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TIESTÖN SUOLAAMISEN JA HIEKOITTAMISEN VAIKUTUKSET LUMEN 

LAATUUN 

 

Tämä opetuskokonaisuus on suunnattu yläkoulun ja lukion opetussisältöihin.  

 

Työ voidaan toteuttaa myös projektiluontoisena työnä keräämällä luminäytteet ja tekemällä 

mittaukset useamman viikon aikana. Projektityöskentelyssä on mahdollista hyödyntää formatiivista 

arviointia osana tutkimusraportin tai kurssin arviointia. 

 

Opetuskokonaisuuden tavoitteet:   

• Tiestön hiekoittamisen ja suolaamisen vaikutusten selvittäminen 

• Perehtyminen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen 

• Geomedia: Kaavion tekeminen LibreOffice Calcilla 

• Geomedia: Kartan tekeminen QGIS-ohjelmalla (lukio) 

• Tavoitteellinen ryhmissä työskenteleminen ja työskentelyn arviointi 

 

Ajankäyttö:  

 

• Aineiston keruu, lumen laadun mittausten tekeminen ja kaavion luominen 2 x 75 min 

• Kartan tekeminen QGIS-ohjelmalla (lukio) 75 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinkki opettajalle: Oppitunnin aloitus: Miksi tiestöä hiekoitetaan ja suolataan?  

• Tiestön suolaamisen vaikutusten havainnollistaminen 

 

1. Täytä kaksi pienehköä, laakeaa astiaa vedellä ja jäädytä ne. 

2. Sirottele toisen jääkuution pinnalle tavallista ruokasuolaa (NaCl). Toinen 

jääkuutio on kontrollinäyte. 

3. Tarkastelkaa luokan kanssa, mitä jääkuutioille tapahtuu. Pohtikaa, miksi suola 

sulattaa jäätä. 

(https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/miksi_suola_pitaa_tiet_sulina_) 

4. Miksi joitakin tieosuuksia ei saa suolata? 

 

Vinkki opettajalle: Lumen laatu eri syvyyksillä: Erityisesti teiden varsilla olevissa 

jyrkkäreunaisissa lumipenkoissa on erotettavissa uuden lumen ja hiekoitetun lumen muodostamia 

kerroksia. Tämän opetusmateriaalin työohjeita voi soveltaa myös lumen eri kerrosten tutkimiseen. 

Tällöin näytteet otetaan paksusta lumipeitteestä eri syvyyksiltä.  

 

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/miksi_suola_pitaa_tiet_sulina_


2 
 

 

© Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus/ Hanne Komulainen (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinkki opettajalle: Tutkimusraportti 

• Oppilaat voivat koostaa suoritettavista mittauksista voi lyhyen tutkimusraportin yksin tai 

pienissä ryhmissä. Tutkimusraporttia voidaan käyttää esim. osana kurssiarviointia. 

• Tämä työohje on laadittu noudattelemaan tieteellisen tutkimuksen perusrakennetta 

o Oppilaat voivat perehtyä tutkimusten rakenteeseen opetustilanteessa esimerkiksi 

tarkastelemalla oikeaa tutkimusraporttia/-artikkelia 

• Tieteellisen tutkimuksen rakenne: 

o Johdanto 

o Taustatietoa aiheesta 

o Aineisto (mitä aineistoja käytettiin tai miten aineisto kerättiin) 

o Tutkimusmenetelmät (miten aineistoa tutkittiin) 

o Tulokset (tulosten esittäminen sanallisesti, havainnollistaminen kaavioilla & 

kartoilla) 

o Pohdinta (tulosten suhde teoriatietoon, arviointia työn onnistumisesta jne.) 

o Yhteenveto 

* Tässä työohjeessa vedenlaadun suureisiin ja veden kiertokulkuun perehtyminen on sijoitettu 

pohdintaosioon. 

 

• Työohje sisältää lyhyet teoriaosuudet koordinaatistoista sekä vedenlaadun suureista, joihin 

perehtymiseen käytettävä aika on opettajan määritettävissä. Teoriaosuudet on tarkoitettu 

ensisijaisesti opiskelijoiden itsenäiseen tiedonetsintään ja pohdintaan.  
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LUMINÄYTTEIDEN KERÄÄMINEN 

 

1. Oppilaat keräävät luminäytteet ryhmissä tutkimusalueelta esim. suuriin dekantterilaseihin tai 

muihin riittävän suurin astioihin (tilavuus väh. 2 dl). 

• HUOM: Tutkimusalueen on oltava riittävän laaja! 

a. Esim. 3-5 näytettä/ryhmä 

b. Näytteisiin merkitään ryhmän tunnus ja näytenumero (esim. A1 = A-ryhmän 1. 

 näyte) 

c. Näytteet kerätään sekä läheltä tiestöä että kauempaa tiestöstä, jos mahdollista 

 

2. Kaikkien näytteiden sijainnit otetaan 

ylös merkitsemällä paikkamerkintä 

puhelimen karttasovellukseen (esim. 

Maastokartat-sovellus, ks. kuvat oikealla) 

• Koordinaattijärjestelmä: ETRS-

TM35FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Näytteiden sijainnit sekä mitattavat suureet kirjataan taulukkolaskentaohjelman taulukkoon omiin 

sarakkeisiinsa (ks. esimerkkikuva kaaviosta s. 8). 

o Oppilaat kirjaavat GPS-sijainnit ja mittaustuloksensa ensin ryhmittäin omaan 

taulukkoonsa, minkä jälkeen arvot liitetään osaksi yhteistä taulukkoa (jos tarkoituksena 

tehdä kartta QGIS-ohjelmalla; ks. erillinen työohje) 

o Koordinaateissa on käytettävä pistettä (.) desimaalierottimena taulukossa 

 

4. Luminäytteet sulatetaan (esim. keittolevyllä) huonelämpötilaan ennen vedenlaadun mittausten 

aloittamista.  

Vinkki opettajalle:  

Jos tarkoituksena on tehdä kartta paikkatieto-ohjelmalla, opettaja luo luokalle yhteisen 

taulukkopohjan, jotta kerätyt aineistot ovat kätevästi kaikkien saatavilla karttaa varten 

Luminäytteiden taulukko on tallennettava CSV-muodossa (.csv, comma separated values), jos 

tavoitteena on tehdä kartta QGIS-ohjelmalla. Muussa tilanteessa esim. Excelin (.xlsx) tai 

LibreOffice Calcin (.odc) tiedostomuoto riittää. 
 

Vinkki opettajalle: Näytteet voi kerätä myös edellisellä oppitunnilla, merkitä ja asettaa 

säilytykseen varsinaista mittauskertaa varten, jolloin niiden sulattamiseen ei tarvitse käyttää 

erikseen aikaa. 
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EKSYKSISSÄ KARTALLA? 

 

Koordinaatisto voi olla maantieteellinen koordinaatisto tai tasokoordinaatisto. Molemmissa 

koordinaatistoissa maapallo on jaettu neljään sektoriin: pohjoiseen ja eteläiseen leveyteen sekä 

itäiseen ja läntiseen pituuteen, jotka ilmoitetaan sijainnin yhteydessä kyseisten ilmansuuntien 

englanninkielisten termien alkukirjaimilla (N= pohjoinen, E= itä, S = etelä, W = länsi). 

 

Maantieteellisessä koordinaatistossa sijainti ilmoitetaan asteina, minuutteina ja sekunteina. Pisteen 

sijainti perustuu maapallon pinnalle asetettuun leveys- ja pituuspiirien muodostamaan asteverkkoon, 

jossa päiväntasaaja on nollaleveyspiiri (ekvaattori, 0°) ja Lontoon Greenwichin kautta kulkeva 

pituuspiiri puolestaan nollapituuspiiri (nollameridiaani, 0 °).  Leveyspiirin asteet vaihtelevat välillä 

0-90° ja pituuspiirin puolestaan välillä 0-180°. Sijaintipisteiden asteet ovat siis kulmia suhteessa 

päiväntasaajaan ja nollapituuspiiriin (ks. havainnekuva PaikkaOppi -sivustolta alla olevasta linkistä 

yläkoululle tarkoitetusta osiosta). Tunnettu maantieteellinen koordinaatisto on esimerkiksi WGS84. 

 

Tasokoordinaatistossa sijainti ilmoitetaan etäisyytenä (metreinä) päiväntasaajalta ja 

projektiokaistan keskipituuspiiriltä. Tasokoordinaatistossa maapallon pyöreä pinta on projisoitu 

tasoksi, jonka päälle on asetettu etäisyyksiä kuvaava suorakulmainen ruudukko. Sijainti määritetään 

tämän ruudukon perusteella. Valtakunnallisesti Suomessa on käytössä ETRS89 EUREFIN-TM35FIN 

tasokoordinaatisto, joka on eurooppalaisen EUREF-tasokoordinaatiston kansallinen versio. Tässä 

koordinaatistossa Suomi on projisoitu yhteen kaistaan (tunnus 35), jonka keskellä kulkee pituuspiiri 

27°. Kyseiselle pituuspiirille on annettu arvo 500 000 m (500 km). Liikuttaessa tältä pituuspiiriltä 

itään koordinaattiarvot kasvavat ja länteen päin mentäessä puolestaan laskevat. Tällöin esimerkiksi 

pisteen itäkoordinaatin arvon ollessa 620 000 E, sijaitsee piste 120 km keskipituuspiirin itäpuolella 

(ks. esimerkkikuva alla). (PaikkaOppi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa koordinaattijärjestelmistä ja havainnollisia kuvia aiheesta löytyy mm. osoitteesta: 

http://www.paikkaoppi.fi/fi/opi-koordinaatit/  

 

• Kirjoita ryhmäsi ensimmäisen näytteenottopaikan koordinaatit viivoille. Mitä luvut sekä kirjaimet 

E ja N käytännössä tarkoittavat?  

 

o 1. näytteenottopaikan sijainti: _____________________________________________ 

 

o E = __________________________________________________________________ 

 

Kaistan keskipituuspiiri 27° 

Kaista 35 

Keskipituuspiirin arvo 500 (km) 

Sijainti: N 6976000.00 E 620000.00 

120 km 
6976 km 

Päiväntasaaja 0° Keskipituuspiirin  

itäkoordinaatti E 500000.00 

http://www.paikkaoppi.fi/fi/opi-koordinaatit/
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o N = __________________________________________________________________ 

 

o Kuinka monta kilometriä (km) kyseisestä sijainnista on päiväntasaajalle ja 

projektiokaistan keskipituuspiirille (pituuspiiri 27°)? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

• Koordinaatit sijoitetaan luminäytetaulukossa sarakkeisiin, joiden otsikoiksi tulee X ja Y (ks. kuva 

esimerkkitaulukosta tämän työohjeen s. 8). Miten sijoitat koordinaatit sarakkeisiin?  

 

Vinkki: Kuvittele mielessäsi matematiikan tunnilta tutut X- ja Y-akselit. Kumpi on pysty- ja kumpi 

vaaka-akseli? Sijoita nämä akselit kuvitteellisesti maapallon kyljelle tai karttalehden päälle siten, että 

pystyakseli osoittaa kohti pohjoista. Kumman akselin arvot muuttuvat, jos koordinaatistossa E:n arvo 

kasvaa? 

 

o X= ___________________________________________________________________ 

 

o Y= ___________________________________________________________________ 

 

 

VEDENLAADUN SUUREET 

• Lisätietoa vedenlaadun suureista (englanniksi): https://www.fondriest.com/environmental-

measurements/parameters/water-quality/  

 

Lämpötila (C°) 

Veden lämpötila on olennainen vedenlaatua kuvaava suure, sillä se vaikuttaa paitsi vesieliöiden 

elinolosuhteisiin ja selviytymiseen sinänsä, myös veden fyysisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Veden lämpötilalla on merkitystä muiden vedenlaatua ilmentävien suureiden kannalta, sillä se 

vaikuttaa muun muassa seuraaviin tekijöihin: 

• Yhteyttämistehokkuus 

• Eliöiden aineenvaihduntatasot 

• Liuenneen hapen määrä 

• Muiden kaasujen pitoisuudet 

• Sähkönjohtavuus 

• Suolapitoisuus  

• Veden happamuus 

• Vedentiheys 

 

 

 

 

https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/
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Luonnonvesien lämpötilaan vaikuttavat tekijät: 

• Auringon lämpösäteily 

• Veden sameus 

• Laskujokien tuomat vesimassat ja maakerrosten läpi tihkuva pohjavesi 

• Ihmistoiminnasta (esim. tehtaat) lähtöisin olevat vesimassat (Fondriest Environmental Inc.)  

 

pH-arvo 

Veden happamuutta ja emäksisyyttä kuvataan yksiköttömällä pH-arvolla, joka voi välillä 0-14. 

Neutraalia pH:ta kuvaa pH-arvo 7, kun taas sitä ylemmät arvot ilmentävät emäksisyyttä ja alemmat 

arvot puolestaan happamuutta. pH-arvo perustuu liuoksen oksoniumionipitoisuuteen (H3O
+); mitä 

enemmän liuoksessa on oksoniumioneja, sitä alempi on sen pH. Vedenlaadun suhteen pH-arvo on 

merkityksellinen sen vuoksi, että se vaikuttaa vesieliöiden menestymiseen, sillä erilaiset eläin- ja 

kasvilajit vaativat niille ominaiset olosuhteet selviytyäkseen ja lisääntyäkseen elinympäristössään. 

Lisäksi pH-arvo voi vaikuttaa myös erilaisten raskasmetallien ja kemikaalien myrkyllisyyteen sekä 

niiden liukenevuuteen veteen. (Fondriest Environmental Inc.) 

Veden pH-arvoon vaikuttaa erityisesti hiilidioksidi (CO2), joka lisää veden happamuutta. Veden 

hiilidioksidipitoisuuteen on vaikuttaa muun muassa seuraavat tekijät: 

• Yhteyttäminen ja soluhengitys 

• Orgaanisen aineksen hajotustoiminta 

• Vesistöä ympäröivän kallio- ja maaperän laadulliset ominaisuudet 

• Ihmistoiminnan hiilidioksidipäästöt 

 

Vuodenaikojen välillä pH-arvoissa voi olla hienoisia eroavaisuuksia, sillä tavallisesti pH on talvisin 

alempi kuin kesällä, jolloin levämassat kohottavat vesistön pintakerroksen pH-arvoa (Oravainen 

1999: 12). Muutokset vesistön pH-arvossa voivat vaikuttaa osaltaan esimerkiksi ravinteiden, kuten 

fosforin, liukenevuuteen veteen, mikä puolestaan aiheuttaa muita seurannaisvaikutuksia vesistöjen 

vedenlaatuun. (Fondriest Environmental Inc.) 

 

4.5.4. Sähkönjohtavuus (mS/cm) 

Sähkönjohtavuudella (konduktiivisuus) kuvataan veden kykyä johtaa sähköä, mikä perustuu veden 

ionipitoisuuteen; mitä korkeampi on veden ionipitoisuus, sitä paremmin se johtaa sähköä. 

Sähkönjohtavuus ilmoitetaan tavallisesti konduktiivisuutena pituusyksikköä kohden (S/m), sillä 

pidemmillä etäisyyksillä resistanssi (vastus) kasvaa vaikuttaen konduktanssiin. Vedessä 

sähkönjohtumista edistävät siihen liuenneet epäorgaaniset ionit, kuten alkalit, kloridit, sulfidit ja 

karbonaatit sekä suolat. Johtumiseen vaikuttaa lisäksi lämpötila, minkä vuoksi sähkönjohtavuudet 

ilmoitetaan usein tietyssä lämpötilassa, tyypillisesti 25 °C. (Fondriest Environmental Inc.) 

Järviekosysteemeissä vesien sähköjohtavuus kasvaa pohjaa kohden, sillä erityisesti vesistöjen 

pohjalla tapahtuvan orgaanisen aineksen hajoaminen vapauttaa suoloja veteen (Oravainen 1999: 10). 

Vedenlaatua ilmentävänä suureena sähkönjohtavuus on merkityksellinen sen vuoksi, että sen kautta 

on helppo seurata muutoksia vesistön kemiallisessa tilassa. Olosuhteiden pysyessä tasaisena 

sähkönjohtavuus ei juurikaan muutu. Lisäksi sähkönjohtavuus ilmentää osaltaan myös vaihteluita 
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veden suolapitoisuudessa sekä siihen liuenneiden aineiden pitoisuuksissa. Suolapitoisuus vaikuttaa 

puolestaan veteen liuenneen hapen määrään, sillä happi liukenee heikommin suolapitoisuudeltaan 

korkeaan veteen. Makeissa vesissä merkittävimmät veden sähkönjohtavuuteen vaikuttavat tekijät 

liittyvät kallio- ja maaperään, josta liukenee suoloja ja epäorgaanisia ioneja joki- ja järvivesiin. 

(Fondriest Environmental Inc.) 

 

Nitraattipitoisuus (NO3
-) 

Nitraattipitoisuus liittyy veden ravinnepitoisuuteen. Vesistöissä esiintyvät typen yhdisteet ovat 

peräisin valumavesistä, jätevesistä ja sadevesistä. Kesäisin järvivesien nitraattipitoisuus voi olla 

huomattavan alhainen, sillä levät käyttävät nitraattia ravintonaan. Talvisin vesien nitraattipitoisuus 

voi puolestaan olla korkea ja vaihdella välillä 0,5-1 mg/L. Hyvän talousveden raja-arvona 

nitraattipitoisuudella pidetään alle 25 mg/L. (Oravainen 1999: 19-20.) 

____________________________________________________________________ 

 

VEDENLAADUN MITTAUKSET 

 

Tässä opetusmateriaalipaketissa hyödynnettävien Vernier tutkimusvälineiden käyttöohjeet on 

koottu erilliseksi pdf-tiedostoksi. 

HUOMIOITAVAA MITTAUKSISTA: 

• Perehdy tutkimusvälineiden käyttöohjeisiin ennen mittauksien tekemistä! 

 

• Mitattavien liuosten olisi hyvä olla suunnilleen samassa lämpötilassa tulosten vertailemiseksi 

• Mittauksia varten tarvitaan vähintään LabQuest-pääte sekä tarkoituksenmukaiset sensorit 

 

 

• LabQuestin voi liittää USB-liitännällä myös tietokoneeseen  

o Mittauslaitetta ohjataan tällöin tietokoneen ohjelman kautta. Myös tulokset näkyvät 

tietokoneen näytöllä, josta ne voi kopioida taulukkolaskentaohjelmaan 

o Käynnistä Logger 3 Pro -ohjelma 

o Sensorin ollessa kytkettynä laitteen mittaamat arvot ja yksiköt näkyvät Logger 3 Pro-

ikkunan vasemmassa alalaidassa 

o Mittausten aikavälin ja mittauskertojen säätäminen: Experiment → Data Collection 

o Aseta varmuuden vuoksi kynnysarvon ylittymisen odottaminen pois päältä: Experiment 

→ Data Collection → Triggering → Kytke pois päältä 

 

• Mittaukset voidaan suorittaa kertamittauksilla tai laskemalla taulukkolaskentaohjelmalla 

keskiarvot esim. kolmesta mittauksesta minuutin ajalta (tällöin mittaustulokset on kopioitava ja 

liitettävä Logger 3 Pro:sta taulukkolaskentaohjelman taulukkoon 

• Kertamittauksia tehtäessä on odotettava, että lukema asettuu 

 

• Sensorit on huuhdeltava tislatulla tai ionivaihdetulla vedellä ennen mittausten aloittamista, 

kaikkien mittausten välillä sekä erityisen huolellisesti mittausten lopettamisen jälkeen! 
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TUTKIMUSTULOSTEN KUVAAMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja mittauksista: LibreOffice Calc 
 

1. Ryhmät kirjaavat vedenlaadun mittauksista saamansa tulokset taulukkolaskentaohjelmaan (MS 

Excel/ LibreOffice Calc) ja siirtävät ne opettajan luomaan yhteiseen taulukkopohjaan 

o Taulukossa oltava omat sarakkeet koordinaateille (X, Y) sekä vedenlaadun 

parametreille 

o Eri näytepaikkojen tulokset kirjataan taulukkoon riveittäin (tietueittain) (ks. 

esimerkkikuva) 

o Koordinaattien desimaalierottimena käytetään pistettä (.) 

 

Piste X Y Lämpötila (°C) pH 

Sähkönjohtavuus 

(µS/cm) 

Nitraattipitoisuus 

(mg/L) 

A1 640892.96 6944629.96 23,4 6,01 109 2,05 

A2 640889.76 6944628.88 25,05 7,19 49 0,4 

A3 640870.2 6944624.46 23,6 7,46 48,5 0,2 

B1 640877.39 6944674.49 22,2 7,47 81 1,05 

B2 640870.75 6944670.32 22,65 7,25 49 0,4 

B3 640856.51 6944661.7 24,25 7,27 52 0,25 

 

* Mittaukset tehty ryhmittäin linjoina tiestä poispäin, joten A1 = A-ryhmän 1. luminäytteen sijainti 

lähimpänä tietä; A3= A-ryhmän 3. luminäytteen sijainti kauimpana tiestä jne. 

 

Tietoa koordinaatistoista: Katso osio Eksyksissä kartalla? (tämän työohjeen s. 3-4) 

 

Kuvaajan luominen taulukkoaineistosta 

 

Ryhmät luovat kuvaajat mittaamistaan luminäytteistä. Työohjeet kuvaajien tekemiseen on luotu 

LibreOffice Calcille, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma.  

 

1. Avaa taulukko LibreOffice Calcissa.  Jos käytössä on CSV-tiedosto, määritä Tekstin tuonti -

ikkunassa erottimiseksi puolipiste. 

 

Tutkimustulokset on mahdollista kuvata tilastollisesti taulukkona ja taulukosta muodostettuna kuvaajana 

tai maantieteellisesti karttaesityksenä. Työohjeet tilastollisen kuvaajan ja paikkatiedon 

hyödyntämiseen perustuvan kartan tekemiseen (erillinen pdf-tiedosto) ovat toisistaan 

riippumattomia, joten niistä voi tehdä vain toisen tai molemmat riippuen opetuksellisista tavoitteista ja 

aiheen käsittelyyn käytettävästä ajasta. Erityisesti karttaesityksen tekeminen on suunnattu lukion 

opetussisältöihin opiskelijan geomedian käyttötaitojen kehittämiseen sekä ilmiöiden esittämiseen 

maantieteen näkökulmasta.  

Yksinkertaisen karttaesityksen voi toteuttaa myös ottamalla näyttökuvan puhelimen karttasovelluksesta, 

johon näytteenottosijainnit on merkitty. 
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2. Luodaan kuvaaja sähkönjohtavuudesta ja nitraattipitoisuudesta. Maalaa alla olevan kuvan 

osoittamat sarakkeet: 

 

 

3. Kaavion lisääminen: ikkunan ylälaidasta Lisää → Kaavio… 

4. Avautuu uusi ikkuna Ohjattu kaavio luonti 

a. Kaaviotyyppi: Valitse Pylväs.  
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b. Tietoalue: Tee alla olevan kuvanmukaiset valinnat, elleivät ne ole automaattisesti kuvan 

osoittamalla tavalla. 

c. Arvosarja -kohtaan ei tarvitse tehdä muutoksia 

d. Kaavioelementit: Kaavion ja akselit voi halutessaan otsikoida jo tässä vaiheessa sekä muuttaa 

selitteen sijaintia. Otsikot voi kirjoittaa myös myöhemmin suoraan kaavioon → Klikkaa Valmis 

 

Arvosarjojen muotoilu 

 

4. Nitraattipitoisuuden näkyvyyden parantamiseksi se siirretään toissijaiselle Y-akselille seuraavasti: 

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kaaviossa nitraattipylvään päällä ja valitse Muotoile arvosarja… 

→ Asetukset -välilehdellä valitse Toissijainen Y-akseli ja raksita kohta Näytä palkit vierekkäin → OK 

5. Arvosarjojen väriä voi muuttaa arvosarjojen muotoiluikkunassa Alue -välilehdellä 
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Akseleiden muotoilu  

 

6. Akseleiden arvoja voi muuttaa klikkaamalla 

hiiren oikealla esim. toissijaisen Y-akselin päällä 

→ Muotoile akseli… → Asteikko-välilehti: 

Ottamalla raksit pois kohdasta Automaattinen 

akselin arvoja voi muokata haluamallaan tavalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko kaavion ominaisuuksien muuttaminen 

 

7. Koko kaavion ominaisuuksia voi muokata klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella kaavion päällä 

(→ esim. Lisää otsikot…) tai ikkunan oikean laidan osioista (ks. kuva alla).  

• Selite -kohdasta voi muuttaa selitteen sijaintia 

• Akseli -kohdassa voi muuttaa akseleiden ja niiden otsikoiden näkyvyyttä 

• Ruudukko -kohdasta voi lisätä pysty- ja vaaka-akseleille pää- ja apuruudukoita 

 

 
 

• Tarkastele kaaviota. Varmista, että kaaviolla ja akseleilla on otsikot ja selitteet. Vaikuttaako 

kaavio odotusten mukaiselta niin, että sen voi esittää tutkimusraporttinne tuloksissa? 

 

Kaavio tuodaan kuvatiedoksi klikkaamalla ensin taulukkoa ja sen jälkeen kerran hiiren oikealla 

painikkeella kaaviota → Valitse Vie kuvana ja tallenna JPEG-tiedostomuodossa. 
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Lisäksi myös näytteiden lämpötilasta ja pH:sta voi tehdä kuvaajat ja harjoitella yhdistelmäkaavion 

luomista (ks. esimerkkikuvat alla vasemmalla): 

1. Kaaviota luotaessa valitaan kaaviotyypiksi Pylväs ja viiva sekä viivojen lukumääräksi 1 

(lämpötila kuvataan viivamuotoisena ja pH pylväänä) 

2. Tietoalue-välilehdellä samat valinnat kuin pylväskaaviota luotaessa (arvosarjat sarakkeissa, 

ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake sisältävät otsikoita) 

3. Arvosarja-välilehdellä lämpötila siirretään valikon alimmaiseksi nuolipainikkeilla. Tällöin 

ohjelma muuttaa lämpötilan kuvaajatyypin automaattisesti viivamuotoiseksi, sillä Calcissa 

viivamuotoiset arvosarjat sijoitetaan alimmaiseksi ja pylväsmuotoiset ylimmäiseksi 

4. Kaavioelementit -välilehdelle kaavion ja akselit voi otsikoida tai kirjoittaa otsikot 

myöhemmin suoraan kaavioon. 

5. Sijoita lämpötila toissijaiselle Y-akselille ja muuta viivan väriä/paksuutta samalla tavalla kuin 

pylväskaaviossa. 

 

 
 

TULOKSET 

 

• Liitä tuloksiin kuvaajat ja kartat 

• Kuvaa tulokset lyhyesti sanallisesti 

 

POHDINTA 

 

• Mitä eri suureet kertovat yleisesti vedenlaadusta? Miten ne vaikuttavat vedenlaatuun?  

(Tietoa vedenlaadun suureista löytyy tämän työohjeen s. 5-7) 

 

• Mitä itse saamanne tulokset kertovat lumenlaadusta tutkimusalueella?  

 

• Onko lumenlaadussa vaihtelua tutkimusalueella? Mistä vaihtelu voisi johtua? 

 

• Olisiko tutkimusta tehdessä voinut tehdä jotakin toisin? 

• Muita huomioita tutkimuksesta? 

 

• Kuinka lumessa esiintyvät suolat ja saasteet voivat vaikuttaa ympäristöön ja pohjavesiin 

paikallisesti ja laajemmalla alueella? 

•  Vinkki 1: Tarkastele kuvaa veden kiertokulusta (liite 1) 

•  Vinkki 2: http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/pohjavesi/  

http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/pohjavesi/
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RYHMÄSSÄ TAPAHTUVA ITSEARVIOINTI 

 

A) Ryhmän itsearviointi ja työn onnistumisen pohdinta toteutetaan ryhmissä keskustellen alla olevista 

väitelauseista. Ryhmä arvioi työnsä ja ryhmätyöskentelynsä onnistumista asteikolla: kehitettävä – 

tyydyttävä – hyvä – erinomainen. 

  

B) Lopuksi ryhmä antaa itselleen pohdintojensa perusteella ryhmätyöskentelyään kuvaavan 

kouluarvosanan (4-10). 

 

 Kehitettävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen 

Osaan käyttää vedenlaadun 

mittausvälineitä 

    

Tiedän, miten tieteellinen 

tutkimus etenee 

 

    

Osaan luoda taulukon 

LibreOffice Calcilla(/Excelillä) 

 

    

Osaan esittää tietoa 

maantieteellisesti (karttana) 

 

    

Ryhmän työjako oli toimiva 

 

    

Ryhmän jäsenet osallistuivat 

työn tekemiseen tasapuolisesti 

 

    

Jos työskentelyn aikana 

havaittiin virheitä, ne korjattiin 

 

    

Ryhmän työskentely oli 

tehokasta 

 

    

Ymmärrän, mitä eri 

vedenlaadun suuret kertovat 

vedenlaadusta 

 

    

Ymmärrän, miten vesi kiertää 

ekosysteemeissä 

 

    

Tutkimus oli tuloksiltaan 

onnistunut 

 

    

ARVOSANA RYHMÄLLE 
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Liitteet 

Liite 1.  Veden kiertokulku 

 

 

 

Kuvan lähde: Veden kiertokulku. 

Wikipedia.https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Veden_kiertokulku.jpg. Ladattu 22.01.2019.  

 

 

 

 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Veden_kiertokulku.jpg

