
Linnunlaulua lähiluontoon 

Linnunlaulua lähiluontoon projektin tuotos on koulun lähimaastossa kulkeva luontopolku. Luontopolun 
varrelle on rakennettu linnunpönttöjä, joista hyötyy ennen kaikkea alueen linnut, ja koulun väki, mutta 
nauttia voi koko Lauttasaaren väki. Luontopolku on laadittu eri oppilasryhmien yhteistyön tuloksena, sen 
kehittäminen ja käyttö opetuksessa jatkuu edelleen. Projekti on aloitettu vuonna 2019. 

 

Luontopolun varrella on runsaasti persoonallisia linnunpönttöjä, jotka oppilaat ovat rakentaneet 
juhlistamaan koulumme 75-vuotisjuhlavuotta. Pöntöt on suunniteltu alueen linnustoa silmälläpitäen eri 
lajeille. Suurin osa on alueella viihtyville tiaisille ja kirjosiepoille sopivia. Suunnittelutyö aloitettiin biologian 
tunneilla, jossa 7. luokan oppilaat määrittivät alueen linnustoa ja sen pohjalta päätyivät valitsemaan juuri 
tiaisille sopivia malleja. Pöntöt rakennettiin 2-3 oppilaan ryhmissä käsityön tunneilla. Työskentely kartutti 
mm. ryhmätyöskentelyn, ongelmanratkaisun ja avaruudellisen hahmottamisen taitoja ja samalla kerrattiin 
puuntyöstön perusteita. Pöntöt olivat hyvä aloitus 7.luokan käsityön kursseille, jolloin ryhmäytymiseen ja 
käsillä tekemisen ohella harjaantuviin tulevaisuuden taitoihin haluttiin kiinnittää erityisesti huomiota. 
Opettajatkin osallistuivat rakennustalkoisiin työhyvinvointitempauksen yhteydessä. 

 

Pöntöt arvioitiin kurssityönä käsityön arviointikriteerien mukaisesti, laaja-alaisista tavoitteista huomioitiin 
erityisesti osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen tavoitetta (L7).Tämä näkyi 
myös materiaali valinnoissa, jotka valittiin mahdollisimman kestävästi: seinämateriaaleissa hyödynnettiin 
valtaosin kierrätettyjä materiaaleja ja kattoon ja lentoaukon vahvikkeeksi tuli hyvin kosteutta kestävää 
filmivaneria. Oppilaat saivat maalata pöntöt haluamallaan tavalla, kun olivat ensin selvittäneet, ettei 
pöntön maalaminen todennäköisesti häiritse siellä pesiviä lintuja. Kaikki pöntöt suunniteltiin avattaviksi 
kätevästi edestä puhdistamisen helpottamiseksi. Kiinnityksessä käytettiin apukappaleita puiden ympärillä 
ehkäisemään hiertymiä puihin. 

 

Lukion opiskelijat ripustivat pöntöt koulun lähiluontoon osana biologian ekologia- ja ympäristökurssia. 
Lukion opiskelijat seurasivat lintujen käyttäytymistä pönttöjen läheisyydessä tunnistaen eri lajeja ja 
seuraten niiden käytöstä keväällä. Luontopolulle suunniteltiin kurssityönä opasteita lintulajeista ja muista 
kaupunkiluonnon eläimistä, jopa video rotista. Osana maantiedon opetusta pöntöistä laadittiin My-Maps 
kartta, mihin kaikki pöntöt merkittiin ja valokuvattiin. Näin havainnot voitiin kirjata karttaan ja seurata 
saman pöntön tapahtumia. 

 

Kevättalvella 2022 lukion biologian opiskelijat puhdistivat luontopolun pöntöt ja tekivät niiden avulla 
opetussuunnitelmassa vaadittavia ympäristötutkimuksia. Projekti on kokonaisuudessaan ollut osa 
opetussuunnitelman mukaista opetusta. Osasuoritukset, kuten pöntön ja tutkimusten toteuttaminen on 
osa kursseilla arvioitavia töitä. Opetussuunnitelman laaja-alaisista tavoitteista peruskoulun osalta erityisesti 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden tavoitteen sisällöt näkyvät projektissa. Oppilaat 
ovat olleet innoissaan omista pöntöistänsä, sekä kiinnostuneita niiden mahdollisista asukkaista. Näin he 
ovat osaltansa olleet mahdollisesti vaikuttamassa koulumme lähiympäristön parantuneisiin 
pesimäolosuhteisiin. Luontopolku mahdollistaa oppilaiden osallisuuden projektiin yläkoulun jälkeenkin, sillä 
polku on kaikkien vapaassa käytössä. Lukion opetussuunnitelman laaja-alaisista osaamisen tavoitteista 
projekti vahvistaa eettisyyden ja ympäristöosaamisen tavoitetta. Projekti tukee myös monitieteistä ja 
luovaa osaamista, sillä opiskelijoita kannustetaan havainnoimaan ja tutkimaan luontopolun elämää, ja 



oivaltamaan kirjoissa opetettuja ilmiöitä. Tavoitteenamme on herättää nuorten mielenkiinto ympäröivään 
luontoon. Biologian opetussuunnitelmassa on nuorten omien tutkimusprojektien toteutus, lähiluonnon 
havainnointi sekä lajien välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen. Näitä kaikkia voidaan toteuttaa ja 
havainnoida helposti tämä projektin puitteissa. Maantieteen opetussuunnitelmassa vaaditaan omien 
karttojen laatimista ja muokkausta, mikä on osa tämän projektin toteutusta. 

 

Yhteisöllisyys ja ympäristöystävällisyys näkyy Lauttasaaressa koulumme ulkopuolella, käynnistyneen 
Hiilineutraali Lauttasaari - hankeen myötä. Hankkeen puitteissa koulu on tehnyt laajemminkin yhteistyötä 
alueen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Yhteistyön tuloksena luontopolku tullee saamaan myös 
pysyvät kyltit. Pönttöjä ripustavat ja putsaavat nuoret ovat myös saaneet kiitosta suoraa kaupunkilaisilta. 
Toivommekin, että projektin myötä syntynyt luontopolku pystyy ilahduttamaan ja kannustamaan niin 
nuoria kuin aikuisiakin kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja sen vaalimiseen. 

 

 

Linkki karttaan: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kM9ofe9hLyioW6kmIdARfW3FjZ6ZXLLo&usp=sharing 


