RE-hanke: Vesien suojelu ja Ravinteiden hallinta
Toisen asteen kemian opetuksen kehittäminen - Oppimisprosessin
suunnittelu ja pilot-toteutuksen tekeminen 11.9. – 9.10.2017
1. Lähtökohta ja tavoitteet
Lähtökohtana oli kehittää toisen asteen kemian opetusta Työskentely maatalousalalla
tutkinnon osaan HAMIssa Mustialassa, Maatilatalouden osaamisalalla
opetussuunnitelman (OPS 2014) osaamistavoitteiden mukaan
http://www.oph.fi/download/162242_maatalousalan_pt_01082015.pdf huomioiden
1.1.2018 voimaan tulevan luonnonvara-alan reformin näkökulmat.
Tavoitteena oli kehittää kemian opetusta ilmiöpohjaiseksi, käytännönläheiseksi ja
tukemaan työskentelyä maatalousalalla hyödyntäen toiminnallista ja tutkivaa otetta.

2. Kemian oppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnittelu lähti OPS 2014 osaamistavoitteiden vaatimusten pohjalta.
Toteutuksesta opettaja loi oman näkemyksen tuntien Mustialan maatilan
oppimisympäristöä ja hyödyntäen sen luomat mahdollisuudet. Toisaalta suunnittelussa
huomioitiin olemassa olevan kemian laboratorion ja viljalaboratorion varustelujen
antamat mahdollisuudet mm. näytteidenottoon ja erilaisten analyysien tekemiseen.
2.1 Kemian toteutussuunnitelman sisältö:
Opiskelija osaa








Ottaa erilaisia maatalousympäristön näytteitä: vesi-, maa- ja nurminäytteitä
Työskennellä turvallisesti kemian laboratoriossa
Tunnistaa vaaralliset aineet ja osaa hävittää ne kemikaalin
käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti
Analysoida ja mitata vesi- ja maanäytteitä kemian laboratoriossa
Valmistaa analyyseissä tarvittavia reagensseja
Kerätä, käsitellä ja analysoida erilaisia havaintoja ja mittaustuloksia sekä arvioida
tulosten luotettavuutta
Tunnistaa maatalousympäristön vaaralliset aineet ja hävittää ne asianmukaisesti.

3. Kemian käytännön toteutus ja sen kehittäminen

Opiskelijat jaettiin neljään tiimiin: analyysitiimi (kemia), navettatiimi, maatilatiimi ja
projektitiimi. Opiskelijat (4 hlö) työskentelivät 2,5 – 3 pv / vko vuoron perään jokaisessa
tiimissä.
Mustialan kemian laboratorion varustelu antoi mahdollisuudet maanäytteiden
ottamiseen ja niiden analysoimiseen pH:n, johtoluvun, kosteuden ja multavuuden
osalta. Maanäytteet kerättiin pellolta eri maalajilohkoilta viidestä eri maalajista (Mm,
KHt, HHt, HtS, HsS) Viljavuuspalvelun ohjeiden mukaisesti hajapistemenetelmällä. Näyte
koottiin 7-8 osanäytteestä. Tämän jälkeen näytteet kuivatettiin ohjeen mukaisesti
huoneilmassa, jonka jälkeen analysoitiin Mustialan kemian laboratoriossa.
Nurminäytteitä opeteltiin keräämään ARTTURI korjuuaikatiedotuksen ja Tilatesti 2014konseptin mukaisesti. Yksi näytteistä lähetettiin virallisesti Valio Oy:n Aluelaboratorioon
analysoitavaksi. Tulokset tulivat Mustialaan tulostenkeruu ohjelmaan Valmaan.
Vesinäytteiden osalta kemian laboratorion varustelua kehitettiin mm. lainaamalla
näytteenotto- ja analyysilaitteita Bio- ja elintarviketekniikan Visamäen, Hämeenlinna
laboratorioista. Visamäen laboratorioista lainassa oli mm. Hach Lange DR 2800 –
spektrofotometri, Hanna Instruments sameus-mittari, Tintometer värianalysaattori,
Ruthner-vesinäytteenotin, pH-kynät, digitaalinen lämpömittari ja kylmälaukku. Lisäksi
osa pientarvikkeista ja kemikaaleista hankittiin Mustialan kemian laboratorioon.
Vesinäytteet otetiin Mustialan lammesta ja Riuskanojasta Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämän järviwiki –ohjeistuksen mukaisesti. Näytteenottopaikoista tehtiin
havainnoinnit. Vesinäytteistä analysoitiin pH, väri, sameus, sähkönjohtokyky, nitraatti
(NO3), fosfaatti (PO4), rauta (Fe) ja kupari (Cu). Osasta näytteistä analysoitiin myös
mangaani (Mn) ja alumiini (Al), koska menetelmiin olevia reagensseja oli käytettävissä.
Teemoihin - laboratorioympäristön työturvallisuus, tutustuminen kemian laboratorioon,
kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden sisältö, maatalousympäristön
vaarallisiin aineisiin ja niiden hävittämiseen perehdyttiin 2 h teoria osuudella. Lisäksi
opiskelijoilla oli kaikkia teemoja tukevaa materiaalia; näytteidenotot, maa-, nurmi- ja
vesianalyysien tulkinta ym. oppimateriaalia käytettävissä ja opiskeltavissa Moodlen –
oppimisalustalla. Toteutuksen päätteeksi pidettiin kemian tentti.
Vesinäytteiden kemiallisten määritysten menetelmäohjeet olivat pääosin englanniksi,
tästä johtuen oli luontevaa integroida myös englannin opetusta sanavaraston
kehittämisen osalta osaksi kemian toteutusta. Englannin opettaja Outi Seppä oli myös
mukana kemian opetuksessa yhden analysointi-iltapäivän.

4. Kemian pilot-toteutus opiskelijan näkökulmasta
4.1 Teoria
Ensin opiskeltiin turvallinen työskentely laboratorioympäristössä ja kemikaalien
oikeaoppinen käsittely KTT-tiedotteiden pohjalta. Käytiin läpi maatalousalan vaaralliset
aineet ja niiden hävittäminen.

Kuva 1: Opiskeltiin laboratorion työturvallisuutta ja kemikaalien KTT-tiedotteen sisältöä.

4.2 Näytteenotot käytännössä: nurmi-, maa- ja vesinäytteet
Opiskeltiin eri ”tuotteiden” näytteenotot teoriassa virallisten näytteenotto-ohjeiden
mukaisesti ennen, kun lähdimme maastoon hakemaan eri näytteitä.

4.2.1. Nurminäytteet

Nurminäytteet kerättiin nurmilohkolta 4. Mönkö. Lohkolta valittiin neljä paikkaa noin
100 m päästä toisistaan ja joka näytteenottokerralla jokaisesta paikasta kerättiin yksi
kehikko (50 cm x 50 cm = 0,25 m2). Kehikko asetettiin huolellisesti kasvuston juureen ja
leikattiin nurmi kehikon sisäpuolelta saksilla noin 8 cm korkeudelta poikki. Tätä ennen
mitattiin kasvuston keskimääräinen korkeus jokaisen leikatun kehikon alalta ja punnittiin
jokainen kerätty näyte-erä, kirjattiin lukemat ylös. Yksi näyte lähetettiin
saatelomakkeella varustettuna Valio Oy:n Aluelaboratorioon analysoitavaksi. Tulokset
tulivat tulosten keruu ohjelmaan Mustialan Valma –järjestelmään.

Kuva 2: Nurminäytteenotto lohkolta 4. Mönkö: - suunnitellaan ja kerrataan, miten
nurminäyte otetaan.

Kuva 3. Nurmen kasvun mittaus kehikon alueelta ja lukeman kirjaus.

Kuva 4. Nurmen leikkaus kehikon alueelta.

Kuva 5. Leikatun nurmen keruu pussiin.

Kuva 6. Nurmimäärän punnitus jokaisen kehikon osalta ja lukemien kirjaus.

4.2.2. Maanäytteet
Maanäytteet kerättiin viideltä eri pelto lohkolta hajapistemenetelmällä
kokoomanäytteenä maanäytteenottoon tarkoitetulla pistokairalla. Kokoomanäyte
muodostui maalajikohtaisesti 7-8 osanäytteestä. Maalajinäytteet olivat multamaa,
hietasavi, hiesusavi, karkeahieta ja hienohieta.

Kuvat 7 ja 8. Peltolohkolta 10. Nummilohko, josta otettiin karkeahieta ja hienohieta
näytteet.

Kuva 9. Maanäytteen pistokaira. Nyt ilmassa.

Kuva 10. Lohko 10. Nummilohko karkeahietanäytteen keruu.

Kuva 11. Näytteen sormituntuma; onko tämä hienoa- vai karkeaa hietaa?

Video:
Multamaa näytteenotto lohkolta 4.

https://video.hamk.fi/media/Maan%C3%A4ytteenotto/0_cc81369h

4.2.3 Vesinäytteet Riuskanojasta ja Mustialan lammesta
Vesinäytteitä otettiin Riuskanojasta ja Mustialan lammista Suomen ympäristökeskuksen
järviwiki –ohjeistuksen mukaisesti.

Kuva 12. Riuskanojan silta Mönkäntiellä. Mistä päästäisi ottamaan näytteet?

Kuvat 13 ja 14: Vesinäytteenotto Riuskanoja 27.9.2017

Kuva 15: Vesinäytteenotto Mustialan lammista vesinäytteenottimella Ruthnerilla.

Kuva 16: Ruthner-näytteenotin.

Kuva 17: Vesinäytteet merkataan.

Kuva 18: Näytteenottopaikasta tehdään havainnot mm. vedestä, sääolosuhteista
ja näytteenottopaikasta, jotka kirjataan ylös.

4.3 Kemiallisten analyysien ja mittauksien tekeminen laboratoriossa

Kuva 19: Vesinäytteiden analysointi spektrofotometrillä, Hach Lange DR 2800.

Kuvat 20 ja 21. Maanäytteistä mitataan pH:ta ja sähkönjohtolukua.

Kuva 22. Vesitilavuuden 100 ml tarkkamitta.

Kuva 23. Maanäytteiden punnitus alkamassa kosteus ja multavuus määrityksiä varten.

Kuva 24: Huoneilmassa kuivatut ja huhmareella jauhetut maanäytteet.

Kuva 25: Esivalmistelut käynnissä maanäytteiden pH-mittausta varten. Kaikista
näytteistä tehdään rinnakkaismääritykset.

Kuva 26: pH-kynän kalibrointi alkamassa.

Kuva 27: Vesinäytteiden mittaus värianalysaattorilla, Lovibond.

4.3 Työselostusten ja raportin laadinta
Työselostukset mittauspöytäkirjoineen laadittiin maanäytteistä kosteuden ja
multavuuden sekä pH:n ja johtoluvun määrityksistä. Laajempi ns. tutkimusraportti
laadittiin vesinäytteistä Riuskanoja ja Mustialan lammi samaan tutkimusraporttiin.

Kuva 28: Ohjeistusta kemian mittauspöytäkirjojen tulkintaan ja raporttien laadintaan.

5. Kemian toteutuksen tutkimuskohteet ja -tuloksia

5.1. Tutkimuskohteet
Kemian toteutuksen tutkimuskohteina olivat Mustialan maatilan ympäristön neljä eri
peltolohkoa ja vesistöistä Mustialan lammi sekä Riuskanoja.
Kaikki nurminäytteet otettiin lohkolta 4. Mönkö.
Maanäytteet kerättiin lohkoilta: lohko 4. Mönkö multamaanäyte, lohko 3. Lamminranta
hiesusavinäyte, lohko 6. hietasavinäyte, lohko 10. Nummilohko karkeahieta ja
hienohieta näytteet.
Vesinäytteet Ruthner-näytteenottimella, vesikauhalla ja suoraan näytteenottopulloon
menetelmillä Lammin rannasta sekä Lammin laiturilta lohkojen 3. ja 4. välistä.
Ojavesinäytteet otettiin Riuskanojasta vesikauhalla Mönköntien sillan vierestä.
Vesinäytteiden näytteenottopaikat merkattu karttaan punaisilla pyöreillä ympyröillä.

Kuva 29: Kartta vesinäytteidenotto paikoista Riuskanoja ja Mustialan lammi.

5.2 Tutkimustuloksia
Taulukkoihin 1. ja 2. on kerätty esimerkkinä kemian pilot-toteutuksen analyysituloksia
maa- ja vesinäytteistä.

Taulukko 1. Maanäytteiden analyysituloksia. Näyte otettu 30.8.2017 ja analysoitu 13. –
14.9.2017.
Lohko /maalaji
Lohko 4 / Mm
Lohko 3 /HsS
Lohko 6 /HtS
Lohko 10 /KHt
Lohko 10 /HHt

Näytteenotto
pvm
30.8.2017
30.8.2017
30.8.2017
30.8.2017
30.8.2017

Analysointi
pvm
13.-14.9.2017
13.-14.9.2017
13.-14.9.2017
13.-14.9.2017
13.-14.9.2017

pH
6,16
6,65
6,72
6,36
6,30

Johtoluku,
mS/m
5,5
4,5
5,5
7
3

Kosteus,
%
11,46
3,78
4,29
1,97
2,21

Org.aines,
% ka
49,4
12,2
13,9
7,5
7,7

Multavuus
LCt
erm
erm
rm
rm

Taulukko 2. Vesinäytteiden Riuskanoja ja Mustialan lammi tuloksia. Näytteet otettu 27.9.2017.
Näytteet

pH

1. Riuskanoja
2. Riuskanoja

LT
⁰C

Väri
mgPl/l

Sameus
FTU

Rauta
mg/l Fe

Nitraatti
mg/l NO₃⁻-N

Fosfaatti
mg/l PO₄³⁻

Kupari
mg/l Cu

6,72
7,15

Sähkönjohtokyky
μS/cm
145
145

>250
250

30,40
81,63

2,10

1,40
1,42

0,87
0,65

0,07

6,81

120

125

24,13

0,63

0,11

Virtausmittauksen
puolelta

3. Rantavesi
Mustialan lammi

4. Pintavesi

7,10

15,4

125

90

5,27

0,39

0,58

0,21

0,05

7,04

16,7

125

125

45,04

0,43

0,54

0,36

0,04

Mustialan lammi

5. Ruthner
Mustialan lammi

6. Opiskelijoiden palaute toiminnallisesta ilmiöpohjaisesta oppimisesta
Lainauksia opiskelijoiden antamasta palautteesta 9.10.2017.
Asiat jotka toimivat hyvin opintojakson opiskelussa tai toteutuksessa:
”Näytteenotot.” ”Tiimityö, labratyöt, näytteiden haku.” ”Opetus, laitteet, tuotteet.”
”Maanäytteiden otto käytännössä, toiminta kemian laboratorioissa oli kivaa, itse
tekeminen oli mukavaa.” ”No niiden näytteiden otto, niiden käsittely ja ryhmätyö.”
”Ryhmän yhteistyö ja tehokkuus.” ”Pellolla käynti.” ”Vesinäytteen otto, maanäytteen
otto, rehunäytteen otto.”
Kehitettävää opintojakson opiskelussa tai toteutuksessa:
”Tehtävät olisi voinut olla yksinkertaisempia.” ”Enemmän aikaa tehdä ja vähemmän
paperihommaa.” ”Ei mitään.” ”En tiiä.” ”Pitäisi kuunnella paremmin tunneilla, opiskella
myös kotona, pitäisi olla ajoissa paikalla.” ”Ryhmäjakoihin olisi ollut mukava vaikuttaa
itse, mielestäni näytteitä oli vähän liikaa, jakso olisi voinut kestää kauemmin, jotta
oltaisiin ehditty tekemään raportit kunnolla valmiiksi tunneilla.” ”Ei tule mieleen.”
Lisätiedot:
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Maatilatalouden osaamisala
Kirsi Lähde, ins. (YAMK) lehtori
kirsi.lahde@hamk.fi
puh. 040 707 4929

