
Toimintapaketti  
SUOMENLAHTI-NÄYTTELYN kävijöille
Tämä toimintapaketti on osa Suomenlahti-vuoden näyttelyä. Toimintapaketin tavoitteena on innostaa 
kävijöitä perehtymään materiaaliin syvällisemmin.

Tehtävät soveltuvat useille eri ikäryhmille. Ikäryhmäsuosituksia ei ole tuotu tehtävien yhteyteen vaan ryh-
män vetäjä/opettaja voi päättää niiden tarkoituksenmukaisuudesta kullekin kohderyhmälle. 

Ohessa listaus mihin näyttelyn osaan eri tehtävät kuuluvat

Julistetelineet

• Suomenlahden sydän
• Etsi näyttelystä oikeat vastaukset kysymyksiin*
• Oikein – väärin -väittämät*
• Pohdintatehtävä Löydä eroavaisuudet –kuvista
• Vuoropuhelukohtaus
• Piirrä kuva omasta mielikuvitusvieraslajista.

Mitä voin tehdä -ympyrä

• Mitä kuvissa pitäisi tehdä toisin, jotta meillä olisi hyvinvoiva Suomenlahti?*
• Ristikko*
• Etsi ympyrästä kuusi (6) asiaa, jotka voit itse tehdä parantaaksesi meren tilaa.

Kuvakollaasi-banneri

• Etsi isosta kuvakollaasista kuvia, jotka liittyvät sinuun ja mieti millaisia kuvia haluaisit lisätä kuvakoos-
teeseen.
• Mitä kuvia tunnistat kuvakollaasista? Osa kuvakollaasin kuvista on suurempia. Mitä itse korostaisit?
• Keskustelkaa ryhmissä, mitä meri merkitsee teille.

Ajatuksia Suomenlahdelta -viirinauhat

• Kirjoita oma runo tai mietelause merestä.
Tutkijoiden vedenalainen maailma -pöytälevy

• Yhdistä kuva oikeaan tutkimusmenetelmään*

Vastaukset * merkittyihin kohtiin toimintapaketin lopussa.



Suomenlahden sydän

Merkitse kuvaan seuraavat:
- Oma asuinpaikkakuntasi
- Suomenlahti
- Laatokka
- Ääninen

- Saimaa
- Kymijoki
- Nevajoki
- Narvajoki



Etsi näyttelystä oikeat vastaukset kysymyksiin.

1. Mitä ovat mikroroskat?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Mitkä ovat kasviplanktonin tärkeimmät ravinteet? Mitä tapahtuu jos vesistöissä on näitä ravinteita lii-
kaa?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Mitkä olivat tärkeimmät kauppatavarat Suomesta Pietariin 1800-luvulla?

_____________________________________________________________________________________

4. Määrittele mitä tarkoittaa valuma-alue?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Mitä vieraslajit ovat ja miten ne päätyvät Itämerelle?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Mitkä ovat Suomenlahden erityispiirteitä?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Mainitse kaksi kalalajia, jotka on Suomessa luokiteltu uhanalaisiksi.

_____________________________________________________________________________________



Etsi näyttelystä ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?

• Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on yli seitsenkertaistunut vuodesta 1995.

• Suomenlahti on yksi vilkkaimmin laivaliikennöidyistä merialueista Euroopassa.

• Vieraslajeista ei ole haittaa ja niiden leviämistä on helppo hallita vesiympäristöissä.

• Mikroroska on samankokoista kuin monien merieliöiden luonnollinen ravinto.

• Suomenlahti on Itämeren rehevöitynein osa.

• 1800-luvulla kaupankäynnin myötä myös uudet trendit Pietarista levisivät eri puolille Suomenlahtea.

Pohdittavaksi Löydä eroavaisuudet -kuvista:

Kuvaile mitä eroavaisuuksia kuvista löytyy.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet muutoksiin, joita on tapahtunut Suomenlahden tilassa vuodesta 1900 vuo-
teen 1980? 

Millä keinoin Suomenlahden tilaa on saatu ja saadaan parannettua vuoteen 2021 mennessä?       

Vuoropuhelu

Tehkää kohtaus, jossa toinen on vieraslaji ja toinen alkuperäinen laji. Esittäkää vuoropuhelu, jossa jaatte 
kokemuksianne meressä. Kuvailkaa miltä näytätte, miten olette tulleet Suomenlahteen, näkemyksenne 
ympäristöstä jne.   

Lisäksi näyttelystä voi etsiä kahdeksan (8) kalan pyrstöä, 
jotka on piilotettu näyttelyyn.



Piirrä kuva omasta mielikuvitusvieraslajista. Kerro miten ja mistä se on saapunut Suomenlahdelle.



Mitä kuvissa pitäisi tehdä toisin, jotta meillä olisi hyvinvoiva Suomenlahti? 

__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________



Ristikko

Täytä ristikko oheisten vihjein avulla, vinkkejä saat myös Mitä voin tehdä -ympyrästä.  

1. Lisäämällä näitä ruokavalioosi pienennät ympäristövaikutuksiasi.

2. Luonnonmukaisesti viljelty

3. Nämä luonnossa pilaavat ympäristöä ja ovat eläimille vaarallisia.

4. Matkustustapa, joka saastuttaa ilmaa.

5. Käyttämättömät ja tarpeettomat tällaiset on vietävä apteekkiin.

6. Vähentää ravinteita merestä

7. Liikenne aiheuttaa näitä

8. Tärkeä hengittämiselle

9. Hyönteisten tekemä tärkeä toimenpide kasveille

10. Kasvillisuudella peitetty katto
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Mitä voin tehdä -ympyrä:

Etsi ympyrästä kuusi (6) asiaa, jotka voit tehdä parantaaksesi meren tilaa. Kirjoita tai piirrä ne tähän.

Kuvakollaasi -banneri

Etsi isosta kuvakollaasista kuvia, jotka liittyvät sinuun ja mieti millaisia kuvia haluaisit lisätä kuvakoostee-
seen. 

Mitä kuvia tunnistat kuvakollaasista? Kuvakollaasista on nostettu esiin joitakin kuvia. Mitä itse korostaisit?

Keskustelkaa ryhmissä, mitä meri merkitsee teille.

Kuvittele, että olette ystävienne kanssa menossa retkelle Suomenlahdelle. Keskustele parisi kanssa, mitä 
voitte tehdä parantaaksenne meren tilaa.



Kirjoita oma runo tai mietelause merestä. Voit myös leikata lipun irti ja yhdistää useamman 
esim. langalla lippurivistöksi. 



Yhdistä kuva oikeaan tutkimusmenetelmään.

Satelliittijärjestelmä

Lentokonejärjestelmiä

Lintututka

Hyljetietokone

Kuva mikroskoopista

Tutkimuspoiju

Sukeltaja



VASTAUKSET SEURAAVIIN TEHTÄVIIN:
Julistetelineet

• Etsi näyttelystä oikeat vastaukset kysymyksiin
• Oikein – väärin -väittämät 

Mitä voin tehdä -ympyrä

 •Mitä kuvissa pitäisi tehdä toisin, jotta meillä olisi hyvinvoiva Suomenlahti?

 •Ristikko

Tutkijoiden vedenalainen maailma -pöytälevy

 •Yhdistä kuva oikeaan tutkimusmenetelmään

Etsi näyttelystä oikeat vastaukset kysymyksiin

Suluissa mistä näyttelyn posterista tai osiosta vastaukset löytyvät.

1. Mitä ovat mikroroskat?

Mikroroskaksi kutsutaan alle viiden millimetrin kokoista roskaa, joista suurin osa on erilaisia muovihitusia. 
(Mikroskoopissa – muutokset meressä)

2. Mitkä ovat kasviplanktonin tärkeimmät ravintoaineet? Mitä tapahtuu jos vesistöissä on näitä ravin-
toaineita liikaa?

Typpi ja fosfori. Typen ja fosforin liikakuormitus aiheuttaa rehevöitymistä, joka aiheuttaa hapen puutetta 
meressä ja monimuotoisuuden heikkenemistä.  (Muutokset meressä/ Suomenlahden sydän).

3. Mitkä olivat tärkeimmät kauppatavarat Suomesta Pietariin 1800-luvulla?

Kivi ja puutavara. (Entisaikojen kaupankäynti ja kulttuurisuhteet Suomenlahdella).

4. Määrittele mitä tarkoittaa valuma-alue?

Suomenlahden valuma-alueella tarkoitetaan koko sitä aluetta, jolta virtaavat vedet päätyvät Suomenlah-
teen. Kooltaan Suomenlahden valuma-alue on noin 421 000 km2.  Suurimmat jokivirtaamat tulevat Neva-, 
Narva- ja Kymijoista. (Suomenlahden sydän).

5. Mitä vieraslajit ovat ja miten ne päätyvät Itämerelle?

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uudelle elinalueelle ihmistoiminnan seurauksena ja ovat lisään-
tymiskykyisiä uudessa ympäristössään. Itämerelle nämä lajit päätyvät useimmiten laivojen painolastitan-
keissa olevan veden mukana. (Tiede-moduuli/ Mikroskoopissa – muutokset meressä).

6. Mitkä ovat Suomenlahden erityispiirteitä?

Suomenlahti on matala (keskisyvyys 37 m) ja sen vesi on vähäsuolaista, jokisuissa vesi on lähes makeaa. 
(Suomenlahden sydän)



7. Mainitse kaksi kalalajia, jotka on Suomessa luokiteltu uhanalaisiksi? 

Esim. lohi ja meritaimen.  (Uhanalaiset lajit on merkattu punaisella pisteellä kalapelin kalojen takaosiin, 
tiedot kaloista löytyvät myös eliöstökorttisetistä)

Oikein - väärin:

• Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on yli seitsenkertaistunut vuodesta 1995. Oikein. (Merikul-
jetusten ja laivaliikenteen tila)

• Suomenlahti on yksi vilkkaimmin laivaliikennöidyistä merialueista Euroopassa. Oikein. (Merikulje-
tusten ja laivaliikenteen tila)

• Vieraslajeista ei ole haittaa ja niiden leviämistä on helppo hallita vesiympäristöissä. Väärin. Vieras-
lajien aiheuttamat muutokset ovat yleensä peruuttamattomia, etenkin vesiympäristössä, missä leviä-
mistä ja lajien poistoa on vaikeampi hallita kuin maalla.  (Mikroskoopissa – muutokset meressä )

• Mikroroska on samankokoista kuin monien merieliöiden luonnollinen ravinto. Oikein. (Mikroskoo-
pissa – muutokset meressä)

• Suomenlahti on Itämeren rehevöitynein osa. Oikein. (Suomenlahden sydän)

• Kaupankäynnin myötä myös uudet trendit Pietarista levisivät Suomenlahden eri puolille. Oikein. (En-
tisaikojen kaupankäynti ja kulttuurisuhteet Suomenlahdella)



Mitä kuvissa pitäisi tehdä toisin, jotta meillä olisi hyvinvoiva Suomenlahti?

Syö kaikki ruokasi, sillä kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, 
kaikki sen tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat synty-
neet turhaan.

Älä peseydy meressä sillä pesuaineet, kosmetiikka ja muut kodin  
kemikaalit sisältävät monia aineita, joiden joukossa on sekä hyödylli-
siä että haitattomia aineita, mutta myös haitallisia tai jopa myrkyllisiä 
aineita. Vaikka jäteveden puhdistaminen on tehostunut, kaikki kemi-
kaalit eivät hajoa puhdistusprosesseissa.

Käytä kestäviä kulkuvälineitä. Fossiilisten polttoaineiden typpipäästöt 
lisäävät ilmalaskeuman kautta Itämeren rehevöitymistä ja hiilidioksidi 
puolestaan kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. 

Laita roskat roskikseen sillä roskat eivät kuulu luontoon. Merieliöt  
eivät osaa erotella näitä ravinnostaan, vaan saattavat erehtyä syö-
mään niitä, sillä mikroroska on samankokoista kuin monien merieliöi-
den luonnollinen ravinto.

Älä pissaa mereen. Mereen tai järveen pissaaminenkin lisää rehevöi-
tymistä. Yksi pissa (n. 4-5 dl) sisältää typpeä määrän, joka riittää ravin-
teeksi noin 600 grammalle levää. 

Kunnioita luontoa, sillä melu häiritsee eläinten pesimärauhaa.
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Ristikko



Yhdistä kuva oikeaan tutkimusmenetelmään.

Satelliittijärjestelmä

Lentokonejärjestelmiä

Lintututka

Hyljetietokone

Kuva mikroskoopista

Tutkimuspoiju

Sukeltaja




