
Suomen luonnon seikkailureitti Korkeasaaressa 24.-30.8.2015 – OPEN OHJEET 

Tervetuloa Suomen luonnon viikon seikkailureitille Korkeasaareen! Tällä retkellä tavataan Korkeasaaren kotimaisia eläimiä ja 

opitaan niihin liittyviä mielenkiintoisia faktoja!  Reitin voi kiertää opettajan johdolla tai oppilaat voivat kiertää sen 

omatoimisesti 3-5 hengen ryhmissä. Seikkailureitin pisteet on merkitty kääntöpuolen karttaan mustan rinkulan sisään. Pisteet 

voi etsiä missä järjestyksessä tahansa. Jos oppilasryhmät kiertävät omaan tahtiin, voi kiertoa porrastaa niin että joku aloittaa 

pisteestä 1, joku pisteestä 2 jne.  

Tarkoituksena on etsiä numeroitu seikkailureitin piste, lukea väittämät ja valita mielestään oikea vaihtoehto. Vinkkejä löytyy 

esim. lajikylteistä ja kaikki muukin tiedonhankinta on sallittua ja suotavaa (esim. tiedonhaku mobiililaitteilla!). Merkitkää 

oikean numeron kohdalle eläinlaji, jota väittämät käsittelevät, ja merkitkää ruutuun oikean väittämän kirjain, esim. K. Kun 

kaikki pisteet on käyty läpi, kirjaimista muodostuu sana ja vastaus alla olevaan lauseeseen: 

Korkeasaaressa asuu monenmoisia eläimiä. Seikkailureitillä tutustutte niistä tarkemmin kahdeksaan lajiin. Osa näistä 

eläimistä löytyy paikasta nimeltä: BOREALIA  ( = oikeista kirjaimista takaperin eli alhaalta ylöspäin muodostuva sana, löytyy 

kartalta numerosta 30 ja siellä asustaa mm. rantakäärme ja varpuspöllö). 

Reitin eläimet, vaihtoehdot ja oikeat vastaukset 
 
1.Saukko 
Tiesitkö että saukon korva-aukot ja sieraimet sulkeutuvat automaattisesti kun saukko sukeltaa? 
 
Saukon voi nähdä Suomessa luonnossa  
I) Vain joen rannalla   
H) Vain ulkosaaristossa 
A) Meren, järven ja joen rannalla 
 
2.Huuhkaja 
Tiesitkö, että huuhkajilla ja muillakin petolinnuilla naaras on isompi kuin koiras? 
 
Miksi korvatupsut ovat huuhkajalle tärkeät?  
Y) Niitä kääntelemällä kuulee paremmin. 
I) Niiden asennolla voi kertoja mielialoja. 
M) Ne hurmaavat puolisonsa korvatupsuilla. 
 
 
3.Hirvi 
Tiesitkö, että vain uroshirvillä on sarvet, jotka putoavat ja kasvavat uudestaan joka vuosi?  
 
Hirven lempiruokaa ovat: 
L) Männyn- ja katajanoksat sekä vesikasvit 
E) Kuusen- ja koivunoksat 
O) Merilevä, raparperi ja kielo 
 
 
4.Karhu 
Tiesitkö että karhu voi herätä kesken talviunen, jos ilma lämpenee tai joku häiritsee karhun unta? Kesken unien herännyt 
karhu on varmasti hyvin äreä! 
 
Mikä väitteistä pitää paikkansa? 
A) Karhuemo synnyttää pentunsa talvella kesken unien. 
M) Kaikki maailman karhulajit nukkuvat talviunta. 
O) Karhut syövät syksyllä etenkin lihaa saadakseen paksun rasvakerroksen, jonka turvin karhu voi nukkua koko talven. 
 
 
5.Villisika 
Tiesitkö, että villisiat ovat älykkyydeltään jopa keskivertokoiraa fiksumpia? 
 
Miksi villisiat kylpevät mielellään mudassa? 
E) Muta hoitaa ja viilentää niiden ihoa. 
I) Muta värjää villisian turkin tummaksi 
D) Ne haluavat haista pahalle. 



 
 
 
6.Laulujoutsen 
Tiesitkö, että Suomessa voi keväisin ja syksyisin nähdä kolmea eri joutsenlajia – kyhmy-, laulu- ja pikkujoutsenia?  
 
Helsingin edustalla kesäaikaan liikkuvat joutsenet ovat: 
U) Enimmäkseen laulujoutsenia 
R) Enimmäkseen kyhmyjoutsenia 
N) Yhtä todennäköisesti laulu- tai kyhmyjoutsenia 
 
7.Rantakäärme 
Tiesitkö, että rantakäärme osaa leikkiä kuollutta jos se ei ehdi pakoon saalistajaa? (kuvassa) 
 
Miksi käärme lipoo joskus kieltään? 
R) Se on ilkikurinen. 
O) Se pyydystää kielellä hajumolekyylejä, joita se aistii kitalaen aistinelimellään. 
I) Se houkuttelee saaliseläimiä lähemmäksi. 
 
 
8.Varpuspöllö 
Tiesitkö, että Korkeasaaren varpuspöllö on luonnossa vahingoittunut yksilö, jota hoidettiin Korkeasaaren villieläinsairaalassa? 
Pöllön lentokyky ei palautunut hoidosta huolimatta normaaliksi, joten se ei enää pärjäisi luonnossa. Eläintarhassa se pärjää 
kuitenkin hyvin. 
 
Mitä varpuspöllö syö? (Varpuspöllö on oikeasti saman kokoinen kuin viereisessä kuvassa!)  
A) Hyönteisiä, toukkia ja hiirenpoikasia 
V) Ainoastaan varpusia 
B) Hiiriä, pikkulintuja ja jopa tikkoja 
 
 
* * * * *   
 
Korkeasaaressa vieraillessanne havainnoikaa myös muuta luontoa! Mitä kaikkia luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja näette 
retkellänne? 
 
* * * * *   
 
OSALLISTUKAA MYÖS SOME-HAASTEISIIMME 
 
Ota kuva Suomen luonnosta  

1. Ota kuva Suomen luonnosta jaa se Instagramissa tai Twitterissä tai lähetä kuva Facebook-seinällemme 
2. Lisää mukaan haasteen tunniste #luonnopaiva ja  
3. osoita Twitterissä ja Instagramissa osallistuessasi kuva meille @korkeasaari 

 

Palkitsemme hienoimman, hauskimman ja erikoisimman kuvan lähettäjät, kunkin kahdella pääsylipulla Korkeasaareen.  

Kysy Suomen luonnon eläimistä  

Vastaamme Facebook-seinällä sekä Twitterissä ja instagramissa @korkeasaari-osoitettuihin kysymyksiin kysymyksen 

haastavuudesta ja ajankohdasta riippuen pikaisesti tai pienen pohdinnan jälkeen. Kolme parhaan kysymyksen esittäjää 

palkitaan Korkeasaaren pääsylipuilla. 

Yhden palkinnon arvo 12-24 € ja Voittajiin ollaan yhteydessä osallistumiskanavan kautta syyskuun ensimmäisellä viikolla. 

Osallistumalla hyväksyt säännöt: http://bit.ly/KSSaannot 

 
 

http://bit.ly/KSSaannot

