
Vaihe 2. Karikkeen keräys:  
Maaperäkariketta lapioidaan maasta (voi avustaa 
käsillä tarvittaessa). Karike laitetaan lapiolla 
mitta-astiaan kuten muovipurkkiin.  Sopiva 
näytekoko on noin 0,2-0,5 litraa, ja siitä täytyy 
poimia pois suurimmat kappaleet, kuten kävyt, 
kivet ja oksan palat. Lopuksi karike kaadetaan 
purkista pussiin, josta postetaani ilma, ja pussi 
suljetaan solmimalla.  

 

 

Karikekeräys ja postitusohjeet 

Maaperäeläimiä elää kaikkialla maaperässä. Ne elävät pääosin 
karikekerroksessa, joka on pintamaan ylin, noin 10 cm 
paksuinen, kerros. Näytteiden keräys on käytännössä helppoa:  
1) Maaperäkariketta vain lapioidaan muovipussiin, 2) kirjataan 
näytetiedot Karikelähetys-näytelomakkeeseen ja 3) lähetetään näyte postissa meille tutkijoille.  Näytteitä voi 
kerätä vapaasti kaikkialta muualta Suomesta, paisi luonnonsuojelu-alueilta. Ne näet tästä linkistä: 
https://bit.ly/2vMFB7Z 
 

Voitte opettajan johdolla kerätä karikenäytteitä myös luokallenne ja rakentaa maaperäeläinten 
erottelulaitteen eli funnelin, johon ohjeet löydät seuraavalta sivulta. Funneloiduista näytteistä voitte 
mikroskopoida ja tunnistaa maaperäeläimiä nettisivuillemme kerättyjen ohjeiden avulla.  
 

Huom! Toisinaan maaperässä esiintyy myös puutiaisia, joten karikekeräyksessä kannattaa suojautua 
hanskoin, kumisaappain ja peittävin vaattein. Jos tuotte kariketta koululuokkaan, siellä karikkeet kannattaa 
funneloida erillisessä tilassa.  
 
 

 

Vaihe 1. Keräyspaikan valinta: Maaperäeläimet suosivat kosteita paikkoja, joten erityisen hyviä 
keräyspaikkoja ovat lehti- ja neulaskasat, lahopuu, sammal ja jäkälämatot kalliolla ja kivien päällä, puiden 
kolot, sekä vaikka muurahaispesät. Alla esimerkkejä hyvistä keräyspaikoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihe 3. Näytteen pakkaus ja Lähetys postissa:  
Pussi painellaan ohueksi ja tuetaan se esimerkiksi 
pahvilla, jotta muoto säilyy. Näyte pakataan näin, 
koska Posti kuljettaa alle 3cm paksuiset paketit 
kirjeinä. Lopuksi pakettiin lisätään Karikenäyte-
näytelomake ja paketti punnittaan, jotta 
tiedetään tarvittavien postimerkkien määrä: alle 
500g kirjeet tarvitsevat noin 3 postimerkkiä (alle 
5€). Lisätietoa postimaksuista löydät osoitteesta: 
www.posti.fi/ henkiloasiakkaat/laheta/kirjeet-
kotimaahan.html 

 

Karikenäytteen voi lähettää osoitteeseen:  

Maaperässä kuhisee / Riikka Elo 

Eläinmuseo, Biodiversiteettiyksikkö  

20014 Turun yliopisto 

 



Kuva 1. Funneli eli maaperäeläinten 

erottelulaite. Laitteeseen tarvitaan 

lamppu, suppilo, verkko (silmäkoko n. 

1-2mm) sekä näytepurkki, johon tulee 

vettä. Funneli sijoitetaan rauhaisaan 

paikkaan noin viikoksi, jonka jälkeen 

eläimiä voidaan tutkia mikroskoopilla.  

 

Funnelin eli maaperäeläinten erottelulaitteen kokoamisohjeet 

Valtaosa maaperäeläimistä on hyvin pieniä, vain muutaman millin 
mittaisia. Näin ollen maaperäeläimiä on vaikea nähdä paljain 
silmin, mutta niitä voidaan tarkastella mikroskoopilla. 
Mikroskooppitutkimusta varten eläimet on kuitenkin ensin 
eroteltava mullan seasta. Tämä onnistuu erottelulaitteella eli 
funnelilla.  

Funnelissa maaperäkarikenäyte (esim. 0,5 litraa) asetetaan 
verkollisen suppilon päälle, ja karikenäytettä kuivatetaan lampulla. 
Menetelmässä eläimet putoavat näytepurkkiin karikkeesta noin 
viikon kuluessa. Funneli-menetelmä perustuu siihen, että lampun 
ansiosta karikenäyte kuivuu pintakerroksesta lähtien kohti alempia 
kerroksia. Tämä aiheuttaa karikepaakkuun kosteusgradientin. 
Maaperäeläimet ovat kosteushakuisia, joten ne kaivautuvat 
multakerroksissa alaspäin, kohti kosteampia kerroksia. Tällöin ne 
putoavat lopulta suppilon alapuolella olevaan näytepurkkiin.  

Näytepurkissa on vettä, jossa eläimiä voi mikroskopoida. Eläinten 
pienen koon vuoksi näytteen tulee olla funnelissa noin 2-7 päivää, 
jotta ne ehtivät kaivautua alaspäin ja päätyvät näyteastiaan. 
Tärkeää funnelin kokoamisessa on, että se sijoitetaan paikkaan, 
jossa siihen ei kohdistu tärinää tai mekaanista häiriötä (ei saa koskea). Tällä estetään se, ettei 
funnelissa kuivuva multaa ja hiekkaa sisältävä karikenäyte varise näytepurkkiin, sillä multaisesta 
näytteestä on hankala nähdä maaperäeläimiä.   
 
Funnelin rakentaminen 

Funnelia varten tarvitset verkkoa, jonka silmäkoko on noin 1-2mm. Verkko estää multaa varisemasta 
näyteastiaa, mutta eläimet pääsevät tästä läpi. Sopiva verkko on esimerkiksi hyttysverkko. Funneliin 
tarvitaan suppilo, muutama muovipurkki telinettä varte, sakset ja teippiä. Lisäksi tarvitaan vesikippo 
näyteastiaksi. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vaihe 2. Seuraavaksi tarvitaan suppilolle 
teline, joka pitää sen pystyssä. Eräs tapa 
on käyttää muovipurkkia, jonka pohjaan 
leikataan aukko suppilolle, ja purkin 
sivuun aukko, josta vesikuppi voidaan 
asentaa.  

 

Vaihe 3. Suppilo asetetaan telineeseen ja 
funneli on valmis! Tässä kohtaa tarvitset 
myös vettä ja pienen kipon näyteastiaksi.   

 
Vaihe 4. Seuraavaksi keräämäsi karikenäyte 
asetetaan funneliin. Voit käyttää apuna 
esimerkiksi muovipurkkia, josta on leikattu 
pohja pois. Tämä kehikko tukee 
karikenäytettä, eikä se pääse varisemaan 
funnelin ulkopuolelle. Karikenäyte laitetaan 
vanteen sisälle joko kaatamalla tai kädellä 
nostelemalla.  
Multaa varisee hieman verkon läpi tässä 
vaiheessa, joten näytepurkki laitetaan 
funnelin alle aivan viimeisenä.  

 

Vaihe 5. Nyt funneli sijoitetaan lampun alle 
rauhaisaan paikkaan, jossa siihen ei 
kohdistu tärinää, ja se voidaan tukea seinää 
vasten. Näye jäetään funneliin 2-7 päiväksi 
ja vesikippoon lisätään vettä tarvittaessa 
(voi haihtua). Maaperäeläimet tippuvat 
kippoon, josta niitä voi mikroskopoida.  

 

Vaihe 1. Verkko pingotetaan suppilon päälle tiukasti muodostaen tason. Verkko saadaan tiukaksi 
kiinnittämällä se teipillä tai kuminauhalla suppilon alaosaan. Verkkoon voi lopuksi painella saksen kärjellä 
muutaman pienen reiän, jotta myös näytteessä olevat isot eläimet (yli 2mm)) pääsevät siitä läpi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 
- Telineen voi rakentaa 
muistakin materiaaleista, 
esim. limsapullosta. 
 
- Hyttysverkon sijasta 
verkkona voi käyttää 
vaikka keittiösihtiä.  

- Lampuksi käy mikä vain 
lamppu; olisi kuitenkin 
hyvä, jos se tuottaa 
hieman lämpöä kuten 
hehkulamppu. 


