
Tehdään puu 
 
Yleinen oppimistavoite: ymmärtää ravinteiden ja veden kiertokulku luonnossa 
Ryhmän koko: 16-25 
Kohderyhmä: alakoululaiset 
Leikin kesto: n. 20 minuuttia 
 
Ohjaajan rooli: 
Puuta muodostettaessa pidetään huoli, että ryhmä oppii puun rakenteen ja toiminnot. Ohjaajan tulee 
selostaa kuinka puut kasvavat. Nimeä puusta esim. jälsi, nila, kuori, sydänpuu. Osoita selkeä poikkileikkaus.  
Tämän jälkeen puu rakennetaan yhdessä alla olevan ohjeen mukaisesti kerroksittain sydänpuusta alkaen. 
Ohjaaja voi lukea ohjetta eteenpäin pyytäen aina tarvittavan määrän oppilaita muodostamaan uuden 
kerroksen.  
 
Ohjeet: 

1. yksi henkilö on sydänpuu. Hän toistaa äänenä sydämenlyöntejä PUM, PUM.  
2. sydänpuun ympärillä kolme henkilöä ovat puuainetta (vesi ja siihen liuenneet ravinteet 

kulkevat puuaineessa ylös latvaan, keksikää toimintaa kuvaava ääni). Puuaineryhmä liikkuu 
alhaalta ylös (kyykystä varpaille) ja ääni liikkuu samanaikaisesti ääniasteikolla alhaalta ylös. 

3. heidän ympärillään kolme seuraavaa ovat jälsiä (jälsi, kasvusolukko, kasvattaa nilaa 
ulospäin ja puuainetta sisäänpäin). Jälsiryhmän tehtävänä on hokea: ”teemme uusia soluja, 
teemme uusia soluja…”) 

4. jällen ympärille tulee neljän henkilön nilaryhmä (nila kuljettaa sokeria latvasta juureen, 
keksikää toimintaa kuvaava ääni). Nilaryhmä liikkuu ylhäältä alas (varpailta kyykkyyn) ja 
ääni liikkuu samanaikaisesti ääniasteikolla ylhäältä alas.  

5. Viisi kuorta/kaarnaa ympäröi nilakerrosta. Kuoren tehtävänä on suojata puuta. Kuoriryhmä 
on selkä sydänpuuhun päin valmiina puolustamaan puuta tuhohyönteisiä vastaan.  

6. jos osallistujia on useampi, voidaan lisätä oksia ja juuria tai puuta vahingoittavia hyönteisiä, 
jotka pörräävät puun ympärillä yrittäen iskeytyä siihen.  

 
Muunnelmat:  
Leikkiin voidaan ottaa vuodenajat mukaan. Puu käynnistyy keväällä ja sen tahti kiihtyy kesää kohden., 
kunnes puun tahti hidastuu syksyllä ja lopulta puu pysähtyy talven ajaksi.  
 

www.oppimispolku.fi 



  

 Verkko-oppimateriaali biologian-opetukseen 
 

 
www.smy.fi/koulut/puunsyojat 
 2005 Suomen Metsäyhdistys 

Puun rungon rakenne 
 

 
 
1. Kuori on rungon uloin kerros. 
 
a) Kaarna on kuollutta korkkisolukkoa, joka 
suojaa puuta ulkoisilta vaurioilta ja estää 
rungon kuivumisen. 
 
b) Nila on puun kuoren elävä solukko, jonka 
tehtävänä on kuljettaa yhteyttämistuotteita 
latvuksesta puun muihin osiin. 
 
2. Jälsi on puun kuoren ja rungon välissä oleva 
puun paksuuskasvusolukko. 
 
3. Pintapuu eli manto on elävää puuainesta, 
jossa vesi ja ravinteet siirtyvät juurista 
latvukseen. 
 
4. Sydänpuu on kuollutta puuainesta, joka 
kannattelee elävää pintapuuta. Monilla 
puulajeilla sydänpuu on pintapuuta 
tummempaa. Kun puu järeytyy, sydänpuun 
osuus kasvaa. 
 
a) Vuosirengas on puun yhden vuoden 
paksuuskasvu. 

b)  Kevätpuu kasvukauden alkupuolella 
kasvanut osa vuosirengasta. Kevätpuun solut 
ovat suuria ja ohutseinäisiä ja se erottuu 
vuosirenkaassa vaaleampana raitana. 
 
c) Kesäpuu on kasvukauden loppupuolella 
kasvanut osa vuosirengasta. Kesäpuun solut ovat 
pieniä ja paksuseinäisiä ja se erottuu 
vuosirenkaassa tummempana raitana. 
 
d) Ydinsäteet ovat pystysuunnassa litteitä 
solurakenteita, joiden tehtävänä on siirtää vettä 
ja ravinteita pintakerroksesta rungon eläviin 
sisäosiin. 
 
5. Nuorpuu on puun ensimmäiset 10 - 15 
vuosirengasta. Sen solut ovat erilaisia kuin muut 
puun solut. 
 
6. Puun ydin on enimmäkseen tärkkelystä. Se 
varastoi ravintoa seuraavaa vuosikasvainta ja 
oksistoa varten. Rungon alaosassa ydin on 
kuollut. 
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