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TIEYMPÄRISTÖN SUUNNI1TELU 

opetuspakeffi  ala-asteen oppilaille 
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ESIPUHE  
Lapset ja  tieympäristön  suunnittelu  -opetuspaketti  on  kaksiosainen 

kokonaisuus,  loka  tarjoaa  apuvälineen  lapsille vaikuttaa omaan 
 liikkumisympä ristöönsä.  Teoriaosassa  on  tiivistellyä taustatietoa  

opettajille sekä  tiensuunnittelijoille  ja  muille  lasten  tieympäristöön vaikut-
taville.  Siinä  on  painoteffu erilyisesti  osallistumisen tärkeyttä yhteisen 

 ympäristömme  suunnittelussa.  Tehtäväosa  sisältää  aihepiireittäin ryh-
miteltynä tehtäväkokonaisuuksia,  jotka tukevat  lasten  omakohtaista 
ympäristön tarkkailua,  pääffelyä  ja  ajatusten sekä mielipiteiden ilmai-
sua.  Koululyöskentelyssä  syntyvä materiaali  on  konkreettista mielipiteen 
ilmaisua lapsille tärkeistä asioista. Tätä materiaalia suunnittelijat voivat 
vuorostaan käyttää  hWäkseen suunnitteluratkaisuissaan.  

Lapset  ja  tieympäristön  suunnittelu  -opetuspaketin  tekeminen  on  ollut 
 Tielaitoksen ympöristövuoden  1996  Turun  tiepilrin erilyisprojekti,  joka  on 

 toteutettu  yhteislyössä  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suo-
men piirin kanssa.  Opetuspaketin  on  koonnut  biologi  Pirjo Leppänen. 
Turun  tiepiirissä  työtä  on  ohjannut  ympäristövuoden  työryhmä:  ympOris-
tönhoitaja  Tiina  Myllymäki, ympäristösuunnittelija  Eeva-Liisa  Arén  ja  tie-
dottaja Pekka Liimatainen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton  V-S:  n  piiris-
sä työtä ovat  ohjanneet markkinointisihteeri  Anu  Halo  ja  arkkitehti Jarmo 

 Heimo. Tehtäväosuuden  muodostamiseen ovat antaneet arvokasta 
apuaan  puutarhuri lIse  Franzén-Susi Turun  tiepiiristä, luokanopeffaja 

 Päivi Pohja-Mäenpää sekä erityisesti  Seikelän  koulun opettajat Kaija 
 Järä,  Rainer  Haarte,  Pirkko  Saarinen,  011i  Ranta ja  koulun oppilaat. 

Turussa lokakuussa  1 996  

Turun  tiepiiri  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri  
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TIE JA  IHMINEN  

'1.1  KULKUKISSA k1LJUSEN  KAJVSSA RETKELLA 

Alkuopetus 

1.MOTIVOINTI  AIHEESEEN 
Tavoite:  Kulkukissa  Kiljunen tulee tutuksi 
lapsille.  

Tehtäväkorttien Iiiffeissä  on  loru  Kissa  Ku
-jusesta  

Opettaja lukee tarinan  tai  kertoo  sen 
 omin sanoin. 

Tarinan jälkeen lapset piirtävät  tai  muo-
vailevat (muovailuvaha/savi/massa)  Kilju-
sen.  

2.  RETKI  LÄHIYMPÄRISTÖÖN  
Tavoite: 011a ulkona  ja  katsella maisemia 
uusin silmin. Tutustua eri eläinten  kulkureit

-teihin, eläinten teihin  ja  pohtia syitä kulku
-reiffien  valintaan. 

Opettaja  on  suunnitellut reitin valmiiksi  ja 
 käynyt viemässä reitin varrelle muutamia 
 pehmoeläimiä, (Kulkukissa  Kiljusen  ja  esi-

merkiksi hiiren,  mwrän,  muurahaisen, lin-
nun). Reitti  on  merkilly värinauhoin. 

Polulla tavataan Kiljunen. Kiljunen ker-
too, kuinka  se on  merkinnyt  kulkemansa 

 reitin  värinauhoin,  jotta ei  eksyisi.  Tämä 
seutu  on  sille vähän outo. Lähdetään seu-
raamaan reittiä. Mietitään  sopivissa  koh-
din, miksi Kiljunen  on  valinnut juuri kyseisen 
kohdan  kulkureitikseen.  

Matkan  varrella tapaamme muita  peh-
moelöimiä,  Kiljusen ystäviä. Jokaisen eläi-
men kohdalla voidaan miettiä  minne  se 
on  menossa, mistä tulossa, mitä tietä  ja 

 miksi jne. 
Luokassa piirretään  ja  kirjoitetaan retkes-

tä. Kiljunen voidaan tuoda mukaan luok-
kaan vierailulle. Myöhemmin voidaan  Kl1-
junen  ottaa mukaan uusille  retkille. 

Seikelässä  lapset  kysylvät:  'Tekeekö hiiri 
itse  tunnelinsa  vai ovatko ne  mwrän  töitä? 

KATSO_TEQRIAOSA  mm. 
 LASTEN  MAISEMAT  

• LIITEENA  LOPU  JA  KUVA 
KISSA  KILJUSESTA  

•  Susanna  Salonen,  
5.  luokka.  

5  



• Pe!äyi'yspaikka, 
Sami,  3.  luokka.  

•  Pienoismalli.  

TIE JA  IHMINEN 

1.2  KUVABINGO  
Kuinka hyvin tunnen oman maisemani? 
Mistä  sen tunnistan?  

Tehtävän avulla voidaan tutkia maise-
maa kasilteenä, maiseman rakenteita  ja 

 maiseman merkitystä oppilaalle. 

Torvikkeet:  Kamera ja  filmiä riittävästi.  

1 .  Opettaja käy etukäteen kuvaamassa 
kunkin lapsen koulutietä. Samalla  on  hyvä 
oifaa kuvia muistakin paikoista, ettei  bin-
gosta  tulisi liian helppo.  

2. Kuvaamisen voivat tehdä oppilaat - 
kin.  Huolehditaan siitä, etteivät oppilaat 
vielä tiedä, mihin tarkoitukseen  kuvat  tule-
vat  ja  ettei kukaan kuvaa omaa koulutie-
tään  

3. Kuvat numeroidaan ja  sekoitetaan. 
Opettaja tietää, kenen koulutieltä  on  mikin 

 kuva.  
4. Kaikki poimivat omaksi tunnistaman

-sa  kuvan.  
5. Katsotaan, osuttiinko oikeaan  ja  kes-

kustellaan, miten tunnistettlin oma maise-
ma. 

1. Tutkitaan oman lHkkumisympäristön 
rakennetta. 

Esimerkiksi pahville  tai kartongille  hah-
motellaan oppilaiden koulureittejä. Oppi-
laat voivat piirtää erillisille papereille koti-
en, koulun, tärkeiden kohteiden yms. ku-
via.  Kuvat liimataan  kantaan. Kartta voi-
daan väniifää sopivilla väreillä loppuvii-
meistelyksi.  

2. Kaavoitetaan oma ympäristö mielei-
seksi. 

Laaditaan pienoismalli suurelle pahville 
uudesta suunnitelmasta esimerkiksi koulun 
alueelta. Uudet tiejärjestelyt, pyörätiet, 
parkkipaikat, puistikot, rappuset...  

3. Pienoismalleista  kerrotaan myös teh-
täväosan kohdissa mielikuvakartat sekä 
tiedot, taidot kokoon  ja näeille.  

KATSO  TEORIAOSA 
•  SUUNNITTELUUN  VAIKU1TAMINEN 
• OSALLISTUVê  SUUNNITTELU  
•  LAPSET  YMPARISTON SUUNNITFELIJOINA 
• LAPSIKAAVA  

K4ISQ_TEORIAOSA: 
• MIELENMUKAINEN  MAISEMA 

 •  LASTEN  MAISEMAT  
•  LASTEN  YMPARISTO  

1.3  PIENOISMALLIT 
Omien mielipiteiden ilmaisu  ja  omien 
suunnitelmien laadinta. 

Pienoismallit ovat käteviä fyötapoja 
moneen tarkoitukseen: kun tehdään uusia 
suunnitelmia  tai  halutaan tehdä esimer-
kiksi maisemointisuunnitelma. Pienoismal-
leiMa voi kuvata myös olemassa olevaa 
ympäristöä sellaisena, kuin  sen  itse kokee. 
Omaa suunnitelmaa voidaan verrata ole-
massa olevaan  tai  uuteen, valmisteilla 
olevaan. 

Pienoismallin voi rakentaa esim. hiekka- 
laatikkoon, pahvilaatikkoon, pöydälle alus-
tan päälle. Materiaalina voi käyttää oskar-
telutarvikkeita, jätemateriaalia, luonnon 
materiaaleja kuten lehtiä, käpyjä, oksan-
pätkiä, kiviä...  

1.4  MIELIKUVAKARTAT 
Alkuopetukseen  

1.  Rakennetaan luokkaan pienoismalli op-
pilaiden lähiympäristöstä, (koulu ynnä op-
pilaiden kodit). 

Ennen pienoismallin rakentamista  on 
 hyödyksi tehdä retki ympäristöön, josta 

malli halutaan rakentaa  ja  tutustua paik-
koihin yhdessä. 

Jokainen oppilas selvittää koulureittinsä. 
Mietitään miksi kukin  on  valinnut juuri lcy'sei

-sen  reitin, öyfyisikö kenties jokin toinen reitti. 
Mitä jännittävää  I  vaarallista  I  kaunista / 
kiinnostavaa  on  reitin varrella. 

Tutkitaan muita reittejä, esim. koululta 
kauppaan  ja postiln.  

2.  Pienoismallia apuna käyttäen piirre-
tään  2-3  oppilaan ry'hmissä lähiympäris-
tästä kartta. 

Jokainen oppilas voi merkitä karttaan 
kulkureiffinsä kotoa koululle  ja  muut ennal-
ta sovitut  asiat, esim.  vaarallisin  I  kaunein  I  
jännin pikka.  Sovitaan asioille tunnukset 

 tai  värit. 



TIE JA  IHMINEN  
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• Mielikuvakartta. 
Janifa  Lehto,  4.  luokka.  

3. Kuvabingo  (katso edeltä)  
4  Muutetaan pienoismalli sellaiseksi 

kuin lähiympäristö haluttaisiin  tai  rakenne-
taan toiveiden mukainen uusi pienoismalli.  

5. Piirretään toiveympäristöstä kartta.  
6. Kun kartoista otetaan kalvokopiot, ne 

voidaan esitellä  koko luokalle.  Kukin kertoo 
vuorollaan kalvoltaan, mitä kartassa  on  ja 

 mitä kartalla halutaan kertoa.  
7. Kutsutaan kunnan asiantuntija ja/tai 

tiesuunnittelija käymään. Tutkitaan hänen 
kanssaan kartloja  ja  esitellään ehdotukset 
uudesta ympäristöstä, 

Kartiojen  teosta tuli Seikelässä menes
-lys.  Lapset pitivät aiheesta  ja sen lyöstämi-

sestä.  Myös esitykset sujuivat hienosti. Sa-
malla kuuntelijalle avautuivat  lasten  mai-
semat  ja  ympäristöt juuri sellaisina kuin lap-
set itse ne kokevat. 

Oppilaan arvio työn onnistumisesta:  
• lähialuekartan  hahmottaminen vaikeaa 
• oman  kartan  tekeminen hauskaa, 'kun ei 
tartfe  tulla  oikeaa' — kalvokuvasta kerto-
minen kivaa 
Opettajan arvio työn onnistumisesta  ja  
mielekkyydestä:  
• karttakäsite  toisluokkalaisella rajallinen 
•  omat tuotokset todella motivoivia; lop-
putulos ymmärrettävä, kun yhdistää sanal-
lisen kertomisen  ja piirtoheitinkalvon.  

Kuvissa korostui koulupiirin jakavan Kus-
tavintien hallitsevuus selkeästi. 

MISO TEORIAOSA: 
•  LASTEN  MAISEMAT.  
•  LASTEN YMPARISTO 
•  OSALLISTUVA SUUNNITTELU  
•  LAPSET  YMPARISTON SUUNNI1TELIJOINA 
• LAPSIKMVA 

'1.4 M/EUKLJVAKARTAT 
3.-6.  -luokkalaiset  

Millainen  on  minun koulutieni? Missä liikun? 
Millainen  on  minun ympäristöni? 

Kuvataan kartalla omaa elinympäristöä 
 ja  omia tärkeitä kohteita. Voidaan suunni-

tella myös uutta ympäristöä. 

Työn  pohjustus:  

1. Puhutaan kartoista  ja  niiden sisältä-
mästä tiedosta.  

2. Tehdään luokan yhteinen retki lähiym-
päristöön.  

3. Rakennetaan pienoismalli alueesta, 
jolla retkeiltiin.  

4. Piirretään kartta. 

Tarvitaan:  
• Piirustustarvikkeita,  paperia. 
•  Vanhemmat oppilaat pyslyvät käyttä-
mään oikeita karttoja. Heille voi järjestää 
tyhjät karttapohjat omasta alueesta. Kun-
nan tekninen toimisto  tai tiepiiri  auttavat 
karitojen hankinnassa. 

Sovitaan symbolit, joita käytetään kart-
taa tehdessä  ja  omia tärkeitä kohteita 
merkitessä. Kaunis! ikävä! vaarallinen... 

Merkki tienylilyspaikasta  on havainnolli-
nen  lasten tieympäristöä hahmotettaessa 
ja tiesuunnittelijalle esiteltäessä.  

Tästä  menen  yli, oli  se  sitten luvallista  tai 
luvatonta.  

Tässä olisi  hä  olla ylitysmandollisuus.  

7  



TIE JA  IHMINEN 

KATSO  TEORIAOSA: 
•  LASTEN MAISF  MAT.  
•  LASTEN YMPARISTO 
• OSALUS1WASUUNNflELU 
•  LAPSET  YMPARISTON 

SUUNNI1TELIJOINA 
• LAPSIKMVA  

viA".- 

'15 IHMIS- 
VAIKUTUSTEN  
Al? VIOINTIA 

•  Hanna  Salonen,  6.luokka. Näkökulmia  kartlojen  tekoon  

1  Oma ympäristö  ja  omat luonnontutki-
mispaikat 
•  omat tärkeät puut, kalliot,  ojat.,. 
•  kasvit, eläimet, missä käyn niitä tutkimas-
sa  tai  seuraamassa 
•  paikat, joihin IiilIW tarina. Tämä  on s 

 paikka, jossa...  
2.  Oma tieverkko 

•  tässä kävelen/pyöräilen 
•  tästä  menen  autolla 
• kauniit/rumat  kohdat, voiko rumille tehdä 
jotain? 
•  tässä ajetaan kovaa 
•  tässä  on  vaikea kohta 
•  tässä  on  kova  melu 
•  tässä tien  pinta on rikki/huono  

Aloitetaan työ:  

1. Piirretään kartakuva omasta ympä-
ristöstä. Muistetaan myös talot, muut ra-
kennukset, risteykset, kalliot, puut yms. Mer-
kitään symbolif omille paikoilleen.  

2. Kun kartat ovat valmiit, keskustellaan 
lyön tuloksista  ja  omista paikoista kartalla. 
Pwdetään tiesuunnittetija kuuntelemaan, 

 jos kartoilla  halutaan esittää uusi suunnitel-
ma.  

3)  Tilaisuuden voi videoida. Silloin aja-
tukset saa tuoreeltaan talteen. 

Lisäksi: 

Äänestetään oman lähiympäristöni kau-
nein  tie.  

Perustellaan tien valinta.  

3.— 6.  -luokkalaiset  

Tavoite: Tarkastellaan, miten ihmisen toi-
minta näkyi maisemassa  

1. Lähdetään retkelle tekemään ha-
vaintoja. Opettaja  on  etukäteen valmista-
nut muistilistan asioista, joihin kiinnitetään 
huomiota. 

Millaisia jälkiä ihminen  on  jättänyt mai-
semaan? (Talot, tiet, sähkölinjat, sillat,  ur-
heilukentät, lenkkipolut...)  

Miten ihmisen jäljet vaikuttavat maise-
massa? (Kaunistavat, rumentavat, herättä-
vät huomiota, peittävät, korostavat vai  nä-
kyvätkö  tuskin lainkaan?)  

Jos  ihmisen jälkiä ei olisi, mitä olisi tilalla? 
Miten aika  nä  ihmisen tekemissä jäI-

jissä? Mikä  on  vanhaa  ja  mikä uutta? Mistä 
ajan kulumisen huomaa?  

2. Ihmisen toiminnan jälklä voi koota 
esim. piirtämällä, valokuvaamalla  tai yolk- 
k 	kirjoittamalla mielenkiintoisesta koh- 
teesta tarina historiasta tähän päivään. 

r" 
____ ., 	.P'  "' ' 

•  Tämä paikka  on  mielestani  kaunis. Var-
sinkin,  jos  puissa  on  lehdet. Marjukka,  
4.  luokka.  
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TIE JA  IHMINEN  

KATSO  TEORIAO$A 
• MIELENMUKAINEN  MAISEMA  
•  LASTEN  MAISEMAT.  
•  LASTEN  YMPARISTO 
•  SUUNNITTELUUN  VAIKUTFAMINEN 
•  OSALLISTUVA  SULJ.NNI1TELU 
•  LAPSET  YMPARISTON SUUNNITELIJOINA 
• LAPSIKAAVA  

'16  V/EIAJWAT  
Vierailijat tuovat mukanaan oman  erilyis

-alansa asiantuntemuksen. Vierailut ovat 
yksi tapa aloittaa vuoropuhelu omaan 
ympäristöön  vaikuffamisesta.  Kutsutaan eri 
alojen edustajia samaan aikaan vastaa-
maan kysymyksiin. Tällöin voidaan vertailla 
toisiinsa vierailijoiden  edustamia  erilaisia 
näkökulmia. 

Valmistaudutaan etukäteen  vierailuihin 
mieltäaskarruttavin kysymyksin.  Yritetään 
ottaa selvää milloin  ja  miten  on  hyvä läh-
teä liikkeelle oman mielipiteen  ja  ehdotuk-
sen kanssa.  

TIEPIIRI:  Teiden suunnittelu  ja  rakentami-
nen. Tulevat hankkeet  ja  aikataulut. Vaikut-
tamismandollisuudet, 

KUNTA: Kunnan rakentamat tiet, suunnitel-
mat  ja  toteutus. Aikataulut.  Vaikuffamis

-mandollisuudet, 

POLIISI: Vaaralliset paikat omalla seudulla. 
Mikä niistä tekee vaarallisen?  

PALOL.4ITOS: Ympäristövahinkojen  torjunta 
 ja  siihen tarvittava kalusto.  

Seikelän  koulu kutsui  vieraikseen  Turun  tie-
piirin tiemestarin  ja  Maskun kunnaninsinöö-
rin.  He  kertoivat tiepiirin  ja  kunnan tehtävis-
tä teiden suunnittelussa  ja  rakentamisessa. 

Oppilaat valmistivat kysymyksiä etukä-
teen  ja  esittivät ne vierailijoille keskustelun 

 lomassa.  

NÄITÄ KYSYTTIIN  
1) Miten lapset voivat osallistua suunnit-

teluvaiheessa turvallisuuden lisäämiseen?  
2) Miksei  Seikeläntien  varteen rakennet-

tu  kevytväylää,  vaikka tietä peruskorjattiin 
juuri?  

3) Mitä  alikulkutunnelin  rakentaminen 
maksaa?  

4) Miksei Laivan risteykseen voitu raken-
taa  ylikulkusiltaa,  kun  alikulun  tekeminen 

 on  niin kallista juuri siihen risteykseen?  
5) Miksi  Maskun  kunta rakentaa jonkin 

toisen tien, toisen taas  valtio?  

KATSO TEORIA  05k  
•  OSALLISTUVA  SUU.NNITFELU 
•  LAPSET  YMPARISTON SUUNNITFELIJOINA 
• LAPSIKAAVA 

•  Vierailut ovat yksi tapa 
aloittaa vuoropuhelu omaan 
ympäristöön vaikuttamisesta.  



TIEMAISEMM  JA MAISEMOINTIA 

21 TiENVARSIK4SV1EN  
TUNNISTAMISTA 
Mitä kasvaa fienpielessä?  
Tie on  osa  maisemaa. Opetellaan huo-
maamaan maiseman yksityiskohtia. Mieli-
tään  lien  ja  maiseman yhteensopivuutta. 

Kasvien opetteleminen  on  myös johda-
tusta maisemoinnin mieffimiseen. 

Aiheen käsittelyyn syksy  on  parempi aika 
kuin kevät. Keväällä kasvit ovat sirkka-as-
teella  ja  vaikeita tunnistaa. Koulun alussa, 
elokuussa kasvit ovat vielä hyvässä kunnos-
sa  ja helpompia  tunnistaa. 

Tunnistetuista  ja  tutkituista kasveista voi val-
mistaa kalvosarjan koulun käyttöön. 

Lisätehtävä: 
•  Kerätään kasveja  ja  sidotaan ne luokas-
sa kimpuiksi  ja  asetetaan kuivumaan. 
•  Kerätään kasvien lehtiä  ja  laitetaan ne 
kuivumaan sanomalehden väliin painon 

 alle  myöhempää askartelua varten.  

3. Kim-leikki (alkuopetus) 
Kasvien  kuvat  asetetaan taululle. Opet-

taja! oppilas poistaa yhden kuvan, muut 
arvaavat mikä puuttuu.  

VAIHTOEHTO  1.  

Tarvitaan:  
•  Kuvia kasveista  ja 
•  tietoa kasvien ominaisuuksista (liitteenä) 
• tehtävämoniste (liitteenä) 
•  mandollisuuksien mukaan kasvikirjoja.  

1. Pysäkkilyöskentely  
2-3  oppilaan ryhmissä 

Opettaja  on  järjestänyt luokkaan  tai 
 muuhun tilaan toimintapisteitä. Kullakin 

toimintapisteellä  on  kuva ja  tietoa yhdestä 
kasvista, mandollisesti myös oikea näyte, 

Sovitaan työskentelyyn käytettävä aika. 
Kukin ryhmä kiertää niin monta toiminta-
pisteifä kuin ennäifää  ja  täyttää samalla 
tehtävä monisteffa. 

2. Retki ulos luontoon  
A) Valitaan kandenlaisia tutkimusruutu

-ja:  toiset tienvierestä peltomaisemasta, 
toiset metsän kohdalta.  

B) IRajataan  jokaiselle ryhmälle neliö-
metrin kokoinen ruutu maastosta. Ruuduil

-ta  etsitään  ja nimetdän  tutut kasvit. 
Etsitään viisi yleisintö kasvia  ja  arvioi-

daan, paljonko niiden osuus  on  ruudun 
 pinto-a  lasta. 

Näkyvkö  näitä samoja kasveja pienta-
reen ulkopuolella? 

Ovatko kasvit istuteffuja, kylvettyjä vai 
ympdristöstäãn levinneitä?  

4. Tietokilpailu 
•  Esitellään  20 kasvia  eri kasviheimoista. 
Näytetään  kuvat ja  kerrotaan kasvien omi-
naisuuksista. 
• Jakaannutaan  ryhmiin  ja  aloitetaan kil-
pailu. 
• EsitelMstä  kasveista näytetään satunnal

-sessa järjeslyksessä  1 2,  jotka  on  tunnistet-
tava. 
•  Vastaukset kerätään, tarkistetoan  ja  jul-
kistetaan tulokset. 

VAIHTOEHTO  2. 

1. Retki ulos luontoon 
•  Työskentely yhden neliömetrin kokoisilla 
maastoruuduilla  2-3  oppilaan ryhmissä 
(katso edeltä kohta  2. B) 
•  Otetaan mukaan kasvikirjat. 
•  Kerätään näytteitä luokkaan vietäväksi.  

2. Kasvien tunnistaminen 
•  Tunnistetaan kasveja kuvista  ja  etsitään 
tietoja luokassa. 
•  Edelleen voidaan työskennellä samoissa 
ryhmissä  ja kasvikirjat  ovat apuna  

3. Tietokilpailu  (katso edeltä kohta  4.) 

Seikelässö  aikaa kilpailuun käytettiin  45 
min.  Kilpailu kiinnosti niin  2.-luokkalaisia 

 kuin  6. -luokkalaisiakin.  Kaikkien tulokset oli-
vat oikein hyvät. 

Tunnisteffavat  kasvit olivat: 
voikukka, niillyleinikki, maitohorsma,  met-
sätähti,  päivänkakkara, siankärsämö,  ha-
rakankello, kirjopillike, väinönputki,  hiiren-
virna, peltokanankaali, hevonhierakka. 

•  Lima-Maija Heinonen,  
6.  luokka.  

.7,,  

:  

Kilpailu ei vielä paranna todellista kasvi-
en tunnistusta  kovin  paljon.  Se  auttaa kui- 
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TIEMAISEMAA  JA  MAISEMOINTIA 

•  Jasmin  Lehto, 
 2.  luokka.  

tenkin  alkuun  ja  kilpailusta voi  siirlyä  vaikka 
ulos oikeita kasveja tutkimaan  ja  maise-
mointia  suunnittelemaan. 

KATSO  TEORJAOSA 
• MIELENMUKAINEN  MAISEMA  
• TJEYMPARISTON  KASVILLISUUDESTA  
•  LASTEN MAI$MAT. 
•  LASTEN YMPARISTO  

22  MAISEMOINNIN 
SUUNNITELUA  
3.-6-Iuokkalaiset  

Miten saadaan  tienvarsista  kauniita? Kuin-
ka hyvin  tie  sopii maisemaan? Voidaanko 

 maisemoinnilla  vaikuttaa asiaan? 
Tutustutaan  maisemoinnin  kysymyksiin 

 ja  suunnitellaan oma ehdotus. 

Tarvitaan:  
• Kasvikuvasto,  dioja, kirjoja  
• Suunnitelmakartta tielaitokselta  tai  muu 
tarpeeksi tarkka kartta  valitulta  alueelta  
• Piirustustarvikkeita 
•  Oman  tieplirin maisemoijaa  voi kysyä 
mukaan. 

Tehtävät:  

Pysäkkilyöskentelyllä  johdatus aihee- 
seen. 

Katso edeltä kohta  Tienvarsikasvien  tun-
nistaminen. 

Etsitään tietoa kasvien  kasvupaikkavaa-
limuksista  ja  ulkonäöstä. Ovatko kasvit 

valo- vai  varjokasveja? 
 Kuinka suuriksi ne kas-

vavat  ja  kuinka ne  peit-
täväl?  Puut, pensaat, 
köynnökset,  sipulikas

-vit?  Kasvien hoitami-
nen. Kotimaisia vai ul-
komaisia.  

2. Lähdetään tutustumaan  valittuun  alu-
eeseen. 

Mietitään, minkä näköiseksi maisema 
haluttaisiin  ja  mitä kasveja silloin voisi istut-
taa. Kirjoitetaan ajatukset muistiin.  

3. Tehdään luokassa  maisemointisuun-
nitelma.  

Suunnitelman voi tehdä  pienoismallina, 
piirroksena  tai  merkitsemällä  kartalle istu

-tuskohdat.  
Suunnitellessa voi miettiä: 
Kuinka nopeasti puut kasvavat? 
Paljonko ne  peiffävät  kesällä, talvella? 
Milloin kukat kukkivat? 
Voisiko paikalle saada kedon? Mitä keto 
vaatii? 

Lähistöllä saattaa olla  alikulkutunneli, 
 joka kaipaa väriä, Tiepiirin  maisemoijalta 

 voi kysyä, voiko luokka tehdä ehdotuksen 
seinien  koristamiseen,  

4. Esitellään  maisemointisuunnitelmat 
maisemoijalle.  

Tämä  on  suuritöinen  ja  laaja aihe.  Sen 
 voi  pilkkoa pienemplin  osiin omien voimi-

en  ja  kykyjen mukaan.  

Seikelän  koulun  2.  -luokkalaisille maise-
mointikäsite  oli vielä hieman vaikea. 

Myös vanhemmille oppilaille asia vaatii 
hyvän  ja  yksilyiskohtaisen pohjustuksen.  

Kasvien ominaisuuksista  jaksettiln  kiin-
nostua  ja  joiltakin syntyi näkemyksiä pui-
den sijoittamisesta  ja  kasvien istuttamises-
ta. 

KATSO  TEORLAOSA: 
• MIELEN.MUKAINEN  MAISEMA  
• TIEYMPARISTON  KASVILLISUUDESTA  
•  LASTEN MAIMAT. 
•  LASTEN YMPARISTO 
•  OSALLISTUVA  SUU.NNI1TELU 
•  LAPSET  YMPARISTON SUUNNITFELIJOINA 



Tattorata  

U  Kaikki luokka -asteet 
Seikelässö  selvisivät hie-
nosti  ja  pitivät  radasta.  

LIIKENNE  JA  LIIKKUMINEN  

31  TAJTORATA 
Harjoifellaan  pyörän hallintoa  ja paranne-
faon liikkumisvarmuutta. 

Taitoratapäiväksi  voi kutsua poliisit  vie-
railijoiksi. He  tietävät missä ovat seudun 
vaikeimmat liikennejärjestelyt, missä ta-
pahtuu eniten onnettomuuksia  ja  millaiset 
tilanteet liikenteessä ovat kaikkein pahim

-Pia,  
Poliisien kanssa voi jutella, miten itse voi 

vaikuttaa siihen, eifä liikkuminen kaduilla  ja 
pyöräteillä  on  mandollisimman mukavaa, 
sujuvaa  ja  turvallista. 

Vieroilijoksi  voi kutsua myös jonkun, joka 
tietää millainen  on  hyvä pyörä. Kuinka 
pyörää tulee huoltaa  ja  kuinka sitä voi kun-
nostaa?  

1. Lähtö 
Ajettava lankkujen välistä niitä hipaisemat

-ta.  Sekä renkaan että jalan koskemisesta 
tulee virhepiste. Annetaan kuitenkin  vain 

 yksi virhepiste vaikka osumia olisi useitakin. 
Lankkujen väli voi olla reilu jalan leveys.  
2. Pujoffelu 
Pujoteltava  keilojen välistä Virhepiste tu-
lee,  jos  jalka koskettaa maahan  tai  keila 
kaatuu.  
3. Tasapaino 
Ajettava leveän laudan päällä.  Jos  laudal-
ta putoaa, virhepiste.  
4. Silmukka 
Kierreifävä  vielä yhden keilan ympäri. 

5. Maali 
Asetetaan irtonainen rima palikoiden 
päälle. Pysähdyttävä mandollisimman lä-
helle rimoa.  Jos  rima putoaa, annetaan 
virhepiste.  Jos pysäht  kauaksi rimasta, 
tulee virhepiste jokaisesta  n. 10cm pätkäs-
tä,  joka  jää  riman ja  pyörän renkaan väliin. 

Opettajan  on  hyvä kokeilla  rata  itse  en-
sin  tai koeajaffao se  lapsilla. 

Selvitetään kerralla  koko luokalle radan 
 kulku  ja virhepisteet.  

Järjestetään kokeilurata sivummalle, 
jossa oppilaat voivat hetken harjoitella en-
nen testiä. Koerata pitää heidät myös toi-
minnassa vuoroa odotellesso. 

Otetaan aika sekuntikellolla. Jokaisesta 
virhepisteestä annetaan yksi sekunti lisää 
aikaan. Ajanotto ei ole välttämätöntä, kos-
ka keskinäinen aikakilpailu ei ole tarpeen. 
Tulokset riippuvat paljon pyörän koon suh-
teesta oppilaaseen. 

KATSO  TEORIAOSA 
• KEWENLIIKENTEENt VAYLAT 
•  LAPSI LIIKENTEESSA  

2,  Pujottelu  

3.  Tasapaino 	 6 
6 6  

4.  .Silmukka  

'I  MaZ"  

1.  Lähtö  
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LIIKENNE  JA  LIIKKUMINEN  

32 ILTAIJIKENNEIIA  
TUTKIMASSA 
Iltaisin  ja  talviaamuisin  lapset liikkuvat pi-
meässä. Lähdetään tutkimaan,  millä  ta-
voin liikkuminen hämärässä  on  erilaista 
kuin valoisaan aikaan.  

1.  Keskustellaan ennen  ulosmenoa, 
 mitä lähdetään katsomaan  ja minne.  Vali-

taan  tienpätkät,  joita halutaan tutkia. 
Opettaja voi antaa mukaan  listan  asioista, 
joita  iltaliikenteessä  tutkitaan. 

Miltä  tie  vaikuttaa illalla?  
-  onko  se  pelottava, turvallinen,  tunnel- 
mailmen,  jänniifävä?  Keitä tiellä liikkuu? 

 Kuljetko  itse eri tavoin illalla kuin päivällä? 
Oletko varovainen,  valpas?  Tuntuuko 

päivällä turvallinen kohta nyt illalla pelotta-
valta? Onko illalla hauskempi liikkua kuin 
päivällä?  

Kuljetko  illalla yksin  tai  ryhmässä? 
Millainen valaistus tiellä  on?  Milloin tiellä 
liikutaan? Onko päivällä vilkkaampi liiken-
ne kuin illalla? Onko illalla enemmän jalan-
kulkijoita? Mitä muuta huomaat  iltaliiken

-teestä.  

2,  Lähdetään retkelle  iltapimeässä  koko 
 luokka yhdessä  tai  pienemmissä ryhmissä. 

Mukaan voi kutsua myös vanhemmat.  
3. Illan kokemuksista voi kirjoittaa ai-

neen, näytelmän,  Kameran  kanssa liikku-
en voi tallentaa näkemänsä  ja  kertoa siitä 
muillekin. Samalla oppii hämärässä ku-
vaamista,  

4. Samankaltaisen vertailun voi tehdä 
tutkimalla kesä-  ja  talviliikkumisen  eroja. 

KATSO TEORIA  OSA:.. 
•  LASTEN  YMPARISTQ 
•  LAPSI  LIIKENTEESSA 

Tutustutaan maalla  ja  kaupungissa liikku-
misen eroihin,  

Kaupunkilaiskoululaiset  lähtevät tutustu-
maan maalla asuvien  koulumatkoihin  ja 

 päin vastoin,  
1.  Etsitään  yhteislyöluokka maalta/kau-

pungista,  
2,  Kaikki miettivät  ensin  oman  koulureit-

tinsä.  Mitkä ovat vaikeat kohdat'? 
Kuinka pitkä matkani  on?  Matkallani  on 

 kauniita kohtia, rumia kohtia? 
Mitä kertoisin  vieraalleni?  
3. Lähdetään  tutustumisretkelle yhteis-

lyöluokkalaisten  luo, 
Kuljetaan  reiffejä,  tutkitaan  karltoja  ja 

 jutellaan eroista, Kutsutaan luokka vasta- 
vierailulle.  

4. Kotiluokassa  piirretään  mielikuvakar
-tat  omasta  ja  yhteislyöluokkalaisten reiteis
-tä.  

() 	'J\ V»\ 4  

rn7  

k  

Patt 	 "iko  

3,3 KOULURErrrEJÄ  
KAUPUNGISSA  JA  
MAALLA 

•  Oma  koulutieni. 
 Antti,  1.  luokka 

KATSO  TEORIAOSA: 
•  LAPSI  LIIKENTEESSA 
• KEWENLIIKENTEEN VAYLAT  
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LIIKENNE  JA  LIIKKUMINEN  

34  MELU  
Melulla  tarkoitetaan ääntä, jonka ihminen 
kokee epämiellyltävänä  tai häiritsevänä 
tai  joka  on  muulla tavoin ihmiselle haitallis-
ta  tai  terveydelle vahingollista. Melua  on 

 myös kaikki tarpeeton ääni. Melu liitlyy kiin-
teästi arkeen. Moottoriajoneuvolilkenne 
synnyttää  80  prosenttia taajamien ääni- 
maisemasta. 

Tutkitaan koulun  ja sen  lähiympäristön 
ääniä  ja  äänen voimakkuuksia.  

1. Tutkimuksiin tarvittavia mittareita voi 
kysyä tiepiireiltä. Miffarit ovat melko kalliita 

 ja  niiden käyttöön tarvitaan opastusta, jo-
ten kannattaa samantien kysyä mukaan 
myös tiepiirin henkilökuntaa.  

2. Mietitään ennalta tutkimuspaikat  ja 
 sitä millaisia ääniä tullaan kuulemaan. 

Missä  on  hiljaista  ja  missä melua. Kuinka 
monta desibeliä tulee erilaisista äänistä. 
Ääniä voi mitata myös koulussa välitunnilla 

 ja tunnin  aikana, lyhjä/täysi piha, lyhjä/ 
täysi käytävä. 

Tiepiiri  käyttää kaavakelta liikennemelu-
mittausten kirjaamiseen (Katso viereinen 
sivu). 

Sitä voi soveltaa oman kaava kkeen 
pohjaksi. Tiepiiriltä saa myös tietää liiken-
teen suurimmat sallitut desibeliarvot.  

3. Jakaannutaan  valittuihin mittauskoh-
teisiin meneviin ryhmiin. Mittausta tehdään 
noin  15  minuutin jaksoissa. Mittareiden 
määrä vaikuttaa siihen, moneenko ryh-
mään kannattaa jakautua, jotta kaikilla  on 
kokoajan  jotain tehtävänä. 

Tähän samaan voi yhdistää nopeusmit-
taukset. Ryhmät voivat vaihtaa tehtäviä 
mittareiden vapauduifua.  

4. Mitataan keskimääräinen melu  15 
 minuutin aikana. Lasketaan ajoneuvot 

tänä aikana. Näin saadaan tietää, kuinka 
monesta ajoneuvosta keskimääräinen 
melu  on  lähtenyt. Merkitään muistiin myös 
pienin  ja  suurin äänenvoimakkuus tänä 
aikana, Mistä ne synlylvät? 

Mittauspaikasta  on  hyvä merkitä kartalle 
miltauspaikat  ja etäisyvdet  tärkeimpiin 
kohteisiin kuten kouluun  ja asuinrakennuk

-sun. 
5. Miltaustuloksista  voi tehdä kuvallisen 

esilyksen, jossa eri äänet esitetään suh-
teessa toisiinsa (Katso viereinen sivu). 

Tulosten analysointi  on  hyvä mandolli-
suus harjoitella diagrammien tekoa tieto-
koneefla. 

HUOM! Asteikkojen yhteneväisyvs,  kuvi-
en havainnoillisuus  ja kuvatekstit. 

Diagrammien  tulkinta  ja  lukeminen 
vaatii myös harjoittelua. Kuinka pylväitä  ja 

 patsaita luetaan  ja  mitä tietoa niistä saa-
daan.  

6. Mietitään myös millaiset äänet ovat 
miellyltäviä? 

Millaiset hälritsevät? Miten lapset haluai-
sivat ratkaista asian? 

NOPEUS 

Toimitaan kuten edellä melumiltausta teh-
täessä.  

1. Mietitään mittauskohteet.  
2. Jakaannutaan  ryhmiin.  
3. Mitataan ajoneuvojen nopeuksia  15 

 minuutin jaksoissa. 
•  yksittäisen ajoneuvon nopeus 
•  keskinopeus miifauskohdassa  

4. Verrataan saatuja nopeuksia paikalla 
vallitsevlin nopeusrajoituksiin. 	Noudate- 
taanko niitä?  Jos  ajetaan liian kovaa, mitä 
sille voi tehdä? 

LI/KENNELASKENTA  

Toimitaan jälleen kuten edellä.  
1. Mietitään mittauskohteet. 

Pelkkä liikenteen laskeminen laskemisen 
vuoksi  on ikävyslyltävää.  Esitetään jokin 
kysymys, johon lähdetään etsimään vasta-
usta. 

Esim.  Linja-autot  I  henkilöautot  I  rekaf, 
 mitä ajoneuvotppiä kulkee tutkimuskoh-

dassa eniten? Miksi? Mitä  se  kertoo tiestä? 
Vaikuttaako vuoden aika  I  vuorokauden 

aika tiellä liikkuvien ajoneuvojen määrään 
 ja ly,'ppiin?  

Millaista liikenne  on asuinalueella  I  teol-
lisuusalueella / keskustoissa  I  kaupunkien 
laidoilla  I  maaseudulla?  

2. Jakaannutaan  ryhmiin.  
3. Lasketaan aoneuvot  15  minuutin jak-

soissa. Merkitään muistiin mittauspaikka  ja 
 aika.  

4. Kootaan tulokset taulukoiksi  ja  mieti-
tään, löydettiinkö vastauksia haluttuihin. 

Melu-  ja nopeusmiltaukset ja  liikenne- 
laskenta ovat määrällisiä tiedonhankinta-
menetelmiä. 

Ne vastaavat kysymyksiin: Kuinka mon- 
ta, Kuinka voimakkaasti? Kuinka usein? 

Katso teoriaosasta kohta Osallistuva 
suunnittelu.  
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LIIKENNE  JA  LIIKKUMINEN  

K4ISO  TEORIA  OSA:..  
•  LASTEN  YMPARISTQ 
•  LAPSI  LIIKENTEESSA 
• KEWENLIIKENTEEN VAYLAT 
•  OSALLISTUVA SUUNNITTELU 

 • LAPSIKMVA 

LJIKENNEMELtJMITrAUS 

Otsikkotledot  
paikka 	- 

parva 	-  
aika  

Mittauslaitteet  
laite  

Met1 , 10  

5o 

14o  

5Qthkuie  
'3o 	 . 	

Kipuk 

:  

like  kt  

So 

-  

€0 ..... 

Toimit 

4)  
hJiskOu  

PÖYTAKIF1JA  lo  

mittaaja  

I U  Miltä  desibelit kuu//ostavat?  
merkki  ja  tyyppi 	 sar(anumee, 	 Esimerkki  me/un 

tuulisuoja 

Mittausolosuhteet 
Lükennetiedot  

kevyet 

liikennerr,äSrä mittausalkavalin  aikana 
suunta  i 	 (oikealle) 	suunta  2 	 (vasenlnialte) 

raskaat  

lienpinta 	__________________________  

Sää  tila 	luut) 	__________________________  
suunta  

Kasvillisuuderr  tila  

Mittauspiste  
kartta 

maasto  

Mittaustulokset 

kalibiointi 	ennen 	____________  dB  
jtkeen 	__________  dB  

mitlauslulos LAeq = 	__________  dB  

Iluomautukset  

renkaat 	_________________  

pilvisyys 	_________________ 
yleissäälila ___________________ 

maanpinta ________________ 
tiepenger  

aikaväli 	 ein  
alkoi  

ppui  

hei  Jastus 

•  Tie  piireissä 
käytössä oleva 

 lomake  liikenne - 
melumittausten  
kirjaamiseen.  
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TEHTÄVIEN  JA  TULOSTEN  ESI1TELY  

41  TIEDOT TAIDOT 
KOKOON  JA  
NAY/TEll  I F  
Tutkimukset  ja  mielipiteet  on  hyvä saada 
tiedoksi kunnalle  ja  tiepiirille,  jotta oppilaat 
saisivat omille  mielipiteilleen  mandollisuu- 
den vaikuttaa. Kuntien  ja  tiepiirien ympä- 
ristösuunnittelijat  ovat hyvä alku yhteyden  
otoille,  

Oppilaiden  lyöt  voidaan koota näytte- 
lyksi esimerkiksi kirjastoon, jolloin näyttelyn  •  Oppilaiden avajaisiin 	kutsutaan 	tiedotusvälineitä 	ja  

tyot  voidaan 
koota  näyttelyk-  kunnan  ja  tiepiirin suunnittelijoita.  Nain  op - 
si  esimerkiksi  pilaiden  ääni tulee  painokkaammin  esille. 
kirjastoon.  

()(ITtñÄ  A 

(LA 

•'1'  

1) Kansiot 
Seikelässä  3,-4. -luokkalaiset  kokosivat 
omat  kansiot tieaiheisen  viikon tuloksista. 

Kansien väliin saatiin  koulutiekartta,  tutut 
liikennemerkit, käsikirjoitukset  kuunnelmiin, 

 vanhempien  koulumatka -haastaffelut  
2) Seinätaulut  

Kaikki luokka -asteet  tekivät  karttaesilykset 
mielipaikoista, koulureiteistä,  harrastami-
sen  ja  seikkailun paikoista. Näistä  kooffiin 

 näyttely Turun  tieplirlin.  
3) Analyysit,  diagrammit 

Lilkennelaskentatulokset,  nopeus-  ja  melu
-mittaustulokset analysoitlin  tietokoneen 

avulla  taulukoiksi  ja  diagrammeiksi.  
4) Koulun oppimateriaalin  kartuffami-

nen: 
Kasvitutkimuksilla  saadaan kouluun kasvi- 
kuva  stoa.  

5) Diasarjat  ynnä  aiheselostukset  
Kuvilla  ja  käsikirjoituksilla  saatiin  halutusta 

 aiheesta  havainnollinen esilys.  
6) Video  

Kuvattiin maisemaa,  liikennejärjestelyjä, 
kulkureiffejä  ja  esitettiin näin näkemys tilan-
teesta, johon halutaan vaikuttaa. 

Voidaan myös tallentaa esimerkiksi op-
pilaiden  mielikuvakarttaesilyksiä. Esilyksiä 

 voidaan näyttää  videolta  mm.  tiesuunnit-
telijoille  ja  kunnan edustajille.  

7) Pienoismallit  
Pienoismalleilla  kuvattiin olemassa olevaa 
ympäristöä  ja  suunniteltiin uutta. 

Pienoismallit ovat myös  näyltäviä  koko-
naisuuksia esille pantavaksi.  

8) Kartat  
Mielikuvakartoilla  kerrottiin oppilaiden tär-
keistä kohteista  lähiympäristöissään. 
Kartoille  voi suunnitella myös uutta ympä-
ristöä.  

9) Haastattelututkimukset  
Vanhempia haastattelemalla oppilaat 

saivat tietää millaiset  kulkuyhteydet  ovat 
olleet aikaisemmin, miten  liikkumistavat 

 ovat muuttuneet  ja  miten ympäristö  on 
 muuttunut niistä ajoista, kun vanhemmat 

olivat koululaisia.  

lo  



TEHTÄVIEN  JA  TULOSTEN  ESITtELY  

42  VUOROPUHELU- 
KAS/kiRJOITUKSIA  
Näytelmät, kuunnelmat,  vuoropuhelut 

 ovat ilmaisukeinoja, joilla voidaan käsitellä 
myös ympäristöön  liitlyviä  kysymyksiä 

Käsikirjoituksissa voidaan kuvata ongel-
ma  ja sen  seuraukset. Mandollisesti  löylyy 

 myös ratkaisu.  Kuunnelmilla  ja  näytelmillä 
voidaan ilmaista omasta ympäristöstä 

 tehlyjä  havaintoja, Kuvataan asioita, jotka 
omassa ympäristössä ovat tärkeitä.  

Seikelässä  kolmas- ja  neljäs-  luokkalai
-set iyöstivät  pitkin viikkoa muun ohjelman 

 lomassa  tieaiheesta vuoropuhelukäsikirjoi-
tuksia. Vuoropuheluita harjoiteltiin  ja  lopul-
ta  ääniteifiin. 

KOULUMATKALLA  
Kirjoittanut Pyry Koskinen 

Kertoja: Olipa kerran eräs ekaluokkalainen, 
joka käytti joka päivä tietä, paitsi viikonlop-
puisin, Hänen nimensä oli Einari  Kalayökky-
läinen  Julius.  Hänen kanssaan kulki myös 
yksi  kutosluokkalainen  Hannu  Kalle  Yöpiäs.  

Eräänä päivänä  he  pääsivät samaan 
aikaan koulusta pois,  He  astuivat linja-au-
toon sisään.  

Julius:  Miksei linja-autossa tapandu ikinä 
mitään jännää. 

Hannu: Miten niin jännää?  
Julius: Nokato  siten niin, että tulisi vaikka 

 nokkakolari  tiellä  tai  nähtäisiin, kun joku 
 auto  lentäisi ojaan. 

Kertoja: Hannu  ja  Julius  menivät rauhal-
lisesti kotiin päin kunnes  yht'äkkiä  sadan 
metrin päästä heistä törmäsi  Hyakutakesta 

 irronnut pala tielle. Palanen  on  noin yksi 
kilometriä leveä. Eräs autoilijoista soitti  kai-
ken  maailman  rauniokoirat  sun  muut pai-
kalle. Kohta selvisi, että  sen alle  ei ollut 
jäänyt kuin neljä  kastematoa  ja  200 eta-
naa,  mutta nekin olivat eläviä. Paikalle oli 
kutsuttu myös  tielaitos. Tielaitoksen  tarkoi-
tuksena oli rakentaa  meteoriitin  mukana 
mennyt  tie.  Yhden kilometrin pituisen tien- 
pätkän rakentaminen ei ollut mitään  las-
ten  leikkiä. Mutta  tielaitokselta  se  kävi muu-
tamassa  sadasosasekunnissa. 

!ÅVA4ItTK•1IJIiÅVJPÅVIfÅYIV  

On  aamu.  Henna  ja  Mira  ovat lähdössä 
kouluun.  Koulumatkalla  he juttelevat. 

Mira:  Kuule  Henna,  olisi  kiva, jos  saisi 
mennä pyörällä kouluun.  

Henna:  Niin olisi.  
Mira:  Hei! Tähän  tarttis  saada  suojatie. 

 Henna:  Joo,  niin tarvis. 
Kävelyä...  
Henna:  Tässä  on  tosi vaarallinen risteys. 

 Olispa  tässä  alikulkutunneli.  
Mira: Just  niin. 
Kävelyä...  
Mira:  Hei! Mehän voidaan kysyä  tielai-

toksesta  voisivatko ne harkita asiaa. 
 Henna:  Toivottavasti ne suostuu.  

Mira:  Siinä hommassa menee  kyl  aika 
paljon rahaa.  

Henna:  Niin. Kyllähän  me  voidaan yrit-
tää.  

Henna  ja  Mira  kysyvät asiaa viranomai-
silta. 

Seuraavana päivänä  koulumatkalla. 
 Henna:  Hyvä, että ne lupasivat harkita 

asiaa.  
Mira: Juu-u. Ohs  hyvä,  jos  se alikulkutun-

neli fulls,  sillä  tästä  on  tosi vaarallista men-
nä  yH.  

Henna:  Toivon, että tässä  ohs  edes suo
-jatie.  

Kuukauden päästä siinä oli  jo  sOojat. 

•  
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LII1TEET  

Kissa  Kiljusen mukana retkellä  

issa  Kiljunen  on synlynyt  kulkemaan. 
 Se  taitaa olla kulkukissa.  

On  tuttu juttu puska  tää 
 ja  talo tuolla häämöttää. 

-  En  kauas vielä kulkenut. 

Puut  ja  pellot, pajukot. 
Metsät, talot, rapakot. 
Kuljen siellä.  
Kul jen  täällä. 
Kuljen joskus tienkin päällä. 
—Vaan kuinka löydän seikkailulta kotiin? 

Kun etäämmäksi retkeilen 
ei tuttu ehkä ole  fää  
puiston pätkä, käytävä. 
Vaan kun tarkkaan katsastan  
ja  vaikka vähän haistan, maistan, 

muistankin  jo  ruusun tuosta, 
 portin  tästä. 

Taas tiedän kuinka kotiin päästä. 
- Tunnetko sinä oman tiesi? 

(P.L.  1996) 
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[lillE  ET  

Läydät pälvänkakkaran  nykyään  kas - 

	

\V\  JJ 	vamasta tienpientareilta  ja  pieniltä 
rinnekedoilta. Aikaisemmin, kun  nutty- 

\4 jä  oli paljon, oli myös pälvänkakkara 
paljon yleisempi. 

Päivä nka kka  ra  on  mykerökukkainen 
 ja sen  'kukan" muodostavat lukuisat 

pienet kukat. Kielimäiset laitakukat 
ovat valkoisia  ja torvimaiset kehräku-
kat  ovat keltaisia. Päivänkakkaran su-
kulaiselta pietaryrtiltä laitakukat puut- 
tuvat. 

Päivänkakkaraa  kovasti muistuffava 
kasvi  on  peltosaunlo  eli saunakukka. 

\ Erotat  sen päivänkakkarasta  kuitenkin 
helposti hyvin hienoliuskaisten lehtien 
perusteella. 

Päivänkakkara  on  Keski-Suomen 
maakuntakukka. Sitä käytetään puu-
tarhoissa koristekasvina  ja  virallisen  ni-
men  lisäksi sille  on  anneffu  myös mui-
ta nimiä: arpakukka, ennustuskukka, 
elänkuolenkukka, juu  ja  ei. Mistähän 
nimet johtuvat?  
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4URMIKK4  
Kun kesällä katsot pihamaalle talla

-fun  polun viereen, näet melko var-
masti kylänurmikan pyramidimaisen 
röyhyn. Kylänurmikka  on  levinnyt ihmi-
sen seurassa melkein kaikkialle maail-
maan. Avoin paikka  ja ajoiffainen 
runsaskin  kosteus suosii kylänurmikan 
leviämistä. Tällaisia paikkoja ovat esi-
merkiksi polut, tienvarret, kadut  ja pI-
hat,  

Kylänurmikka  maistuu laiduntavalle 
karjalle, muffa laidunheinäksi kylve-
tään kuitenkin satoisampaa  ja  isom-
paa niifiynurmikkaa. Niitiynurmikkaa 
käytetään myös pihojen  ja tienluiski

-en  nurmetuksiln. 
Nurmikoiden,  kuten myös muiden 

heinien kukat ovat vaatimaffomia. 
Ne eivät houkuffele hyönteisiä, vaan 
ovat erikoistuneet tuulipölytykseen.  

j 
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Nurmitähkiön  tunnet varmaan pa-
remmin nimellä timotei.  Se  sai lempi-
nimensä maanviljelijä  Timothy Han - 
sonin  mukaan, joka kertoman mu-
kaan ensimmäisenä viljeli kasvia 
Amerikassa 

Timotei  on  varsin  yleinen heinäpel-
tojen kasvi, joka  on  levinnyt ihmisen 
mukana monille paikoille. Voit nähdä 
sitä usein peltojen pientareilla, teiffen 

 ja  ratojen varsilla, asumusten ympä-
rillä  ja joutomailla. 

Timotein kukintoa  kutsutaan tähkäk
-si.  Se on  muodostunut monen mo-

nesta tähkylästä, joissa kaikissa  on 
 yksi kukka. Kukka  on  kovin  huomaa-

maton.  Sen  sijaan tähkylän uloimpien 
osien, kaleiden pitkät odat saavat 
tähkän näyttämään töpäkältä  ja  tun-
tumaan karhealta. Erotat timotein 
nurmipuntarpäästä  mm,  tämän 
ominaisuuden perusteella.  
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Nurmipuntarpää  on  alunperin 
Suomeen  viljelykasviksi. Nykyät 

 ei enää  heinämaihin  juuri  kylve 
 on  kuitenkin levinnyt ihmisen  se 

 sena  suureen osaan Suomea  Lc  
lukuun  offamaffa.  

Voit nähdä  nurmipuntarpään 
 en  heiluvan pellonpientareilla,  I 

la,  radanvarsilla  ja joutomailla. 
 Suomen  pikkuteiden ojaluiskis 

 pitää usein valtaa yhdessä 
 apilan  ja koiranputken  kanssa,  

Nurmipuntarpään  pitkä  tähk 
 pehmeä  'ketunhäntä', tähkyl' 
 pitkät  vihneet  ovat selvästi  näht 

 ja tunneffavissa. Erotat sen mr 
män  ominaisuuden perusteella 

 teista  eli  nurmitähkiästä. 
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Kasvien latinankieliset, tieteelliset ni-
met kuvaavat  varsin  usein osuvasti 
niiden ulkomuotoa. Myös suomen 
kieliset nimet antavat hyvin vihjeitä 
kasvien ulkonäästä  ja  usein myös  kas-
vupaikasta. 

Pukinparta  on  saanut nimensä kuk-
kineen kasvin mykerösuomujen välis-
tä pilkoffavista lenninhaivenista.  Kas-
vin  englanninkielinen nimi  on  myös 
veikeä:  Jack-go-to-bed-at-noon  eli 
Jaska menee nukkumaan keskipäl-
välIä.  Se  kuvaa puolestaan kukkamy-
keröiden aamuista aukioloaikaa. 
Hohtavan keltaiset mykeröt sulkeutu-
vat  jo  11 —12  aikaan aamupäivällä 
tehden kasvin iltapäiväksi melko huo-
maamaffomaksi. 

Pukinparta  lienee tuotu lounaiseen 
Suomeen aikoinaan ravintokasvi ksi 

 tai rohdokseksi.  Nyt  se  kasvaa eteläi-
sen Suomen tien-  ja radanvarsilla ja 

 etenee pikku hiljaa näitä väyliä pitkin 
junien  ja  autojen ilmavirtojen kuljeffa-
essa haivenillisia hedelmiä eteen-
päin. Voit nähdä pukinparran jopa yli 
puolimetrisiä mykerövarsia myös pel-
lonpientareilla  ja  erilaisilla kuivilla  nil-
lyillä. 
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Keltanoiden  tieteellinen sukunimi  Hie
-cium  juontuu kreikan kielisestä  hie- 

x-  sanasta, joka tarkoiffaa haukkaa 
irun mukaan haukat juovat keltanoi

-len  mehua nähdäkseen entistä  tar-
emmin. 
Sarjakeltano  kuuluu keltanoiden 
iajaan, satoja lajeja käsiifävään su-
uun Sarjakeltanon kirkkaankeltaiset, 

 va Il isesti  runsaat mykerät sijaitsevat 
]ykän, runsaslehtisen varren päässä, 

 asvin  ulkonäkö voi tosin vaihdella 
vastikin. 
Sarjakeltano  on  yleinen Etelä-  ja 

eski -Suomessa.  Se  kasvaa usein  kul- 
Illa,  avoimilla paikoilla: rannoilla, 
letikoilla, sorakoilla  ja kivikoilla  sekä 
uivissa kangasmetsissä. Samanta-
aiset olot vallitsevat usein myös tien-
] radanvarsilla, missä sarjakeltanon 
roifaa kirkkaankeltaisesta kukinnas

-an  sskesällä  helposti.  
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'-I  

Puna -apila  on  alunperin tuotu Suo-
meen rehukasviksi, siis karjan ruoaksi. 
Ihmisen seurassa  se on  leviifäylynyt 
siffemmin  moniin paikkoihin, niilyille, 
tienvarsille  ja  joutomaille.  Samalla ta-
valla  on  levinnyt myös varsinkin piha-
nurmikoilla yleinen valkoapila. 

Apilat  ovat monella tavalla hyödyl-
lisiä  ja  käyttökelpoisia kasveja. Ne 
ovat hernekasveja, jotka pyslyiät juu-
rissaan elävien bakteerien avulla sito-
maan ilmakehän lyppeä. Typpi puo-
lestaan  on  kaikkien kasvien tarvitse-
ma  tärkeä ravinne. Apilat ovat lisäksi 
hyviä hunajakasveja  ja  käyttävätpä 

 jotkut valkoapilan nuoria lehtiä salaa-
teissakin. Aikaisemmin  on  apilaa  käy- 
telly  myös rohdoksena monenlaisiin 
vaivoihin. 

Api Ioiden  tieteellinen sukunimi, Trifo
-hum,  kertoo niiden kolmisormisista 

lehdistä. Tiedät varmaan, eifä vaIko-
apilalla lehdyköitä voi olla joskus 
myös enemmän.  
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Piharatamo  viihtyy ihmisen tallaamil
-la  avoimilla paikoilla.  Se on  vahva  ja 

 sitkeä kasvi, joka tuoffaa tähkäkukin-
noistaan jopa yli  20 000 siementä! 

 Siemenet ovat kastuessaan limaisia 
 ja takertuvia.  Ne tarttuvat ihmisiin, 

eläimiin  ja ajoneuvoihin ja  matkusta-
vat kauaskin uusille paikoille itämään. 
Eurooppalaisten seurassa  se siirl4  ai-
koinaan myös Amerikkaan. Siellä inti-
aanit antoivat piharatamolle nimen 
"valkoisen miehen jalanjälki". 

Ennen vanhaan ei pihanurmikoita 
'lvetly.  Ta Ilatuil  la pihatantereilla  kas-

voivat matalakasvuiset lajit, joita ei 
tarvinnut niiffää. Piharatamon lisäksi 
tällaisia kasveja ovat pihatatar, piha- 
saunio  ja kylänurmikka.  

F 	 Piharatamo on  aikoinaan ollut tär- 
keä rohdoskasvi. Sitä  on käyteily  mo- 

nien 

 sairauksien hoitoon sekä haavo- 
jen  ja koihujen ensiavuksi.  Tästä kertoo 
myös kasville annetut lempinimet 
laasta rilehti, haavanlehti  ja rakkoruo

-ho. 
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Kellokukat muistuffavat  muodoltaan 
kovasti kirkonkelloja. Kerrotaan, eifä 
kellojen valajat työssään aikoinaan 
offivatkin mallia näistä kukista. 

Kellokukkien  suomenkieliset nimet 
 on  ukonkelloa lukuunoifamaifa yhdis-

tell'y  johonkin eläimeen: harakankel
-lo,  kiirunankello, vuohenkello,  kissan - 

kello, kurjenkello, hirvenkello, samma-
konkello.  Mitä isompi eläin, sitä isom-
pi kukka. Millähän lajeilla siis  on  pieni, 

 millä  iso kukka? 
Kellokukat  kuuluvat niinsanoifuihin 

talventörröifäjiin. Kuivat kukkavanat 
törröffävät talvella hangen keskellä  ja 
varistavat  siemenet hangelle. Tuulen 
kuljeffamana ne saaffavat kulkeutua 
näin pitkiäkin  matkoja.  

Monia kellokukkia kasvatetaan puu-
tarhoissa, Voit nähdä niitä myös niilyil

-lä  ja rinnemetsissä. Kissankello  me
-nes1  kuivilla  ja hiekkaperäisillä kas-

vualustoilla ja  kasvaa tämän vuoksi 
myös teiden varsilla. 
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Pujon kukinnasta  tiedotetaan  mm. 
 radiossa  ja  televisiossa loppukesällä, 

elo- syyskuussa. Tämä johtuu siitä, 
eifä pujo aiheuffaa yleisesti slitepöly-
allergiaa. Pujokasvustoja pyritään tä-
män vuoksi paikoin nilifämään asu-
tuksen läheisyydessä 

Pujoa  pidetään siis nykyään  harmil
-lisena rikkakasvina,  josta  on  vaikea 

päästä eroon. Aikoinaan pujoa  ja sen 
 harmaapintaista  sukulaista koiruo

-hoa  pideifiin  kuitenkin arvokkaina 
lääkekasveina. Myös mausteena niil-
lä oli jonkin verran käyttöä, Pujon  ja 

 koiruohon  avulla tehtiin myös monen-
laisia taikoja. 

Pujo  ei kuulu Suomen alkuperäisiin 
kasveihin, vaan  se on  saapunut 
maahamme ihmisen tuomana, joko 
tarkoituksella  tai  vahingossa.  Se  kas-
vaa moneniyyppisillä paikoilla ihmi-
sen luomassa ympäristössä,  mm. 

 teollisuusalueilla  ja  teiden varsilla. 
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Leinikkikasveja  on  maassamme lukui-
sia! muffa yleisimmät niistä ovat niilly-
leinikki  ja rönsyleinikki.  Ne ovat kovasti 
toistensa näköisiä liuskaisine lehti-
neen  ja kirkkaankeltaisine  kukkineen. 
Kukat ovat rönsyleinikillä yleensä hie-
man tummemmat  ja  isommat kuin 
niitiyleinikillä. Varmimmin erotat 
nämä lajit kuitenkin lehdistään: niilly-
leinikin lehden keskilehdykkä  on  ruodi

-ton,  rönsyleinikin ruodillinen. 
Kuivahkoilta,  aurinkoisilta paikoilta 

voit joskus löytää komeakukkaisen, 
kauniin aholeinikin.  Sen  lehtiä  ja vartlo 
peiffää  hieno hapsikarvoitus. 

Leinikkien siemenissä  on  koukut, joi-
den avulla ne tarttuvat esimerkiksi 
ohikulkevan eläimen turkkiin  ja  mat-
kaavat näin uusille kasvusijoille. Olet 
itsekin saaffa  nut  kuljeifaa sukissasi 

 eteenpäin näitä vapaamatkustajia. 
Keltakukkaiset leinikit  ovat myrkylli-

siä. Laitumilla ne jäävät kasvamaan 
niinikään karjan karttamien nokkosten 

 ja ohdakkeiden  seuraan. Nililyleinikki 
 ja rönsyleinikki  suosivat tuoreffa kasvu- 

alustaa. Näinollen löydät niitä var-
mimmin niUyiltä  ja pellonlaidoilta, 
muffa  myös pienten teiden ojien  var- 
silta, 
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?nvirna  on  Suomessa alunperin 
vanut  mm.  tulvarannoilla  ja  valoi - 
j,  lehtomaisissa  metsissä. Ihmisen 
iinta  on  muokannut sille paljon 

 la,  soveliaita kasvupaikkoja.  Olet 
lovasti nähnyt hiirenvirnan kasva- 

pellonpientareella  tai  niilyllä. 
 5s  teiden varsissa hilrenvirna muo-

faa paikoin näyttäviä kasvustoja,  
j  kukkivat alku-  ja  keskikesällä. 
jkkineesta hilrenvirnasta  näet  sel- 
Il,  eifä  se on  hernekasvi.  Pieni  pal

-pienine  siemenineen muistuifaa 
ikokoista herneen  tai  pavun  pal- 

irenvirna  kasvaa usein yhdessä 
 n  hernekasvin, niittynätkelmän 

ssa.  Se on  hiirenvirnan  tapaan 
iiiiovartinen, kärhillään tukea hake-
va kasvi.  Sillä  on  melko isot, keltaiset 
kukatja lehdissä  on  yksi lehdykkäpari. 
Hiirenvirnalla niitä  on  jopa  1 2. 
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Sinivuokko  kukkii lehdoissa  ja  lehto-
maisissa metsissä varhain keväällä. 

 Se on  muodostanut  jo  edellisenä syk-
synä kukkanuppunsa maan rajaan 
odoffamaan kevään lämpimiä päi-
viä.  Koko  talven  vihreänä pysyneet 
lehdet kuihtuvat vasta kesäkuussa 
uusien lehtien kasvaessa tilalle. 

Sinivuokko kehitI  siemenestä  kuk-
kivaksi kasviksi  hyvin hitaasti, noin 
kymmenessä vuodessa. Näkemäsi 
sinivuokkotupas saaifaa olla hyvinkin 

 vi  isikymmenvuotias. 
Sinivuokon,  samoin kuin valkovuo-

konkin tehokkaita leviifäjiä ovat muu-
rahaiset. Näiden vuokkojen siemenis

-sä on  mehevä rasvalisäke, joka  on 
 muurahaisten herkkua. Ne kuljeffavat 

siemeniä pesäänsä,  ja rasvalisäk
-keen  nautiifuaan  hylkäävät itse  sie- 

menen.  Näin siemenet kulkeutuvat 
uusiin paikkoihin itämään. 

Sinivuokko  on  Hämeen maakunta- 
kukka.  Se on  osiffain rauhoitetfu,  eikä 

 sen  kukkia saa kerätä myvntiin. 
Tienpientareet  eivät ole sinivuokolle 

otollisia kasvupaikkoja.  
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Kauneimpa na  kukkivat kielokasvustot 
löytyvät lehdoista, ravinteisilta paikoil-
ta. Kielo  on  kuitenkin  varsin sopeutu-
vainen  kasvi  ja  voit nähdä  sen  kasva-
massa myös kuivassa kangasmet-
sässä  tai  kivikkoisella rinteeIlä  Hyvin 
karussa kasvupaikassa kielo ei välifä-
mäifä kuki  ja versokin  voi olla yksilehti-
nen. 

Kielon kasvusto näyttää keväällä 
hieman erikoiselta, kun  sen  lehdet 
ovat vielä puikkomaisesti kokoonkier-
lyneinä. Kevätaurinko saa kuitenkin 
lehdet pian avautumaan  ja  touko— 
kesäkuussa puhkeavat myös hienosti 
tuoksuvat valkoiset kukat. Kieloa  on 

 sen  lehtien muodon takia kutsuttu ai-
koinaan myös lehmänkieleksi  tai  kiel-
heinä ksi. 

Syksyllä näet kielon punaiset mar-
jat. Ne, kuten  koko kasvikin,  ovat hyvin 
myrkyllisiä.  

Tien  piennar  ei yleensä ole otollinen 
kasvupaikka kielolle, muffa tien var-
ressa metsän reunassa olet varmaan 
usein huomannut kielon lehtiä.  
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Leskenlehden  keltaiset kukat ilandut-
tavat keväällä ilmeslyessään kevät-
auringon lämmiifämiin paisteisiin 
paikkoihin,  varsin  usein pellonpienta

-reelle  tai  tien luiskaan. Keväällä lente-
levät hyönteiset ovat myös ilahtunei

-ta  näistä meifä tarjoavista aikaisista 
kukkijoista. 

Leskenlehtikasvusto  on  loppukesäl- 
lä  jo varsin  toisen näköinen. Ojanvarsi 

rr  
saaifaa  olla aivan suurten leskenlehti - 
en  peitossa. Lehdet ovat leveän hert- 
tamaisia (sydämenmuotoisia), nirha- 
laitaisia  ja  jopa  20 cm  leveitä halkai-

Lehdet ovat alapinnaltaan sijaltaan. 
tiheästi vaaleakariaisia. 

Leskenlehden  nimi johtuu tästä leh- 
tien  ja  kukkien huomaffavasta eriai - 
kaisuudesta. Leskenlehteä  on  nimitet - 

(1  . 	r  , ly  aikoinaan myös viluruohoksi, koska 

\T  
siitä valmisteifua teetä  on  käyteBy  ys-
kän lieviffämiseen.  
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'KV?S4MÖ 
ärsämön kukintoa  kutsutaan 
iloksi.  Se on  muodostunut monis-
ukkamykeröistä, joissa puoles - 

on  lukuisia kukkia, Laitakukat 
yleensä valkoisia  ja kehräkukat 

ntäviä.  Myös punakukkaisia sian-
möitä esiintyy'. Oletko sinä näh-

ellaisia? 
nkärsämö  on  hin  yleinen kui-
ojen paikkojen kasvi,  Se viihlyy 
0  avoimilla paikoilla kuten pihoil-
pientareilla, niityillä  ja  teiden  var- 

nkärsämö  tuoksuu vahvasti, Siitä 
)äätellä, eifä sitä  on  aikoinaan 
?ily mausteeksi  ja rohdokseksi. 

 n käytetyllä kasvilla on  myös 
 ta  kansan antamaa nimeä, esL 

:iksi kuperkeikka, nenätiisti  ja pel-
]nhanen. Kärsämöksi  nimi  on ai-
ian kaunisteffu kärsäheinästä. 
nkärsämön sukulaiseksi tunnistat 

 aan ojakärsämön.  Sen  kukka- 
?röt muistuffavat hin  paljon  si-
irsämön mykeröitä, muffa  ovat 
<aampia.  Se  suosii hieman  kos-
ipia  paikkoja kuin siankärsämö, 

 ä  voit myös nimestä päätellä.  
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Metsäpalon  tai  metsän hakkuun seu-
ra uksena olosuhteet kasvillisuuden 
kenifä kerroksessa  mu uffuvat:  va  loi-
suus  ja  maaperän ravinteisuus lisään-
lyvät. Näistä olosuhteista hyölyviä 
kasveja kutsutaan pioneerilajeiksi 
Maitohorsma  on  tällainen pioneerila-
ji, joka ilmestyy sankoin joukoin kukki-
maan äkillisesti paijastuneille paikoil-
le. Myös tienvarsilla  ja ratapenkereillä 
maitohorsma  on  yleinen. 

Maitohorsmaa  on  käytetty rohdok
-sena  monenlaisiin vaivoihin.  Se on 

 myös hyvälaatuinen rehukasvi, jonka 
 on uskoffu  lisäävän lehmien maidon 

tuotantoa. Tästähän  on  nimen alkulii-
tekin  tullut. 

Maitohorsman  kukista alimmat 
avautuvat ensimmäisinä. Ylimpien 
kukkien vuoro  on  kukkia syyskesällä 
kun koulut taas alkavat. Samoihin ai-
koihin alkavat lennellä lenninhaivenil

-la  varustetut siemenet, Näitä pitkiä 
haivenia  on  aikoinaan kerätty lyvny-
jen täytteeksi  ja  jopa kehräilykin kynt-
tilöiden sydänlangoiksi.  
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on  sopeutunut kasva- 
paikoilla. Tämän vuoksi 

 ä-Suomessa paitsi kivisil- 
... ,. kedoilla  myös maantei-

den pientareilla. Ketojen vähetessä 
 on  myös keltamatara vähentynyt. 

Keltamatara  kukkii keskikesällä. Täl-
löin  se  houkuffelee pölyttäjiä  paitsi 
värillään myös miellyRävällä tuoksul-
laan. Ennen kukintaa  ja  kukinnan jäl-
keen keltamatara  on  neulasmaisine 
lehtineen  hyvin huomaamaton. 

Keltamataraa  on  käyteily  paitsi 
lääkkeenä myös värikasvina,  Sen  juu-
ret värjäävät villalangat korallinpu-
naisiksi. Varsista taas saadaan lankoi

-hin ja kankaisiin  keltainen säyv. 
Keltamataran valkokukkaisia  suku-

laisia  on  maassamme useita, Näitä 
pienikukkaisia, kiehkuralehtisiä kasve-
ja ovat  mm.  rantamatara, tuoksuma

-tara, paimenmatara ja ahomatara.  
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TIENVARSIKASVIT 	 Oppilaan nimi 

TEHTÄVÄLOMAKE  A 
	

Luokka 

Kasvin nimi 

Piirrä punainen nuoli osoittamaan kasvin  k 

 Värifä  

2.  
Kasvin nimi 

Piirrä kuvaan kasvin lehti, 

Väritä kukka.  

3,  
Kasvin nimi 

Onko tämä kasvi heinä vai ruoho? 
Alleviivaa oikea vaihtoehto. 



Oppilaan nimi 

Luokka  

LIITTEET  

TIEN  VARSIKASVIT 

TEHIAVALOMAKE  B 

4.  
Kasvin nimi 

Miltöhän  mahtaa näyttää tämän kasvin siemen? 
Piirrä kuvaan.  

5,  
Kasvin nimi 

Koska näet tämän kasvin  kukkivan? 

Vöritä  

6.  
Kasvin nimi  

Millä  tavalla tämä kasvi  on  pyslynyt  leviämään mo-
neen  koikkaan maapalolla?  Vastaus:  
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TIENVARSIKASVIT 	 Oppilaan nimi  

TEHIAVALOMAKE  C 	 Luokka  

7.  
Kasvin nimi 

eli 

Miten  erotat  kasvin  nurmipuntarpäästä?  Vastaus:  

8.
 Kasvin nimi 

Miksi tätä  kasvia niitetään  joskus esimerkiksi kou-
lun vierestä? Vastaus:  

9.
 Kasvin nimi 

Mainitse kaksi muuta  kellokukkaa.  Kummalla  on 
 isommat kukat?  Alleviivaa  oikea vaihtoehto.  



LIIT[EET 

TIENVARSIKASVIT  ' Oppilaan nimi____________________  

TEHTÄVÄLOMAKE  D  Luokka____  

10.  
Kasvin nimi____________________________  

Millä  tavalla tämä  rentovartinen  kasvi  pyst 	kohot- 
tautumaan  maanpinnasta? Vastaus:  

Väritä  kuva,  ole  tarkkanal 

_______________________________________________________________________  

11,  
Kasvin nimi____________________________ 

Onko kuvan kasvi todennäköisimmin piirretty alku-, 
keski- vai loppukesällä?  Alleviivaa  oikea vaihtoeh- 
to. Mistä  päättelit?  

Kasvin nimi___________________________ 

Tutki  kasvikirjasta  millainen  on  ojakärsämön  kukka - 
mykerö.  Piirrä  se  tähän  ja  kirjoita kasvin nimi  alle:  
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TIE  NVARSI  KAS VIT  

TEHTÄVÄLOMAKE  E 

13.
 Kasvin nimi 

Minkälaisessa paikassa olet itse nähnyt  kiel 
 va massa?  Vastaus:  

Väritä  kielon marjat.  

14.
 Kasvin nimi 

Mistä kasvin nimi johtuu? Vastaus: 

Piirrä kuvaan kasvin kukka.  

15.
 Kasvin nimi 

Missä  sarjakeltano  kasvaa? Vastaus:  

Olen  itse nähnyt  sen  kasvavan  

Värifä. 



LUTTEET  

TIENVARSIKASVIT 	 Oppilaan nimi  

TEHTÄVÄLOMAKE  F 	 Luokka  

16.  
Kasvin nimi  

Kasvikuvauksessa  on  mainittu viisi eri  mataralajia. 
Löydätkö  vielä kuudennen  mataralajin  nimen kasvi- 
kirjasta? Kirjoita  se  tähän:  

Väritä  

17.  
Kasvin nimi 

Tämän kasvin tieteellinen sukunimi muodostuu  krei-
kankielisistä  sanoista  alopex,  kettu  ja  oura,  häntä, 
Mistähän tämä johtuu? Vastaus:  

18.  
Kasvin nimi  

Ahkerat  eläimet kuljettavat innokkaasti tämän 
kasvin siemeniä. Mitkä  ja  miksi? Vastaus: 

Piirrä kuvaan siemeniä kuljettavia eläimiä. 
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