
Luonto
 ja 

minä



Seuraavien tehtävien tavoitteena on herätellä 
 ympäristöherkkyyttä sekä oppia havaitsemaan luonnon ja

ihmisen välinen yhteys. Tehtävät voidaan tehdä joko
eläinpuistokierroksella tai luokkahuoneessa.  Tehtävistä voi

valita vain osan tai tehdä ne kaikki. Jos kaikki tehtävät
suorittaa eläinpuistossa, aikaa kuluu hieman yli kolme tuntia. 

Tällaisenaan koulussa tehtävät sopivat 5.-6.-luokkalaisille.
Omatoimisesti eläinpuistokierroksella tehtäviä voi suorittaa

ja pohtia jokainen vauvasta vaariin. 
 

Käsiteltäviä teemoja:
elintavat, elinympäristöt,
ruokavaliot, luontotyypit,

kestävä kehitys.

Tutustutaan luontoon! 



Isopanda - Ailuropoda melanoleuca
Elinympäristö

Panda käyttää ravinnokseen lähinnä vain bambua ja on nirso
ruuastaan. Bambussa ei kuitenkaan ole paljoa energiaa, joten pandan
energia riittää lähinnä vain syömiseen ja nukkumiseen. Tästä syystä

pandan elinympäristön tärkein kriteeri on bambun saatavuus.
Elinympäristöt supistuvat ihmisasutuksen leviämisen myötä. Panda
kiinnittää suloisella ulkonäöllään ihmisen huomion. On kuitenkin

paljon muita lajeja, joiden elinympäristöjä ihmiset uhkaavat, niistä ei
kuitenkaan liiemmin puhuta.  

Tiesitkö? 
Bambulajeja on yli 1400. Panda
valikoi ruokavalioonsa sesongin
mukaisia bambulajikkeita, aivan

kuten ihmiset
satokausivihanneksia ja -

hedelmiä, esimerkiksi omenoita
syksyllä.   

Pohdi, mikä ihmisen
toiminta aiheuttaa
haasteita pandan
elinympäristöihin. 

  Mitä korjausehdotuksia 
keksit? 

Ihmisten
 määrä

 lisääntyy, 
minkä vuoksi 

he levittäytyvät 
suuremmalle 

alueella. 

Ilmaston lämpeminen
vaikeuttaa bambujen

kasvua. 

Maatalous vie pandojen
elintilaa.

Ihmiset haluavat pandojen
turkkeja, minkä vuoksi he

salametsästävät. 

Ihmisasutuksen aiheuttaessa
pandan elinympäristön

pirstaloitumista pandojen
lisääntyminen vaikeutuu,

sillä he eivät kohtaa
toisiaan. 
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Karhu - Ursus Arctos
Ruokavalio

Karhu on sekasyöjä eli omnivori. Ne syövät sekä kasviksia että lihaa,
kasvisten osuus on 75% ruokavaliosta. Karhut pyydystävät silloin tällöin

hirvieläimiä ja käyvät haaskoilla, joiden lisäksi myös esimerkiksi
muurahaiset, vilja, kalat ja hunaja maistuvat karhulle. Satokaudet ohjaavat

karhun ruokailua, sillä se syö sitä mitä milloinkin on saatavilla. Talvella
karhulle ei ole ruokaa, joten se kerää syksyisin valtavan määrän rasvaa

polttoaineeksi talviunta varten syömällä pääasiassa marjoja. 

Syökö tätä karhu, 
ihminen vai molemmat? 

Pohdi!
Mitä voisimme oppia 
karhun ruokavaliosta?  

porkkanaraaste

vadelma

mustikka

kantarelli

omena

juuret

hirvi

kaurapuuro

kahvi
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Susi - Canis lupus 

Laumakäyttäytyminen

Pohjoisista petoeläimistä susi on sosiaalisin. Susi elää
perheyksiköistä muodostuneista laumoissa, joita johtaa alfapari.

Alfapari elää kiinteänä parina ja lisääntyy usein vuosittain.
Susilauma on tavallisesti perheyhteisö, joka muodostuu alfaparista

ja sen jälkikasvuista. Muunlaisiakin laumarakenteita tunnetaan,
mutta ne ovat harvinaisempia. 

Pohdi, mitkä seuraavista 
väittämistä voisivat kuvata 

sekä ihmistä että sutta.

Tiesitkö?
Jos toinen yksilö 

alfaparista kuolee,
 esimerkiksi metsästyksen

seurauksena, lauma, 
eli perhe hajoaa. 

- Saa kerralla kolmesta kuuteen lasta.
- Lapsia ei jätetä yksin, vaan aina on
joku lapsenvahtina. 
- On luonteeltaan sosiaalinen.
- Vanhemmat päättävät, mitä
perheessä tehdään.
- Kaikki kaverit ovat perheenjäseniä. 
- Koko perhe osallistuu ravinnon
hankintaan.  
- Ravinnon määrä vaikuttaa reviirin
kokoon.
- Lapsikuolleisuus on hyvin vähäistä,
noin 0,2%. 
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Kalat

Lajien monimuotoisuus ja tasa-arvo

Suomessa elää vakituisesti 71 kalalajia, joista 19 on särkikaloja. Särkikalojen
käyttäminen ruokana on järkevää, sillä meidän vesistöissämme niitä on

runsaasti, paikoittain jopa liikaa. Runsas särkien määrä vähentää
eläinplanktonin määrää, jolloin kasviplanktonin määrä lisääntyy. Tämä

aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä ja lisää esimerkiksi sinilevän
ilmenemistä. 

Tiesitkö?
Petokalojen, kuten

hauen, isoimmat yksilöt
pitävät kalakantoja

kurissa, siksi kalastaessa
isoimmat kalat

kannattaa vapauttaa. 

 
- särki
- peruna
- sipuli
- porkkana
- suola
- pippuri

 
 

Keksi seuraavista 
ruoka-aineista ruokaohje. 
Kaikkia ei tarvitse käyttää.

- sitruuna
- kerma
- voi
- makaroni
- vehnäjauho
- tilli 

 

Tunnistatko kuvien särkikalat?



Särki - Rutilus rutilus

Lahna - Abramis brama

Ruutana - Carassius carassius



Tiesitkö?
Laulujoutsen on 

Suomen kansallislintu. 
Tiedätkö, mikä on

 Suomen kansalliskala? 

Pohdi, mitkä seuraavista 
väittämistä voisivat kuvata

 sekä ihmistä että joutsenta?  

Laulujoutsen - Cygnus cygnus
Parisuhde ja talvehtiminen

Laulujoutsen on pariuskollinen eli se viihtyy vuodesta
toiseen saman kumppanin kanssa, tämä helpottaa

esimerkiksi poikasten kasvattamista. Osa joutsenista
muuttaa talveksi lämpimään, ja osa jää talvehtimaan
sulaan veteen. Kaikki kuitenkin pyrkivät tekemään

vuosittain pesänsä samaan paikkaan. 

- Lähdetään lomalle, mutta palataan 
  takaisin samaan kotiin. 
- Lapset kasvatetaan perheessä.
- Jälkikasvut itsenäistyvät 
  noin 1-vuotiaina. 
- Ärsyyntyvät tai suuttuvat,
  jos itselle tärkeitä asioita loukataan tai uhataan. 
- Oli kuolla sukupuuttoon 1950-luvulla. 
- Sukukypsyys saavutetaan noin 11–14-vuotiaana. 
-  Rauhallinen olemus voi kätkeä
  taakseen erilaisia tunteita. 
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Suo
Erityiset lajit

Suomessa vettä sataa enemmän kuin haihtuu. Ennen kuin
vesi saapuu järveen, se suodattuu suon kautta. Suolla on
tärkeä merkitys eläimille, ihmisille ja kasveille. On joitakin

kasveja, jotka elävät vain suolla. Sen lisäksi, että suot
sitovat kosteutta ja hiilidioksidia, säätelevät ilmastoa,

hillitsevät tulvia ja suon mikrobit hajottavat kemikaaleja,
ne toimivat tärkeinä virkistysalueina ihmisille ja

elinympäristöinä eläimille. 

Rajataan suolta alue ja
tutkitaan siitä löytyviä
kasvilajeja. Löydättekö 

 esimerkiksi näitä? 

Rahkasammal

Lakka 

Tupasvilla

Vaivaiskoivu

Juolukka

Variksenmarja

Suopursu

Pohdi, miltä suolla tuntuu.
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Saukko - Lutra lutra
Elinympäristöt - ihmisen vaikutus

Saukko elää virtaavan veden äärellä, mutta saukon pitää päästä
elämään myös maalla, sillä se esimerkiksi pesii ja ruokailee maalla.
Etenkin Etelä-Euroopassa saukkoa uhkaavat padot, maatalous ja

laiton metsästäminen. Maatalouden jätevesikuormitus ja
ympäristömyrkyt heikentävät veden laatua ja myrkyt siirtyvät
kalojen kautta saukkoihin. Myrkyt aiheuttavat mm. tiineyden

keskeytymistä ja epämuodostumia.  

Mitä teet, jottei Suomessa 
päädytä samanlaiseen 

tilanteeseen?
 Pohdi seuraavien 

vaihtoehtojen
 sopivuutta.  

En kaada 
jätevesiä 
luontoon. 

 Patoamisessa huomioidaan
eläinten reitit ja elinympäristöt.

Vältän yksityisautoilua,
 jos mahdollista.  Suosin luomuruokaa.

Suosin
 kasvisruokaa. 

En salametsästä saukkoja,
vaan pelkästään oravia. 

Huomioin luonnon
rakentamisessa. 

Kaadan maahan vain
ulkomaaleja sisämaalien sijaan.  
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Ahma - Gulo gulo
Oman tilan merkitys

Tiesitkö?
Suomessa ahmoja 
on noin 385-390 

yksilöä, joten se on 
erittäin uhanalainen

 laji. 

Ahma kaipaa piilopaikkoja, joten se tekee pesänsä koloon tai luolaan.
Luonteeltaan ahma on varovainen ja säikky, tämän vuoksi on

epätodennäköistä tavata ahma luonnossa. Eläinpuistossa ahma on
mahdollista nähdä, mutta sen luonnetta on kunnioitettava rauhallisella

käytöksellä. Uroksen elinpiiri on useita tuhansia neliökilometrejä ja
naaraan satoja. Elinpiiriin suureen kokoon on syynsä: samaa sukupuolta
olevat ahmat eivät tule toimeen keskenään, jonka vuoksi elinpiirit ovat

suuria. 

Pohdi ahman ajatuksia
 ja mieti, mihin niistä 

voit samaistua.  

Kotona voin 
rentoutua ja
rauhoittua.  

Elän mieluiten yksin.
En siedä samaa

sukupuolta olevia.
Teen yhteistyötä
lintujen kanssa. 

Uudet paikat 
jännittävät minua. 

En halua
 tuntemattomia 

kotiini. 

Saatan säikähtää 
kovia ääniä.

Olen varovainen
 uusien tyyppien 

seurassa.
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Tämän tehtäväpaketin ovat
toteuttaneet Viivi Pietola ja Tiia

Suoniemi osana Tampereen yliopiston
Ympäristökasvatuskokeilut 2022 -

kurssia. Kurssi on yksi kasvatustieteiden
maisterivaiheen syventävistä

teemajaksoista. Yhteistyökumppanina
toimii Ähtärin eläinpuisto. Toivottavasti

viihdyit tehtävien parissa! 


