
Mikä metsätyyppi?  
 
Ohjeet: 
Tehtävän avulla havainnollistetaan, että metsät koostuvat erilaisista metsätyypeistä ja miltä nämä 
metsätyypit näyttävät. Opitaan myös, miksi on tärkeää tietää millainen metsätyyppi on kyseessä.  
 
Ennen tehtävän tekemistä kannattaa käydä tarkistamassa koulun lähimetsässä mitä kasveja sieltä löytyy, ja 
soveltaa tehtävää niiltä osin. Metsätyyppien opaskasveista löytyy tietoa esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen 
virtuaalisesta metsätyyppi-oppaasta. 
 
Tehtävän kulku:  
Vaihtoehto 1. Tulosta opaskasvien kuvat (löytyvät liitteenä) ja oppilaat saavat ryhmissä etsiä löytävätkö 
kyseiset kasvit ja päätellä sen mukaan mikä metsätyyppi on kyseessä.  
 
Vaihtoehto 2. Kysytään mitä kasvit tarvitsevat kasvaakseen (vettä, ravinteita ja auringon valoa). Näiden 
kasvutekijöiden runsaus/niukkuus määrittää sen, mitä kasveja tietyllä paikalla kasvaa. Metsiä taas voi 
luokitella sen mukaan minkälaisia kasveja, ja kuinka paljon, niissä kasvaa. Suomessa on erilaisia 
metsätyyppejä, tässä opetellaan niistä kolme. 
 
Ryhmissä etsitään 1) lehdon, 2) tuoreen kankaan, 3) kuivan kankaan tunnuskasveja. Oikea metsätyyppi 
kerrotaan aina kunkin paikan jälkeen. Voi vähän potkia maata ja osoittaa, että maaperällä vaikutusta. Kun 
ollaan kuivalla kankaalla, on jäljellä siis enää yksi vaihtoehto ja oppilaita pyydetään etsimään metsätyypin 
kasveja (näytetään kuva kustakin). Se, joka ensin löytää huutaa hep.  
 

Tunnusmerkkejä (sovella sen mukaan, mitä kunkin metsätyypin tunnusmerkkejä lähimetsästä 
löytyy): 
 
Paikka 1 (lehto). 

  sammalia vähän 

  ruohoja/heiniä 

  käenkaalta/ketunleipää  

  saniaisia  

  ei jäkäliä 
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Paikka 2 (tuore kangasmetsä). 

  mustikkaa 

  kerrossammalta  

  seinäsammalta  

  ruohoja/heiniä 

  vanamoa 

  vähän puolukkaa 
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Paikka 3 (kuiva kangasmetsä). 

  paljon jäkälää 

  kanervaa  

  runsaasti seinäsammalta  

  puolukkaa 
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Lopuksi:  
Miksi on hyvä tietää mikä metsätyyppi kyseessä? Mihin tietoa tarvitsee? Esimerkiksi, että tietää minne mennä 
puolukkaan/mustikkaan, mistä etsiä kantarelleja tai herkkusieniä. Ja, jotta tietää miten erilaisia metsiä tulee 
hoitaa.   



Kuiva kangas Tuore kangas Lehto
paljon jäkälää

paljon seinäsammalta

kanervaa 

puolukkaa

kerrossammalta

seinäsammalta

vanamoa

mustikkaa vähän 
puolukkaa

käenkaalta eli ketunleipää 

saniaisia 

TUSKIN LAINKAAN
jäkäliä tai seinä- tai kerrossammalta

kukkivia ruohokasveja ja heiniä


