
Luonnon monimuotoisuutta tutkimassa ja 
tukemassa – monialainen opetuskokonaisuus
• Tämä materiaali on osa peruskoulun 3-6 vuosiluokille sovellettavissa olevaa 

opetuskokonaisuutta, jossa eheytetään laaja-alaista osaamista, 
ympäristöoppia ja teknisen- ja tekstiilikäsityön sisältöjä luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta
• Ympäristöopin osuudessa käsitellään luonnon monimuotoisuutta ilmiönä ja 

tutustutaan biodiversiteettiin tutkivan oppimisen hengessä
• Teknisen työn osiossa luodaan katsaus hyönteisten monimuotoisuuteen ja 

valmistetaan konkreettinen hyönteishotelli monimuotoisuuden tukemiseksi
• Tekstiilityön osa-alueella laajennetaan biodiversiteetin käsitettä lajien välisen ja 

sisäisen monimuotoisuuden tarkasteluun ja konkretisointiin

• Materiaali on kokonaisuudessaan nähtävillä ja hyödynnettävissä verkossa 
osoitteessa https://prezi.com/view/Obw014uenrPTnOgfoifV/

https://prezi.com/view/Obw014uenrPTnOgfoifV/


Opettajalle
• Hyönteishotelli – työpaja on osa Luonnon monimuotoisuutta tutkimassa ja tukemassa - teemaa, jossa käsitellään luonnon  

monimuotoisuutta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten ihminen toiminnallaan voi myös edistää biodiversiteettiä

• Työhön arvioitu aika on oppitunnin pituudesta ja oppilaiden ikä- ja taitotasosta riippuen 4-6 työkertaa
• Alustus, materiaalien valinta, mittaus ja merkitseminen 2x45 min
• Kappaleiden sahaaminen 2x45 min
• Kehikon kokoaminen 2x45 min
• Katon ja lokerikon kokoaminen 2x45 min
• Taustalevyn ja metalliverkon kiinnitys 2x45 min
• Viimeistely ja dokumentointi 2x45 min

• Teknisen työn opetuskokonaisuuden alussa on kolme aiheeseen johdattelevaa diaa, joissa kuvataan yleisimpiä hyönteiskantoja ja niiden 
keskeisiä uhkatekijöitä

• Hyönteisten tarpeesta ja hyönteiskantojen uhkakuvista ja toisaalta elvyttämisestä on hyvä keskustella lasten kanssa osallistavasti ja rakentavasti
• Diaesityksissä kuvien ja tekstien esiintulo tukee osallistavaa toimintakulttuuria

• Hyönteishotellin tekeminen soveltuu vuosiluokille 3-6, mutta esimerkiksi liitoksia ja katon rakennetta (45°kulmat seinäkappaleisiin) 
soveltamalla sitä voidaan hyödyntää myös vanhemmille oppilaille

• Oppilaat, joille suorakulman, sahan, höyläpenkin, vasaran ja/tai  ruuvinvääntimen käyttöä ei vielä ole opetettu, tarvitsevat diojen lisäksi 
havainnollistavaa ohjausta ja opetusta

• Vanhemmille oppilaille materiaali voi toimia ajattelun ja ja ongelmanratkaisutaitoja tukevan itseohjautuvan työskentelyn runkona

• Kokonaisuutta voi eriyttää alaspäin jättämällä työstä pois katon ja välilokerikot

• Kokonaisuutta voi eriyttää ylöspäin haastavammilla liitoksilla tai antamalla oppilaalle vapaus suunnitella itse työn koon tai lokerikon 
sijoittelun

• Työtä EI SAA pintakäsitellä



Käsityön opetussuunnitelmasta (3-6lk) johdetut sisällöt ja tavoitteet

Tavoite Toteutuma

T1 Hyönteishotelli esitellään oppilaille projektina, jonka avulla he voivat aidosti itse osallistua kestävän ja monimuotoisen 
tulevaisuuden tukemiseen ja rakentamiseen. Työhön sisältyy useita oppilaita osallistavia, ongelmanratkaisua ja uuden 
oppimista vaativia osavaiheita. 

T2 Oppilas oppii hahmottamaan kokonaisen käsityöprosessin, joka nyt lähtee liikkeelle todellisesta tarpeesta. Työn yksityiskohtien 
suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaalla on mahdollisuus opettajien amäärittämien rajojen sisällä omien ideoittensa 
soveltamiseen. 

T3 Koko ryhmä paneutuu projektiin samanaikaisesti, jolloin kollektiivinen oppiminen ja ongelmanratkaisu korostuvat. 

T4 Oppilas tustuu puuhun ja puun työstötapoihin mittaamisen, merkitsemisen, sahaamisen, liitosten ja viimeistelyn osalta. 
Metallin työstämisessä metalliverkon kiinnittäminen. Harjaannutetaan oikeaoppisia työtapoja ja käsitteiden ja sanastojen 
käyttöä.

T5 Oppilasta kannustetaan toimimaan pitkäjänteisesti ja huolellisesti ja huolehtimaan työturvallisuudesta omalta osaltaan kaikissa 
työvaiheissa.

T6 Käsityöprosessi dokumentoidaan opettajan käytänteiden mukaisesti. Opetuskokonaisuudesta voidaan myös laatia esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuutta esittelevä näyttely.

T7 Oppilasta kannustetaan arvostamaan ja arvioimaan omaa ja vertaisten työskentelyä. Pohditaan, miten omin käsin voidaan 
saada aikaan jotakin yhteisesti hyödyllistä.

T8 Prosessin aikana kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien tarpeenmukaiseen, oikeaoppiseen ja kestävään käyttöön ja 
käsittelyyn. Pohditaan, miten materiaalihukka muodostuu vähäisimmäksi ja miten tuotteesta saadaan niin teknisesti kuin 
eettisesti kestävä. 



Sisällöt

S1 Työn perustana kollektiivinen ideointi ja tarvelähtöisyys. Oppilaat johdatellaan työhön monialaisen 
oppimiskokonaisuuden yhteydessä havainnoiden ja analysoiden luonnonympäristöjen ja eliöstön 
moninaisuutta. Yhdistellään erilaisia materiaaleja, pintoja ja muotoja.

S2 Työlle on olemassa yhteinen suunnitelma, jota opetellaan seuraamaan ja soveltamaan. Harjoitellaan 
dokumentointia ja mittoja, mittasuhteiden hahmottamista ja mittamuunnoksia.

S3 Tutkitaan puun ja erilaisten liitosten ominaisuuksia ja rakennetta. Hyödynnetään työhön soveltuvia 
työvälineitä ja laitteita. 

S4 Valmistetaan yhteisöllinen työ, josta kukin saa oman, itse tekemänsä kappaleen. Opetellaan seuraamaan 
suunnitelmaa ja ohjeistuksia. Sovelletaan mahdollisuuksien rajoissa ja tarvittaessa.

S5 Harjaannutetaan teknisen työn peruskäsitteistöä. Ulotetaan käsityö monialaisen oppimiskokonaisuuden 
hengessä myös ympäristöopin käsitteisiin. Työskennellään turvallisesti ja vastuullisesti.

S6 Dokumentoidaan työskentelyä opetukseen soveltuvin osin. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti 
koko opintokokonaisuuden osalta luonnon monimuotoisuutta esittelevä näyttely.



Laaja-alainen tavoite Toteutuma

L 1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Oppilaita kannustetaan itse pohtimaan vastauksia opettajan esittämiin tai yhteisesti keskusteluun nouseviin 
kysymyksiin ja teemoihin. Harjoitellaan ongelmanratkaisua, ilmiöiden ja oman toiminnan kriittistä tarkastelua 
ja eri asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden havainnointia. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan arvostamaan luonnonympäristöä ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan, huoliaan ja toiveitaan 
aiheeseen liittyen. Rakennetaan yhteistä ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja ihmisen osuudesta 
siihen niin hyvässä kuin pahassakin. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Harjoitellaan vastuullista ja pitkäjänteistä työskentelyä, työturvallisuutta ja vertaistyöskentelyä. Hahmotetaan 
oma rooli luonnon monimuotoisuuden kysymyksissä. 

L4 Monilukutaito Harjoitellaan lukemaan ja soveltamaan kuvallis-kirjallisia ohjeita. Dokumentoidaan omaa työskentelyä 
soveltuvin tavoin. Pohditaan ja arvioidaan kriittisesti ja analyyttisesti teeman myötä esiin nousevia 
kysymyksiä ja kannanottoja. 

L5 TVT osaaminen Hyödynnetään TVT:tä soveltuvin osin dokumentoinnissa, mahdollisen näyttelyn rakentamisessa ja 
täydentävässä tiedonhankinnassa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Harjoitellaan järjestelmällistä, tavoitteellista ja vastuullista työskentelyä. Tiedostetaan oma rooli osana 
suurempaa kokonaisuutta, ja toimitaan muita kunnoittaen vastavuoroisesti oppimistilanteissa ja niiden 
ulkopuolelle. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Pohditaan luonnon monimuotoisuutta hyönteislajien osalta: tarkastellaan, mihin kaikkeen hyönteisiä 
tarvitaan, mikä niitä uhkaa ja mitä juuri me voimme uhan minimoimiseksi tehdä. Kannostetaan oppilaita 
kestävään ja eettisesti vastuulliseen toimintaan niin luokkahuoneen toiminnoissa, materiaalien käytössä kuin 
yleisemmin arjessakin.  



LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA 
TUKEMASSA JA 
TUTKIMASSA

TEKNINEN KÄSITYÖ



Hyönteistietoa

• Pelkästään Suomessa 
tunnetaan eri hyönteislajeja yli 
24 000

• Suurimmat hyönteislajikannat 
ovat

• Pistiäiset kuten 
ampiaiset ja mehiläiset 
(7500 lajia)

• Kaksisiipiset kuten 
kärpäset (7200 lajia)

• Kovakuoriaiset kuten 
leppäkerttu (3800 lajia)

• Perhoset (2600 lajia)

• Monet hyönteislajit jakaantuvat 
vielä lukuisiin alalajeihin

• Esimerkiksi mehiläislajeja 
eli mesipistiäisiä on 
tavattu 235 eri lajia

Kuvat: Wikipedia



Mihin 
hyönteisiä 
tarvitaan?

Hyönteiset pölyttävät 
suurimman osan 
ravintokasveistamme

Lähes kaikki kasvituotteet 
mitä syömme, ovat 
hyönteisten pölyttämiä!

Hyönteiset hajottavat ja 
hävittävät esimerkiksi 
lantaa ja raatoja

Ilman hyönteisiä lahoavat 
puut tai kuolleiden 
eläinten raadot eivät 
muuttuisi mullaksi

Osa hyönteisistä tuottaa raaka-aineita, 
kuten silkkiä

Hyönteiset ovat ravintoa monille muille 
eläimille, kuten suurelle osalle linnuista



Mikä hyönteisiä uhkaa? Miten ME voimme niitä auttaa?

• Hyönteisiä kuolee sukupuuttoon valtava 
määrä 

• On arvioitu, että neljännes hyönteislajeista 
kuolee sukupuuttoon seuraavan kymmenen 
vuoden aikana

• Noin 10 % hyönteislajeista on määritelty 
uhanalaisiksi eli ne ovat vaarassa kadota 
kokonaan

• Ilmaston lämpeneminen ja erilaiset 
ympäristömyrkyt ovat yhtenä suurimpana 
syynä hyönteisten katoamiselle

• Hyönteisten luontaiset elinympäristöt, kuten 
niityt ja metsät katoavat rakentamisen ja 
maatalouden tieltä

• Pihoja siistitään ja luonnonvaraiset 
pesäpaikat poistuvat asuinalueilta

• Haitalliset vieraslajit ja kasvatetut lajit 
syrjäyttävät alkuperäiset hyönteiset

• Taudit ja loiset tappavat hyönteisiä

Vähentämällä 
päästöjä ja 
pohtimalla 

arkipäiväisiä 
valintojamme

Tukemalla 
luonnon 

monimuotoisuutta

Järjestämällä 
hyönteisille 
elintilaa ja 

pesäpaikkoja

Viemällä tietoa 
hyönteisistä ja 

niiden elinoloista 
eteenpäin myös 

muille



Tehdään koti 
hyönteisille!

• Hyönteishotelli on hyönteisten 
keinotekoisesti valmistettu pesä, 
jossa eri hyönteislajit voivat pesiä ja 
lisääntyä

• Osa hyönteisistä voi myös talvehtia 
hyönteishotellissa kotelomuodossa

• Esimerkiksi pistiäiset pesivät 
tavallisimmin kuolleissa puun 
rungoissa, ontoissa kasvien varsissa 
ja hirsirakennuksissa

• Jos pihapiirissä tai lähialueella 
ei tällaisia ole, voidaan koti 
tarjota hyönteishotellista

Kuva: Hanna Asikainen/ YLE

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/ryhdy-hotellinpitajaksi-nain-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan


Tarvikkeet

• Hyönteishotellin koko on 180 mm x 180 mm + haluttaessa 
katto, yhteensä 180 mm x 300 mm. 

• Hyönteishotelliin tarvitaan

• 20x90 mm puurimaa 1,2 m / työ

• 4mm vaneria 180 x 300mm

• Metalliverkkoa 180 x 300mm

• Liitoksiin liimaa ja 3,5x40 mm ruuveja tai pieniä nauloja

• Työvälineet

• Mitta

• Suorakulma

• Saha

• Puristimia

• Hiomapaperia



Työvaihe 1

• Kappaleiden mittaaminen, 
merkitseminen ja sahaaminen

• Mittaa ja merkitse 
suorakulman avulla
hyönteishotellin pohjaan ja 
välitasoihin, seiniin, 
väliseiniin ja kattoon 
tarvittavat kappaleet 

• Kiinnitä höyläpenkkiin ja 
sahaa kappaleet 
selkäsahalla

SUORAKULMAVIIVAIN

SELKÄSAHA

VINKKI! Kurkatkaa koulun hukkapalalaatikosta, 
löytyisikö sieltä vielä käyttökelpoista materiaalia 
pienimpiin puuosiin!



Pohja ja välitasot 3 kpl 140 mm eli 14 cm pituisia 
kappaleita

Kattoon 1 kpl 170 mm eli 17cm ja 1 kpl 150mm 
eli 15 cm pituisia kappaleita

Sivuihin 2 kpl 
180 mm eli 18 
cm pituisia 
kappaleita

Hyllyjen 
väliseiniksi 2 
kpl 60mm eli 6 
cm pituisia 
kappaleita



Työvaihe 2: Hyönteishotellin kehikko

• Aloita liittämällä hyönteishotellin oikea
sivu pohjaan ja vasen sivu ylimpään
tasoon

• Kiinnitä pohjakappale höyläpenkkiin, ja 
sivele ohut kerros kosteutta kestävää
puuliimaa yhteen liitettäville pinnoille

• Vahvista liitos kahdella naulalla tai ruuvilla

• Saat kaksi L- kirjaimen muotoista
kappaletta



Liitä lopuksi samalla tavalla liima-naula tai liima-ruuviliitoksella yhteen 
kaksi L-kirjaimen muotoista kappaletta.



Työvaihe 3: Välitasojen 
kiinnittäminen

• Kiinnitä seuraavaksi samalla tavalla liima-
naula – tai liima- ruuviliitoksella kehikkoon
välitaso sivujen puoliväliin tai haluamallesi
korkeudelle

• Kiinnitä viimeiseksi halutessasi samalla
tavalla välirimat, jolloin hyönteishotelliin
muodostuu lokerikko



Työvaihe 4: Katto

• Kokoa hyönteishotellin katto
liittämällä yhteen katon
170mm eli 17 cm ja 150 mm 
eli 15 cm kappaleet kuvan
mukaisesti

• Käytä samaa liitostapaa kuin
aiemmissa liitoksissa



Työvaihe 5: Kokoaminen

• Sivele kevyesti liimaa kehikon
yläkulmiin ja aseta katto
paikalleen

• Liitosta ei välttämättä
tarvitse vahvistaa, mutta
anna liiman kuivua hyvin
ennen taustalevyn ja ja 
metalliverkon kiinnittämistä



• Sahaa työsi kokoinen taustalevy vanerista. Voit halutessasi käyttää valmista 
hyönteishotellia sapluunana. Naulaa taustalevy kiinni paikoilleen.



6. Viimeistely

• Nyt hyönteishotelli on valmis täytettäväksi 
erilaisilla puuaineksilla

• Kerää lokerikkoihin käpyjä, keppejä, 
sahanpurua ja vaikkapa koiranputkia tai 
järviruokoja

• Ruokojen ja putkien toinen pää kannattaa tukkia tai 
kiinnittää hyönteishotellin seinään

• Lokerikkoihin voi myös laittaa esimerkiksi 
puun palasia (koivua), joihin on porattu reikiä 
(3-6mm poranterällä)

• Reiän syvyys 10 kertaa halkaisija

• Kun lokerikot on täytetty, kiinnitä 
hyönteishotellin etuosaan niiteillä sopivan 
kokoiseksi pihdeillä leikattu metalliverkko
• Metalliverkon reunat voivat olla teräviä, 

käytä hanskoja leikatessasi!

Kuva: Jari Kostet/ 
Metsähallitus

https://suomenluonto.fi/artikkelit/koiranputki-vuohenputki-vai-myrkkykeiso/


Kutsu asukkaat hotelliin!

• Sijoita hyönteishotelli kuivalle, aurinkoiselle tai 
puolivarjoisalle paikalle

• Sijoita hotelli niin, ettei se pääse heilumaan 
esimerkiksi tuulessa, eivätkä linnut, oravat tai 
muut eläimet pääse kaatamaan sitä

• Hotelli kannattaa pitää paikoillaan myös talven 
ajan, sillä osa hyönteisistä talvehtii siinä

• Pesämateriaaleja kannattaa vaihtaa muutaman 
kerran vuodessa

• Varo kuitenkin rikkomasta asuttuja paikkoja!

Tarkkaile vuoden aikana hyönteishotellin 
tapahtumia. Mitä hyönteisiä havaitset sen 

läheisyydessä? Tunnistatko kaikki lajit? 
Entä missä muodossa hyönteiset hotellia 

käyttävät; toukkana, kotelona vai 
aikuisena?


