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Rajavyöhykkeet – luonnon 

monimuotoisuuden lähteenä 

Tehtävät 

 

TIEDÄ 

 

1.  Kerro omin sanoin, mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat. Anna jokaisesta esimerkki. 

 ekosysteemi 

 rajavyöhyke 

 sukkessio 

 biodiversiteetti 

 reunavaikutus 

2. Miten sukkessio vaikuttaa ekosysteemien välisiin rajoihin? 

3. Tee käsitekartta aiheen keskeisistä käsitteistä.  

Voit tehdä käsitekartan paperille tai sähköisillä työkaluilla (Bubbl> https://bubbl.us/ tai Mind 24> 

http://mind42.com/ 

Ohjeita käsitekartan piirtämiseen löydät Lähellä kaupungissa-sivustolta> 

http://www.lahellakaupungissa.fi/menetelmat/aiheeseen_tutustuminen/kasitekartta/ 

 

SOVELLA 

 1. Tarkastele tekstin kuvia 1–6. Keskustelkaa luokassa tai pienryhmissä 

 Millaisia rajavyöhykkeitä tai rajoja kuvissa on? 

 Miten ne ovat syntyneet? 

 Onko ihminen on vaikuttanut rajavyöhykkeiden tai rajojen syntyyn? Miten? 

 Miten rajat saattavat muuttua ajan myötä? 

 Miltä maisema voi tulevaisuudessa näyttää, jos ihminen ei vaikuta siihen?  

 

 

https://bubbl.us/
http://mind42.com/
http://www.lahellakaupungissa.fi/menetelmat/aiheeseen_tutustuminen/kasitekartta/
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2. Maankäyttö muokkaa ekosysteemejä.  

Selvitä Globalis-sivustolta> http://www.globalis.fi/Satelliittikuvat löytyvien satelliittikuvien 

(maanviljelys ja maankäyttö) avulla, miten ihminen on vaikuttanut kuvattujen alueiden 

ympäristöön. Valitse jokin satelliittikuvapari ja lue kuviin liittyvä teksti. Vastaa seuraaviin 

kysymyksiin: 

 Mistä satelliittikuvat on otettu, ja mitä ne kuvaavat? 

 Vertaile kuvia. Millaisia rajoja kartoilla näkyy? Miten alue on muuttunut? 

 Mitä alueella on tapahtunut?  

 Onko alueella tehty jotakin muutoksen hidastamiseksi tai alueen ympäristön elvyttämiseksi?  

 Millaisia ongelmia ympäristön muuttumisesta on seurannut? 

3. ’Ennen ja jälkeen’.  

Tarkastelkaa alla olevalta sivustolta löytyviä kuvia. 

 Miten maisema on muuttunut? 

 Miten ihminen on vaikuttanut maiseman muuttumiseen? 

Ennen ja jälkeen kuvia kaupungeista ympäri maailmaa. Eye Opening.info. (Unrecognizable Before 

And After Views Of Cities From Around The World) > 

www.eyeopening.info/2014/03/02/unrecognizable-views-cities-around-world/ 

4. Reunavaikutus. 

 Miten reunavaikutus vaikuttaa ekosysteemien välisen rajavyöhykkeen lajistoon? 

 Löytyykö koulun / kodin lähiympäristöstä alueita, joissa voi havainnoida reunavaikutuksen 

vaikutuksia?  

 Miksi ekosysteemien väliset rajavyöhykkeet ovat tärkeitä luonnolle? 

 Mitä voisit tehdä rajavyöhykkeiden lajiston säilymisen hyväksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalis.fi/Satelliittikuvat
http://www.globalis.fi/Satelliittikuvat
http://www.eyeopening.info/2014/03/02/unrecognizable-views-cities-around-world/
http://www.eyeopening.info/2014/03/02/unrecognizable-views-cities-around-world/
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TUTKI 

1. Ympäristön rajat kartoilla 

Tutkitaan kartta-aineistoista, millaisia rajoja ja rajavyöhykkeitä omasta lähiympäristöstä löytyy. 

Tutkimuskysymykset: Millaisia ekosysteemien välisiä rajoja omasta lähiympäristöstä löytyy? 

Millaisia maankäyttömuotojen välisiä rajoja omasta lähiympäristöstä löytyy? Löytyykö 

lähiympäristöstä ekosysteemien ja maankäyttömuotojen välisiä rajoja? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineistona toimivat verkkopohjaiset paikkatietoaineistot (kartta-

aineistot), esim. Paikkatietoikkuna> http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi tai PaikkaOppi> 

http://paikkaoppi.fi/ 

Tutkimuksen kulku: 

Vaihe 1: Avaa valitsemassasi karttapalvelussa maastokartta ja karttaselitteet. Alla olevassa kuvassa 

näet, miten löydät nämä Paikkatietoikkunassa. 

 

Vaihe 2: Hae kartalta kotisi ja tutki asuinaluettasi.  

 Selvitä, millaisia ekosysteemejä ja maankäyttömuotoja omasta lähiympäristöstäsi löytyy. 

 Zoomaile karttaa. Vaikuttaako mittakaavan muuttuminen siihen, millaista tietoa alueesta on 

saatavilla? 

 Millaisia erityyppisiä rajoja / rajavyöhykkeitä löydät kartoilta? 

 Mikäli sinulle jää aikaa, selaile muitakin karttatasoja (säätele karttatasojen läpinäkyvyyttä). 

Tutki, millaista tietoa lähiympäristöstäsi on saatavilla. 

Vaihe 3: Valitse kartalta 2-3 erilaista rajaa / rajavyöhykettä. Pyri valitsemaan eri tyyppisiä kohteita. 

Tee vanhemman / kavereiden / sisarusten / muun valitsemasi henkilön kanssa retki valitsemiisi 

paikkoihin. Tee paikoissa seuraavia havaintoja: 

 Onko raja yhtä selkeästi havaittavissa kuin kartalla?  

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi
http://www.paikkaoppi.fi/
http://paikkaoppi.fi/
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/paikkatietoikkuna.png


 

4 
 

 Millaiselta rajalla näyttää? Tuoksuu? Kuulostaa?  

 Voit halutessasi ottaa kuvan paikasta tai piirtää paikan. 

 Onko raja / rajavyöhyke mielestäsi tärkeä? Perustele vastauksesi.  

Yhteenveto: 

Vaihe 4: Keskustelkaa havainnoistanne oppitunnilla. Voitte viedä ottamanne kuvat kartta-alustalle 

niihin paikkoihin, joista kuvat on otettu. Voitte myös esitellä kuvia luokassa esimerkiksi lataamalla 

ne opettajan koneelle / muistitikulle. 

 Miksi rajavyöhykkeet ovat tärkeitä luonnolle? 

 Miten ihminen voi vaikuttaa rajavyöhykkeisiin? Mitä voisit tehdä omassa lähiympäristössä 

sijaitsevien rajavyöhykkeiden hyväksi? 
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2. Tutkitaan reunavaikutusta 

rajavyöhykkeillä 

Tässä tehtävässä tutkitaan lähiympäristössä sijaitsevien ekosysteemien tai maankäyttömuotojen 

välisiä rajavyöhykkeitä.   

Tutkimuskysymys: Miten ekosysteemien välinen reunavaikutus ilmenee tutkimusalueella? 

Tutkimusaineiston kerääminen ja menetelmät: Tutkimusaineiston keräämiseen käytetään 

menetelmää, joka koostuu linja-arvioinnin ja kasviruutumenetelmän yhdistelmästä. 

Tarvikkeet: Kentällä: Lankaa (1 m · 4 = 2m / yhtä tutkimusruutua varten) ja narua (noin 60m; 

pituus riippuu linjan pituudesta, ja siitä merkitäänkö apulinjat myös narulla. Jos linja on esim. 20m 

pitkä, narua tarvitaan 20m · 3 = 60m), mitta, tutkimuslomake (tulosta!), kynä, kirjoitusalusta, 

(kamera). Luokassa: MS Word, Excel tai vastaavat. 

Tutkimuksen kulku: 

Vaihe 1: Valitkaa lähiympäristöstä alue, jossa kohtaa kaksi ekosysteemiä (esim. ranta), 

maankäyttömuotoa (esim. puiston ja asutuksen välinen reuna) tai ekosysteemi ja maankäyttömuoto 

(esim. tienpiennar, jossa tie ja metsä kohtaavat tai pellon ja metsän välinen reuna). 

Vaihe 2: Tarkastelkaa valitsemaanne tutkimusaluetta ja valitkaa paikat A ja B niin, että ne edustavat 

hyvin eri ekosysteemien ominaispiirteitä. Rajavyöhyke jää pisteiden väliin. Mitatkaa pisteiden A ja 

B väli. Merkitkää narulla päälinja, joka kulkee pisteiden A ja B kautta. Merkitkää päälinjan 

molemmille puolille noin 0,5 m etäisyydelle apulinjat (esim. narulla tai kepeillä) . 

 

Päälinjan vetäminen. Jakakaa päälinja tasamittaisiin osiin 

niin, että jokainen ryhmä saa oman tutkimusruutunsa. 

Numeroikaa tutkimusruudut niin, että jokainen tietää 

omansa.   

Ryhmät voivat rajata langalla oman alueensa 

viereisen kuvan mukaisesti.  

https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/oppimateriaali/kasitepankki/#L
https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com/oppimateriaali/kasitepankki/#K
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/tutkimuslomake_tutki-2_rajavyc3b6hykkeet1.pdf
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Vaihe 3: Kerätkää tutkimusaineisto tutkimalla omaa tutkimusruutua. Käyttäkää 

apuna tutkimuslomaketta.  

Tutkimustulosten visualisointi ja analysointi: 

Vaihe 4: Luokassa opettaja kerää yhteen taulukkoon kunkin ryhmän tutkimustulokset: 

kasvillisuuden peittävyyden (%) ja lajimäärän (lkm). 

Jokainen ryhmä tunnistaa aluksi kasvit, joita ei ole paikan päällä tunnistanut. Tämän jälkeen ryhmät 

tekevät oman tutkimusalueensa lajeista diagrammin. 

Katsokaa alla olevasta kuvasta mallia, miten lajit merkitään MS Excel -taulukkoon. Kokeilkaa itse, 

miten tuloksistanne saa tehtyä kuvan kaltaisen diagrammin (oranssi diagrammi). 

 

Jos tarvitsette apua diagrammin teossa, klikatkaa alla oleva kuva suuremmaksi ja seuratkaa ohjeita. 

Kopioikaa valmis kaavio esim. MS Word -tekstinkäsittelyohjelmaan ja tallentakaa tiedosto nimellä 

”Tutkimusalue X” (X = oman tutkimusalueenne numero). Lähettäkää tiedosto opettajan 

sähköpostiin tai ladatkaa opettajan antamalle muistitikulle. 

 

 

Vaihe 5. Tulkitkaa tuloksia. Keskustelkaa seuraavien kysymysten avulla: 

https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/tutkimuslomake_tutki-2_rajavyc3b6hykkeet1.pdf
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/excel.jpg
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/diagrammin-teko.png
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 Voiko diagrammien (kasvillisuuden peittävyys ja lajimäärä) perusteella päätellä, missä 

ekosysteemien välinen rajavyöhyke sijaitsee? Perustelkaa. 

 Miten reunavaikutus vaikuttaa rajavyöhykkeen lajimäärään? Entä yksilömäärään? (Tarkastelkaa 

ryhmien tekemiä diagrammeja vierekkäin). 

Yhteenveto 

 Mikä merkitys rajavyöhykkeillä on luonnon monimuotoisuudelle? 

 Millä tavoin ihminen voi vaikuttaa rajavyöhykkeisiin ja niiden biodiversiteettiin? 

 Miten voisimme itse tukea luonnon biodiversiteetin säilymistä? 

 


