TEHTÄVÄPAKETIT YLÄKOULUIHIN

MENNÄÄN
METSÄÄN

Suomalaisten yläkoulujen biologian opetuksen yhteyteen tarkoitetun Mennään metsään
-oppimateriaalin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita suomalaisiin metsiin ja niiden lajistoon,
perehtyä kestävän metsätalouden toimenpiteisiin, monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin ja
ja monimuotoisuuden turvaamiseen UPM Forest Life -virtuaalimetsässä. Materiaalin sisältämät
tehtäväpaketit aktivoivat tutustumaan metsään myös todellisessa elämässä.
UPM Forest Life on metsäyhtiö UPM:n julkiseen käyttöön toteuttama virtuaalimetsä, jossa voi tutustua
metsätalouden eri muotoihin sekä suomalaiseen metsään videoiden ja artikkeleiden avulla. UPM Forest
Life löytyy täältä: www.upmforestlife.com/fi

Tehtäväpaketit
KESTÄVÄ METSÄTALOUS
Talousmetsien toiminta ja niiden hoitaminen
luonnon monimuotoisuus säilyttäen

SYKSYN ELÄMÄÄ
Alkusyksyn eliölajit ja metsien monikäyttö

METSIEMME AVAINBIOTOOPIT
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät
eliöiden elinympäristöt

TALOUSMETSIEN LUONNONHOITO JA METSIEN SUOJELU
Miten metsäluontoa hoidetaan ja suojellaan osana kestävää metsätaloutta?
Millaiset lajit hyötyvät luonnonhoidosta tai suojelutoimenpiteistä?

Oppimateriaalin on toteuttanut UPM.
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KESTÄVÄ METSÄTALOUS
Talousmetsien toiminta ja niiden hoitaminen
luonnon monimuotoisuus säilyttäen
Vastuullisesti hoidetut metsät ovat täynnä elämää, tuottavat hyvinvointia ja tarjoavat lukemattomia
harrastusmahdollisuuksia. Puusukupolvi näkee elinkaarensa aikana monia metsänhoitotoimia. Istutus,
taimikonhoito, harvennus, uudistushakkuu, luonnonhoitotoimet, energiapuun korjuu – kaikki nämä ovat
keinoja pitää huolta metsistä ja saada puusta uusiutuvaa materiaalia erilaisten tuotteiden valmistukseen.
Kestävässä metsätaloudessa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, huolehditaan metsän hyvästä
kasvusta, suojellaan arvokkaat elinympäristöt, pidetään huolta vesistöistä sekä mahdollistetaan metsien
virkistyskäyttö. Jotta eri eliölajeille on jatkuvasti sopivia elinympäristöjä tarjolla ja jotta oikeanlaista
puuta saadaan jatkuvasti eri käyttötarkoituksiin, on tärkeää, että metsien rakenne on monipuolinen
ja sisältää kaiken ikäisiä metsiköitä. Esimerkiksi uudistushakkuun tavoitteena on korjata järeä puusto
käyttöön ja tehdä tilaa uudelle kasvulle. Silloin suurin osta puustosta korjataan ja syntyy hakkuuaukea.
Aukealla menestyy monia sellaisia lajeja, jotka eivät pärjää varjostavan latvuskerroksen alla –
esimerkiksi valoa vaativa vadelma. Hakkuun jälkeen jo samana tai seuraavana vuonna istutetaan uudet
taimet uuden metsän aluksi!
Tässä tehtäväpaketissa olevien tehtävien avulla perehdyt tarkemmin kestävään metsätalouteen ja
metsien hoitoon käyttämällä UPM Forest Life -virtuaalimetsää: www.upmforestlife.com/fi
Löydät teemaan liittyvät artikkelit ja videot UPM Forest Lifen hakemistosta Kestävä metsätalous -osiosta.

Tehtävät
1.

MENNÄÄN METSÄÄN 2020 • Kestävä metsätalous

METSÄN HARVENNUS. Tutustu metsän harvennuksesta kertovaan videoon ja artikkeliin.
a.

Pohdi, miksi harvennuksia tehdään ja miksi ne tukevat metsän kasvua.

b.

Kuinka monta kertaa puustoa harvennetaan ennen päätehakkuuta ja minkä ikäisenä metsää
tyypillisesti harvennetaan?

c.
2.

Kuvaile, miten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen huomioidaan harvennuksen yhteydessä.

ISTUTUS JA TAIMIKONHOITO. Tutustu istutusta ja taimikonhoitoa käsitteleviin videoihin ja artikkeleihin.
a.

Mitä tarkoitetaan taimikolla?

b.

Miksi uuden taimikon perustaminen on metsätalouden tärkein investointi?

c.

Kuvaile, milloin ja miten taimen istutus tapahtuu.

d.

Kuvaile taimikonhoidon eri toimenpiteitä ja miksi niitä tehdään. Miten metsien monimuotoisuutta
voidaan edistää taimikonhoidossa?

3.

4.

MAANMUOKKAUS. Tutustu maanmuokkauksesta kertovaan videoon ja artikkeliin.
a.

Pohdi, mikä on maanmuokkauksen metsänhoidollinen tarkoitus.

b.

Mitkä kohteet alueelta jätetään muokkaamatta maanmuokkauksen yhteydessä ja miksi?

PUULAJISUHTEET. Tutustu puulajisuhteista kertovaan videoon ja artikkeliin.
a.

Mitä tarkoitetaan luontaisilla puulajeilla? Miksi ne ovat metsäekosysteemin perusta?

b.

Mitkä ovat kotimaiset pääpuulajit?

c.

Pohdi, miksi myös talousmetsää pyritään kasvattamaan mahdollisuuksien mukaan
sekapuustoisena. Mainitse ainakin kaksi syytä.

5.

UUDISTUSHAKKUU. Tutustu uudistushakkuista kertovaan videoon ja artikkeliin.
a.

Mitkä tekijät vaikuttavat metsän sopivaan uudistusikään?

b.

Vertaile luonnonmetsien uudistumista ja talouskäytössä olevan metsän uudistamista.
Mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia löydät?

c.

Vertaile avohakkuuta, siemenpuuhakkuuta, pienaukkohakkuuta sekä kaistalehakkuuta ja kuvaile
niiden keskeisiä eroja.

6.

7.

LAHOPUU. Tutustu lahopuusta kertovaan artikkeliin ja videoon.
a.

Mitä lahopuulla tarkoitetaan, ja miksi se on tärkeä osa metsäekosysteemiä?

b.

Mitkä eri lajit ovat riippuvaisia lahopuusta?

c.

Kuvaile lahopuun syntymistä ja pohdi, miten talousmetsissä voidaan lisätä lahopuun syntymistä.

METSIEN MONIKÄYTTÖ. Tutustu UPM Forest Lifen hakemiston alasivuun Metsien monikäyttö. Pohdi,
miten lintuharrastus, marjastus, sienestys tai suunnistuksen harrastaminen onnistuu talousmetsässä.

8.

METSÄT JA ILMASTO. Katso UPM Forest Lifen polun 3 Sopeutumista muutoksiin -introvideo. Pohdi, kuinka
puut ja metsät vaikuttavat ilmakehään ja ilmastoon ja kuinka metsätaloudessa pidetään huolta metsien kyvystä
sitoa hiiltä. Voit myös hakea muista verkkolähteistä tietoa metsien hiilensidonnasta vastauksiesi tueksi.
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SYKSYN ELÄMÄÄ
Alkusyksyn eliölajit ja metsien monikäyttö

Syksyn aikana luonto valmistautuu talveen. Alkusyksystä metsät ovat kuitenkin vielä täynnä erilaisia
eliölajeja, luonnon värejä ja raikkaasta syyssäästä nauttivia ihmisiä. Alkusyksy on erinomaista aikaa
tutustua omaan lähiluontoon ja siellä eläviin lajeihin sekä virkistäytyä metsässä.
Tässä tehtäväpaketissa olevien tehtävien avulla perehdyt tarkemmin syksyiseen metsään UPM Forest Life
-virtuaalimetsässä: www.upmforestlife.com/fi
Klikkaa itsesi UPM Forest Lifen sivuilla hakemistoon ja tutustu Metsien monikäyttö ja Lajit -osioihin.

Tehtävät
1.
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SIENESTYS JA MARJASTUS. Tutustu UPM Forest Lifen hakemiston kautta sienestyksestä ja
marjastuksesta kertoviin artikkeleihin sekä haastatteluvideoihin. Pohdi, miksi sienestys ja marjastus
ovat niin suosittuja harrastuksia.

2.

MARJASTUS. Tutustu hakemiston avulla tarkemmin taloudellisesti merkittäviin marjoihin
eli mustikkaan, lakkaan (kutsutaan myös hillaksi tai suomuuraimeksi) ja vadelmaan. Miten
niiden kasvuolosuhteet eroavat toisistaan ja millaisissa elinympäristöissä ne viihtyvät? Miksi et
todennäköisesti löydä kaikkia marjoja samasta paikasta?

3.

LINTUHARRASTUS. Syksyllä on erinomainen aika tarkkailla muuttolintuja. Tutustu UPM Forest
Lifen hakemiston avulla metsien monikäytön alla olevaan lintuharrastuksen esittelyyn. Pohdi, miksi
lintuharrastusta kuvataan monipuoliseksi harrastukseksi.

4.

SYYSMETSÄN ERI LAJIT. Syksyllä metsässä ovat parhaimmillaan erilaiset sammaleet ja sienet,
jotka saavat voimansa syksyn kosteista keleistä. Metsässä syksyisin aktiivisia eläimiä ovat puolestaan
muuttolinnut sekä esimerkiksi hirvi metsästyskauden lähestyessä. Tutustu alla oleviin lajeihin
ensin UPM Forest Lifen hakemiston avulla ja lähde sen jälkeen omaan lähimetsääsi havainnoimaan
syksyistä lajistoa!
a.

Tutustu metsäkerrossammaleeseen. Miten tunnistat kyseisen sammaleen ja minkälaisessa
maastossa se viihtyy? Jos löysit metsäkerrossammalta omasta lähimetsästäsi, ota siitä kuva ja
analysoi tarkemmin minkälaisesta ympäristöstä se löytyi.

b.

Tutustu seinäsammaleeseen. Miten tunnistat kyseisen sammaleen ja minkälaisessa maastossa
se viihtyy? Miten se eroaa ulkonäöllisesti metsäkerrossammaleesta? Jos löysit seinäsammalta
omasta lähimetsästäsi, ota siitä kuva ja analysoi tarkemmin minkälaisesta ympäristöstä se löytyi.

c.

Tutustu katajaan. Miten erotat katajan muista havupuista? Minkälaisessa kasvuympäristössä se
viihtyy, ja mihin katajaa käytetään? Pohdi myös sitä, miksi käyttökohteita on niin paljon. Mikäli
löysit katajan lähimetsästäsi, ota siitä kuva ja mieti vastaako löytöpaikan avainbiotooppi kalliota
tai harjua.

d.

Tutustu tarkemmin hirveen. Millaisessa metsässä ja elinympäristössä hirvi viihtyy? Pohdi, miksi
hirviä metsästetään metsästyskaudella. Oletko joskus kohdannut hirven luonnossa?

e.

Tutustu tarkemmin kurkeen. Miten tunnistat kurjen ja minkälaisessa elinympäristössä se
viihtyy? Pohdi, onko omassa lähimetsässäsi mahdollista nähdä kurkien muuttoaura. Miksi tai
miksi ei?

f.

Tutustu tarkemmin puolukkaan. Minkälaisessa maastossa ja minkä ikäisessä metsässä puolukka
viihtyy? Etsi lähimetsästäsi puolukka ja kuvaile minkälainen on maasto sen kasvupaikan
ympärillä. Miten varmistat, ettet sekoita puolukkaa sianpuolukkaan?

g.

Tutustu isokarpaloon. Miten tunnistat isokarpalon, ja minkälaisessa maastossa se viihtyy? Pohdi
miksi juuri kurjet hyödyntävät ravinnokseen isokarpaloa. Mikäli löydät omasta lähimetsästäsi
isokarpalon, ota siitä kuva ja kuvaile maastoa, josta sen löysit. Vastaako maasto tyypillistä
elinympäristöä?
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METSIEMME AVAINBIOTOOPIT
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävät elinympäristöt
Avainbiotooppeja eli luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä on monia
erilaisia. Koska ne ovat tärkeitä elinympäristöjä, ne huomioidaan metsätaloudessa. Avainbiotoopit
jätetään joko täysin metsänkäsittelyn ulkopuolelle tai niitä hoidetaan niiden monimuotoisuutta
parantaen. Esimerkiksi lehto luokitellaan avainbiotoopiksi. Rehevät ja lajistoltaan rikkaat lehdot ovat
suojelukohteita. Osa lehdoista kuitenkin hyötyy hoitotoimenpiteistä, esimerkiksi kuusten poistosta,
jolloin lehtolajisto saa paremmin kasvutilaa.
Tässä tehtäväpaketissa olevien tehtävien avulla perehdyt tarkemmin avainbiotooppeihin UPM Forest Life
-virtuaalimetsässä: www.upmforestlife.com/fi
Klikkaa itsesi UPM Forest Lifen hakemistoon ja sieltä Avainbiotoopit-osioon, niin pääset alkuun.

Tehtävät
1.
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JYRKÄNNE. Minkälaiset lajit viihtyvät jyrkänteen äärellä? Lue jyrkänteistä kertova artikkeli ja kerro
tarkemmin yhdestä valitsemastasi lajista. Lisätietoa lajeista löydät UPM Forest Lifen hakemistosta.

2.

PURO. Miksi purot muodostavat ainutlaatuisen elinympäristön ja luokitellaan siksi
avainbiotoopeiksi?

3.

KALLIO. Pohdi, miksi kallio on elinympäristönä järkevä jättää metsätalouden ulkopuolelle.
Mikä niiden merkitys on luonnon monimuotoisuudelle?

4.

KALLIO. Miksi männyt, katajat, jäkälät ja varvut viihtyvät kallioilla?

5.

LEHTO. Miten lehdot eroavat muista metsätyypeistä tehden niistä niin ainutlaatuisen elinympäristön?

6.

LUONNONTILAINEN SUO. Miten suot ovat muodostuneet, ja miksi niillä on aivan omanlaisensa
kasvillisuus?

7.

LÄHDE. Kuvaile, mikä on lähde ja miten lähteet muodostuvat.

8.

RANTAMETSÄ. Kuvaile rantametsien kasvuolosuhteita ja kyseiselle avainbiotoopille tyypillisiä lajeja.

9.

RANTAMETSÄ. Rantametsät jätetään metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Rantametsien turvaamisella
on kolme keskeistä tavoitetta. Mitkä ne ovat?

10. AVAINBIOTOOPPIEN MIKROILMASTO. Mitkä avainbiotoopit muodostavat oman eliölajeille
tärkeän pienilmaston eli mikroilmaston? Minkä arvelisit olevan keskeisin näitä yhdistävä tekijä?
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TALOUSMETSIEN LUONNONHOITO
JA METSIEN SUOJELU
Miten metsäluontoa hoidetaan ja suojellaan
osana kestävää metsätaloutta? Millaiset
lajit hyötyvät luonnonhoidosta tai
suojelutoimenpiteistä?
Metsät ovat täynnä elämää. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa nykyaikaista metsätaloutta.
Luontoarvot turvataan metsätalouden käytännön toimenpiteissä. Talousmetsien luonnonhoidon lisäksi
tarvitaan myös suojelualueita, jotka jätetään kokonaan metsätalouden ulkopuolelle.
Tässä tehtäväpaketissa olevien tehtävien avulla perehdyt tarkemmin metsien suojeluun, uudistusalaan,
vesistöjen kunnostamiseen sekä palohankkeeseen ja harvinaisiin lajeihin UPM Forest Life
-virtuaalimetsässä: www.upmforestlife.com/fi
Klikkaa itsesi UPM Forest Lifen hakemistoon, niin pääset alkuun.

Tehtävät
1.
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METSIEN SUOJELU. Tutustu UPM Forest Lifen hakemistossa metsien suojeluun. Kuvaile erilaisia
metsien suojelutapoja ja pohdi, miksi niitä kaikkia tarvitaan.

2.

UUDISTUSALA. Monet eliölajit ovat sopeutuneet avoimiin elinympäristöihin. Tutustu UPM
Forest Lifen hakemistossa uudistusalaa käsittelevään artikkeliin ja videohaastatteluun.
a.

Minkälaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä voidaan tehdä
uudistushakkuun yhteydessä?

b.

Miten eliölajisto muuttuu uudistushakkuun myötä?

c.

Pohdi, miksi on sekä luonnon monimuotoisuuden että metsätalouden näkökulmasta hyvä,
että meillä on eri-ikäisiä metsiä eri kehitysvaiheissa.

3.

VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN. Tutustu UPM Forest Lifen hakemistossa vesistöjen
kunnostamiseen. Pohdi, mikä merkitys vesistön kunnostamisella on luonnon monimuotoisuudelle.
Mitkä muut tekijät kuin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaikuttavat vesistöjen
kunnostamiseen?

4.

PALOELINYMPÄRISTÖHANKE. Tutustu palohanketta käsittelevään videoon ja artikkeliin UPM
Forest Lifen hakemistossa. Pohdi, millaisia metsien talouskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta
edistäviä hyötyjä poltoista on.

5.

TALOUSMETSÄN ERI LAJIT. Millaisia erilaisia lajeja talousmetsissä voi tavata? Tutustu
hakemiston Lajit-osion alta erilaisiin lajeihin!
a.

Tutustu lahottajasienistä taulakääpään. Pohdi, miten tunnistat sen ja miksi metsänhoidossa
lehtipuuosuudesta huolehtiminen on niin tärkeää.

b.

Tutustu linnuista peukaloiseen. Minkälaisessa metsässä peukaloinen viihtyy? Pohdi lisäksi,
miten ja miksi ilmastonmuutos vaikuttaa peukaloiseen.

c.

Tutustu jäkälistä palleroporojäkäläiseen. Pohdi syitä siihen miksi sen uusiutuminen on niin
hidasta.

d.

Tutustu nisäkkäistä ilvekseen. Pohdi, miksi se on sopeutunut elämään talouskäytössä olevissa
metsissä.

e.

Tutustu putkilokasveista maitohorsmaan. Pohdi, miksi sitä kutsutaan pioneerilajiksi ja miten se
menestyy talousmetsässä.

f.

Tutustu puista tammeen. Pohdi, miksi sillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden
turvaajana ja miten tammen menestymistä voi tukea.

