
 1  Saavumme planeetalle X



Miten ihmeelliset ekosysteemipalvelut syntyivät?
Luetaan toisillemme ääneen muinainen syntytarina tai kuunnellaan netistä:

www.hel.fi/suurimysteeri

  SYNTYTARINA

T
ervetuloa aikakapseliin! Hui

jaamme nyt aikaa ja matkustam

me maa ilmankaik keu den tunte

mattomille seu duille.

Olemme hetkessä käsittämättömän 

kaukana. Täällä on jo Aurinko, mutta se 

on vielä nuori ja himmeä.

Erilaisia aineita kasautuu voimallises

ti yhteen – silmiemme edessä muodos

tuu planeetta X! Planeetan kuumaan pin

taan iskeytyy pienempiä taivaankappalei

ta. Sula kiviaines hohkaa.

Yksi taivaankappale sinkoutuu kiertä

mään radallaan. Täällä on nyt myös Kuu! 

Vähitellen planeetan aineet erottuvat pai

nonsa mukaan. Vesi on kevyempää kuin 

kivi, pian vesi peittää planeetan pintaa 

merenä. Kun meri on jäähtynyt, aikakap

selimme loiskahtaa planeetalle. On tyyn

tä. Kellumme meressä turvallisesti kuin 

muinoin emomme kohdussa…

Apua, mikä täällä tärisee ja kuohuu? 

Mantereet ryskyvät yhteen pirstou

tuakseen jälleen erilleen. Syntyy jylhiä

vuorijonoja ja syvänteitä.

Vuosimiljoonien hurjassa virrassa me

renpohja painuu kasaan. Vedenalaisiin 

kallioihin ja värikkäisiin kiviin kätkey

tyy mineraalien kirjo.

Ajoittain on hyvin kylmää. Vesi jäh

mettyy jäätiköksi, joka raapii kalliota ja 

jauhaa kiviä valkeiksi hietikoiksi.

O
n jälleen lämmintä. Vesi näyttää 

elottomalta, mutta… siellä tapah

tuu sittenkin jotakin. Outo olio 

ketjuuntuu. Se kopioi itseään!

Kun auringonsäde kimaltaa vedessä, 

olio hakeutuu pinnan tuntumaan. Se 

sieppaa vettä, hiilidioksidia ja valoa 

omakseen. Se tuottaa itselleen energiaa 

ja vapauttaa samalla happea. Nerokkaita 

eliöitä, nuo syanobakteerit ja viherlevät!

Planeetalla on nyt ilmakehä – mutta 

se ei ole vielä meille sopiva.

Eliöt muuntuvat yhä uusiksi lajeiksi – 

punaisten levien rihmoiksi, sienieläi

miksi, koralleiksi, saalistaviksi kaloik

si. Kuolleet levät ja kasvit vajoavat poh

jaan. Syntyy sedimenttiä, joka kätkee 

kerroksiinsa muinaisia, arvoituksellisia 

prosesseja.

A
urinko porottaa, vesi haihtuu sa

taakseen jälleen planeetalle. Ve

si valuu vuorilta laaksoihin ja 

notkelmiin.
Kun pilvet ja tuuli heittävät sadetta 

jään kasaamalle hiekalle, pisarat vajoa

vat maakerrosten läpi. Hiekan suodatta

ma pohjavesi virtailee maan uume nissa 

kirkkaana.

Viherlevät muuntuvat maakasveiksi. 

Retkikuntamme saa todistaa, miten pla

neetta syttyy hehkumaan vihreyden tu

hansissa virkistävissä sävyissä.

Laajat saniaismetsät humisevat ja 

tuottavat happea. Kuolleet kasvinosat 

Tutkimusretkikuntamme tehtävänä on havainnoida 
ihmisille välttämättömiä ekosysteemipalveluita. 
Aluksi tutkimme, miten ekosysteemipalvelut syntyivät.

maatuvat meheväksi 

mullaksi. Hätkähdämme, 

kun tajuamme, että osa näistä 

kasveista ja levistä muuttuu myöhem

min maakerrosten ja veden alla kivihii

leksi ja öljyksi.

Evoluutio tuottaa yhä uusia elämän

muotoja. Pieni eläin raahautuu merestä 

kuivalle maalle ravinnon toivossa. Val

tavat hyönteiset pörisevät. Tuuli, vesi ja 

hyönteiset kuljettavat kas vien siitepölyä 

ja siemeniä. 

Esihistorialliset pedot saalistavat, arat 

pussieläimet ja pikkunisäkkäät piilotte

levat sydän tikittäen koloissaan. 

Yhtäkkiä planeettaa hallinneet pedot 

katoavat! Emme ehdi jäädä ratkaise

maan sukupuuton syitä, vaan syöksym

me kohti yhä uusia aikakausia. Lintu

jen sirkuttavat ja kirkuvat parvet lentä

vät yli merten ja metsämaiden kuljet

taen kasvien siemeniä yhä laajemmalle.

P
laneetan monimuotoista elämää yl

läpitävät ja säätelevät systeemit te

kevät meihin suuren vaikutuksen. 

Kasvit ja eläimet näyttävät selviytyvän 

hyvin. Katsokaa, miten taitavasti hämä

häkki kutoo verkkoaan!

Mutta selviytyykö tutkimusretki 

kuntamme? Onko täällä meille riit

tävästi makeaa vettä, ravintoa ja 

raakaaineita?

Juuri saamiemme tietojen mukaan 

planeetan ilmakehä ei ole enää meil

le myrkyllinen. Otetaan pois suoja

maskit ja sukelletaan aikakapselista 

mereen. 
Noustaan kuivalle maankama

ralle ja tutkitaan, millaisia eko

systeemipalveluita planeetan X 

eloton ja elollinen luonto tar

joavat meille!



 2  Kohti tuntematonta



II osa
Kudotaan ekosysteemi-
palveluiden verkkoaTarvikkeet: Äskeiset luontohavainnot, lankakerä.

1.  Tullaan piiriin.2.   Aloittaja löysää lankakerästä lankaa ja kietoo 

 langanpään sormeensa.3.   Aloittaja ojentaa tai heittää lanka-

 kerän vastapäätä olevalle. Langan-

 pää jää aloittajalle. Samalla 
 aloittaja kertoo, mitä hän löysi 
 äsken ympäröivästä luonnosta.
	 Esimerkkejä: Löysin happea.  
 Löysin leskenlehden.4.   Se, joka saa aloittajalta lankakerän, kietoo myös langan 

sormeensa, kertoo omasta luontohavainnostaan sekä 

luovuttaa lankakerän kolmannelle.
 

 Kuvaillaan tähän tapaan planeetan tarjoamia 

ekosysteemipalveluita, kunnes jokainen on kietonut 

 langan viiteen sormeensa.5.   Pysytään piirissä. Ryhdytään purkamaan verkkoa yksi 

sormeen kiedottu lenkki kerrallaan ja kiedotaan 

 vapautuvaa lankaa takaisin kerään. Samalla mietitään, 

 miten itse kukin käyttää ekosysteemipalveluita hyödykseen.

  Se, jonka vuoro on purkaa yksi lenkki sormestaan, 

 kertoo, miten hän hyötyy yhdestä ekosysteemipalvelusta, 

 ja luovuttaa lankakerän seuraavalle.
 Esimerkkejä: Hengitän happea. 
 Ilahdun leskenlehden keltaisesta väristä.

  Ei pidetä kiirettä, jotta jää aikaa miettimiseen.

6.  Kun lanka on kiedottu keräksi ja kun kaikki ovat 

saaneet vuorollaan jakaa erilaisia kokemuksiaan 

ekosysteemipalveluista, laitetaan lankakerä 

 ja tämä kortti takaisin kassiin.

Kun saavuimme planeetalle X, saimme 
kurkistaa ekosysteemipalveluiden syntyaikoihin. 
Mutta millaista planeetalla on nyt? Millaista elotonta luontoa 
löydämme? Millaista elollista luontoa löydämme? 
Miten hyödynnämme luontoa?

I osa Aistitaan planeetan luontoaTarvikkeet: Omat aistit.1.   Hajaannutaan ympäristöön 
tutkimaan luontoa kaikilla 
aisteilla.

  Aikaa tutkimiseen: 
  5 minuuttia.2.   Pidetään havainnot mielessä 

ja palataan yhteiseen piiriin 
suorittamaan tutkimuksen 
toinen osa.



 3  Elämän virtailevat lähteet



Vesimaisema

Tehdään aluksi rauhallinen 

mielikuvaharjoitus.

1.  Kokoonnutaan piiriin ja valitaan lukija.

2.  Lukija lukee Vesilinnun siivin -tekstin 

hitaasti toisille, ja nämä toimivat sen 

mukaan.

3.  Jokainen kertoo lyhyesti toisille jotakin 

siitä vesimaisemasta, jossa hän äsken kävi.

VESILINNUN SIIVIN 

Sulje silmäsi ja hengittele 

rauhassa raikasta ilmaa…

Kuvittele mielessäsi vesilintu.

Vaella linnun siivin 

sellaiseen vesimaisemaan, 

joka on sinulle tärkeä.

Aisti maisemaa kaikilla aisteillasi. 

Millainen vesimaisema on? 

Miksi se on sinulle tärkeä?

Vesi, joka on sinulle merkityksellinen,

on palanen oman kauniin sielusi peiliä 

– yhteys omaan itseesi.

Tule hiljalleen takaisin tähän 

hetkeen ja paikkaan.

Kun olet saapunut takaisin, 

avaa silmäsi.

Janoiset
Löysimme planeetalta vettä! 

Ratkaistaan, miten käytämme veden.

Tutkimusryhmämme on löytänyt 1,5 litraa 

juomakelpoista vettä henkilöä kohden. 

Pohditaan ja päätetään yhdessä, miten tämä 

yhteinen vesi käytetään 24 seuraavan tunnin 

aikana tutkimusryhmän hyödyksi. Otetaan 

huomioon mahdolliset yllättävät tilanteet.

Planeetalla virtailee hämmästyttävän paljon erilaisia vesistöjä. 
Meret eliöineen ovat jatkuvassa liikkeessä vapauttaen 
planeetalle happea ja sitoen hiilidioksidia. Maakerrosten läpi 
suotautunut pohjavesi pulppuaa lähteiksi, järvien ja lampien pintavesi 
päilyy. Hopeakylkiset lohet vaeltavat jokia pitkin kutupaikoilleen.
 Noin 2,5 prosenttia planeetan vedestä on makeaa. 
Siitäkin yli puolet on ihmisen ulottumattomissa.

Mielikuvaharjoitus: Yksi lukee ääneen toisille.



 4  Näkymättömien seurassa



Visaillaan ja venytellään
Tarvikkeet: Muistiinpanovälineet 
(kynä ja paperia, tikku ja hiekkamaa tai 

kännykkämuistio).1.   Kokoonnutaan piiriin.2.   Valitaan mikrobivisan lukija ja 

 venyttelyn aloittaja.3.   Lukija lukee ääneen yhden kysymyksen 

kerrallaan ja toistaa tarvittaessa 
vaihtoehdot.4.   Jokainen kirjoittaa muistiin oman 

vastauksensa.5.   Venyttelyn aloittaja keksii miellyttävän, 

aivoja ja koko kehoa virkistävän 
venyttelyvinkin ja näyttää sen toisille. 

Toiset venyttelevät samalla tavalla. 

Kiinnitetään huomiota rauhalliseen 

hengittämiseen. Esimerkki: Kurkotetaan muutaman kerran 

käsillä pilviin ja hengitetään syvään.
7.   Lopuksi joku lukee ääneen oikeat 

vastaukset kortin alalaidasta. 

1. Jos ihmisellä on kehossaan monimuotoinen 
mikrobilajisto, hän... a. tarvitsee antibiootti

  kuurin b. saa siitä tukea   immuuni  puolustukseensa c. todennäköisesti   allergisoituu siitepölylle. Venytellään.2. Kuinka paljon ihmisen 
kehossa on bakteerisoluja? a.  Tuhansia b. Miljoonia c. Miljardeja Venytellään.3. Kuinka paljon oman 

kehosi bakteerit painavat 
suunnilleen? a. 200–400 grammaa

 b. 1,5 kiloa c. 60–80 grammaa Venytellään.4. Missä ihmisen kehon 
osassa on eniten bakteereita? a. Vatsalaukussa b. Käsissä ja nenässä c. Suolistossa Venytellään.

5. Kuinka monta bakteerilajia ihmisestä on löydetty? a. Yli 500 b. Alle 100 c. Noin 1000 Venytellään.6. Mikä on patogeeni? a. Geeni  manipulaatio b. Tauteja   aiheuttava eliö c. Mikrobitutkija Venytellään.7. Saat kehoosi hyvinvointia vahvistavia mikrobeja, jos... a. hengität raikasta   ulkoilmaa b. laitat kädet multaan 
  ja kosketat erilaisia 
  luonnonkasveja c. syöt villivihanneksia, 

  yrttejä ja marjoja.

Yksi lukee ääneen toisille!MIKROBIVISA

Seurassamme on miljardeja näkymättömiä olioita. 
Miten ne vaikuttavat meihin? Tutkitaan olioita tietovisalla 
ja virkistetään aivojamme kevyellä liikkumisella.

Oikeat vastaukset
1b.  Monimuotoinen mikrobilajisto tukee 

immuunipuolustusta ja hyvinvointia.
2c.  Ihmisen kehossa on miljardeja bakteerisoluja.
3b. Ihmisen kehon bakteerit painavat noin 1,5 kiloa.
4c. Ihmisellä on hyvinvointiin vaikuttavia bakteereita 

eniten suolistossaan.
5a.  Ihmisestä on löydetty yli 500 bakteerilajia.
6b. Patogeeni on tauteja aiheuttava eliö.
7.  Hyvinvointia vahvistavia mikrobeja saa 

altistamalla itseään mahdollisimman paljon 
luonnolle (kaikki vaihtoehdot oikein).



 5  Kriisi



Planeetan ekosysteemipalveluita 
ja asukkaiden hyvinvointia uhkaa 
katastrofi: ilmasto lämpenee liikaa!
 Uutisissa kerrotaan tulvista, myrskyistä, 
tukalista helteistä, elinympäristöjen 
järkkymisestä, elinkeinojen katoamisesta 
ja tautiepidemioista.

 Asukkaat lähtevät liikkeelle 
suurin joukoin. Myös monet 
eläinlajit siirtyvät kohti pohjoista. 
 Mitä teemme? Kokoonnutaan 
planeettakokoukseen 
neuvottelemaan!

Ilmastopuheet 

planeettakokouksessa

Löytävätkö rikkaat ja köyhät yhteisen 

ratkaisun? Valmistetaan vetoavat puheet.

1.  Jakaannutaan kahteen ryhmään:

  Teollistuneiden maiden rikkaat, 

    jotka asuvat viileillä seuduilla

  Teollistuvien maiden ja saarivaltioiden köyhät 

  Kummassakin joukkueessa valitaan tulkki.

2.  Rikkaat ja köyhät vetäytyvät erilleen 

suunnittelemaan vetoavan esityksen.

  Koska asukkailla ei ole yhteistä kieltä, 

käytetään luovia viestinnän keinoja. 

	 Esimerkke
jä: Performanssi, pantomiimi 

 tai ihmisten muodostama still-kuva 

 (liikkumaton kuva). 

  Esityksiä voi höystää ilmeillä, eleillä ja 

siansaksalla. 

 Aikaa esityksen suunnitteluun: 5 minuuttia.

3.  Kokoonnutaan yhteen. Kummatkin joukkueet 

esittävät oman vetoavan puheensa.

  Tulkki yrittää arvailla esityksen sanomaa 

ja tulkkaa sen parhaansa mukaan omalle 

joukkueellensa niin, että esittäjätkin kuulevat 

tulkkauksen.

  Taputetaan puheille rohkaisevasti! 

 Lopuksi voidaan paljastaa puolin ja toisin, 

 mitä oikeasti yritettiin esittää.

Eläimenä 2080-luvulla

Kun ilmasto lämpenee ja 

elinympäristöt muuttuvat, 

jotkut eliöt joutuvat ahtaalle 

ja toiset selviytyvät paremmin. 

Tehdään tästä aiheesta lyhyt 

myötätuntoharjoitus.

1.  Jokainen piirissä vastaa 

seuraavaan kysymykseen:

 
 Joudut eläinhahmoon 

2080-luvulle. Sinun täytyy 

selviytyä! Minkä hahmon 

valitset?

    a. Jääkarhu

    b. Itämerennorppa

    c. Kettu

    e. Naali

  Mikä eläin selviytyy parhaiten 

suurissa myllerryksissä – miksi?



Lähden toisinaan ulos 
ilman erityistä tarkoitusta. 
Kuljen hiljakseen. 
Aistin ympäristöä vapaasti… 
puiden huminaa, sadepisaroita, 
kivikehää, vastaantulijoita, 
kukan hehkuvaa terälehteä.

Voin pysähtyä. 
Annan satunnaisen 
yksityiskohdan maisemassa 
puhutella itseäni.

Annan ajatusten tulla… 
ja annan ajatusten mennä. 
Minä itse olen tässä, 
yhteydessä olemassaoloni 
perustaan.

 6  Ympäristösuru - ympäristöonni



Minun ympäristötunteeni

Jaetaan toistemme kanssa ympäristösuru 

– mutta jaetaan myös onni ja luottamus!

1.  Jokainen vaeltaa ympäristössä omassa rauhassaan, 

luontoa vapaasti havainnoiden. Mietitään vastauksia 

seuraaviin kysymyksiin:

  Tunnenko huolta ja surua jostakin ympäristöön 

liittyvästä asiasta? Millainen tuo ympäristöasia on? 

 Mitä ajatuksia se herättää minussa?

  Tunnenko ympäristöön liittyvää onnea? Millainen tuo 

onnenaihe on? Mitä ajatuksia se herättää minussa?

 Aikaa: noin 3 minuuttia.

2.  Kokoonnutaan kahteen riviin parit vastakkain. 

 Jos parit eivät mene tasan, muodostetaan parien 

 lisäksi yksi kolmen hengen ryhmä, mutta pysytään 

 silti kahdessa rivissä.

3.  Vastakkain olevat kertovat vuorotellen toisilleen 

omasta ympäristösurustaan.

 Aikaa: yhteensä noin 2 minuuttia.

4.  Vaihdetaan riveissä paikkaa siten, että kukaan ei ole 

enää vastakkain saman kanssa. 

   Nyt vastakkain olevat kertovat vuorotellen 

  toisilleen ympäristöonnestaan.

 Aikaa: yhteensä noin 2 minuuttia.

5.  Lopuksi mennään piiriin. Piirissä yksi lukee ääneen 

kortin toiselta puolelta Annan tuulen viedä -tekstin. 

Painetaan teksti mieleemme harjoituksena, jonka 

voimme tehdä milloin vain.

Olemme kulkeneet planeetalla jo kauan… niin kauan, että olemme 
kiintyneet syvästi maisemien viehättävään vaihteluun ja lajien rikkauteen. 
Nautimme planeetan ekosysteemipalveluista joka ikinen sekunti.
 Kaikki ei ole täällä kuitenkaan hyvin. Jokin maisema on jäljellä 
ehkä vain haikeissa muistoissamme... jokin laji on poissa. 



 7  Planeetan kaupungissa



Planeetan asukkaista yhä usemmat asuvat kaupungeissa. 
Monen kaupunkilaisen hyvinvointia kaivertaa vihreyden puute. 
Mahtuuko kaupunkiin ekosysteemipalveluita?

Kekseliäät vanhat ja 

viisaat nuoret

Suunnitellaan kaupunkiin 

elämänsisältöä ja toimintaa, joka 

yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä.

1.  Jakaannutaan kahteen joukkueeseen: 

kekseliäisiin vanhoihin ja viisaisiin 

nuoriin.

2. Joukkueet vetäytyvät erilleen 

suunnittelemaan toisilleen ihanaa 

vähähiilistä lahjaa.

  Lahjan pitää tuoda 

kaupunkiin vihreyttä ja muita 

ekosysteemipalveluiden hyötyjä.

  Lahjan pitää sisältää monen-

 ikäisille ja erilaisissa elämän-

 tilanteissa oleville asukkaille 

 yhteistä tekemistä ja iloa. 

 Aikaa suunnitteluun: 

 5 minuuttia.

3.  Tullaan yhteiseen piiriin 

 kertomaan, millaiset lahjat 

 suunniteltiin.

Ekologiset suunnittelijat

Suunnitellaan julkinen rakennus 

mahdollisimman ekologisesti. Ei kilpailla 

toisiamme vastaan, vaan yhteiseksi hyväksi!

Tarvikkeet: Vihkot ja kynät sekä luonnonmateriaaleja, 

mikäli maahan rakennetaan pienoismalli.

Kilpailusäännöt

  Rakennuksen pitää soveltua eri-ikäisten 

   asukkaiden kohtaamisiin.

  Käytettävät luonnonvarat on listattava 

   ja niiden rahallinen arvo on arvioitava.

  Ekosysteemipalveluille aiheutuvat haitat ja 

   niistä seuraavat kustannukset on arvioitava.

  Haitat on kompensoitava.

   Esimerkk
i: Jos rakennetaan joutomaalle, 

   päällystämätön maa-alue ja vihreys vähenevät.    

  Kompensaationa suojellaan kaupunkimetsät 

   pysyvästi. Kuvasta löytyy lisää esimerkkejä.

1.  Jakaannutaan kahteen joukkueeseen.

2.  Joukkueet vetäytyvät erilleen suunnittelutyöhön 

 ja etsivät rakennushankkeelleen sopivan paikan 

 tästä ympäristöstä. 

 Aikaa suunnitteluun: Miettikää, kuinka 

 perusteellisesti haluatte syventyä suunnitteluun, 

 ja päättäkää sopiva aika. 

3.  Joukkueet esittelevät suunnitelmat toisilleen.

4. Joukkueet päättävät yhdessä keskustellen, 

 kumpi rakennushanke toteutetaan. 

  Jos toteutetaan molemmat hankkeet, 

 keksitään vielä nopeasti yksi kompensaatioratkaisu, 

 joka tuo alueelle lisää vihreää viihtyisyyttä.



 8  Muutuimmeko planeetalla X?



Maisemamuotokuva

Tutkitaan suhdettamme 

ekosysteemipalveluihin taiteilemalla.

Tarvikkeet: Kännykkäkamera, 

paperia ja kyniä tai luonnonmateriaaleja.

1.  Jokainen ottaa oman tilan ja pyörii paikallaan 

ympäri hyvin hitaasti – maisemaa havainnoiden.

2.  Kun katse kiinnittyy sellaiseen maisemaan 

ja yksityiskohtaan, joka tuntuu omaan 

mielentilaan sopivalta, kävellään siihen 

suuntaan.

3.  Tehdään valitussa paikassa maisemamuotokuva 

omasta itsestä ja mietitään samalla omaa 

suhdetta luontoon.

  Työskentelytavat: Maisema-selfie, katoava 

taideteos luonnonmateriaaleista tai piirustus.

 
   Katoava taideteos tehdään ympäristöön niin 

   hienovaraisesti, että se katoaa pian tuulen, 

   lumen tai veden vaikutuksesta.

 Aikaa: 5–10 minuuttia.

4.  Näytetään toisille taiteilun tulokset 

 hiljaisuuden vallitessa. Ei kommentoida omia 

eikä toisten taiteilua, vaan annetaan kuvien 

 ja teosten puhutella.

  Maisema-selfien tai kuvan katoavasta 

taideteoksesta voi näyttää toisille myös 

sosiaalisessa mediassa.

Lopuksi: 

Kiitollisuuspiiri

Jaetaan tutkimusretken 

ja ekosysteemipalveluiden 

herättämiä tunnelmia ja oivalluksia 

vielä kerran piirissä.

Tarvike: Kivi, käpy tai muu pieni luontojuttu.

1. Se, jolla on kädessään kivi, aloittaa ja 

vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  Mitä olet oivaltanut 

tällä tutkimusretkellä 

ekosysteemipalveluista?

  Mistä yhdestä ekosysteemipalvelusta 

olet tällä hetkellä erityisen kiitollinen?

2.  Aloittaja luovuttaa kiven vieressään 

olevalle, ja tämä kertoo omat 

vastauksensa.

  Jatketaan samaan tapaan, 

 kunnes jokainen on vastannut.

Saavuimme planeetalle luonnonhistorian 
varhaisina hetkinä. Olemme löytäneet todisteita 
ekosysteemipalveluiden nerokkuudesta ja runsaudesta 
– mutta myös niiden herkkyydestä ja suojeluntarpeesta.
 Planeetta on joutunut hurjiin mullistuksiin ja muuttunut. 
Miten tutkimusretki on vaikuttanut meihin itseemme?


