
 

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä 
suojelua ja ympäristökasvatusta

Mikä on Koulumetsä/Päiväkotimetsä
Virpi Sahi, joulukuu 2013
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Luonnossa olo lisää lasten ja 
nuorten terveyttä ja hyvinvointia

Stressin väheneminen ja 
keskittymiskyky

Leikkien monipuolisuus 
ja luovuus

Myönteiset tunteet toisia 
kohtaan ja yhteisöllinen 
osaaminen

Koordinaatio

Päättely- ja havaintokyky
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Espoo, Suna. Hösmärinpuiston 
päiväkodin lapsia Metsämörriretkellä. 
Kuva Virpi Sahi 2013
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Espoo, Suna. Hösmärinpuiston 
päiväkodin lapsia Metsämörriretkellä. 
Kuva Virpi Sahi 2013



 
5Helsinki, Meri-Rastila. Meri-Rastilan koulun 5 A -luokka oppitunnilla. Kuva Lauri Lähteenmäki 2012
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Helsinki, Meri-Rastila. Meri-Rastilan koulun 5 A -luokka oppitunnilla. Kuva Lauri Lähteenmäki 2012



  

Koulu-
metsä

§ € 

Koulumetsä on koulua/päiväkotia 
lähellä oleva pysyvä 
metsäluontokohde, joka sopii 
lasten ja nuorten opetuksen, 
kasvatuksen ja virkistyksen 
tarpeisiin.  Ulkona oppiminen 
aineesta/aiheesta riippumatta 
sekä metsäluonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen 
ovat tärkeitä tavoitteita.
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Lapset ja nuoret ulos 
leikkimään, liikkumaan ja oppimaan,

pysyvään koulun lähimetsään, 
hyvän metsäluontokasvatuksen 

pariin!  
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Lapsille hyvässä metsässä
on...

● Vettä, kiipeilypuita ja näköaloja
● Paikka sekä toiminnalle että levolle
● Leikki- ja rakennusmateriaaleja sekä 

piilopaikkoja
● Vaihtelua, rajoja: turvallinen-jännittävä, 

hoidettu-luonnollinen, kotipiiri-ulkomaailma
● Edellytykset luoda ”omia koloja”
● Tilaan monenikäisille ja monenlaisille tyypeille
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TARJOUMA

● Ympäristö herättää 
lapsessa halun toimia, 
esim. 

puunoksa = 
kiipeämistarjouma

jäätynyt lammikko = 
liukumistarjouma

● Ympäristö näyttäytyy 
jokaiselle toimijalle 
erilaisten mahdolli-
suuksien kenttänä.

lapsetluontoon.filapsetluontoon.fi
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ULKONA OPPIMISEN PEDAGOGIIKKA

Oppiminen on toimintaa ja tekemistä

Kokemuksen ja kirjatiedon vuorottelu

Luonto oppimisympäristönä aktivoi kaikkia aisteja ja pitää kehon liikkeessä

Luonnossa sosiaalinen vuorovaikutus laajenee

Mahdollisuus kaikkien oppiaineiden opetukseen matematiikasta kieliin ja taideaineisiin

Ilmiöpohjaisuus = 

oppiainerajoja rikkova, 
tutkiva ote oppimiseen. 
Todellisen maailman 
ilmiötä tarkastellaan 
kokonaisina aidossa 
kontekstissa, tietoja ja 
taitoja opetellaan 
oppiainerajat ylittäen.

Riihimäki, Haapahuhdan koulu. Kuva: Tarja Heikkonen 2012
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Suojelua ja ympäristökasvatusta

● Monimuotoinen metsän rakennepiirteet 
sisältävät paljon tarjoumia
– monimuotoisuushyödyt ja tarjoumat lapsille ovat 

yhdistettävissä  
● Monimuotoinen metsä on monipuolinen 

opetuskohde
– monimuotoisuuden, opetuksen ja metsäluonnon 

hoidon näkökulmat  kannattaa yhdistää
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Tammela, Häiviän päiväkoti, metsäeskariryhmä Metsätontut 2012
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suojelua & ympäristökasvatusta 1

MONIMUOTOISUUS-
HYÖTY

TARJOUMA
LAPSILLE

Pusikko
Aluspuusto ja vesaikko
- pajut

Pienilmasto, linnusto, 
hirvieläimet
- aikaisen kevään pölyttäjät

Piiloutuminen, 
oman tilan 
rajaaminen, 
metsäntuntu - virpominen

Kuivat risut ja oksat
Aluspuuston ja vesaikon 
itseharveneminen, 
katkenneet oksat ja puut

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus

Rakentaminen, askartelu

Maapuu
Tuulenkaato, maassa 
lahoava runko

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus, taimien suoja

Tasapainoilu, kiipeily, 
istuminen, evästely

Käkkyräinen puu
Kasvutavaltaan poikkeava 
tai vioittunut puu (käyrä, 
oksainen, usearunkoinen)

Muille eliöille kasvu- ja 
pesintäalustojen 
monimuotoisuus

Kiipeily, roikkuminen, 
suunnistaminen 
(maamerkki)

Vanha puu
Yli-ikäinen, heikentynyt puu

Hyönteiset, käävät, 
kolopesijät

Ajan ymmärtäminen, 
metsäntuntu, maamerkki

Lätäkkö
Lammikko, soistuma

Pienvesien eliöt kuten 
sammakot, vesihyönteiset

Kahlaaminen, uittaminen, 
veden ymmärtäminen
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suojelua & ympäristökasvatusta 2

MONIMUOTOISUUS-
NÄKÖKULMA

OPETUKSEN
NÄKÖKULMA

HOIDON
NÄKÖKULMA

Monipuolinen metsä
Eri kasvupaikka-
tyyppejä/luontotyyppeja: kuiva 
ja tuore kangas, lehto /  
turvemaat, pienvedet

Metsätyypit, maaperän 
ravinteisuuden ja 
kosteusolojen vaikutus

Suuri luonto-
tyyppien kirjo 
pienellä alueella 
vaatii mahd.  toimenpiteiden 
tarkkaa kohdennusta

Tavallisia lajeja
Rusakko, orava, mustikka, 
peippo, herkkutatti...

Peruslajintuntemus 
maastossa

Tyypillisen(kin) aidon 
metsäluonnon merkitys 
taajamissa on suuri

Harvinaisia lajeja
Ilves, metso, liito-orava,
välkkyludekääpä...

Harvinainaisuus ja 
uhanaisuus käsite 
esimerkkilajien kautta; 
lainsäädännön toimivuus

Harvinaisen lajin arvo itsessään 
ja  indikaattorina - lajikohtainen 
huomiointi

Nuoria ja vanhoja puita
Eri-ikäinen, erirakenteinen 
puusto

Ekosysteemin sukkessio, 
metsän historia maastossa; 
yksittäiset puukuolemat/
laajat häiriöt uudistajina

Vältetään avohakkuita, 
alaharvennuksia ja kattavia 
raivauksia

Monen lajisia puita
Sekapuusto, havupuuston 
seassa lehtipuita, jalopuita

Kuten ed. + puulajit 
maastossa

Taloudellisesti 
vähäarvoiset(kin) puulajit 
jätetään kehittymään

Kuolleita puita
Kuollutta puuainesta maassa 
ja/tai pystyssä

Kuten ed. + Lahopuun 
merkitys osana 
ekosysteemiä 

Tuulenkaadot/heikentyneet 
puut siirretään/kaadetaan  jos 
vaaraa/tiellä
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Hyvä metsäluontokasvatus

● antaa taitoja metsässä olemiseen ja 
liikkumiseen (henkinen yhteys, hyvinvointi ja 
terveys, hyvä olo metsässä)

● tarjoaa tietoa metsäluonnosta
● herättää halun toimia metsäluonnon puolesta 
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  Pirkkala, Toivion koulu. Kuva: Virpi Sahi 2012



  Janakkala, Turengin koulu. Kuva: Virpi Sahi 2012



  Helsinki, päiväkoti Pakila. Kuva: Virpi Sahi 2012
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OPETUS- JA KASVATUSKÄYTTÖ
Koulu/päiväkoti
- henkilöstön osaaminen ja käyttötiheys
- johdon sitoutuminen
- yhteistyötahot ja ympäristökasvatusohjelmat
- huolet ja motivaatio –> onko metsä 
vaarassa?

YHTEISTOIMINNAN JA 
SOPIMISEN KEINOT
Koulumetsät arvoonsa-
hanke
- mahdollisuus ratkaisuihin, 
joissa pysyvän 
metsäluonto-opetuskohteen 
visio toteutuu
- paikallisten yhdistys- ja 
asiantuntijatahojen 
osallistuminen

SUOJELU, HOITO, MUU 
KÄYTTÖ
Maanomistaja
- kunnissa: toimialojen 
välinen yhteistyö 
- yksityinen: halukkuus 
osallistua

KOULUMETSÄ
Tärkeä lähimetsä
- taajamassa? Kytkeytyvyys
- etäisyys käyttäjistä
- METSO-arvot
- metsän status ja mahdollisuus
myönteiseen ratkaisuun
- käyttöpaine ei saa vähentää
monimuotoisuutta
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Koulujen ja päiväkotien läheiset metsät 
ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä 
oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä.

Rakennettu puisto tai voimakkaasti 
harvennettu puistometsä eivät korvaa 
alkuperäistä metsäluontoa.
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Pohdi oman 
koulusi/päiväkotisi/muun ryhmäsi 

kannalta, missä sijaitsee teille tärkeä 
lähimetsä. Mikä on tämän metsän 

merkitys ympäristökasvatus-
toimintasi kannalta? Tiedätkö, kuka 
metsän omistaa? Mitä toiveita tai 

huolia metsään liittyy?
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Hämeenlinnan koulumetsä
Koulumetsään! SMY 1998
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Kuntakohtaiset metsäopetus-
kohteet 1980-luvulla 

● Opetushallituksen kehotuksesta kunnat kartoittivat biologian ja 
maantieteen opetuskohteita maasto- ja laboratoriotöiden tueksi

● Esimerkkinä Kotka: 
– kaavoitustoimi osoitti opetuskohteet kartoille –  laajoja 

metsäalueita kilometrien päässä -  kuljetusmäärärahat?
– kaavamerkintä puuttui → 30% kohteista on hävinnyt
– 10 min kävelyn päässä olevat lähikohteet aktiivikäytössä - 

niiden tuhoutuminen vielä nopeampaa. 
● Tiivistämistrendi, suurten keskustakoulujen luominen ja 

kaksoistuntien väheneminen → Metsäekosysteemin opetus 
annetaan puistoissa, ei metsissä.
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Koulumetsät arvoonsa

Koulujen/päiväkotien 
läheiset metsät

Metsä on 
lähellä 

Metsä on 
monipuolinen 
opetus- ja 
virkistyskohde
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Metsän läheisyyden ja 
esteettömyyden merkitys

● Enintään 300 metrin etäisyys 
koulusta/päiväkodista merkitsee aktiivista 
käyttöä 

● Fyysinen esteettömyys: vilkkaat väylät, aidat 
● Henkinen esteettömyys: omat ja opitut 

käsitykset vaaroista, polkujen ja 
”sisäänkäyntien” houkuttelevuus
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Turvallisuus koulumetsissä – vetäjä

● Ryhmänvetäjän kannalta suurimmat riskit ovat 
matkalla metsään
– Liikenneturvallisuus: väylien ylitykset
– Ryhmän hallinta liikenteessä

● Metsässä
– Todennäköisimpiä mm. eksyminen, nilkan nyrjähdys
– Ryhmän hallinta metsässä

● Riskien hallinta ryhmänvetäjän kannalta 

– Turvallisuussuunnitelma 1A4 → ennakointi 
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Turvallisuus koulumetsissä - hoito

● Max puunmitan etäisyydellä virallisilta reiteiltä ja 
kokoontumispaikoilta
– oikeasti vaaralliset puut kaadetaan maapuiksi (huolellinen 

menettely; puulajikohtaista, maastonmuodot, reitille kaatumisen 
todennäköisyys)

– risteyksissä näkyvyyden estävä pienpuusto karsitaan 
(liikenneturvallisuus esim. pyöräreiteillä)

● Metsiin syntyy polkuja myös ”itsestään”, jolloin vastuu 
kulkijalla (ryhmänvetäjällä)
– täälläkin polun päällä arveluttavasti roikkuvat 

konkelot/lahovikaiset lehtipuut puretaan maapuiksi. Terveet 
kaartuvat oksat voidaan jättää. 
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Opetus- ja 
kasvatuskäyttö

Yhteistoiminnan ja 
sopimisen keinot

Suojelu, hoito ja 
muu käyttö

METSÄ
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K i i t o s!

Yhteystiedot:

virpi.sahi@sll.fi

mailto:virpi.sahi@sll.fi
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