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Hyönteisten maailma, opettajan materiaali 
 
Avainsanat: hyönteiset, lajintuntemus, muodonvaihdos, pölyttäminen, hyönteisravinto,   

           ravintoverkko, ekosysteemi, ekosysteemipalvelu 

 

Luokkataso: 7.-9. lk 

 
Tarvikkeet: väritulostus, laminointi, leikkaaminen, sinitarraa, tietokone tai puhelin tiedonhakua 

          varten 

 

Materiaalin kuvaus ja oppimisen tavoitteet 

Suomen luonnossa esiintyy toinen toistaan hauskemman nimisiä ja mielenkiintoisia hyönteisiä. 

Tämän materiaalin tavoitteena on ennen kaikkea herätellä oppilaan kiinnostusta hyönteisiä kohtaan, 

tutustuttaa oppilas hyönteisten erikoisiin ominaisuuksiin ja johdatella oppilasta ymmärtämään 

hyönteisten merkitystä niin ravintoverkkojen ja ekosysteemien, kuin ihmisenkin kannalta. 

Materiaali sopii vuosiluokille 7-9. Materiaali soveltuu biologian opetussuunnitelman sisältöihin S2 

Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön, S4 Mitä elämä on? ja S6 Kohti kestävää tulevaisuutta. 

Materiaali tukee erityisesti biologian opetussuunnitelman tavoitteita T1, T2 ja T12. 

Toiminnallisissa tehtävissä käsitellään hyönteisten elämänkiertoa, niiden ominaisuuksia, anatomiaa, 

ravintoa ja jaottelua. Materiaalissa tarkastellaan myös hyönteisten merkitystä niin 

ilmastonmuutoksen torjujana kuin ihmisen ravintona, oppilaan itse tietoa etsien, sekä tutustutaan 

tarkemmin 18 ei niin tuttuun hyönteislajiin, joista jokaisen voi tavata Suomessa. Tehtävissä 

keskustellaan ja pohditaan asioita yhdessä ja vuorovaikutteisesti. Materiaalin lopussa on Tiesitkö 

tätä? –kortit, joissa käsitellään mielenkiintoisia ja yllättäviä seikkoja hyönteisistä. 

 

Ohjeet opettajalle 

Tehtävien vastauksia kannattaa pohtia yhdessä heti tehtävän tekemisen jälkeen ja siirtyä vasta sen 

jälkeen seuraavaan (joidenkin tehtävien oikeista vastauksista on hyötyä myöhemmissä tehtävissä). 

Tehtävät 1, 2, 3, 6, 9, 10 ja 11 tehdään koko luokan kesken pohtimalla, tehtävät 4-5 ja 7-8 esim. 

neljän hengen ryhmissä. 

Opettajan ohjeet esivalmisteluista on kirjoitettu vihreällä tehtävänannon yhteyteen. 

 

Kuvien ja korttien väritulosteet ja/tai laminointi: 

Tehtävät 1, 6 ja 10: 1 kpl 

Tehtävä 4: hyönteis- ja nimikortit 1 kpl/ryhmä 

Tehtävä 7: hyönteisten jaottelu ravinnon mukaan jätteidensyöjiin, petoihin, kasvinsyöjiin ja 

syömättömiin (4 korttia) sekä ravintokortit (6 kpl) 1 kpl/ryhmä 

Tehtävä 11: voit tulostaa useamman kappaleen tehtävän nopeuttamiseksi 

Oppilaan tehtäväpaperit jokaiselle  
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Tuntisuunnitelma ja tehtävien kesto: 

Materiaalin voi jakaa kahteen kokonaisuuteen:  

Hyönteisten elämänkierto, anatomia ja ominaisuudet (90 min): 

Tehtävä 1: 10-15 min 

Tehtävä 2: 5 min yhteistä keskustelua 

Tehtävä 3: 5 min yhteistä keskustelua 

Tehtävä 4: 20-30 min 

Tehtävä 5: 15-20 min 

Tehtävä 6: 10-15 min (+video muutama min.) 

 

Hyönteisten merkitys ja mielenkiintoiset faktat (80 min): 

Tehtävä 7: 15 min 

Tehtävä 8: 40 min 

Tehtävä 9: 5 min yhteistä keskustelua 

Tehtävä 10: 10 min yhteistä keskustelua 

Extra: 10 min  
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Hyönteisten lajimäärä 

Arviolta noin puolet kaikista maapallon eliölajeista kuuluu hyönteisten ryhmään. Maapallolla 

tunnetaan yli miljoona hyönteislajia ja Suomessakin noin 24 000 lajia. Läheskään kaikkia 

maapallon hyönteislajeja ei vielä tunneta ja niitä arvioidaan olevan jopa 5-10 miljoonaa. Suurimmat 

hyönteisten lahkot ovat pistiäiset, kaksisiipiset ja kovakuoriaiset. Kuten maapallolla 

kokonaisuudessaan, on Suomessakin eniten hyönteislajeja pistiäisissä, 7571 kpl. Pistiäisiä ovat 

esimerkiksi muurahaiset, ampiaiset ja kimalaiset. Kaksisiipiset ovat toiseksi isoin ryhmä Suomessa 

noin 7200 lajillaan ja kovakuoriaiset kolmanneksi isoin ryhmä noin 3800 lajillaan.  

 

Hyönteisten anatomia ja lajien ominaisuudet 

Hyönteisten vartalo koostuu kolmesta osasta: pää, keskiruumis ja takaruumis. Päässä sijaitsevat 

tuntosarvet, silmät (verkko- tai pistesilmät) ja suuosat (perustyypissä ylä- ja alaleuat, ylä- ja 

alahuuli). Keskiruumiissa on kolme jaoketta, ja niihin kiinnittyvät eturaajat, keskiraajat, takaraajat, 

etusiivet ja takasiivet. Siipiä on yleensä kaksi paria eli neljä kappaletta, mutta on myös 

hyönteislajeja, joilla on kaksi siipeä tai ei ole siipiä ollenkaan. Takaruumis on jaokkeellinen ja sen 

loppupäässä sijaitsevat tavallisesti lisääntymiselimet. Naarailla voi olla munimiseen erikoistuneet 

munanasettimet. Pistiäisillä takaruumiin kärjessä on myös munanasettimesta kehittynyt pistin. 

Joillakin lajeilla pistin toimii munanasettimena ja joillakin lajeilla siihen liittyvällä myrkyllä 

tainnutetaan saaliita ja puolustaudutaan. 

Hyönteisen sydämenä toimii molemmista päistä avoin putki, joka sijaitsee selkäpuolella. Se 

pumppaa hyönteisen ”verta” eli hemolymfaa ruumiinontelon eri puolille. Hyönteisillä ei ole 

keuhkoja, vaan tarvitsemansa hapen ne saavat monimutkaisen ilmaputki- eli trakeajärjestelmän 

kautta. Ilma pääsee putkiin hyönteisen kyljissä olevista ilma-aukoista. Hyönteisten aivoina toimiva 

hermoganglio sijaitsee päässä ja siitä johtaa hermorunko, selkärankaisista poiketen, vatsapuolelle. 

Hyönteiset haistavat tuntosarvien hajusukasilla. Hyönteisten makureseptorit sijaitsevat yleensä 

suussa, mutta esim. perhoset ja kärpäset maistavat jaloillaan, mehiläiset maistavat tuntosarvillaan ja 

joillakin naaraspuolisilla hyönteisillä makureseptorit sijaitsevat takaruumiin munanasettimessa. 

Hyönteisten kuuloelimet puolestaan sijaitsevat takaruumiissa tai jaloissa. Kuuloelin ei ole korvan 

kaltainen, vaan se koostuu kalvosta, joka värähtelee ja aistinsoluista, jotka huomaavat värähtelyn ja 

lähettävät tiedon siitä aivoihin. 

 
Tehtävä 1. Rakentakaa yhdessä palapeli muurahaisen ruumiinosista. Oppilaat voivat vuorollaan 

käydä kiinnittämässä osan taululle esim. sinitarralla. Miettikää rakentaessanne, mistä ruumiinosasta 

lähtevät jalat? Entä siivet? Nimetkää osat: pää, keskiruumis, takaruumis, takaruumiin jaokkeet, 

siivet, pistesilmä, verkkosilmä, tuntosarvet, yläleuat, lonkka, reisi, sääri, nilkka. Nimetkää tämän 

jälkeen osat myös alla olevaan kuvaan. 

Tulosta, laminoi ja leikkaa osat valmiiksi. Liite: tehtävä 1. 
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Tehtävä 2. Katsokaa alla olevia kuvia eri hyönteisistä ja miettikää, mitä yhteistä niillä on? 

  pää, eturuumis, takaruumis 

  6 jalkaa 

  tuntosarvet, pitkät/lyhyet 

  verkkosilmät 

  karvoja 

  2 siipeä / 4 siipeä 

  monella on musta-keltainen raidoitus, miksi? Esim. kukkakärpäset matkivat 

ulkonäöllään ampiaisia ja kimalaisia, koska väritys suojaa niitä. Volucella-lajit 

elävät toukkavaiheessa kimalais- ja ampiaispesissä loisina, joten yhdennäköisyys 

helpottaa munimista pesiin. 

  imevät tai keräävät kukista mettä 
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Tehtävä 3. Pohtikaa yhdessä, mitä hyötyä perhoselle ja kärpäselle on siitä, että ne maistavat 

jaloillaan? Entä mitä hyötyä on siitä, että makureseptorit sijaitsevat munanasettimessa? 

 Makureseptorien sijainti jaloissa auttaa perhosta ja kärpästä ravinnonhankinnassa. Heti 

kasvin tai muun materiaalin pinnalle laskeuduttuaan ne havaitsevat jaloillaan, onko 

kyseessä syötäväksi sopiva aines. Makureseptorien sijainti munanasettimessa on 

puolestaan hyödyllinen sen vuoksi, että naaras havaitsee kasvin tai muun materiaalin 

pinnasta heti, onko paikka sopiva munien laskemiseen.  

 

Tehtävä 4. Jakaantukaa noin neljän hengen ryhmiin. Edessäsi on 18 korttia, joissa jokaisessa on 

Suomessa esiintyvä hyönteinen. Tutustukaa jokaisen lajin ominaisuuksiin korttien avulla.  

Tulosta, laminoi ja leikkaa valmiiksi hyönteisten laji- ja nimikortit. Liite: tehtävä 4. 

a) Etsikää hyönteis- ja nimikorteille vastaparit. Jokainen voi vuorollaan lukea nimikortista 

hyönteisen ominaisuudet ja sille vastaava hyönteinen etsitään yhdessä. Tarkistakaa lopuksi oikeat 

parit. 

 

b) Pohtikaa, voiko hyönteisen nimen perusteella päätellä jotain sen ominaisuuksista? Kuinka monta 

näistä hyönteisistä olet itse nähnyt luonnossa? 

 Hyönteisten nimet viittaavat usein sen ulkonäköön (esim. sarvijaakko, 

sarvikuonokas, pääkallokiitäjä), käyttäytymiseen (esim. muurahaispääkkö munii 

muurahaispesään, omenaleikkuri munii omenan raakileeseen), elinympäristöön 

(esim. niittyhepokatti) tai sen ravintoon (esim. etanahaiskiainen). 

 

c) Yhdistä hyönteinen ja siihen sopiva ominaisuus: 
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Tehtävä 5. Hyönteiset jaotellaan heimoihin niiden ominaisuuksien perusteella. Usein hyönteisen 

nimestä ja ulkonäöstä voi päätellä, mihin heimoon se kuuluu. Tarkastele korteista seuraavia 

hyönteisiä ja jaa ne omiin heimoihinsa: etanahaiskiainen, papintappaja, pääkallokiitäjä, 

tarvaspiimäheikki, sarvijaakko, vaapsasvieras, karvari ja omenaleikkuri. 

 
a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mitä yhteistä sarvijäärillä on ulkonäöllisesti? 

 Sarvijäärät ovat useimmiten keskikokoisia tai suuria kovakuoriaisia, joilla on 

suhteellisen pitkä ja kapea ruumis. Sarvijäärien tuntosarvet ovat pitkät, joillakin lajeilla 

jopa ruumista pitemmät. Raajatkin ovat tavallisesti pitkät. Niillä on kyky tarttua lujasti 

alustaansa. Niillä on yleensä suuret ja voimakkaat yläleuat. Monet sarvijäärät ovat olleet 

merkittäviä metsätuholaisia ja ne jättävät puuhun helposti tunnistettavan syömäjäljen. 

 

Hyönteisten elämänkierto 

Hyönteisten yksilönkehitykseen kuuluu monta toisistaan poikkeavaa vaihetta. Osalla hyönteisistä, 

kuten perhosilla ja kovakuoriaisilla, on täydellinen muodonvaihdos. Täydellisessä 

muodonvaihdoksessa muna kehittyy toukaksi, joka lopulta koteloituu ja kotelosta kuoriutuu 

aikuinen hyönteinen. Kotelovaiheessa toukka hajoaa osittain ja ”rakentuu” uudestaan. 

Muodonvaihdos voi olla myös olematon, kuten siimahäntäisillä tai vähittäinen, kuten heinäsirkoilla. 

Olemattoman ja vähittäisen muodonvaihdoksen vaiheet ovat muna, toukka ja aikuinen. Kotelovaihe 

puuttuu siis kokonaan. Olemattomassa muodonvaihdoksessa jo munasta kuoriutuva ensimmäinen 

toukkavaihe näyttää ulkonäöltään pieneltä aikuiselta. Kasvaessaan toukka luo nahkansa, mutta 

ulkonäkö ei juuri muutu. Toimintakykyiset lisääntymiselimet kehittyvät aikuisena. Vähittäisessä 

muodonvaihdoksessa toukka eli nymfi luo monta kertaa nahkansa, jolloin se muuttuu aina 

enemmän aikuisen näköiseksi. Toukalta kuitenkin puuttuvat siivet ja toimivat sukuelimet. 

Toukkavaiheen lähestyessä loppuaan siiventyngät kasvavat isommiksi. Viimeisen nahanluonnin 

jälkeen hyönteinen on ”valmis” aikuinen. 

Toisilla lajeilla muodonvaihdos tapahtuu nopeasti muutamassa viikossa, toisilla siihen menee 

vuosia. Huonekärpänen on esimerkki erityisen nopeasta muodonvaihdoksesta, joka voi 

nopeimmillaan tapahtua noin viikossa. 

 

Haiskiaiset 
etanahaiskiainen 

Kukkakärpäset 
vaapsasvieras 

Kärsäkkäät 
omenaleikkuri 

Kiitäjät 
pääkallokiitäjä 

Vaaksiaiset 
tarvaspiimäheikki 

Sarvijäärät (3 kpl) 
papintappaja 
sarvijaakko 
karvari 
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Tehtävä 6. Leikatkaa kuvat ja nuolet paperista. Asettakaa pääkallokiitäjän kehitysvaiheet ja nuolet 

niiden väliin taululle oikeassa järjestyksessä (esim. 8 oppilasta käy vuorollaan laittamassa yhden). 

Tulosta, laminoi ja leikkaa osat valmiiksi. Liite: tehtävä 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitte myös katsoa Youtubesta videon pääkallokiitäjän muodonvaihdoksesta. Munan 

kuoriutumisen jälkeen kannattaa katsoa hetki toukkavaihetta ja sen jälkeen hypätä kohtaan 9:00, 

josta alkaa koteloituminen. https://www.youtube.com/watch?v=A1NqaaWK4oE 

 

Hyönteisten merkitys 
 

Hyönteiset ovat ihmisen ja luonnon kannalta hyvin merkityksellinen eläinryhmä. Ne hävittävät 

eläviä ja kuolleita kasveja ja eläimiä. Ne edistävät ravinteiden kiertoa hajottamalla eliöitä, niiden 

jätöksiä ja kasvien jäänteitä. Hyönteiset ovat kasvinsyöjiä, petoja, loisia ja jätteidensyöjiä. 

Hyönteiset pölyttävät kasveja ja ovat itse muiden eläinten ravintoa. 

Hyönteisten, erityisesti mehiläisten merkitys pölyttäjinä on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta 

äärimmäisen tärkeä. Ihmisen ravintokasvien viljely on lähes täysin riippuvaista pölyttäjistä. Sadasta 

yleisimmästä viljelyskasvista alle kymmenen tuottaa täyden sadon ilman eläinpölytystä. Jos 

mehiläiset katoaisivat maapallolta, viljelyskasveista olisi ruokapöydässä tarjolla todennäköisesti 

vain viljaa, maissia ja soijaa.  

Pölyttäjähyönteisten määrä on kuitenkin romahtanut viime aikoina. Saksassa havaittiin lentävien 

hyönteisten määrän vähentyneen yli 75 % vain 27 vuoden aikana. Sukupuutto uhkaa jo yli 40 % 

pölyttäjähyönteisistä. Mehiläiskato on jo todellisuutta ja maailmanlaajuinen ilmiö. Mehiläisten 

joukkotuhoa aiheuttavat monet asiat, joista tärkein lienee massiiviset maankäytön muutokset ja 

maanviljelyn yksipuolistuminen (monokulttuuri, esim. soijan viljely). Lisäksi maanviljelyssä 

käytettävät kemialliset yhdisteet, neonikotinoidit, sekoittavat mehiläisten sisäiset kompassit, jolloin 

ne eivät medenkeruumatkallaan löydä reittiä takaisin pesään. Kansainvälisen kaupan myötä 

levinneet loiset ovat myös osaltaan aiheuttaneet mehiläiskatoa. 

Pölyttämisen lisäksi hyönteiset tuottavat ihmiselle muitakin ekosysteemipalveluita. Hajottamalla 

eläinten ja kasvien jäänteitä maaperä pysyy hedelmällisenä. Hyönteiset pitävät viljelyskasvien 

https://www.youtube.com/watch?v=A1NqaaWK4oE
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tuholaisten kannat kurissa, joten ihminen hyötyy hyönteisistä myös niiden tekemän biologisen 

torjunnan kautta. Hyönteiset tuottavat ihmiselle hyödyllisiä tuotteita ja raaka-aineita, joista 

tunnetuimmat ovat hunaja ja silkki. Niiden lisäksi eläintarvikkeissa ja kosmetiikassa käytetään 

hyönteisten tuottamia sellakkaa, mehiläisvahaa ja väriaineita. Hyönteisiä käytetään myös ruoka-

aineena ja lääkinnässä. Hyönteisten tutkiminen on tärkeää, sillä esimerkiksi muovia syövien 

kovakuoriaisten ja perhosten toukkien tutkimuksesta voi löytyä ratkaisu maailman 

muovisaasteongelmiin. 

 
Tehtävä 7. Hyönteisten ravinto. Jotkut hyönteisistä ovat petoja, jotkut kasvinsyöjiä ja jotkut 

jätteidensyöjiä. Jotkut ovat sekasyöjiä ja jotkut hyönteiset eivät syö aikuisina mitään. 

 

Tulosta, laminoi ja leikkaa valmiiksi hyönteisten ravintokortit (6 kpl) ja hyönteisten jaottelu 

ravinnon mukaan –kortit (4 kpl). Liite: tehtävä 7. 

a) Asetelkaa pöydälle seuraavat kortit: jätteidensyöjät, pedot, kasvinsyöjät ja ei syö mitään. 

Kerätkää jokaisen kortin viereen kyseiseen ryhmään kuuluvien hyönteisten lajikortit. 

 

Pedot: etanahaiskiainen, keihästytönkorento, litteämäihiäinen ja niittyhepokatti. 

Kasvinsyöjät: pääkallokiitäjä, pääkallokiitäjän toukka, sarvijaakko, muurahaispääkkö, 

kimalaiskuoriainen, vaapsasvieras, litteämäihiäinen, metalliseppä, omenaleikkuri, 

huutomerkkiyökkönen ja niittyhepokatti 

Jätteidensyöjät: isosittiäinen 

Eivät syö mitään: papintappaja, tarvaspiimäheikki, karvari ja sarvikuonokas. 

 

Yllättikö jako? Näyttivätkö jotkut hyönteiset pedoilta, mutta ovatkin kasvinsyöjiä? 

 

b) Asetelkaa kuusi ravintokorttia pöydälle ja miettikää lajien nimikorttien avulla, minkä kuuden 

hyönteisen erikoisherkkua kukin niistä on. 

Vihje: Sarvijäärät ovat usein puuntuhoajia ja hedelmä maistuu myös täplikkäälle pedolle. 

Kuka kävikään hunajavarkaissa? 

 

Omenapuun lehdet: omenaleikkuri  

Männyn kuorikerros: sarvijaakko 

Etana: etanahaiskiainen 

Ohdake: kimalaiskuoriainen 

Hedelmät: litteämäihiäinen 

Hunaja: pääkallokiitäjä 

 

 

Tehtävä 8. Ihmiset ovat käyttäneet hyönteisiä ravinnokseen koko ihmishistorian ajan. Meille 

suomalaisille ne eivät niinkään ole vielä tuttua ravintoa. Etsikää internetistä tietoa aiheesta 

hyönteiset ravintona ja keskustelkaa ja pohtikaa seuraavia asioita: 

 

a) Oletko itse syönyt hyönteisiä? Mitä hyönteisiä olisit valmis syömään? Miksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Hyönteisten kasvatuksen suosio on Suomessa kovassa kasvussa. Mitä hyönteisiä myydään 

Suomessa ihmisen ravinnoksi? Mitä hyönteisiä kasvatetaan Suomessa? Kuinka montaa eri 

hyönteislajia käytetään ihmisravintona maapallolla? 
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 Suomessa kasvatetaan ja myydään ruuaksi ainakin kotisirkkoja, kulkusirkkoja, 

jauhopukin toukkia eli jauhomatoja ja kanatunkkarin toukkia eli buffalomatoja. Ihmiset 

käyttävät ravintonaan tiedetysti yli 1000 hyönteislajia.  

 

c) Hyönteisten väitetään olevan terveellistä, eettistä ja ekologista ravintoa. Onko asia näin? Mitkä 

seikat tukevat väittämää? Tuntevatko hyönteiset kipua? Käytä apuna myös alla olevaa taulukkoa. 

Millainen merkitys hyönteisten syönnillä on ilmastonmuutoksen kannalta? 

 
 Kcal/100 g Proteiini (g) Ca (mg) K (mg) Mg (mg) 

Kana 188 20 50 126 109 

Kotisirkka 455 67 132 1127 109 

Jauhomato 539 49 7 762 222 

Taulukko 1. Kanan, kotisirkan ja jauhomadon sisältämät ravintoarvot. 

 

 Hyönteisten kasvattaminen kuluttaa paljon vähemmän vettä ja tuottaa paljon vähemmän 

kasvihuonekaasupäästöjä kuin lihantuotanto. Hyönteisiä on myös helppo kasvattaa 

kotona. Paikallisesti kasvatettu hyönteisravinto kuluttaa siis vähemmän fossiilisia 

polttoaineita kuin lihantuotanto. Hyönteisten ruokkimisessa voidaan rehuna käyttää 

muun tuotannon sivuvirtoja eli rehu voidaan valmistaa ylijäämästä, joka syntyy muussa 

eläin- tai kasvintuotannossa. Kaikella tällä on vaikutusta ilmastonmuutokseen, jos lihan 

tuotanto pienenee huomattavasti hyönteisravinnon yleistyessä. Pitää kuitenkin muistaa, 

että lihansyönnille on jo olemassa eettinen ja ekologinen vaihtoehto, kasvissyönti. 

 

Hyönteiset sisältävät paljon enemmän energiaa, proteiinia, B12-vitamiinia, kalsiumia, 

kaliumia, magnesiumia ja monia muita ihmisen terveydelle tärkeitä aineita kuin liha. 

Kotisirkoissa on myös kalan tyylinen omega-3- ja omega-6-rasvahappokoostumus. 

 

Hyönteisten kasvattaminen on ekologista verrattuna lihantuotantoon. Hyönteisten 

kasvattamisen eettisyydestä voidaan käydä keskustelua. Pohtikaa esim. seuraavaa: Onko 

eläinten syöminen koskaan eettistä? Tuntevatko hyönteiset kipua? Ovatko hyönteiset 

älykkäitä? Eläinoikeuksien näkökulmasta hyönteisten syöminen voi olla ongelmallista. 

Hyönteistutkimuksissa on edistytty ja saatu selville, että hyönteisillä on mieli, tietoisuus 

ja kyky oppia. Ne myös osaavat ennakoida ja välttää epämiellyttäviä asioita, joka viittaa 

siihen, että ne tuntevat kipua. Hyönteisten katsotaan olevan kokemuksellisia, 

pyrkimyksellisiä olentoja. Vangitsemalla hyönteisiä tuotanto-olosuhteisiin, rajoitetaan 

samalla niiden kokemusmaailmaa ja mahdollisuuksia luontaiseen käyttäytymiseen. 

Tiedon puute on ongelmallista, sillä ei tiedetä, miten hyönteiset kokevat tai tuntevat, tai 

tuntevatko ollenkaan, vangittuna elämisen. 

 
 

Tehtävä 9. Pölyttäjähyönteisten suojelu on tärkeää ihmisen ravinnonsaannin kannalta. Miettikää 

keinoja pölyttäjähyönteisten suojelemiseksi. Mitä itse voit tehdä asian hyväksi? 

 

 Keinoja pölyttäjähyönteisten suojelemiseksi on monia. Tässä muutamia esimerkkejä: 

Älä tapa hyönteistä. 

Älä osta tai käytä rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja myrkkyjä. 

Jätä koko nurmikko tai osa siitä leikkaamatta, anna luonnonkukkien kukkia pihallasi tai 

kasvata niittykukkien siemenistä niitty pihallesi. 

Istuta pölyttäjähyönteisille mieluisia kukkia. Jos sinulla ei ole omaa pihaa, kasvata 

kukkia parvekkeellasi.  

Jätä pihallesi risukasoja, lahoavaa puuta tai rakenna hyönteishotelli ja perhosbaari.  
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Tehtävä 10. Jakakaa Tiesitkö tätä? –kortit oppilaille ja lukekaa ne ääneen. Äänestäkää, mikä 

tiedoista oli kaikkein yllättävin ja mielenkiintoisin! 

 

Tulosta, laminoi ja leikkaa valmiiksi kortit liitteestä tehtävä 10. 

 

 

Tehtävä 11. Näet taululla maailman isoimman kovakuoriaisen (titaanijäärän), Suomen isoimman 

kovakuoriaisen (sarvikuonokas) ja Suomessa silloin tällöin tavattavan suurimman perhosen 

(pääkallokiitäjä) niiden luonnollisessa koossaan.  

 

Keskustelkaa, kuinka isoja hyönteisiä olette itse nähneet luonnossa, mitä ne olivat ja miltä tuntuisi, 

jos Suomessakin eläisi titaanijäärän kokoisia hyönteisiä. Huom! Titaanijäärä ei syö aikuisena 

mitään, mutta se puolustautuu sihisemällä ja puremalla vahvoilla leuoillaan, joilla voi napsaista 

lyijykynän poikki. 

 

Tulosta liite: tehtävä 11 ja laita se taululle tai leikkaa hyönteiset irti ja kierrätä niitä luokassa. 


