
 

Aikataulu 

Maastotyöskentelyssä menee vähintään 2 tuntia, jolloin aika jakaantuu seuraavasti: 

Maisematulkinta, ryhmien jako, pisteiden esittely ja laitteiden käyttö 30min 

Veden virtaus 15min 

Maaperän kosteus 15min 

Tuulennopeus 15min 

Ilman lämpötila 15min 

Maaperän lämpötila 15min 

Maaperän kosteus 15min 

Koululla maaperänäytteiden valmistelu ja mahdollisesti kuivatus sekä 

Epicollect aineiston visualisointi: 

Maaperänäytteet noin 30-40min (toisen punnitsemisen saattaa joutua tekemään myöhemmin 
erikseen kuivatusmenetelmästä riippuen) 

Visualisointi noin 40min 

Mahdollinen raportin kirjoitus kotona 

Maastotyöohje  
 
Maisemantulkinta 
Saavuttaessa puron läheisyyteen annetaan oppilaiden tulkita maisemaa. Miten maisema on 
muotoutunut sellaiseksi kuin se nyt on? Miten luonto on muovannut maisemaa? Millaisia lajeja 
ympäristössä näkyy ja mitä ne kertovat maaperästä ja ilmastotekijöistä? Miten ihminen on 
muokannut maisemaa? Huomataanko puron mutkittelua? Mistä meanderointi johtuu? Miksi puro 
mutkittelee niin paljon juuri tällä alueella? Minkälainen maaperä edistää meanderoivan uoman 
syntyä? Miten puro tulee tulevaisuudessa muuttumaan? 

 

Tässä kohdassa voidaan ottaa valokuvia poissaolevien maisemantulkintaa varten tai kuvitukseksi 
mahdollista laajempaa koulussa kirjoitettavaa projektityötä ajatellen. 
 
Maisemantulkinnan jälkeen oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin, jotka tekevät eri maastotöitä 
kiertopistetyöskentelynä. Opettaja on etukäteen luonut jokaista eri mittaustyyppiä varten oman 
projektinsa Epicollect5-sovellukseen ja oppilaat merkitsevät omien näytteidensä arvot näihin 
projekteihin. Oppilaita kehotetaan myös ottamaan kuvat kaikista näytteenottopaikoista. Näiden 
Epicollect5-merkintöjen perusteella tehdään koulussa kartta retkikohteen ominaisuuksista. 
 
Vaihtoehtoinen luokassa tehtävä maisematulkinta 

• Etsi google mapsilla ja paikkatietoikkuna.fi sivustolta paikka seuraavin koordinaatein: 
60°13'05.9"N 24°40'27.0"E tai etsi ”Lommila, Espoo” 

• Vaihda google mapsista satelliittikuva, ja paikkatietoikkunasta maastokartta (alareu-
nasta). 

• Tutki aluetta karttojen avulla, ja tarkastele miltä alue näyttää satelliittikuvissa ja maas-
tokartassa. Pohdi, miten maastokarttaan on merkitty erilaisia luonnon prosesseja ja muo-
toja, sekä ihmisen toimintaa. Pohdi myös, mitä maastokarttaan ei ole merkitty, ja mistä se 
voisi johtua. 

• Tulkitse myös seuraavia asioita: 
• Pinnanmuotoja 

 



• Luonnon prosesseja ympäristössä 
• Ihmisen vaikutusta alueella 

• Selvitä myös mihin suuntaan Glimsinjoki laskee, ja selvitä mistä joki saa alkunsa, ja mihin 
se laskee. 

Veden virtaus 

• Tarvikkeet: 
• Appelsiini tai useampia 

• Mittanauha 

• (mitta)tikku veden syvyyden mittaamiseen 

• Sekuntikello (tai kännykkä) 

• Naru tai tikku 

• (paperia ja kyniä laskutoimituksia helpottamaan) 
• Ensin valitaan yksi ulko- ja sisämutka purosta. Mutkissa mitataan n. 3-5 metrin matka, 

joka merkitään joko laittamalla kepit alku- ja loppupisteeseen tai mahdollisuuden mukaan 
vetämällä naru puron yli. Yksi oppilas laittaa appelsiinin kulkemaan rannan viertä. Toinen 
oppilas laittaa sekuntikellon päälle, kun appelsiini on lähtömerkin/narun kohdalla ja 
pysäyttää sen, kun appelsiini on loppupisteen merkin kohdalla. 

• Jos appelsiini ei pysy reunassa kokeilkaa heittää appelsiini keskelle uomaa ja mitatkaa 
edellisen ohjeen mukaisesti aika, jonka appelsiini kulkee aloitus- ja loppupisteen merkkien 
välillä. Tässä tapauksessa kannattaa valita mahdollisimman suora puron kohta. Tämän 
jälkeen virtausnopeus saadaan jakamalla alku ja loppupisteen välinen matka sillä ajalla, 
jonka appelsiinin kulki pisteiden välillä. 

• Kun halutaan tietää uoman virtaama, selvitetään myös puron poikkileikkauksen pinta-ala. 
Tämän laskemiseksi tarvitsee mitata puron syvyys useista eri mittauspisteistä tietyltä 
linjalta alku ja loppumerkkien välistä. Syvyyksistä lasketaan keskiarvo. Lisäksi puron 
leveys mitataan vedenpinnan tasosta samalta linjalta. Syvyyksien keskiarvo kerrotaan 
puron leveydellä. Virtaama saadaan, kun kerrotaan uoman vesipinta-ala 
virtausnopeudella: uoman poikkileikkaus (m2) * virtausnopeus (m/s) * rosoisuuskerroin 
(0,8 vakio). Saatava arvo on kuutioina sekunnissa eli tuhansina litroina sekunnissa. (Ruth 
& Vaalgamaa 2003) 

 
Maaperän kosteus 

• Tarvikkeet: 
• Istutuslapio tai muu pikkulapio tai useampia 
• Kannellisia purkkeja (näytekoko vaa’an tarkkuuden mukaan) 
• Maalarinteippiä ja tusseja purkkien merkitsemiseen 

• Vaaka (koulussa) 

• (hiustenkuivaaja tai vastaavaa kuivumisen nopeuttamiseen) 
• Poistetaan kasvillisuus ja karike maanpinnalta ja siirretään puutarhalapiollinen maa-

ainesta purkkiin/minigrip-pussiin, joka merkitään samalla koodilla (esim. ryhmän 
numero + näytteen numero) kuin Epicollect5-sovellukseen tehty merkintä. Yksi ryhmä 
ottaa kaksi maaperänäytettä. 

• Koululla maaperänäytteet punnitaan ja tämän jälkeen kuivatetaan. Kuivuneet näytteet 
punnitaan uudelleen ja kuiva- ja märkäpainojen erotuksesta lasketaan maaperän 
kosteusprosentti. 

 
Tuulennopeus 

• Tarvikkeet: Tuulimittari (Geopisteeltä lainattavissa kaksi mittaria) 



• Yksi ryhmä mittaa tuulen nopeuden vähintään viidestä pisteestä ja tallentaa saamansa 
arvot Epicollectiin. 

 
Ilman lämpötila 

• Tarvikkeet: Lämpömittareita (Geopisteeltä lainattavissa neljä puikkolämpömittaria kaksi 
mittaria ilman lämpötilan mittaukseen) 

• Yksi ryhmä mittaa ilman lämpötilan vähintään viidestä pisteestä ja tallentaa saamansa 
arvot Epicollectiin. 

 
Maaperän lämpötila 

• Tarvikkeet: 
• Lämpömittareita (Geopisteeltä lainattavissa neljä puikkolämpömittaria) 

• Mitta(nauha/tikku) /viivoitin 

• Yksi ryhmä mittaa maaperän lämpötilan vähintään viidestä pisteestä ja tallentaa 
saamansa arvot Epicollectiin. Voidaan ottaa joko niin, että jokaisesta pisteestä mitataan 
yksi lämpötila samalta syvyydeltä tai sitten samasta pisteestä mitataan aina useammalta 
syvyydeltä, jolloin voidaan verrata eri maannoshorisonttien lämpenemistä. 

 
Lähteet: 
Ruth, O. & Vaalgamaa S. (2003) Astu Wet Cityn maailmaan! Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin 
vesi. 

 
 


