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1. JOHDANTO

Kenelle materiaali on tarkoitettu?
Luonnossa liikkuminen tukee lapsen terveyttä ja hyvinvointia 
monin tavoin. Ympäristökasvatuksen menetelmiin kuuluvat 
aistiharjoitukset rikastavat kokemustamme metsästä.
 
Tämä luontopolkumateriaali soveltuu lapsille noin viidestä ikä-
vuodesta alkaen ja sitä voi käyttää soveltaen myös esi- ja al-
kuopetuksen ryhmille sekä erityislasten ryhmille.

Luonnossa itse tekeminen ja tutkiminen sopii usein myös niille 
lapsille, jotka eivät luokkatilanteessa pääse näyttämään kaik-
kea osaamistaan. Lapset saavat onnistumisen kokemuksia, kun 
huomaavat osaavansa tutkia ja havainnoida kasveja, eläimiä ja 
luonnon ilmiöitä. Luontopolulla lapsista voi kehkeytyä taitavia 
tutkijoita ja ympäristöstään nauttivia retkeilijöitä.
 
Luonnossa liikkuessa ryhmän ihannekoko on 6–10 lasta, ja li-
säksi ohjaajat ja mahdolliset avustajat. Ohjelmaan kannattaa 
varata noin tunti aikaa. Ohjelmaa ja polun pituutta voi muun-
nella ympäristön ja ryhmän mukaan – valitse omalle ryhmällesi 
parhaiten sopivat rastitehtävät.
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1. Johdanto

Tarvikkeet
Polun ohjelma perustuu viiteen kuvarastiin sekä kasvilajikort-
teihin. Korteissa on sekä kuivan että tuoreen kangasmetsän 
lajeja. Lajivalinnoissa on otettu huomioon eri vuodenajat.
 
Alla mainitut tutkimus- ja havaintovälineet voivat olla avuksi ja 
tehdä luontopolusta mielenkiintoisemman. Välineet eivät kui-
tenkaan ole välttämättömiä.
 

• Väriliuskat auttavat etsimään metsästä värejä. Värilius-
koja saa maalikartan sävysarjasta tai muista värikkäistä 
papereista.

• Helposti kannettaviin rasioihin (esim. pakasterasia) voi 
kerätä luonnonmateriaaleja.

• Pienet (noin 20x20 cm) kehykset auttavat hahmotta-
maan yksityiskohtia.

• Luuppi tai suurennuslasi sopii yksityiskohtien tarkem-
paan tutkimiseen.

• Eväät kruunaavat luontopolkukokemuksen.

Valitse luontopolun alue ja lajikortit
Voit perustaa luontopolun koulun tai kerhon lähellä sijaitse-
vaan helppokulkuiseen sekametsään tai puistomaiseen kau-
punkimetsään. Parhaiten luontopolun idea toteutuu, jos se 
ainakin osin kulkee metsässä eikä vain vilkkaalla kävelytiellä.
 
Kulje reitti itse etukäteen ja valitse paikat, joissa kukin tehtävä 
suoritetaan. Rastit voit sijoittaa ryhmästä riippuen aivan lähelle 
toisiaan tai laajemmalle alueelle, jolloin luontopolulla kävel-
lään enemmän.
 
Valitse vuodenaikaan ja ympäristöön parhaiten sopivat kasvila-
jikortit ja varmista, että kasvit ovat luontopolun varrella helposti 
löydettävissä. Lapset tahtovat usein poimia kasvin tai sen osan 
mukaansa ja tutkia sitä tarkemmin. On hyvä valita tutkittavak-
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si yleisiä lajeja – silloin ei haittaa, vaikka lapsi ei malttaisi olla 
repimättä lehtiä tai haluaa esimerkiksi kerätä kukkia. Varmista 
kuitenkin, että kasvit eivät ole myrkyllisiä tai rauhoitettuja.

Esimerkki aloitushetkestä
• Kokoa osallistujat piiriin niin, että kaikki näkevät ja kuu-

levat sinut hyvin. 
• Kerro muutamalla sanalla kohta alkavasta metsäretkestä. 
• Harjoitelkaa lajikorttien käyttöä yhdellä helposti löyty-

vällä lajilla. Ota valitsemasi lajin kortista etukäteen tar-
vittava määrä kopioita (jokaiselle lapselle oma kopio). 

• Vertailkaa kasvia kuvakorttiin. (Tarkastelkaa esimerkiksi 
kasvin väriä ja lehtien muotoa. Entä voisiko joku syödä 
tämän kasvin?) 

• Voitte harjoitella myös tutkimus-
välineiden käyttöä. (Miltä esi-
merkiksi mustikan marja tai lehti 
näyttää luupilla tai suurennusla-
silla katsottuna? Löytyykö värili-
uskoista mustikan väri?)

Esimerkki lopetushetkestä
• Luontopolun jälkeen voitte pitää 

lyhyen yhteenvedon siitä, mitä 
polulla opittiin ja koettiin. Mitkä 
olivat lasten mieleenpainuvim-
mat havainnot ja mukavimmat 
kokemukset luontopolulla? 

Aloittakaa leppoisasti
 
Luontopolun voi kiertää useamman 
kerran. Ensimmäisellä retkellä tutus-
tutaan metsään kaikessa rauhassa, 
kaikilla aisteilla. Toisella retkellä 
tutkitaan tarkemmin kasveja ja 
eläimiä sekä niiden elinympäristöjä. 
Silloin voitte opetella tunnistamaan 
myös monimuotoisen metsän 
piirteitä (muun muassa lajikorttien 
kääpä- ja lahopuukuvat kertovat 
metsän monimuotoisuudesta). 

Voitte vierailla samassa paikassa 
myös eri vuodenaikoina, eri 
vuorokaudenaikoina tai erilaisilla 
säillä.
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2. HAVAINNOI METSÄÄ 
 LUONTOPOLULLA

 
 

Aistihavainnot
Kaikissa rastitehtävissä kannattaa huomioida tunto- ja näköha-
vainnot. (Kuusen runko on karhea, mutta jäkälä on pehmeää. 
Sammaleeseen voi upottaa sormet.)
 
Värejä voi verrata vaikkapa osallistujien vaatteisiin. (Sinulla on 
samanvärinen paita kuin tämä lehti!)

Syy-seuraussuhteet
Myös havaintoja syy- ja seuraussuhteista voi käsitellä metsä-
retkellä. Esimerkiksi lahopuun merkitys metsän monimuotoi-
suudelle selviää, kun havainnoi lahopuun hyönteislajistoa. 
(Lahopuu elättää monia hyönteislajeja, jotka taas ovat monien 
lintulajien ravintoa.) Tehkää pieniä havaintoja ja pohtikaa, miksi 
asiat ovat niin kuin ovat. (Tämä on iso pihlaja – siinä on marjo-
ja. Tämä on pieni pihlaja – siihen ei tule marjoja.)
 
Kun jutellaan metsän lajeista, opitaan samalla, millainen eli-
nympäristö metsä on ja miksi se on tärkeä kasveille ja eläimille. 
On hyvä tuoda esille myös ihmisen yhteys metsään. (Löytyykö 
meille metsästä syötävää? Mitä metsään ei saa jättää? Miksi 
roskat ovat haitallisia luonnossa?)
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Metsä elinympäristönä
• Eläimet ovat joko kasvinsyöjiä eli saaliseläimiä tai peto-

ja. Pohtikaa tai tarkkailkaa havaitsemianne eläimiä: mistä 
tietää, että joku eläin on kasvinsyöjä tai peto? (Esimer-
kiksi saaliseläin on usein arka ja 
tarkkaavainen. Pedolta puolestaan 
löytyy terävät hampaat tai kynnet.)

• Jotkut kasvit ovat sopeutuneet 
elämään puiden varjossa, toiset 
taas avoimella paikalla.

• Kasvit tuottavat yhteyttäessään 
happea, jota eläimet hengittävät.

• Puut pidättävät maaperän vettä 
ja luovat hyviä kasvuolosuhteita 
muille kasveille.

• Puut tarjoavat suojaa ja ruokaa 
eläimille.

Monimuotoisen metsän merkkejä
Monimuotoisessa metsässä kasvaa sekä lehtipuita että havu-
puita. Myös lahopuita ja niillä eläviä kääpiä esiintyy. Luonnonti-
laisessa vanhassa metsässä noin kolmannes puista on eriastei-

Jutelkaa metsän tapahtumista 

havaintojenne pohjalta
 
• Mitä orava syö ja missä se asuu?
• Mitkä kasvit viihtyvät kuusen alla?
• Miksi lehdet muuttuvat värikkäiksi 

syksyllä?
• Miten lehdet maatuvat?
• Millainen on monimuotoinen 

metsä, jossa eläimet ja kasvit 
viihtyvät?
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sesti lahoavia. Luontaisesti metsä uudistuu pienissä laikuissa, 
joita muodostuu esimerkiksi myrskyn kaataessa puun. Myös 
metsäpalo uudistaa metsää, ja osa lajeista on sopeutunut elä-
mään palaneella puulla. Metsäpalo ei välttämättä polta koko 
puustoa, vaan jättää osaan puista vain palokoron merkiksi met-
säpalosta. Varsinkin osa kosteista elinympäristöistä myös sääs-
tyy tulelta jopa satoja vuosia. Luonnontilainen ja luontaisesti 
uusiutuva metsä on monenlaisten elinympäristöjen mosaiikki.  

Käsitellyssä talousmetsässä puut ovat saman ikäisiä, usein vain 
yhtä puulajia, eikä lahopuuta yleensä esiinny. Puut näyttävät 
talousmetsässä usein tasaisen samanlaisilta. Käsitelty metsä on 
yksipuolinen, eikä siksi tarjoa monien lajien tarvitsemia elinym-
päristöjä. Esimerkiksi kovakuoriaisen elinympäristönä voi olla 
yksi sopivan pitkälle lahonneen puun runko tai perhosen eli-
nympäristönä pieni esiintymä ravintokasvia. Tikat puolestaan 
etsivät lahopuista hyönteisiä ravinnokseen. 
Monet lintulajit sekä liito-orava pesivät laho-
puiden koloissa.

Haapa on monimuotoisuuden avainlaji. Haa-
vasta riippuvaisia eläinlajeja on useimmissa 
eliöryhmissä, erityisesti sienissä, jäkälissä ja 
hyönteisissä. Haavalta on löydetty noin 50 
uhanalaista lajia; osa niistä kykenee elämään 
vain haavalla. Etenkin vanhat haavat ovat 
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä.
 

• Monet metsälajit ovat uhanalaisia, kos-
ka vanhaa, monimuotoista metsää on 
jäljellä vain pienialaisina sirpaleina.

• Luontopolun kuvakorteissa on useita 
monimuotoisen metsän merkkejä, esi-
merkiksi kääpä ja lahopuu.
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 Voiko kaupunkimetsä olla monimuotoinen?
Joskus kaupunkimetsässä saattaa kasvaa hyvin vanhoja puita 
tai sinne on tarkoituksellisesti jätetty lahopuita. Kaupunkimet-
sässä voikin olla jopa enemmän eri lajeja kuin kaupungista 
etäällä olevassa voimakkaasti käsitel-
lyssä talousmetsässä.
 
Kaupunkimetsät ovat kuitenkin pieniä. 
Monet lajit tarvitsevat selviytyäkseen 
laajoja metsäalueita. Kaupungissa au-
totiet ja rakennukset häiritsevät eläi-
miä, ja eläinten liikkuminen paikasta 
toiseen voi olla hankalaa.

Kirjavinkki

Petri Keto-Tokoi ja  
Timo Kuuluvainen (2010): 
Suomalainen aarniometsä.
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3. RASTITEHTÄVÄT

1. Kosketa puuta
– Havaintotehtävä

• Jokainen osallistuja valitsee tut-
kittavakseen yhden puun (mänty 
tai lehtipuu).

• Ohjaa lapsi tunnustelemaan ja 
haistelemaan puun runkoa ja ha-
vainnoimaan sen muotoja. Tär-
keintä on huomioida tuntemuksia 
ja värejä.

• Jaa osallistujille luupit tai suuren-
nuslasit ja näytä, miten niillä voi 
tutkia puuta.

• Jos luuppeja ei käytetä, jatketaan 
puun tutkimista muilla tavoilla. 
Puuta voi esimerkiksi tunnustel-
la silmät kiinni ja auki. Käsillä voi 
muodostaa leikkikiikarit, joiden avulla voi tarkastella 
puun runkoa tai oksia. Puuta voi halata.

• Lisäksi voidaan tutkia ympäristön kasvillisuutta ja kur-
kistella, miten korkealle puu ulottuu.

 
 

Tarvikkeet

• Luuppi tai suurennuslasi 
jokaiselle osallistujalle
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2. Etsi luonnon värejä
– Havaintotehtävä
 

• Jaa osallistujille väriliuskat.
• Jokainen etsii ympäristöstä omaa 

väriliuskaa muistuttavia värejä. 
Vihreää löytyy helposti kasveis-
ta, mutta mistä löytyy esimerkiksi 
valkoista?

• Värien tarkastelua helpottaa, kun 
laittaa luonnosta löytyneen asian 
väriliuskan kera pakasterasiaa. 
Kerätä voi kasveja, jotka eivät ole 
rauhoitettuja, ja esimerkiksi maa-
han pudonneita lehtiä, käpyjä ja 
oksanpätkiä.

• Jos et käytä väriliuskoja, ota vä-
riesimerkki luonnosta ja pyydä 
osallistujia etsimään samaa vä-
riä metsästä.

 3. Kuka syö kenet
– Liikunnallinen leikki

Tätä rastia varten kansiossa on kak-
si erilaista luontopolkutaulua. Valit-
se luontopolkusi ympäristöön sekä 
vuodenaikaan paremmin sopiva.

Ravintoketju 1: varpushaukka - ta-
litiainen - sitruunaperhosen toukka 
- koivun lehti. 
Ravintoketju 2: näätä - orava - kuusen käpy
 

Tarvikkeet

• Väriliuskoja jokaiselle  
osallistujalle

• Tyhjiä pakasterasioita
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• Leikki on jaettu kolmeen vaike-
usasteeseen. Versio 1 on helpoin 
ja versio 3 haastavin. Aloita hel-
poimmasta versiosta.

• Sovella leikkiä valitsemasi luonto-
polkutaulun mukaan.

Versio 1 – kävyt ja oravat
• Osa lapsista on oravia, osa kä-

pyjä. Jaa osallistujille orava- ja käpykyltit. Käpyjä pitää 
olla enemmän kuin oravia, esimerkiksi neljä käpyä ja 
kaksi oravaa.

• Kun kaikki ovat saaneet oman kyltin ja roolin, osallistu-
jat lähtevät liikkeelle. Ensin kävyt menevät piiloon. Kä-
vyt eivät saa sen jälkeen liikkua, vaan ne pysyvät koko 
ajan omassa piilopaikassaan.

• Sitten oravat lähtevät etsimään käpyjä.
• Kun orava löytää kävyn, hän vie sen varastoonsa (esim. 

puun alle) ja etsii uuden.
• Leikki jatkuu, kunnes kaikki kävyt löydetään.

Versio 2 – näädät ja oravat
• Jaa osalle osallistujista näätäkyltti, toisille oravakyltti. 

Oravia pitää olla enemmän kuin näätiä, esimerkiksi nel-
jä oravaa ja kaksi näätää.

• Kun kaikki ovat saaneet oman kyltin ja roolin, osallis-
tujat lähtevät liikkeelle. Ensin oravat menevät piiloon.

• Pian näädät säntäävät ottamaan kiinni oravia, ja oravat 
juoksevat pakoon.

• Kun näätä saa kiinni oravan, hän vie oravan varastoonsa 
(esim. kiven viereen) ja säntää etsimään toista oravaa.

• Leikki jatkuu, kunnes kaikki oravat on saatu kiinni.

Tarvikkeet

• Vaatteeseen kiinnitettävä kortti 
jokaiselle osallistujalle (kortit 
löytyvät luontopolkukansiosta; 
niitä voi kopioida tarpeen 
mukaan)

• Pyykkipoikia tms. kylttien 
kiinnittämiseen
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Versio 3 – kävyt, oravat ja näädät
• Jos leikin kaksi edellistä versiota 

ovat sujuneet hyvin, mukaan voi-
daan ottaa kolme hahmoa: käpy, 
orava ja näätä.

• Jaa jokaiselle kyltti ja rooli, esi-
merkiksi kolme käpyä, kaksi ora-
vaa ja yksi näätä.

• Kehota lapsia lähtemään liikkeel-
le vähitellen. Ensin kävyt menevät 
piiloon ja pysyvät piilossa paikal-
laan.

• Sitten oravat lähtevät etsimään käpyjä.
• Lopulta näädät lähtevät etsimään oravia. (Näätä ei voi 

syödä käpyjä!)
• Kun orava löytää kävyn tai näätä saa kiinni oravan, kiin-

ni jäänyt hahmo käy luovuttamassa kylttinsä ohjaajalle 
ja jää pelistä pois.

• Leikki loppuu, kun lapsia kyllästyttää, tai kun jäljellä ei 
ole enää yhtään käpyä eikä oravaa. 

 4. Etsi lajeja
– Tutkimustehtävä
 
Valitse etukäteen jokaista osallistujaa 
varten 1–2 lajikorttia sen mukaan, mil-
laisessa ympäristössä ollaan ja mikä 
vuodenaika on, sekä mitä teemaa ha-
luat käsitellä. Ideana on, että osallis-
tuja voi melko helposti löytää omassa 
kortissaan olevan lajin.
 

Lisävinkki

Ravintoverkkoa voi havainnollistaa 
muillakin tavoin, esimerkiksi askar-
telemalla kävyistä metsän eläimiä 
ja leikkimällä niillä. Mikä otus syö 
käpyä? Vaaniiko otusta puun takana 
saalistaja? Minne saaliseläin menee 
piiloon saalistajaa?

Tarvikkeet

• Lajikortit (kortit löytyvät 
kansiosta)

• Pahvi- tai puukehyksiä, joilla voi 
kehystää tutkittavan kohteen
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Valitse sopivat lajikortit  

Kevät ja alkukesä: 
 – paju
 – leskenlehti
 – valkovuokko
 – sinivuokko
 – käenkaali
 – voikukka

 
Keski- ja 
loppukesä: 
 – piharatamo
 – metsätähti
 – koivu
 – haapa
 – vaahtera
 – mustikka
 – kanerva

 

Syksy: 
 – pihlaja
 – puolukka

 

Kaikki 
vuodenajat: 
 – kuusi
 – mänty
 – jäkälä
 – kääpä
 – lahoava maapuu
 – kelo

Monimuotoisen metsän merkkejä: 
 – lahoava maapuu
 – kelo
 – kääpä
 – mänty, jossa on palokoro
 – metsän kasvillisuuskerrokset
 – haapa (monimuotoisuuden avainlaji)

• Anna osallistujille lajikortit ja kehykset.
• Pyydä osallistujia etsimään kuvissa olevat lajit luonnosta.
• Kun oikea laji löytyy, kuvakortti lasketaan maahan sen 

luokse.
• Kun lajin ympärille laitetaan kehys, sitä on helpompi 

tarkastella.
• Osallistuja voi koskettaa kasvia tai ottaa esimerkiksi 

maahan pudonneen lehden tai marjan mustikanvarvus-
ta käteensä.

• Järjestä lopuksi näyttely: Koko porukka kiertää yhdes-
sä lajien luona tai jokainen vie yhteiseen piiriin jotain 
omasta lajistaan (esim. lehden mustikanvarvusta).
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• Jutellaan hetki löydöistä. Ohjaaja voi kysellä ja johda-
tella: Mitä sinä olet löytänyt? Valkovuokkoja annetaan 
äidille lahjaksi keväällä. Onpa hieno käpy! Orava syö 
tästä kävystä siemeniä.

• Osallistujat voivat myös tunnustella ja haistella toisten-
sa lajilöytöjä.

5. Kuuntele puuta
– Havaintotehtävä
 

• Pyydä lasta olemaan oman puun 
alla hiljaa esimerkiksi puuhun no-
jaten (istuen tai seisten) ja kuunte-
lemaan ympäristöä.

• Lapsi pitää silmiään kiinni. Puuta 
voi myös koskettaa kädellä.
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