkuutensa. Kuinka käy kun metsänomistaja, ulkoilija ja luonnonsuojelija 
kohtaavat asian tiimoilta metsässä? 
 
Matti/Maija Metsänomistaja 
Matti/Maija omistaa metsää noin 20 hehtaaria. Hänen velvollisuutensa on hoitaa niitä hyvän 
metsänhoidon suositusten mukaan. Metsäsuunnitelman mukaan nyt tulisi suorittaa hakkuu tässä 
suositussa virkistysmetsässä. Tarkoituksena on kaataa puita 2 hehtaarin alueelta. Puustoa näissä on 
320 m3/ha, jonka arvo on 12800€/ha. Sen lisäksi, että metsä hyötyy hakkuusta, niin metsänomistaja 
saa siitä ruuan pöytään hetkeksi aikaa. Ymmärtävätkö ulkoilijat, että muutaman vuoden kuluttua 
hakkuuaukealla on loistavat vadelma pensaikot? Tottahan toki tilalle istutetaan uusi puusukupolvi. 
 
Ulla/Unto Ulkoilija 
Ulla/Unto on käyttänyt kyseessä olevaa metsää vuosien ajan virkistyskäyttöön. Siellä on hyvät 
lenkkimaastot ja viime aikoina on myös tullut loistavat sadot mustikkaa ja puolukkaa. Kuinka 
kävisi näiden kasvustojen? Maisema muuttuisi niin rajusti metsikössä. Täällä on niin hyvä rentoutua 
ja tulla pakoon kaupungin melua ja kiireistä elämää.  



 
Lasse/Leena Luonnonsuojelija 
Lasse/Leena on kauhuissaan tilanteesta. Metsikössä on paljon kuolleita puita, jotka tarjoavat 
monipuolisen elinympäristön monille eliölajeille. Lisäksi alueella pesivät tikat tarvitsevat lahoja 
puita, joihin ne voivat hakata kolojaan, koska puuaines on pehmeää. Näistä kuolleista puista löytyy 
lisäksi erilaisia hyönteisten toukkia, joita tikat käyttävät ravintonaan. Tikkojen tekemistä koloista 
hyötyvät myös muut linnut, jotka pesivät tikan tekemissä koloissa. 
 
D7. Mitä pioneerilajit ovat? 
 
D8. Mikä metsänhoitotoimenpiteitä tälle metsälle tulisi tehdä ja milloin se olisi ajankohtaista? 
 
D9. Mitä tarkoittavat 
a) laikutus 
b) mätästys 
c) äestys 
 
 
E. Tukki-, kuitu- ja energiapuu 
E1. Mitä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita tiedät? 
 
E2. Mihin puuteollisuuden tuotteita käytetään? 
 
E3. Kun puu on kaadettu, se katkotaan osiin. Puun eri osia käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Pohdi, 
mitä mistäkin puun osasta voidaan tehdä. 

a) oksaton tyvitukki (eli puun rungon paksuin osa, jossa ei ole kasvanut eläviä oksia 
kaadettaessa) 
b) oksallinen tukki (eli puun rungon paksuin oksa, jossa kasvanut eläviä oksia 
kaadettaessa) 
c) kuitupuu (eli puun rungon ohuemmat osat) 
d) hakkuutähde (eli puiden latvat ja oksat) 

 
E4. Etsi tukkipuu, kuitupuu ja energiapuu. Arvioi kuinka pitkä löytämäsi tukkipuu on. 
 
E5. Luokassa tehtäväksi: mitä puusta tehtyjä tuotteita luokassa on? Mitkä ovat puuteollisuuden 
tuotteita ja mitkä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita? 
 
E6. Mitkä asiat ovat mielestäsi metsässä 
a) mukavia 
b) pelottavia? 
 
E7. Kirjoita runo metsän tunnelmasta. 
 
E8. Mitä elämässäsi tarpeellista sinä saat metsästä? 
 
E9. Suomessa on metsiä noin 
a) yksi kolmasosa pinta-alasta b) puolet pinta-alasta 
c) kolme neljäsosaa pinta-alasta 
 
E10. Suomessa eniten metsää omistaa 



a) valtio b) metsäteollisuusyritykset  c) yksityiset kansalaiset 
 
E11. Sulje silmäsi ja kuulostele. Pystytkö tunnistamaan haavan kuulollasi? Miltä haapa kuulostaa? 
 
E12. Tutki haavan lehteä. Miksi haavan lehdet havisevat? 
 
 
F. Puun mittaus 
F1. Mittaa keppimenetelmällä keltaisella maalilla merkityn puun pituus. 

  näin otat kepistä kiinni 
 

    
kuvat: Metsän oppimispolku (www.oppimispolku.fi) 
 
F2. Mittaa keltaisella maalilla merkityn puun läpimitta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3. Laske keltaisella maalilla merkityn männyn ikä oksakiehkuroista. 



 
 
F4. Mikä on mitatun puun (pituus ja läpimitta) tilavuus? Käytä apunasi yksittäisen rungon 
tilavuustaulukkoa. 

 
 
F5. Yksittäisen puun myyntihinnan arviointi. Käytä apunasi jo mitatun puun korkeutta, läpimittaa ja 
yksittäisen rungon tilavuustaulukkoa sekä puutavaran hintatilastoa. 
 
Kantohinnat 2009 Keski-Suomessa. (Kantohinta = pystyhinta = se hinta, jonka ostaja maksaa 
myyjälle pystykaupassa. Ostaja huolehtii hakkuusta ja metsäkuljetuksesta). 
 
 Tukki  Kuitu 
Mänty 52,63 €/m3  14,66 €/m3 
Kuusi 54,11 €/m3  18,72 €/m3 
Koivu 38,80 €/m3  14,95 €/m3 

 
Hankintahinnat 2009 Keski-Suomessa. (Hankintahinta = sisältää puunarvon sekä myyjän tekemän 
puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen). 
 



 Tukki  Kuitu 
Mänty 52,81 €/m3  28,65 €/m3 

Kuusi 52,67 €/m3  29,04 €/m3 

Koivu 42,32 €/m3  28,97 €/m3 

 
F6. Kuinka puu kasvaa? Jos edellisen tehtävän männyn ylimpään oksakiehkuraan kiedotaan naru, ja 
annetaan olla siinä kymmenen vuotta, millä korkeudella naru on kymmenen vuoden kuluttua? 
 
F7. Arvioi, kuinka monta puuta kasvaa hehtaarin alueella tällaisessa metsässä. (Vinkki: Rajaa 
metsästä 10m*10m kokoinen alue, ja laske, kuinka monta puuta jää sen sisään. Kun kerrot 
lukumäärän sadalla, saat vastaukseksi mikä on puuston hehtaarikohtainen määrä.) 
 
F8. Laita A4-kokoinen paperi männyn rungolle ja tallenna paperille kaarnanäyte: väritä paperia 
lyijykynällä. Näin saat kaarnan kuviot näkyville. Voit myös tehdä näin muiden puulajien kohdalla. 
 
F9. Tutki mäntyä. Puristele ja hiero neulasia sormien välissä. Miltä neulaset tuoksuvat? Kuvaile 
puun runkoa ja kaarnaa alhaalta ylös saakka. 
 
F10. Tutki männyn runkoa. Mitä huomaat? Tiedätkö, miksi tällaista puun kuorta kutsutaan? 
 
F11. Millainen alue on a) aari, a b) hehtaari, ha c) neliökilometri, km2 
d) Entä montako aaria mahtuu 1 hehtaariin tai montako hehtaaria menee 1 neliökilometriin? 
 
F12. Vertaile toisiinsa mäntyä ja kuusta mahdollisimman monipuolisesti: juuri, runko, oksat, 
neulaset, kävyt. 
 
F13. Usein käytetään sanaa motti, kun puhutaan puumäärästä. Mitä motti tarkoittaa? 
 
 
G. Luonnonmarjat 
G1. Mitä syötäviä luonnonmarjoja olet löytänyt polun varrelta? 
 
G2. Mitä marjoja ei kannata polun varrelta kerätä, mitkä ovat myrkyllisiä? 
 
G3. Vertaile mustikan ja puolukan lehtiä. Mitä eroja löydät? 
 
G4. Puolukat kypsyvät yleensä elokuun lopulla. Tiedätkö, miksi puolukat säilyvät niin hyvin 
survoksena kellarissa tai kylmiössä? 
 
G5. Tee perheen tai ystävän kanssa marjaretki. Punnitse ennen lähtöä marja-astiasi, ja uudelleen 
marjojen kanssa. Kuinka paljon poimit marjoja? Paljonko niistä olisi pitänyt maksaa, jos olisit 
ostanut ne torilta tai kaupasta? 
 
G6. Ilmansuuntien määrittäminen luonnonmerkkien avulla: On hyvä tietää miten määrittää 
ilmansuuntia ilman karttaa tai kompassia, koska aina ei ole apuvälineitä saatavilla. Yritä seuraavien 
vinkkien avulla määrittää pohjoinen ja etelä. 

1. Puiden suurimmat oksat ovat puun eteläpuolella. 
2. Muurahaispesät sijaitsevat yleensä puiden eteläpuolella ja niiden eteläsivu on loivempi. 
3. Kivien pohjoispuoli on sammaleisempi. 
4. Naavajäkälää kasvaa enemmän puun pohjoispuolella. 



5. Puiden kaarna on ohuempaa puun eteläpuolella. 
6. Aurinko on etelässä kello 12. 
7. Yöllä voit Otavan avulla löytää pohjantähden. 

 
G7. Millä kasvupaikkatyypillä olet juuri nyt?  
(Vihje: Kasvupaikkatyyppiä määrittäessä älä jää seisomaan paikoillesi, vaan liiku eri puolilla 
aluetta. Etsi erityisesti opaskasveja ja tarkkaile niiden määrää ja laatua. Myös puuston koko ja laatu 
antavat hyviä vinkkejä määritykseen: esimerkiksi mänty kasvaa sitä tyvekkäämmäksi ja 
oksaisemmaksi, mitä rehevämmällä kasvupaikalla se kasvaa.) 
 
G8. Millainen metsä on sinulle mieluisin? Miksi? 
 
G9. Happamia sanoi kettu. Minkä puun marjoista olikaan kyse? 
 
G10. Millä seuraavista puistamme on mustat marjat? 
a) kataja b) pihlaja  c) tuomi 
 
G11. Opiskele marjojen vieraskielisiä nimiä 
Suomi tieteellinen nimi Englanti Ruotsi 
mustikka Vaccinium myrtillus blueberry blåbär 
puolukka Vaccinium vitis-idaea lingonberry lingon 
vadelma Rubus idaeus raspberry hallon 
ahomansikka Fragaria vesca wild strawberry smultron 
lillukka Rubus saxatilis stone bramble stenbär 
juolukka Vaccinium uliginosum bog whortleberry odon 
lakka, hilla, 
suomuurain 

Rubus chamaemorus cloudberry hjortron 

tyrni Hippophae rhamnoides buckthorn berry havtorn 
variksenmarja Empetrum nigrum crowberry kråkbär 
katajanmarja Juniperus communis juniper berry enbär 
karpalo Vaccinium oxycoccos cranberry tranbär 
 
G12. Kuivatkaa pihlajanmarjoja ja valmistakaa niistä pihlajanmarjahelmet. Kuivaus onnistuu 
seuraavasti: Valitkaa kuivattavaksi kauniita marjaterttuja, joista poistetaan tummat ja ruskeat 
marjat. Marjat voi ripustaa narulle kuivumaan tai käyttää kuivaamiseen koneellista kuivuria – 
tällöin marjat pysyvät ’pulleampina’. Kun marjat ovat kuivuneet, irrotetaan ne tertuista ja 
säilytetään paperipussissa tai kannellisessa purkissa. Kuivuttuaan marjat voi pujotella helmiksi 
lankaan neulan avulla. 
 
 
H. Muurahaispesä 
H1. Seuraa muurahaisten toimia ja piirrä muurahaispolusta kartta 
 
H2. Mitä muurahaiset ovat käyttäneet pesänsä (pinnalla) rakennusaineena? 
 
H3. Valitse yksi muurahainen, jota seuraat. Kuinka kauas se kulkee? Kantaako se jotain pesään? 
Mikä voisi olla sen tehtävä? 
 
H4. Laita sininen kukka muurahaiskekoon ja kuopsuta kekoa varovaisesti pieneltä alueelta kukan 
ympäriltä niin, että saat muurahaiset suuttumaan. Mitä tapahtuu ja miksi? 
 



H5. Mitkä eläimet syövät muurahaisia? 
 
H6. Mieti, miksi muurahaiset ovat metsässä hyödyllisiä eläimiä? 
 
H7. Muurahaiset osaavat ennustaa säätä, miten? 
 
H8. Kuinka muurahaiset kommunikoivat (puhuvat toistensa kanssa)? 
 
H9. Valitse maastosta paikka, josta seuraat muurahaisten kulkua. Laske kuinka monta muurahaista 
ohittaa paikan yhden minuutin aikana. (Vinkki: voitte laittaa oksan pätkän muurahaisten polulle ja 
laskea, kuinka moni ylittää oksan minuutin aikana.) 
 
H10. Tiedätkö, miksi muurahaiset liikkuvat puissa?  
 
H11. Tiedätkö mitä rastin läheisyydessä olevat kivikasat ovat? 
 
 
I. Metsämaa 
I1. Tutki kuoppaa. Kuoppaa tutkimalla voidaan havainnollistaa maaperän rakennetta, sen 
kerroksellisuutta, maalajitekoostumusta ja sitä, miten maaperä vaikuttaa kasvillisuuteen. 
 
I2. Mieti, mitä tarkoitetaan elollisella luonnolla ja elottomalla luonnolla? Mitä luontoon kuuluvaa 
elollista ja elotonta löydät tämän rastipisteen läheisyydestä? 
 
I3. Tutki maaperää kuopan avulla. Miten paksuja eri kerrokset ovat? Mikä maalaji on kyseessä? 
 
I4. Selitä mitä ovat a) humus, b)karike  
 
I5. Mitä tarkoittaa routiminen? Mitkä maalajit routivat herkästi? Mitä on routa? 
 
I6. Rakennat taloa, millaiselle maalle kannattaa rakentaa? Perustele. 
 
I7. Mitä on moreeni? 
 
I8. Tutkikaa kohteen läheisyydestä maan pintaa. Kaivakaa varovasti kariketta ja tutkikaa sitä.  
a) Arvioikaa kuinka paksu karikekerros on. 
b) Ottakaa kariketta reilusti käteenne ja tutkikaa mistä se koostuu. Mitä eri osasia pystytte 
tunnistamaan karikkeen seasta? 
 
I9. Kuinka menee seuraavat sanonnat: 
Lentää kuin _______keihäs. 
Havisee kuin _______lehti. 
Se, joka ____________kurkottaa, se _____________kapsahtaa. 
Ei pidä kompastella ___________________varsiin. 
 
I10. Oletko kuullut sanan ”kuntta”? Mitä se tarkoittaa? 
 
 
J. Puulajit 
J1. Tunnista koivu. Miten erotat hies- ja rauduskoivun toisistaan? 



  
J2. Mistä puusta ksylitolia valmistetaan?  
 
J3. Tutki nuoren ja vanhan koivun runkoa. Mitä eroja löydät? 
 
J4. Selitä mitä ovat a) latva, b) tyvi, c) kaarna, d) tuohi 
 
J5. Selitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: 
a) Pökkelö 
b) Tykky 
c) Metsälö 
d) Kelo 
e) Alikasvos 
f) Ylispuu, ylispuuhakkuu 
g) Leimaus, leimikko 
h) Pystykarsinta 
 
J6. Kulkiessasi kohti viimeistä rastia, tunnista matkan varrelta mahdollisimman monta eri puulajia. 
Tarkistakaa yhdessä opettajan kanssa, että olet tunnistanut puut oikein. (Vinkki: apuna 
tunnistamiseen voitte käyttää Kolmisoppisen puuvihkoa.)  
 
J7. Mitä puuta kutsutaan petäjäksi ja hongaksi? Entä mitä puuta kutsutaan näreeksi? 
 
J8. Sanomalehtipaperi tehdään yleensä 
a) männystä b) kuusesta c) koivusta 
 
J9. Mitä on mahla? Mistä sitä saadaan? 
 
J10. Mitä on pettu? 
 
J11. Opiskele puiden vieraskielisiä nimiä 
Suomi tieteellinen nimi Englanti Ruotsi 
Kuusi Picea abies Norway spruce gran 
Mänty Pinus sylvestris Scots pine tall 
Kataja Juniperus 

communis 
common juniper en 

Siperian lehtikuusi Larix sibirica Siberian larch sibirisk lärk 
Haapa Populus tremula aspen asp 
Rauduskoivu Betula pendula silver birch vårtbjörk 
Hieskoivu Betula pubescens downy birch glasbjörk 
Pihlaja Sorbus aucuparia rowan rönn 
Raita Salix caprea goat willow sälg 
Vaahtera Acer platanoides Norway maple lönn 
Harmaaleppä Alnus incana grey alder gråal 
Tervaleppä Alnus glutinosa black alder klibbal 
Tuomi Prunus padus bird cherry hägg 
Lehmus Tilia cordata small-leaved lime skogslind 
Tammi Quercus robur common oak ek 
 
J12. Kirjoita vihkoon luettelo puiden tuottamista iloista ja hyödyistä. 
 



J13. Koulussa tehtäväksi: Valmista tuohisormus. Sormuksen tekemiseen tarvitset koivun tuohta, 
viivoittimen ja sakset. Leikkaa tuohesta n. 5 mm leveä ja reilu kymmenen cm pitkä pätkä. Pujottele 
sormus alla olevan ohjeen mukaan. (Huom! Tuohea ei saa irrottaa koivusta ilman maan omistajan 
lupaa.) 
 

 
 
 
 
K. Metsän kasvu ja hiilen kierto 
K1. Miten hiilen kierto liittyy kasvien valoenergian sidontaan? (Mistä kasvi ottaa hiilen ja missä 
muodossa? Minkä yhdisteen kasvi kykenee tekemään fotosynteesissä valoenergian avulla? Miksi 
tämä yhdiste on niin tärkeä?) Voit merkitä myös kaavan muistiin. 
 
K2. Missä ilmakehän yhdisteissä on hiiltä? 
 
K3. Palamisessa vapautuu aina hiilidioksidia. Miksi biosyklissä olevan hiilen, esimerkiksi puun 
polttaminen, ei kuitenkaan käytännössä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta? 
 
K4. Laske kannosta puun ikä kaatohetkellä. Vihje: Puussa on vuosirenkaita, joita kutsutaan 
lustoiksi. Renkaat syntyvät, kun puu kasvaa vuosittain paksuutta. Vuosilusto muodostuu kahdesta 
osasta: vaaleampi rengas on kasvukauden alussa syntynyttä kevätpuuta ja tummempi rengas 
kasvukauden loppupuolella muodostunutta kesäpuuta. Laskeminen kannattaa aloittaa sydämestä, 
joka erottuu hieman tummempana, ja laske jokainen vuosirengas. Kun pääset kaarnaan asti, tiedät 
kuinka vanhana puu on kaadettu. 

 
 
K5. Kun metsässä kaatuu yksi tai useampia puita, tulee tilalle puuton aukko. Mieti, mitä seurauksia 
puiden kaatuminen aiheuttaa. 
 



K6. Metsillä on monia arvoja. Mitä metsä sinulle merkitsee? Listaa vähintään kolme asiaa. 
 
K7. Mikä on hiilen kierto ja mikä on sen vaikutus ilmastoon? 
 
K8. Miksi kannattaa käyttää puuta rakennusmateriaalina? 
 
K9. Mitä me voimme tehdä ilmaston muutoksen estämiseksi metsien näkökulmasta katsottuna? 
 
K10. Suomessa metsät kasvavat  
a) vähemmän kuin niitä käytetään 
b) yhtä paljon kuin niitä käytetään 
c) enemmän kuin niitä käytetään 
 
 
 


