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Ihminen ja ympäristö 

Tehtävät 

 

TIEDÄ 

 

1. Miten ensimmäinen ja toinen luonto eroavat toisistaan? 

2. Mitkä asiat muokkaavat ihmisen suhdetta ympäristöön? 

3. Miten ihminen hallitsee ympäristöä? 

4. Kenelle vastuu ympäristöstä Suomen perustuslain mukaan kuuluu? 

5. Mitä ympäristön rajattomuus tarkoittaa? 

6. Mitä haasteita valtioiden välisessä ympäristöyhteistyössä on? 

 

SOVELLA 

 Luonto ja ympäristö 

1. Pohdi mikä mielestäsi kuuluu luontoon, ja mikä on ympäristöä? 

2. Pohdi, onko olemassa sellaista luontoa, johon ihminen ei ole vaikuttanut? Perustele näkemyksesi. 

3. Katso kuvia ja mieti yksin tai parin kanssa a) onko kuvissa koskematonta luontoa ja b) missä 

näkyy ihmisen käden jälki? 

 

Kuva 1. Vuoksi, Venäjä. (Kuva: 

Kristiina Korjonen-Kuusipuro) 

 

Kuva 2. Thingvellir (Þingvellir), 

Islanti. (Kuva: Kristiina Korjonen-

Kuusipuro) 

https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/vuoksi_venaja_kristiinan_kuva_teht.jpg
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/thingvellir_islanti_kristiinan_kuva_teht.jpg
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Kuva 3. Ruskeala, Venäjä. (Kuva: 

Kristiina Korjonen-Kuusipuro) 

 

Kuva 4. Autonromu, Suomi. 

(Kuva: Kristiina Korjonen-

Kuusipuro) 

Ympäristöarvot 

4. Pohdi, mitä hyvä ympäristö sinulle tarkoittaa. 

5. Ihmiset arvostavat eri asioita ympäristössään. Pohdi omia ympäristöarvojasi ja keskustele parin 

kanssa. Löydättekö enemmän samankaltaisuuksia vai eroavaisuuksia? 

6. Jakakaa luokka kolmeen yhtä suureen ryhmään. Yksi ryhmistä koostuu paperitehtaan omistajista, 

yksi luonnonsuojelijoista ja yksi tavallisista kansalaisista. Askarrelkaa ryhmille hatut tai käyttäkää 

muita ryhmän teemaan sopivia päähineitä. 

Ryhmien tehtävänä on hallita omistamaansa metsää kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. 

Miettikää ryhmissä, miten hoitaisitte metsäänne. Esittäkää vastaukset muille oppilaille. Pohtikaa 

lopuksi koko luokan voimin, minkälaisia kiistoja metsän hallinnasta voi syntyä eri ryhmien kesken, 

ja miten kiistat voidaan ratkaista. 

Ihmisen ympäristösuhde 

7. Valitse itsellesi tärkeä paikka ja ota muistikirja mukaasi. Rauhoitu hetkeksi ja kirjaa ylös 

havaintojasi tästä paikasta: mitä näet, kuulet ja haistat. Ota kuva paikasta. Kirjoita kuvasta tarina. 

Kerro, miksi kyseinen paikka on sinulle tärkeä. Onko paikka luontoa vai ympäristöä? 

8. Ihmisen ja ympäristön suhteeseen vaikuttaa se, onko ympäristö ihmiselle läheinen ja tärkeä, ja 

onko hänellä siitä omia kokemuksia. Tärkeistä maisemista ja paikoista halutaan pitää huolta. Mitkä 

ovat sinulle tärkeitä paikkoja? Miksi nämä paikat ovat sinulle tärkeitä? Liittyykö niihin tietoa, 

kokemuksia, muistoja? Pidätkö näistä paikoista huolta? Mitä jos menettäisit sinulle tärkeät paikat? 

9. Kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutukset. Tehtävän ohjeet löydät > 

http://www.lahellakaupungissa.fi/tehtavat/perehdy-paikkoihin/kaupunkiluonnon-

hyvinvointivaikutukset/ 

10. Kirjoita noin sivun pituinen kirjoitelma aiheesta Metsä on tärkeä suomalaisille. 

 

http://www.lahellakaupungissa.fi/tehtavat/perehdy-paikkoihin/kaupunkiluonnon-hyvinvointivaikutukset/
http://www.lahellakaupungissa.fi/tehtavat/perehdy-paikkoihin/kaupunkiluonnon-hyvinvointivaikutukset/
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/ruskeala_venaja_kristiinan_kuva_teht.jpg
https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/autonromu_suomi_kristiinan_kuva_teht.jpg


 

3 
 

TUTKI 

1. Eläinvaelluksia 

Tutkikaa eläinvaelluksia uutisten avulla. Voitte käyttää tehtävänannosta löytyviä uutisia tai etsiä 

itse lisää uutisjuttuja ja kirjallisuutta. 

Tutkimuskysymys: Mitä eläinvaellukset kertovat eläimistä ja ihmisen asettamista valtioiden 

rajoista? Mitä ne kertovat ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta? 

Tutkimusaineisto: Voitte käyttää tutkimuksen tekoon esimerkiksi seuraavia juttuja: 

 Vaeltajaperhoset ovat kiinteä osa luontoamme. Kaleva 28.8.2005 > 

http://www.kaleva.fi/teemat/luonto/vaeltajaperhoset-ovat-kiintea-osa-luontoamme/225864/ 

 Tästä syystä gm-maissi on uhka monarkkiperhosille. Talouselämä 31.12.2012. 

>http://www.talouselama.fi/uutiset/tasta+syysta+gmmaissi+on+uhka+monarkkiperhosille/a2

161741?s=r 

 Metsäpeuratutkimus ylittää rajan. Yle Uutiset 8.10.2013 > 

http://yle.fi/uutiset/metsapeuratutkimus_ylittaa_rajan/6870293 

 Oulangan taimen aiotaan pelastaa suomalais-venäläisellä yhteistyöllä. Yle Uutiset Oulu 

20.3.2013 > http://yle.fi/uutiset/oulangan_taimen_aiotaan_pelastaa_suomalais-

venalaisella_yhteistyolla/6546460 

 Venäjältä tulleet koirat ovat tappaneet lampaita ja kissoja Imatralla. Helsingin Sanomat 

11.10.2014 > http://www.hs.fi/kotimaa/a1412921454929 

 Susien määrä lisääntyi reilusti viime vuodesta. Suurpedot. Luonnonvarakeskus 20.1.2015 > 

http://www.suurpedot.fi/ajankohtaista/susien-maara-lisaantyi-reilusti-viime-vuodesta.html 

 Suupetojen havainnot. Riistahavainnot >. http://riistahavainnot.fi/ 

Tutkimusmenetelmät: Tutkimuksessa analysoidaan lehtijuttujen sisältöä apukysymysten avulla. 

Kysymysten vastauksia vertaillaan toisiinsa. Menetelmää kutsutaan sisällönanalyysiksi. Lopuksi 

pyritään vastaamaan valitun aineiston pohjalta tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen kulku 

Vaihe 1: Lukekaa uutisjutut ja etsikää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä voitte kertoa jutun 

eläimistä ja ihmisen asettamista valtion rajoista? Mitä jutussa kerrotaan ihmisen ja ympäristön 

välisestä vuorovaikutuksesta? Mitä ajatuksia juttu teissä herättää? 

Vaihe 2: Tehkää Excel-taulukko, johon listaatte vasemmalle allekkain uutisjuttujen nimet ja ylös 

rinnakkain edellä olevat kysymykset. Vastatkaa kysymyksiin lyhyesti jokaisen artikkelin osalta ja 

kirjatkaa vastaukset taulukkoon. 

http://www.kaleva.fi/teemat/luonto/vaeltajaperhoset-ovat-kiintea-osa-luontoamme/225864/
http://www.kaleva.fi/teemat/luonto/vaeltajaperhoset-ovat-kiintea-osa-luontoamme/225864/
http://www.kaleva.fi/teemat/luonto/vaeltajaperhoset-ovat-kiintea-osa-luontoamme/225864/
http://www.talouselama.fi/uutiset/tasta+syysta+gmmaissi+on+uhka+monarkkiperhosille/a2161741?s=r
http://www.talouselama.fi/uutiset/tasta+syysta+gmmaissi+on+uhka+monarkkiperhosille/a2161741?s=r
http://www.talouselama.fi/uutiset/tasta+syysta+gmmaissi+on+uhka+monarkkiperhosille/a2161741?s=r
http://yle.fi/uutiset/metsapeuratutkimus_ylittaa_rajan/6870293
http://yle.fi/uutiset/metsapeuratutkimus_ylittaa_rajan/6870293
http://yle.fi/uutiset/oulangan_taimen_aiotaan_pelastaa_suomalais-venalaisella_yhteistyolla/6546460
http://yle.fi/uutiset/oulangan_taimen_aiotaan_pelastaa_suomalais-venalaisella_yhteistyolla/6546460
http://yle.fi/uutiset/oulangan_taimen_aiotaan_pelastaa_suomalais-venalaisella_yhteistyolla/6546460
http://www.hs.fi/kotimaa/a1412921454929
http://www.hs.fi/kotimaa/a1412921454929
http://www.suurpedot.fi/ajankohtaista/susien-maara-lisaantyi-reilusti-viime-vuodesta.html
http://www.suurpedot.fi/ajankohtaista/susien-maara-lisaantyi-reilusti-viime-vuodesta.html
http://riistahavainnot.fi/
http://riistahavainnot.fi/
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Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 

Vaihe 3. Vertailkaa saamianne vastauksia kysymys kysymykseltä. Kirjoittakaa tulokset ylös. 

Käyttäkää vertailussa apuna seuraavia kysymyksiä: Miten juttujen eläimet suhtautuvat ihmisen 

asettamiin valtion rajoihin? Minkälaista ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta jutuista 

löytyy? Miten eläinvaellukset vaikuttavat luonnon hallintaan? Minkälaisia ajatuksia ja tunteita jutut 

herättävät teissä? 

Vaihe 4. Tehkää yhteenveto ja pyrkikää vastaamaan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Vaihe 5. Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Pohtikaa yhdessä, ovatko saadut 

tutkimustulokset luotettavia ja voidaanko niitä yleistää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkimustuloksiin 

(valitut jutut, juttujen lähde / kirjoittaja, aineiston laajuus jne.)? 

Vinkki! Voitte laatia tutkimuksesta tutkimusraportin. 

 

https://rajatontatiedekasvatusta.files.wordpress.com/2015/03/taulukko2.jpg

