
Leikitään biologeja 

Työn tavoitteet 

 Kurkistaa biologien työhön 

 Harjoitella havaintojen tekemistä 

 Harjoitella lajintunnistamisen 

taitoja 

 Innostua ötököiden tutkimisesta 

Työn kohderyhmä 

 varhaiskasvatus ja alakoulu 

Työn kesto 

 2 x 45 min (45 min ötököiden 

etsiminen + 45 min ötököiden 

tarkasteleminen) 

Työn taustaa 

Tässä työssä päästään kurkistamaan biologien työhön. Biologit tutkivat elävää maailmaa 

ympärillämme, niin elinympäristöjä kuin niissä asuvia eliöitä. Biologeihin kuuluu monen eri 

biologian alan osaajia, kuten mikrobiologeja, perinnöllisyystieteilijöitä, evoluutiobiologeja, 

ekologeja ja kasvibiologeja. Biologit työskentelevät sekä laboratorioissa että maastossa. 

Tässä työssä harjoitellaan lajien tunnistamiseen liittyviä taitoja, kuten havaintojen tekemistä. 

Lisäksi työssä päästään kokeilemaan erilaisia keinoja, kuinka biologit keräävät 

selkärangattomia eliöitä tutkimuksiaan varten. Työssä on erityisen tärkeää korostaa sitä, 

että tarkasteltavia ötököitä ei saa vahingoittaa ja ne päästetään vapaaksi luontoon 

työskentelyn jälkeen.  

Biologien työhön kuuluu hyvin usein lajien tunnistamista. Lajien tunnistamisen taito olisi 

tärkeää kuitenkin meille kaikille, sillä tunnistamalla lajeja ympäristössämme ymmärrämme 

luontoa paremmin ja osaamme nauttia luonnosta aivan eri tavalla. Tässä työssä ei 

kuitenkaan pyritä oikeasti tunnistamaan eliöitä lajilleen, sillä se on todella vaikeaa jo 

harrastajillekin. Lajien tunnistamisen harjoittelun voi aloittaa lasten kanssa sillä, että 

tunnistaa minkälaisia osia tarkasteltavissa eliöissä on. Se helpottaa eliöiden tarkastelua 

jatkossa. 

Tässä työssä harjoitellaan lajien tunnistamista ötököiden avulla. Työssä käytetään 

yleisnimitystä ”ötökät”. Oikeasti tällaista ”ötökät” -nimistä ryhmää ei ole olemassa, vaan sitä 

käytetään usein yleisnimityksenä kaikille selkärangattomille pieneläimille, kuten 

hämähäkeille, hyönteisille ja lieroille. Todellisuudessa esimerkiksi hyönteiset ja hämähäkit 

ovat kaksi eri ryhmää, jotka voi erottaa toisistaan siitä, että hämähäkillä on kaksi 

ruumiinosaa ja kahdeksan jalkaa, kun taas hyönteisellä on kolme ruumiinosaa ja kuusi 

jalkaa. Pienten lasten kanssa voidaan kuitenkin hyvin puhua ötököistä ja tunnistaa 

ainoastaan muutamia keskeisiä ötökkäryhmiä (esim. kovakuoriainen) tai yksittäisiä tuttuja 

lajeja (esim. leppäkerttu) 



Pohdittavaksi ennen työtä 

 Mitä biologit tekevät? 

 Miten luontoa tutkitaan? 

 Miksi luontoa on tärkeää tutkia? 

 Mitä asioita tiedät ötököistä? 

 Mitä ötökkälajeja sinä tunnistat? 

 Mitkä kaikki asiat maapallolla ovat eläviä? 

 Miten kasvit ja eläimet eroavat toisistaan? 

Työohje 

Tässä työssä tarkastellaan oikeita ötököitä. Työ kannattaakin suorittaa loppukeväästä 

alkusyksyyn sijoittuvalla aikavälillä, jolloin ötököitä löytyy runsaasti ympäristöstä. Työssä 

etsitään ötököitä luonnosta käyttäen oikeita biologien käyttämiä menetelmiä. Työn aikana 

lapset kannattaa jakaa tutkimusryhmiin, jotta jokainen pääsee kokeilemaan erilaisia tapoja 

kerätä ötököitä. Työssä kannattaa kokeilla ainakin kahta eri tapaa ötököiden keräämiseksi, 

jotta niitä voi vertailla lasten kanssa. Seuraavassa on esitelty muutamia eri tapoja, joilla 

ötököitä voi etsiä lähiympäristöstä: 

1. Kuoppapyydys kovakuoriaisille 

Kuoppapyydykset on tarkoitettu 

kovakuoriaisille ja hämähäkeille. 

Kuoppapyydys on muovinen purkki, 

joka kaivetaan maahan siten, että 

sen reunat ovat juuri maan tasalla. 

Kuoppapyydyksen kannattaa antaa 

olla paikallaan yön yli. Muistakaa, 

että kuoppapyydystä ei saa jättää 

paikoilleen tyhjentämättä. 

 

2. Poimiminen lasipurkkiin 

Ötököitä voi yrittää poimia lasipurkkiin siten, että ei itse kosketa ötökkää. Muista tehdä 

reiät purkin kanteen ilmaraoiksi. Ötököitä kannattaa etsiä esimerkiksi kivien alta, 

heinikosta, risukasoista, lahopuulta ja kukista. 

3. Lakana maahan puun alle 

Laita lakana puun tai pensaan alle ja ravistele puuta tai oksaa, että sille putoaa ötököitä 

lehdistä ja oksista. Kerää ötökät lakanalta. 

4. Hyönteishaavi 

On olemassa erilaisia hyönteishaaveja, joita käytetään hieman eri tarkoituksiin. 

Lyömähaavit ovat reunoiltaan ja varreltaan vahvoja ja niillä ”lyödään” (heilautetaan isossa 

kaaressa) kasvillisuutta, kuten heinikkoa. Tällöin heinikossa olevat ötökät jäävät haaviin. 

Lyömähaaveja kutsutaan yleensä myös hyönteishaaveiksi. Perhoshaavit sen sijaan ovat 

erittäin hentoja haaveja, joiden kangas ei vahingoita perhosta. Lisäksi vesiötököitä voi 



kerätä niille tarkoitetuilla vesihyönteishaaveilla. Hyönteishaaveja tai muita vastaavia 

haaveja voi ostaa kaupoista tai käyttää esimerkiksi akvaarioliikkeistä saatavia 

akvaariohaaveja. 

Ötököiden tarkasteleminen 

Kun ötököitä löytyy, ne kannattaa kerätä lasipurkkiin tai muuhun läpinäkyvään astiaan. 

keräämisen yhteydessä on tärkeää painottaa, että ötököitä ei saa vahingoittaa. Kun ötökät 

on laitettu lasipurkkeihin, ne viedään tarkasteltaviksi sisälle. Ötököitä kannattaa tarkastella 

samoissa tutkimusryhmissä, joissa työskenneltiin myös ötököiden keräämisen ajan. 

Ötököiden tarkastelussa opettaja ohjaa kiinnittämään huomiota ainakin seuraaviin asioihin, 

jotka ovat usein lajien tunnistamisen kannalta tärkeitä: 

 Kuinka iso ötökkä on? (pienempi vai isompi kuin 10 sentin kolikko / pienempi vai 

isompi kuin tulitikun pää?) 

 Kuinka monta jalkaa ötökällä on? 

 Monestako osasta ötökän vartalo muodostuu? 

 Minkä värinen ötökkä on? 

 Onko ötökässä jotakin kuvioita? 

 Onko ötökällä siivet?  

 Onko ötökällä tuntosarvet? Ovatko ne pidemmät vai lyhyemmät kuin ötökkä itse? 

 Näkyykö ötökällä silmiä? Kuinka monta? Missä kohtaa päätä ne sijaitsevat? 

Ötökkähavainnot kootaan joko piirtämällä tai rakentamalla tarkasteltavia ötököitä. Jokainen 

voi esimerkiksi valita yhden itseään kiinnostavimman ötökän rakennettavaksi. 

Rakentamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi luonnonmateriaaleja (kävyt, neulaset, 

lehdet, kukat, kepit, kivet), muovailuvahaa tai taikataikinaa. Luonnonmateriaaleista 

rakennetut ötökät voidaan liimata pahville ja kirjoittaa siihen myös ötökän nimi.  

Ötököiden tunnistaminen lajilleen on erittäin haastavaa, mutta ötököiden nimeämistä 

voidaan harjoitella tunnistamalla, onko ötökkä kenties joku muurahainen, hämähäkki vai 

kovakuoriainen? Lajintunnistusoppaiden kuvia voidaan hyvin käyttää apuna myös lasten 

kanssa, jos halutaan etsiä tarkemmin minkälainen ötökkä olisi kyseessä. Tarkka 

lajinmääritys ei ole tässä tehtävässä kuitenkaan olennaista. 

Jos ötökkäbongailua halutaan jatkaa, voidaan lapsille tehdä ötökkävihkot, johon kerätään 

ötökkähavaintoja. Ötökkävihkoon merkitään joko tarralla tai ruksilla, minkälaisia ötököitä 

on nähty esimerkiksi yhden viikon aikana (hämähäkki, kovakuoriainen, muurahainen, 

perhonen, mato, kimalainen, muu?) 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

 Mihin biologeja tarvitaan? 

 Minkälaisia taitoja biologit tarvitsevat? 

 Mikä keino oli paras ötököiden etsimiseen? 

 Mitä osia ötököistä löytyy? 

 Miksi ötököitä tutkitaan? 

 Mitä muuta haluaisit tietää ötököistä? 

 


