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Suomessa on jo usean 
vuoden ajan valmis-
tauduttu aikaan, jol-
loin kansalaiset ja va-

paaehtoisten ryhmät tulevat 
laajamittaisesti mukaan viral-
liseen, asetusten mukaiseen 
vesi- ja vesis töseurantaan. Vii-
si, kuusi vuotta sitten Suomen 
ympäristökeskus avasi levävah-
ti-palvelun, jota käyttäen va-
paaehtoiset ovat osallistuneet 

kesän levätilanteen havainnointiin. 2011 otettiin käyttöön 
Järviwiki, joka laajeni reilu vuosi sitten myös merialueil le. 
Mökkiläisille ja muille vapaaehtoisille on kehitetty ja tes-
tattu vesien seurantaan tarkoitettuja mittalaitteita.

Kesällä 2015 Raumalla käynnistyi kokeilu, jossa ovat mu-
kana kaikki Rauman kaupungin peruskoulujen ja Rauman 
normaalikoulun 5. ja 7. luokat, yhteensä noin 900 oppilas-
ta. Kokeilun tavoitteena on arvioida, voitaisiinko vesiseu-
rannat ottaa osaksi koulujen syksyllä 2016 uusiutuvan ope-
tussuunnitelman mukaisia opetusohjelmia. Tarkoituksena 
on erityisesti arvioida sitä, voitaisiinko, ja miten, koulujen 
ja tutkimuslaitosten välille rakentaa yhteistyö, jossa kou-
lulaiset tuottaisivat tutkimustietoa viralliseen käyttöön ja 
tutkimuslaitokset antaisivat omat helppokäyttöisiksi muo-
katut aineistonsa koulujen opetuskäyttöön.

Rauma haluttiin kokeiluun siksi, että kaupunki ja sen 
kasvatus- ja opetustoimi ovat jo usean vuoden ajan 
tehneet kehitystyötä ympäristökasvatuksen ottamisek-
si osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Valintaan vaikutti 
myös Raumalla sijaitseva Turun yliopiston opettajan-
koulutuslaitos. Paitsi, että se kouluttaa uusia ympäris-
tökasvattajia, se on tehnyt tärkeää tutkimustyötä, jon-
ka tulokset auttavat arvioimaan seurantatyön ja kou-
lujen opetusohjelman tavoitteiden yhteensopivuutta. 
Rauman kiinnostavuutta lisäsi myös se, että alueen yri-
tykset ja lukuisat järjestöt ovat suhtautuneet myötämie-
lisesti koulujen ympäristökasvatuksen kehittämiseen.

Tässä lehdessä esittelemme kokeilua siihen osallistuvien 
toimijoiden näkökulmasta. Ensimmäisen puheenvuo-
ron käyttävät portugalilaiset kollegamme, joilla on jo lä-
hes kymmenen vuoden kokemus koululaisten toimin-
nasta jokivesien seurannassa. Toimintaan on osallistu-
nut yli 40 000 vapaaehtoista, jotka ovat vastanneet kaksi 
kertaa vuodessa tehtävästä biodiversiteetin ja veden laa-

dun seurannasta noin 120 000 jokikilometrin matkalla. 
Toimintaan on liittynyt Portugalin ympäristökasvatuksen 
seuran järjestämä opetustoiminta. Parhaillaan maastotyö-
tä ollaan digitalisoimassa ja tiedot saadaan järjestelmään 
reaaliaikaisena. Toisessa artikkelissa Päivi Granö ryhmi-
neen kuvaa opettajakoulutuksen ympäristökasvatukselle 
asettamia tavoitteita ja käytäntöjä. He painottavat sitä, 
että oppimisprosessi on elinikäinen eikä ympäristökas-
vatus rajoitu yksittäisiin koulutusasteisiin eikä oppiainei-
siin. Artikkelissaan Hanna Niinistö kuvaa kokemuksia 
puolitoista vuotta kestäneestä projektista, jossa kehitet-
tiin pedagogisesti ja teknisesti ajanmukaisia opetusmene-
telmiä ja toimintamalli sekä oppimateriaalia, joka hyö-
dyntää Rauman meri-, ranta- ja saaristoalueita sekä nii-
hin liittyvää tietoa monipuolisena oppimisympäristönä. 
Vesa Lakaniemi puolestaan kuvaa kokeilun syntyä ja al-
kua kaupungin kasvatus- ja opetustoimen näkökulmasta.

Mukaan lehteen on otettu myös kokemuksia kolmes-
ta Rauman koulusta, joissa oppilaat opettajineen ovat 
koostaneet lyhyitä katsauksia kokemuksistaan. Yhtenä 
pedagogisena työkaluna Rauman hankkeessa otettiin 
käyttöön opetusalusta, joka tekee mahdolliseksi oppi-
tunnin pukemisen eräänlaisen suunnistuspelin muo-
toon. Riku Alkio esittelee pedagogisten pelien ideaa. 
Mukaan lehteen on otettu sovelluksia myös pidemmäl-
le ehtineiden koululaisten maailmasta. Seija Vatka pai-
nottaa artikkelissaan keskeistä merkitystä, mikä ympä-
ristökysymyksillä on kansainväliselle metsäteollisuusyri-
tykselle. Hyötyä ympäristön hyvästä hoidosta saadaan 
paitsi säästyvinä kustannuksina myös kilpailuetuna glo-
baaleilla markkinoilla. Mielenkiintoisana innovaatio-
na esittelemme lehdessä myös modernin ja viihtyisän 
ulkohuoneen, joka ei lainkaan kuormita ympäristöä, 
mutta tuottaa raaka-aineita kukkaloistolle puutarhaan.

Raumalla järjestetään 25.4.2016-28.4.2016 kokeilu-
hankkeen toimintaviikko. Mukana on seitsemäntoista 
13-17-vuotiasta portugalilaista koululaista opettajineen. 
Ohjelmassa on mm. Young Citizen Science Conference, 
jossa koululaiset esittelevät toisilleen maastoprojektejaan. 
Portugalilaiset koululaiset ovat valmistautuneet järjestä-
mään myös työpajoja, joissa he opettavat suomalaisille 
ikätovereilleen elektronisten kenttämittarien rakentamis-
ta. Viikko päättyy 28.4., jolloin tutkijat ja yritysten sekä 
hallinnon edustajat esittelevät kouluissa omaa ympäris-
tötaustaansa. 28.4.2016 iltapäivällä pidetään Meremme 
tähden haasteen 5-vuotisseminaari, jonka puhujat arvioi-
vat hanketta. 

Koululaiset mukaan eurooppalaiseen vesiseurantaan

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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Vesipolitiikka olettaa, että 
kansalaisten osallistuminen 
vesienhoitotyöhön on par-
haimpia tapoja nostaa ih-

misten tietoisuutta ja sitoutumista vesi-
politiikkaan (EU, 2000). EU pitää tär-
keänä myös sitä, että kansalaiset osallis-
tuisivat ympäristön seurantaan. Projeto 
Rios (www.projectorios.org) on yksi eu-
rooppalaisista hankkeista, jotka pyrki-
vät lisäämään kansalaisten osallistumista 
ja sitoutumista jokien ekologisen tilan 
kehittämiseen.

Hanke sai alkunsa Projecte Riusesta, 
joka alkoi Kataloniassa jo vuonna 
1997. Alusta alkaen Projecte Rius me-
nestyi hyvin ja alkuperäisellä hank-
keella on pian parinkymmenen vuo-
den kokemus ja yli 1000 vapaaeh-
toisryhmää viidellä itsehallintoalu-
eella (Katalonia, Galicia, Valencia, 
Cantabria, Madrid). Portugalissa hanke 
käynnistyi vuonna 2006 (Projeto Rios, 
2014), kun Portugalin ympäristökasva-
tuksen seura (Portuguese Association of 
Environmental Education – ASPEA) 
ja katalonialainen Associació Hàbitats 
for Projecte RIUS Catalunya aloittivat 
hankeyhteistyön.

Portugalilaisessa seurantajärjestelmässä 
joet on jaettu 500 metrin jokijaksoihin, 
joita havaitaan hyväksyttyjä kokeelli-
sen tutkimuksen menetelmiä käyttäen. 
Näin hanke rakentaa pala palalta kan-

salaisten omakohtaista verkostoa ja si-
toutumista omiin jokiekosysteemeihin. 
Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja 
näin johtaa tilanteeseen, jossa kansalai-
set itse päättäisivät jokiensa tilan kehit-
tämisestä. (Projeto Rios, 2014).

Tärkeä kansalaisia motivoiva tekijä on 
yksityiskohtainen, ymmärrettävä ja 
helposti käytettävä informaatio (EEA, 
2014). Sen tuottamiseksi kehitettiin 
seuraavassa esiteltävä mobiilisovellus 
nimeltään mO4Rivers. Se on verkossa 
toimiva sovellus, jonka tavoitteena no-
peasti ja helposti jakaa kentällä mitattu 
informaatio siitä kiinnostuneille.

Rekisteröityminen ja jokijakson 
valinta

Kansalliseen Projeto Riosin verkostoon 
liitytään tekemällä siitä hakemus. Hake-
muksessa kirjaudutaan tietyn vapaaeh-
toisryhmän jäseneksi ja valitaan se joki-
jakso, jonka seurantaan sitoudutaan. 
Sitoumuksia ovat tehneet mm. kou-
lut, yhdistykset, yksityiset yritykset ja 
julkis yhteisöt, kunnat, partiolaiset, kan-
salaisjärjestöt ja perheiden ja ystäväpii-
rien muodostamat ryhmät. Ryhmien 
minimi koko on neljä jäsentä. Ryhmissä 
tulee, vetäjän lisäksi, olla ainakin yksi 
jäsen, joka on saanut opastusta kenttä-
työhön. Tällä hetkellä useimmat rekiste-
röityneistä ryhmistä ovat koulutuslai-
toksia lastentarhoista yliopistoihin.

Mobiilisovellus jokien tilan 
kansalaisseurantaan

VITOR ALMEIDA
Portuguese Association of 
Environmental Education
E-mail: projetorios@aspea.org

Euroopan Unionin vesipolitiikka pohjautuu perususkomukseen, jonka mukaan 
vesivarojen kestävä hoito onnistuu hyvin silloin, kun jäsenvaltiot ja yhteiskunnat 
ovat nykyistä tietoisempia vesiensä tilasta ja sitoutuneempia korjaamaan niissä 
havaittavat ongelmat.

NUNO CHARNECA
National Laboratory for Civil 
Engineering
E-mail: ncharneca@lnec.pt

YORAM RUBIN
WebH2O
E-mail: yoram.rubin@webh2o.net

JOAQUIM PINTO
Portuguese Association of 
Environmental Education

MANUELA OLIVEIRA
Portuguese Association of 
Environmental Education

Artikkelin on suomentanut 
Juhani Kettunen.
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Tutustuminen jokijaksoon

Ryhmän toiminta käynnistyy diagnostisella maasto-
käynnillä. Se on ensimmäinen kontakti adoptoituun 
jokijaksoon ja sen aikana on tarkoituksena tutustua 
ympäristön tilaan ja mahdollisiin ongelmiin. Käynnin 
aikana käydään läpi myös maastotyön turvallisuuskysy-
mykset ja tutustutaan seurannan tehtäviin, joita sitten 
myöhemmillä kenttäjaksoilla toteute-
taan. Ensimmäisellä kenttäkäynnillä 
ryhmä täyttää kenttätutkimuslomak-
keen (Kuva 1) tottuakseen systemaat-
tiseen tiedonkeruuseen ja arviointi-
tehtäviin ja valmistautuakseen myö-
hempiin kenttäkäynteihin.

Tutkimuskäynnit ja aineiston keruu

Ensimmäisen kenttäkäynnin jälkeen kenttätyö muut-
tuu yksityiskohtaisemmaksi tutkimukseksi ja jokijak-
sosta analysoidaan sen fysikaalis-kemialliset ominai-
suudet ja monimuotoisuuteen liittyvät parametrit. 
Samalla kuvataan alueen maankäyttö sekä historialli-
nen, kulttuurinen ja rakennusperimä. Ryhmien tulee 

myöhemmillä kenttäjaksoilla toteute-
taan. Ensimmäisellä kenttäkäynnillä 
ryhmä täyttää kenttätutkimuslomak-
keen (Kuva 1) tottuakseen systemaat-
tiseen tiedonkeruuseen ja arviointi-
tehtäviin ja valmistautuakseen myö-
hempiin kenttäkäynteihin.

Kuva 1. Diagnostisen tutustumiskäynnin 
aikana täytettävät kenttälomakkeet.
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tehdä ainakin kaksi maastokäyntiä vuodessa, mieluiten 
keväällä ja syksyllä. Hanke tarjoaa osallis tujille maas-
totutkimukseen soveltuvan välinepakkauk sen, johon 
kuuluvat työkalut kasvillisuus- ja eläinkartoituksiin 
sekä erilliset kaavakkeet ekosysteemi aineiston keruu-
seen. Kenttätutkimuslomakkeet ovat tähän asti olleet 
saatavissa vain paperisina eivätkä siitä syystä ole teh-
neet mahdolliseksi aineistojen keskitettyä digitaalista 
käsittelyä.

mO4Rivers -mobiilisovellus

mO4Rivers-sovellus laadittiin keskitettyä datankeruu-
ta, varastointia ja prosessointia varten. Sovellus yhdes-
sä MyObservatory-ympäristötietojärjestelmän kanssa 
(http://my-observatory.com/) tekee, paitsi datan ja in-
formaation hallinnan helpoksi, myös jatkuvasti uusien 
jokijaksojen sisällyttämisen järjestelmään. Esimerkiksi 
opettajat ja viranomaiset voivat käyttää näitä tietoja 
helposti paikkaan ja aikaan sidotulla ja dokumentoi-
dulla tavalla.

Perusaineiston valmistelu

Projeto Riosin jokijaksojen kuvaus perustuu hydro-
logiseen verkostoon ja siinä kuvattuihin 500 met-
rin jokisegmentteihin. (Jokijaksoja on perustettu 
kuvaamaan myös jokimaisia tekojärviä ja merenlahtia). 
Portugalista käytettävissä olevaa paikkatietoa on noin 
120 000 joki kilometrin matkalta ja se on jäsennetty 
yhdenmukaiseksi Portugalin Ympäristötoimiston 
(APA) hydrografisen verkoston kanssa. Muodostetut 
jokijaksot on identifioitu yhtenäiseksi tietokannaksi 
(RiverStrecthsID), johon liitetään jokijaksoja vastaavat 
seurantaraportit. Järjestelmään otetut joet on nimetty 
mittakaavaltaan (1:25  000) mukaisen sotilaskartan  
perusteella. Jos joku jokijakso ei kuulu järjestelmään, 
projektin toteuttajia rohkaistaan käyttämään näiltä 
osin OpenStreetMapin pohjaa. Tämä on myös ollut 
tapa tehdä järjestelmästä avoin.

Sekä maantieteellinen että alfanumeerinen projektitieto 
on viety PostgreSQL-tiedostoon, jolla on PostGIS- laa-
jennos. Tietorakenne koostuu noin 50 taulukosta ja sitä 
käytetään (i) hoidettaessa ryhmien rekisteröityminen, 
(ii) pidettäessä kirjaa koulutuksesta ja (iii) tuettaessa 
vastauksia kenttäkaavakkeille ja erilaista paikkatietoa.

Sovelluksen kuvaus

mO4Rivers-sovellus (http://webh2o.net/mo4rivers. Kuva 2 
seur. sivulla) on optimoitu niin, että sitä voidaan 
käyttää sekä mobiililaitteilla (tabletit ja älypuhelimet) 
että millä tahansa PC-selaimella. Valokuvien, muis-
tiinpanojen ja erilaisten vastausten sitomiseksi paik-
kaan ja tiettyyn ekosysteemiin suositellaan, että maas-
toon vietävässä päätelaitteessa olisi GPS-ominaisuus. 
Käytettäessä sovellus alkaa päämenusta, joka tarjoaa 
pääsyn alustan perustoimintoihin. Niitä ovat aineis-
ton vastaanotto, aineiston katselu ja muut toiminnot. 
Järjestelmä toimii seuraavasti:

Paikkaleimattu valo kuva: Mikäli mobii li laitteessa 
on GPS-paikannin, järjestelmä ottaa vastaan valoku-
vat paikkaan sidottuna. Kuvien jälkeen järjestelmään 
voidaan syöttää paikkaan sidotut maastomerkinnät.

Pyydyslaskennat: Biodiversiteetin karakterisoimiseksi 
tallennetaan sopivalta näytöltä lasketut, pyydyksiin jää-
neet yksilöt, jotka ovat tavallisimmin hyönteisiä.

My Forms Data Collection: Kullekin jokijaksolle 
avautuu vesisysteemin tilan tallentamiseen tarkoi-
tettu maastolomake, jolla Projeto Riosin kenttätiedot 
kerätään.

Tiedonkeruun kojelauta: Tarjoaa yhteenvedon kyse-
lyiden tuloksista.

Aineistokartta: Näyttää OpenStreet-karttapohjalla 
mittaustiedot. Näyttö alkaa koko Portugalin kartasta, 
josta yksityiskohtia voidaan johonkin GPS-paikkaan tai 
muuhun WMS-alueeseen ja ”WMS-kerroksiin”.

Aineiston katselulista: Sallii pääsyn aineistoon sisäl-
lysluettelon kautta.

Kenttätapahtumakalenteri: Sallii erilaisten projektiin 
liittyvien tapahtumien käsittelyn.

Sync/Prep offline -moduli: Sallii jälkeenpäin tapahtu-
van datan synkronoinnin niissä tapauksissa, jossa yhteys 
internetiin on keruuhetkellä poikki.

Bulk Photo Upload: Sallii useiden kuvien yhtäaikaisen 
tallennuksen.
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Pohdinta

Edellä on lyhyesti kuvat-
tu Projeto Rios -hanketta ja 
mO4Rivers-mobiilipalvelua. 
Ne yhdessä muodostavat jär-
jestelmän, jonka avulla hank-
keeseen liittyneet kansalais-
ryhmät voivat kahdesti vuo-
dessa tuottaa monitorointi-
tietoa adoptoimiltaan 500 m 
jokijaksoilta.

Käyttäen näitä sovelluk-
sia voidaan vuosittain tuot-
taa huomattava määrä in-
situ -tietoa jokivesistöistä. 
Rakennetun järjestelmän ai-
heuttamat kustannukset ovat 
selkeästi alemmat kuin tilan-
teessa, missä viranomaiset tai 
joku heidän valtuuttamansa 
kaupallinen taho huolehti-
si tiedon keruusta. Lisäksi 
joukkoistamisen tai kansalaistieteen luonteesta johtu-
en uudet tiedonkeruun käytännöt noudattavat avoimen 
datan filosofiaa ja kuka tahansa saa aineiston käsiinsä 
ilman kustannuksia. Järjestelmä on kaikille avoin.

Yksi kansalaistieteen kiehtovimmista ominaisuuksista 
on se, että se alentaa osallistumisen esteitä. Portugalin 
ympäristökasvatuksen seura (ASPEA) on jatkuvas-
ti mukana kannustamassa ryhmien toimintaa. Se on 
mukana kouluissa, partiolippukunnissa ja muissakin 
yhdistyksissä.

Saamamme kokemuksen perusteella Projeto Riosia ja 
siihen liittyvää mO4Rivers-sovellusta kannattaa ke-
hittää nykyistä paljon laajemmasta näkökulmasta. 
Tarkoitamme tällä sitä, että datan keruun ja rapor-
toinnin lisäksi järjestelmän tulisi vieläkin paremmin 
lisätä seurantoihin osallistumisen motivaatiota ja tu-
kea ympäristöstä ja tutkimuksesta käytävää keskuste-
lua. Haasteena on myös kehittää mobiilijärjestelmää 
Androidin ja IOS-käyttöjärjestelmille sekä useille OS:n 
versioille puhelimissa ja tableteissa. Mobiilisovellus ke-
hitettiin ajatuksella, ettei käyttäjän tarvitse itse huoleh-
tia järjestelmän versioista tai päivityksistä. Tärkeää on 
myös se, että sovellukseen pääsee käsiksi yksinkertai-
simmallakin selaimella.

Seuraavaksi sovellusta tullaan kehittämään niin, että 
se tuottaa käyttöä helpottavia vinkkejä ilman, että se 
ylikuormittaa käyttäjäänsä. Myös sovelluksen käytettä-
vyyttä pyritään lisäämään. Sovellukseen liittyvät kam-
panjat kytketään esimerkiksi kouluvuoden kiertoon. 
Tärkeää on myös se, että lehdistö ja muu media ja eri-
tyisesti sosiaalinen media otetaan huomioon kehitys-
työssä. Edellä esitetyn sovelluksen lisäksi projektitiimi 
kehittää parhaillaan hinnaltaan edullisia kenttämitta-
reita, joiden avulla voidaan kerätä ja siirtää vedenlaatu-
tietoa suoraan internetiin käyttämällä MyObservatory-
sovellusta. 
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Kuva 2. Kuvakaappauksia “mO4Rivers” -sovelluksen kuvista.
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Ympäristökasvatus tarkoit-
taa oppimisprosessia tai kas-
vatuksellista toimintaa, jos-
sa ihmiset tulevat tietoisiksi 

ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä 
sekä omasta roolistaan ympäristön hoi-
tajina ja säilyttäjinä (Wolff 2004, 19). 
Tavoitteena on, että yksilöiden tai yh-
teisöjen tiedot, taidot, arvot sekä toi-
mintatavat muuttuvat kestävän kehi-
tyksen mukaisiksi (Heinonen & Luomi 
2008) toisin sanoen ympäristövastuul-
lisen elämäntavan ja toiminnan vahvis-
tuminen (Eloranta 2005, 245). Oppi-
misprosessin katsotaan olevan elinikäi-
nen eikä ympäristökasvatus rajoitu yk-
sittäisiin koulutusasteisiin eikä oppiai-
neisiin. Ympäristökasvatusta toteute-
taan koko koulun arjessa. Ympäristö 
on teemana myös monissa vapaa-ajan 
harrastustoiminnoissa.

Esiopetuksen ja perusopetuksen ope-
tussuunnitelmien perusteiden mukai-
sesti ympäristökasvatus on kiinteä osa 
esi- ja perusopetuksen toimintakulttuu-
ria. Ympäristökasvatus nivoutuu osak-
si esiopetuksen tehtävää, yleisiä tavoit-
teita, arvoperustaa ja oppimiskokonai-
suuksia. Esiopetuksessa noudatetaan 
kestävän elämäntavan periaatteita otta-
en huomioon sen sosiaalinen, kulttuu-
rinen, taloudellinen ja ekologinen ulot-
tuvuus (Opetushallitus 2015a). Samoin 
perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2014 mukaan vastuu ym-

päristöstä ja kestävään tulevaisuuteen 
suuntautuminen kuuluvat osaksi ope-
tuksen sisältöjä, mutta myös laajemmin 
yhtenäisen perusopetuksen tehtäviin. 
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan 
kestävän elämän tavan omaksumiseen 
ja arjen valinnoilla ja toimillaan koulun 
tulee ilmentää vastuullista suhtautumis-
ta ympäristöön.

Ympäristöoppi-oppiaineen lähtökohta-
na on luonnon kunnioittaminen ja op-
pilaat nähdään osana ympäristöä, jossa 
he elävät. Ympäristöopin opetus tukee 
oppilaiden ympäristösuhteen rakentu-
mista ja opetuksen tavoitteena on oh-
jata oppilaita tuntemaan ja ymmärtä-
mään luontoa ja rakennettua ympäris-
töä. Oppiaineessa kiinnitetään huomio-
ta kestävän kehityksen ekologiseen, sosi-
aaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen 
ulottuvuuteen ja tavoitteena on ohjata 
oppilasta ymmärtämään ihmisten te-
kemien valintojen vaikutuksia elämäl-
le ja ympäristölle tässä hetkessä ja tu-
levaisuudessa. (Opetushallitus 2015b.) 
Näihin tavoitteisiin luokanopettajan ja 
lastentarhan opettajankoulutus tarjoaa 
opiskelijoille valmiuksia.

Kulttuuriympäristö 
ympäristökasvatuksessa

Koulutuksen ja kasvatuksen historian 
näkökulmasta ympäristöllä ja yleensä 
lapsen kotiseudulla ja lapsen kasvulla on 

Ympäristökasvatus opettajan
koulutuksen arjessa

Ympäristökasvatus on monialaista ja kokonaisvaltaista. 
Sen tavoitteena on vastuullisen ympäristökompetenssin 
luominen siten, että omaan ympäristöön liittyvä tietämi-
nen ja taitaminen yhdistyvät tunteisiin ja kokemuksiin.

PÄIVI GRANÖ
TaT, koulutusjohtaja

MAIJA ESKO
TaM, yliopisto-opettaja, 
tuotesuunnittelu ja 
kuvataide

HELI KEINÄNEN
FM, KL, yliopisto-opettaja, 
biologian ja maantiedon 
didaktiikka

MIA KOIVUNIEMI
FM, biologian ja 
maantiedon lehtori
Rauman normaalikoulu
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pitkä yhteinen tausta. Viime vuosituhannen alkupuo-
len oppiaine kotiseutuoppi syntyi kansallisaatteen hen-
gessä. Se yhdisti ympäristöön liittyvää tietoa, havainto-
menetelmiä sekä kotiseutuun ja kansallisvaltioon liitty-
vän ideologian. Koulujen oppiaines luonnontiedossa, 
lukukirjojen teksteissä, opetustauluissa ja maakunta-
lauluissa kertoi oppilaille millainen lähiympäristö on 
sekä arvoiltaan että fyysisiltä ominaisuuksiltaan.

Taustaideologia on muuttunut, samoin kieli, jolla ym-
päristöä opitaan. Laajat kulttuuriset ja kansainväliset 
ilmiöt ja niiden yhteys kestävän kehityksen arvoihin 
sekä opetusmenetelmien muutokset tuovat monitietei-
sen ja kriittisesti arvioivan elementin ympäristökasva-
tukseen. Oppimisympäristökäsite on laajentunut fyy-
sisestä paikasta medioiden maailmaan ja oppilaiden 
omien kokemusten ja yhdessä hankitun tiedon merki-
tys on kasvanut. Kulttuuriympäristöön painottuva kas-
vatus soveltaa monipuolisia menetelmiä. Esimerkiksi 
museopedagogiikka, taidekasvatus, arkkitehtuurikas-
vatus ja yleensä paikkasidonnainen pedagogiikka ovat 
niitä ympäristökasvatuksen menetelmiä, joissa katse on 
kulttuuriympäristössä.

Useat kansainväliset tutkimukset toteavat saman; se-
kä kaupungistuneissa että maaseutumaisissa ympä-

ristöissä lasten liikkumavapaudet ja -mahdollisuu-
det ovat vähentyneet selvästi viime vuosien aikana. 
Erityisesti liikenne ja sosiaaliseen ympäristöön liitty-
vät uhat tai pelot rajoittavat lasten liikkumista lähi-
ympäristössään. Samalla lasten ympäristöön liittyvät 
tiedot ja taidot eli ympäristökompetenssi saattaa hei-
ketä tai se ei pääse kehittymään. Tämä kompetenssi 
tukee paikkaan kiinnittymistä ja siten identiteetin 
vahvistumista.

Ympäristökasvatukseen sisältyvä kulttuurinen nä-
kökulma painottaa ympäristöön liittyviä kulttuuri-
sia merkityksiä, jotka liittyvät monipuolisesti alu-
een historiaan. Ympäristönsä tunteva ja sen kehi-
tykseen vaikutusmahdollisuuksia hallitseva kansa-
lainen on ympäristökasvatuksen tavoitteena. Paikka, 
identiteetti ja hyvinvointi liittyvät kiinteästi yhteen. 
Mahdollisuudet hyödyntää ja kokea lähiympäristöä 
tukevat lapsen fyysistä, mentaalista ja kognitiivista 
hyvinvointia, samoin kuin lapsen itsehallinnan taitoja 
ja mielikuvituksen käyttöä. Tutkimukset korostavat, 
että lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle on tärkeää 
saada käyttää ympäristöään monipuolisesti leikkien, 
liikkuen ja kokien. (Faber Taylor, A. & Kuo, F. 2008; 
Hume, C. J., Salmon J., & Ball, K. 2005; King, P. & 
Howard, J. 2014.)

Asumisen reunalla. Rauman saaristo on toiminut 
oppimisympäristönä käsityön aineenopettajankoulu-
tuksen tuotesuunnitteluopetuksessa. Työskentely saa-
ristossa on ollut mahdollista yhteistyössä Rauman kau-
pungin saaristoisännän kanssa. Kuva: Maija Esko.
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Opettajankoulutus ympäristökasvattajana

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman 
yksikön opinnoissa ympäristökasvatus on osa lasten-
tarhanopettajan koulutuksen ja luokanopettajan kou-
lutuksen opintoja. Ympäristökasvatusta käsitellään se-
kä teorian lähtökohdista että käytännössä osana ope-
tustapahtumia. Opintoja toteutetaan pihalla, metsäs-
sä, puutarhassa ja meren rannalla. Opiskeltavien sisäl-
töjen ohella tavoitteena on, että kestävän kehityksen 
kasvatus ja ympäristökasvatus kulkevat mukana arki-
päivän opetustapahtumissa. Samalla kun luonnontun-
temuksen tiedot ja taidot karttuvat, mukaan tarttuu 
ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten arkipäivän kou-
lutyössä voidaan huomioida ympäristöasioita ja miten 
omilla valinnoilla on merkitystä ympäristön kannal-
ta. Opetuksessa tarvittavat materiaalit kiertävät opis-
kelijalta ja ryhmältä toiselle. Työskentelyvälineistä pi-
detään hyvää huolta, millä turvataan välineiden mah-
dollisimman pitkä käyttöikä. Meren rannalle kävellään 
ympäristöä havainnoiden, vaikka välimatkat taittuisivat 
hieman nopeammin autolla. Ympäristön tilan kannal-
ta reipas kävelyhetki on autoilua parempi vaihtoehto. 
Siirtymät voidaan hyödyntää ympäristön tarkkailuun 
ja havainnointiin. Autolla opetuspaikalle siirryttäessä 
moni ympäristöön liittyvä asia jäisi huomaamatta ja ti-
laisuus hyödyntämättä.

Esimerkkejä taide- ja design-kasvatuksesta

Ympäristökasvatusta toteutetaan opetuksessa ensisi-
jaisesti omassa lähiympäristössä. Se ei vaadi luonnon-
kauniita tai erityisiä paikkoja, vaan ympäristökasvatuk-
sen lähtökohtana ovat kokemukset ja elämykset tar-
jolla olevasta lähiympäristöstä. Opettajankoulutuksen 
Rauman yksiköllä on erinomaiset mahdollisuudet to-
teuttaa ympäristöön liittyvää opetusta lähiympäristös-
sä. Koulutuksen sijainti kaupungin keskustassa, meren 
läheisyydessä ja oman puutarhan ympäröimänä, antaa 
hyvät mahdollisuudet rakennetun ja luonnonympäris-
tön havainnointiin, tutkimustehtäviin, ympäristökas-
vatuksen ja puutarhapedagogiikan toteuttamiseen.

Toisen vuoden opiskelijoiden kevään 2014 kokoavan 
käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin teemana oli asu-
minen. Tavoitteena oli pohtia kotia omakohtaisesti ja 
ymmärtää talot käsityönä valmistettuina suurina esinei-
nä. Suunnitteluprosessin päätteeksi huhtikuussa opis-
kelijoiden ryhmissä toteuttamat asumukset esiteltiin 
yliopiston pihalla kurssin päätös ”messu”-päivänä.

FCG 
1/3

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi

FCGsmart
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Projekti käynnistettiin tammikuussa retkellä aikaisem-
min ympärivuotisesti asuttuun Nurmeksen saareen. 
Opiskelijoille ei kerrottu opintoretken syytä vaan yh-
teinen pakkasaamuinen kävelymatka jäitä pitkin sai jo-
kaisen asettumaan osaksi ympäristöä. Koiran mukana-
olo helpotti hetkeen laskeutumista.

Perillä, Päivärannan tilan historiallisessa pihapiirissä, 
jonka jokaisessa nurkassa tuntui sinä aamuna raaka 
viima, oli mahdollista aloittaa pohdinta asumisen eh-
doista äärioloissa. Talon sisällä puuhellan lämpö antoi 
ymmärryksen siitä, mitä eläminen, elossa selviäminen 
talven yli oli sata vuotta vanhassa talossa tarkoittanut. 
Ympäristön asettama kokemus oli vahva. Opiskelijoille 
oli helppo avata rakennusperinnettä ja kulttuurihistori-
aa. Talon rakennusmateriaalit oli mahdollista ymmärtää 
ja käsin valmistettu iso esine, talo sai monta merkitystä. 
Siitä tuli paljon muutakin kuin rakennus. Eletty elämä, 
talon historia sai värit.

Saaressa annettu tehtävä ja puolen päivän mittainen vie-
railu käynnisti jokaisessa opiskelijassa oman asumuk-
sen, suojan ja pesän suunnitteluprosessin. Projektin 
käynnistänyt yhteinen kokemus, ympäristön kosketus 
oli jättänyt jäljen.

Ympäristökasvatusta opetusharjoittelussa

Opettajaopiskelijat suorittavat opetusharjoittelunsa 
Rauman normaalikoulussa. Opetusta järjestetään esi-
koulussa sekä luokka-asteilla 1–9. Rauman normaa-
likoulu on mukana Suomen ympäristökasvatuksen 
seuran Vihreä lippu -ohjelmassa, jonka lähtökohta-
na on ympäristökasvatus osana arkea. Koulu on myös 
Unesco-koulu, joka toteuttaa kulttuuriperintökasvatus-
ta. Raumalla on erinomaiset lähtökohdat maailman-
perintökasvatukseen kahden maailmanperintökoh-
teensa (Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki) ansiosta. 
Normaalikoululla onkin joka luokkaasteelle omat ta-
voitteensa maailmanperintökasvatuksessa.

Koulun vieressä sijaitseva Seminaarin puutarha tarjoaa 
hyvät puitteet kasvien istuttamiselle ja kasvien tutkimi-
selle. Kun oppilaat itse kasvattavat ravintokasveja, heille 
tulee käsitys siitä, mistä ruoka on peräisin. Monelle on 
elämys istuttaa perunat maahan, korjata sato ja saada 
lopulta satoa omalle lautaselle. Puutarhapedagogiikassa 
oppilaiden osallisuus onkin tärkeää. Puutarhaa voidaan 
hyödyntää monissa oppiaineissa, esimerkiksi käsityön 

teknisissä töissä harjoittelijat ovat tehneet oppilaiden 
kanssa puutarhalle hyönteishotelleja, joiden tarkoituk-
sena on houkutella pölyttäjiä. Yhtä lailla puutarha toimii 
matematiikan tai taideaineiden oppimisympäristönä.

Opetusharjoitteluun kuuluu oppituntien pitämisen li-
säksi myös muun koulutyön, kuten erilaisten teema-
päivien ja työpajojen suunnittelua ja toteuttamista. 
Opiskelijat ovat esimerkiksi järjestäneet oppilaille jäte-
aiheisia, ruoka-aiheisia ja Itämeren suojeluun liittyviä 
teemapäiviä. Jätepajoissa opeteltiin esimerkiksi energia-
jätteen lajittelua, esitettiin ympäristöasenteita draaman 
avulla, pohdittiin kulutuskäyttäytymistä ja suunnitel-
tiin tuotteille uusia käyttötarkoituksia.

Lähiympäristöön suuntautuvilla maastoretkillä on tär-
keä merkitys oppilaiden opiskelussa. Sen lisäksi, että 
ne tuovat konkreettisuutta opiskeluun oikeassa ympä-
ristössä, ne luovat oppilaiden omakohtaista luontosuh-
detta ja kehittävät ympäristöherkkyyttä. 
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Hankkeessa kokeiltiin tilan-
ne- ja paikkasidonnaista 
oppimista. Erilaiset ym-
päristöt, verkostot ja digi-

taaliset välineet toimivat tilannesidon-
naisen oppimisen resursseina. Tilannesi-
donnainen oppiminen tapahtuu todelli-
sissa, autenttisissa, ympäristöissä. Se on 
yhteisöön sosiaalistumisen ja kulttuu-
riin kasvamisen prosessi, jossa opitaan 
kokonaisvaltaisesti yhteisöllisen osallis-
tumisen kautta (Laven & Wenger 1991; 
Laven 1988). Tilannesidonnainen op-
piminen vahvistaa osallisuuden tunnet-
ta ja rakentaa valmiuksia ympäristön ja 
yhteisön ymmärtämiseen ja siinä toimi-
miseen. Tämän kaltaista oppimista voi-

daan kuvailla myös kaikkialliseksi oppi-
miseksi. Kaikkiallinen oppiminen ylit-
tää rajoja formaalin ja informaalin, lo-
kaalin ja globaalin sekä fyysisen ja vir-
tuaalisen välillä (Smed ym. 2010; Krok-
fors ym. 2015). Merelle päin -hankkee-
seen osallistuneet opettajat huomioivat 
paikalliset oppimisen ympäristöt, yh-
teistyöverkostot ja käytettävissä olevat 
digitaaliset välineet lukuvuoden ja op-
pimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja 
nivoivat resurssit tavoitteelliseksi joka-
päiväiseksi työskentelykokonaisuudeksi.

Oppimisympäristöinä toimivat puo-
lentoista vuoden aikana koulun lähi-
ympäristön ja lähiveden lisäksi meren-

HANNA NIINISTÖ
Yliopisto-opettaja
Turun yliopisto, 
opettajankoulutuslaitos, 
Rauman yksikkö
E-mail: hanna.niinisto@utu.fi

Oppimista merellisissä 
ympäristöissä

Venekerholaisten kanssa veneilytaitoja harjoittelemassa.

Merelle päin – merellinen Rauma oppimisympäristönä -hankkeessa kokeiltiin 
alueellisten toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuuksia oppimi-
sen edistämisessä ja oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin monipuolistami-
sessa. Työskentelyyn osallistui puolentoista vuoden ajan kaksi perusopetuksen 
viidettä luokkaa opettajineen sekä opettajaopiskelijoita ja heidän opettajiaan.
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rannat, saaristo, naapuruston merenrantakaupungit 
Turku ja Uusikaupunki, museot, kulttuurikohteet 
ja historialliset paikat ja internet. Kunkin ympäris-
tön ominaislaatuisuus, mahdollinen yhteisö ja yh-
teistyökumppanit oli huomioitu suunnittelussa ja 
toteuttamisessa.

Yhdistykset, järjestöt, yritykset ja muut paikalliset toi-
mijat, eläkeläiset ja lasten sukulaiset ovat tärkeä verkos-
to kokemuksellisten tietojen ja taitojen välittämiseen ja 
jakamiseen. Esimerkiksi Rauman kaupungin ympäris-
tötoimen aktiivinen osallistuminen saaristokuljetusten 
ja saaristo-oppaan palveluiden järjestäjänä sekä moni-
puolisen aineiston tarjoajana oli uutta ja hedelmällistä. 
Moottorivenekerholaisten opastamana tutustuttiin venei-
lyn perusasioihin ensin koululla ja sen jälkeen käytännös-
sä veneillen. Oppilaat saivat osallistua vesille lähtöön ja 
rantautumiseen, ohjata, navigoida ja kirjoittaa lokikirjaa. 
Osalle lapsista kokemus oli ensimmäinen pienveneellä 
tehty veneretki, joillekin mieleen jäi vauhdin hurma, toi-
sille matkanteon hitaus, merimerkkien tunnistaminen tai 
salaa syödyt jäätelöt.

Verkostoitumisessa on olennaista havaita verkostoitu-
mistarve ja löytää oikeanlaiset toimijat yhteistyöhön. 
Kiinnostusta yhteistyöhön vaikuttaisi olevan sekä kou-
luissa että järjestöjen, yritysmaailman ja muiden toimi-
joiden puolella, mutta kiinnostuneet tahot eivät vält-

tämättä tiedä toisistaan ja toistensa intresseistä eivätkä 
näin ollen osaa etsiä sopivaa yhteistyötahoa. Jos ja kun 
verkostoitumistaho löytyy, luodaan yhteiset tavoitteet 
ja toimintatavat, joiden saavuttamiseksi tehdään yh-
teisvoimin töitä. Toimiva yhteistyö ja verkosto raken-
tuu siihen kuuluvista ihmisistä ja heidän välisestä luot-
tamuksestaan, vuorovaikutuksestaan ja asenteestaan. 
Koulun toimintakulttuurin kehittämisessä tarvitaan 
tämänkaltaista rajojen ylittämistä koulun sisällä, kou-
lun ja ympäröivän lähiympäristön sekä koulun ja lapsen 
maailman välillä. Rajoja ylittävää pedagogiikkaa toteu-
tetaan moniammatillisessa yhteistyössä ja se on kaksi-
suuntainen oppimisprosessi. Suunnittelussa ja toteut-
tamisessa on opettajilla keskeinen rooli. (Krokfors ym. 
2015; Rajala ym. 2010)

Merelle päin -hankkeessa testattiin muutaman table-
tin ja lasten omia kännyköiden mobiiliteknologian 
hyödyntämistä opetuksen yhtenä resurssina ja tukena. 
Laitteita käytettiin esimerkiksi dokumentoinnissa, tie-
donhaussa ja tiedon tuottamisessa. Hankkeen aikana 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettiin hieman ai-
empaa monipuolisemmin ja runsaammin. Oppilaiden 
omien laitteiden ei koettu häirinneen oppimistilanteita 
tai synnyttäneen eriarvoisuutta vaan ennemmin moti-
voineen työskentelyyn. Omien laitteiden käyttö ei kui-
tenkaan ollut ongelmatonta, vaan esimerkiksi laitteiden 
moninaisuus tuotti teknisiä vaikeuksia.

Saaristossa saaristoisäntä oppaana.
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Polku merelle päin

Hankkeessa kehitelty kulttuuri- ja ympäristökasva-
tuksen Polku merelle päin -toimintamalli kannustaa 
hyödyntämään koulun lähiympäristöä ja lähivettä sekä 
suunnittelemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, 
joissa tutkitaan, ihmetellään ja opitaan erilaisissa ym-
päristöissä. Vesistöt ja meri on Raumalla keskeinen op-
pimisympäristö. Niiden rinnalla tutkitaan myös muuta 
luonnonympäristöä sekä rakennettua ja kulttuuriympä-
ristöä. Toimintamalli on sovellettavissa niin vesistöjen, 
metsien kuin peltojenkin keskelle, pohjanmaan lakeuk-
sille ja pohjoisen tunturipitäjiin. Olennaista hahmottaa 
on paikan oma identiteetti ja huomioida se työskente-
lyssä ja oppimisympäristöjen valinnassa.

Polku merelle päin -toimintamallissa tutkitaan al-
kuopetusluokilla lähiympäristöä ja siitä suunnataan 
etäämmäs. Alakoulun ylimmillä luokilla opiskel-
laan Rauman saaristossa. Tavoite on, että jokainen 
raumalainen koululainen tutustuisi alakoulun aika-
na eri oppiaineiden sisältöihin sekä mantereella että 
saaristossa. Rauman koulujen käyttämässä Peda.net-
oppimisympäristössä on materiaalia toimintamal-
lin toteuttamisen tueksi. Polku merelle päin etenee 
luokka-asteittain.

Eväitä oppimiseen

Oppilaat kirjoittivat päiväkirjamerkintöjä hankkeen 
kuluessa retkiltä ja erilaisista oppimistilanteista. Lasten 
päiväkirjateksteissä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti 
missä on oltu, millä on menty, milloin ja kenen kans-
sa. Merkintöjä on runsaasti myös siitä, mitä on nähty, 
kuultu, tutkittu, koettu ja syöty. Tekstin lomassa olevat 
lainaukset tekevät näkyväksi lasten ajatuksia oppimises-
ta erilaisissa ympäristöissä.

Oppilaat havainnoivat retkillä ympäristöä ja toimin-
taa tarkasti. Huomioita ympäröivästä miljööstä, luon-
nosta, omista ja toisten töistä tai löydetyistä aarteista 
oli kirjattu runsaasti. Oppiminen tapahtui eri aistein, 
kerrottujen tarinoiden, omakohtaisen kokemuksen ja 
omien tai yhteisten oivallusten kautta. Aistit vaikutti-
vat olleen retkillä herkkinä ja aistikokemuksista myös 
kirjoitettiin.

”Silloin menin leirin lähellä olevan kallion luo ja kiedoin 
heinätupsut ympärilleni. Ne tuntuivat karheilta.”

Nurmeksen retkellä oppilaat tutkivat vettä ja tekivät eri 
aistein mielenkiintoisia huomioita.

Vesi haisi: ”mudalta ja oli kellanvihreää”, ”mädältä 
kalalta”, ”mädäntyneelle kananmunalle”.

Kaikki eläimiin liittyvä, niin ötökät kuin kaikenkarvai-
set lemmikit, kiinnosti.

”Opettaja otti Hugo-koiran mukaan. Löysin siltä punkin. 
Lähdimme veneellä kohti Nurmesta. Vesibussin sisällä oli 
pari hämähäkkiä!”

”Vesibussin sisällä oli hauska, ehkä jopa hiukan jännittä-
väkin tunnelma, sillä yläpuolellani roikkui hämähäkki.”

”Raijalla oli iso Ranskan lupparotuinen kani, joka oli 
ihan kuin pehmolelu.”

Etsivä löytää. Retkillä löytyi monenlaista. Löydöksiä 
kerättiin, ihmeteltiin, kuvattiin ja niillä taiteiltiin. 
Käärmeennahat, uistimet, eläinten luut ja muut ran-
noilta, kivenkoloista tai pientareelta löydetyt aarteet 
jäivät mieleen ja ne mainittiin päiväkirjoissa.

”Lahja löysi ison kahdeksan koukkuisen uistimen. Eetu 
taas käärmeen nahkaa ja Jori löysi keltaisen kortin.”Veden happamuutta tutkittiin merivedestä ja lammikosta.
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”Teimme kalan ääriviivat kais-
lasta, suomut lehdistä, silmän 
pähkinänkuoresta, jonka löy-
simme maasta, ja suun pienes-
tä kepistä.”

”Hyppelin rannassa kivien 
päällä.” Ylipäätään toimin-
ta ja aktiivinen osallistumi-
nen siihen oli oppilaille mer-
kityksellistä ja mieleenpai-
nuvaa. Veneretkellä parasta 
oli se, että pääsi itse ohjaa-
maan venettä, taidenäyttelys-
sä ilahdutti oman työn löyty-
minen näyttelystä ja nuotiol-
la eväsmakkaran paistaminen 
”Sitten grillattiin makkaraa.”. 
Syöminen, eväshetket ja eväät 
kirjattiin tarkkaan lähes poikkeuksetta päiväkirjaan.

”Bonk-museosta menimme kävellen Sualaspuariin syö-
mään. Siellä oli spagettia ja jauhelihakastiketta ruoaksi, 
sekä kolme eri salaattia. Paikassa ei haissut kovin hyväl-
tä, mutta kyllä siihenkin sitten tottui. Ruuan lisäksi siellä 
oli todella hyvää leipää, jota ainakin melkein kaikki söi-
vät. Jälkiruuaksi oli oudon makuista marjakiisseliä. Kun 
olimme syöneet, niin menimme bussiin.”

”Sen jälkeen menimme syömään eväitä. Otin mukaan 
evääksi: viinirypäleitä, omenan ja välipalapatukan, ja 
sain koululta leivän, ja pillimehun.”

Lasten päiväkirjojen perusteella tie oppimisen iloon käy 
vatsan kautta. On olennaista pohtia, mitä eväitä pilli-
mehun, sämpylän ja grillimakkaran lisäksi tilanne- ja 
paikkasidonnaisissa oppimistilanteissa tarjotaan, ja mi-
ten, missä ja kenen kanssa niitä maistellaan. 

Miltä vesi haisee? Onko se kirkasta vai sameaa?

Evästauko nuotiopaikalla.
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1. lk. Lähivesi tutuksi

Ensimmäisellä luokalla tutustutaan paitsi kouluun, sen 
pihaan ja lähiympäristöön, tehdään tutustumisretki myös 
koulun lähiveteen:

 6 Harjoitellaan turvallista liikkumista koulun alueen 
ulkopuolella ja vesistön rannalla

 6 Tutustutaan lähiveden luontoon leikinomaisesti ja 
luontoliikunnan menetelmin

 6 Harjoitellaan havaintojen dokumentointia – kuvataan 
tai piirretään jokin tuttu tai kasvi.

2. lk. Koulun lähiympäristö hahmottuu

Tehdään retki koulun lähiveden ympäristöön:

 6 Tarkastellaan miten koulun ja lähiveden ympäristössä 
näkyy ihmisen käden jälki, onko lähellä rakennettua 
ympäristöä, jos on, miten, milloin ja miksi se on rakentu-
nut ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja lähiveteen

 6 Tutkitaan karttoja koulun lähialueesta ja lähivedestä, 
harjoitellaan kartan piirtämistä rajatusta alueesta, har-
joitellaan yleisimpien kasvien ja eliöiden tunnistamista 
moniaistisesti: mitä näet – tuntomerkkejä? Mitä kuulet, 
haistat, tunnet sormenpäissä? Tunnistatko – mistä löy-
dät apua tunnistamiseen? Tallennetaan havaintoja valo-
kuvaten, äänittäen tai piirtäen.

3. lk. Ennen ja nyt

Tutkitaan ympäröivää kulttuuriympäristöä ja tehdään retki 
Vanhaan Raumaan ja Kanalin rannalle, teemaan sopii myös 
Kirsin taloon tai Rauman taidemuseoon tutustuminen:

Miten merellisyys näkyy Vanhassa Raumassa? Miten lähivesi 
on yhteydessä mereen? Entä kanaali? Ovatko lähivesi ja 
kanaali yhteydessä toisiinsa?

 6 Tutustutaan Vanhan Rauman julkisiin teoksiin, kuten 
Uneksija ja Kolme Sulotarta –veistoksiin: Mitä näet? 
Kuulet? Mitä siinä tapahtuu? Miksi? Mitä taiteilija on 
halunnut ehkä kertoa? Mitä itse tekisit, jos olisit yksi 
lisäosa teosta? Jne.

Vanhaan Raumaan ja teoksiin on hyvä tutustua jo ennen 
retkeä verkkomateriaalien ja kuvien avulla. Esimerkiksi 
julkisista teoksista ja Raumalle sijoittuvasta taiteesta 
löytyy tietoa julkisten veistosten ja paikka paikan päälle 
-verkkomateriaalien avulla. Materiaaleista voidaan etsiä myös 
koulun lähiympäristöstä löytyviä taideteoksia ja tehdä retkiä 
niiden pariin tai teoksissa esiintyville paikoille.

4. lk. Minä osaan! Tiedän oikeuteni ja 
velvollisuuteni – ja osaan toimia

Harjoitellaan arjen turvataitoja. Miten liikutaan turvallisesti 
maissa ja merillä, miten toimitaan hätätilanteissa. 

Harjoitellaan jokamiehen oikeuksia käytännössä. 
Lähiympäristön erilaisten ympäristöjen merkitystä 
havainnoidaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Yhteistyö alan 
asiantuntijatahon kanssa ja vierailukäynti, asiantuntijavierailu 
tai yhteistyöprojekti, jossa vahvistetaan näitä taitoja.

Lähiveden ja oman koulun lähiympäristössä kiinnitetään 
huomiota ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. Mietitään, miten voidaan osallistua 
omassa lähiympäristössä turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
vahvistamiseen (yhteistyö paikallisten järjestöjen ja 
toimijoiden sekä vanhempien kanssa) ja mahdollisuuksien 
mukaan toteutetaan siihen liittyvä yhteistyöprojekti.

5. lk. Meri kertoo

Retkeillään meren rantaan ja merimuseoon. Lukuvuoden 
aikana tutkitaan vettä ja lintuja, vahvistetaan veneilytaitoja 
sekä kurkistetaan merenkäynnin historiaan. Sopivia 
merenrantakohteita ovat esimerkiksi Pölläkari tai Unajan 
lintutorni. 

 6 Merenrantaretkellä tehdään vesitutkimuksia ja harjoitel-
laan lintujen tunnistamista. 

 6 Koululla tutustutaan veneilytaitoihin ja navigoin-
nin perusteisiin ja niitä syvennetään Merimuseon 
simulaattorissa 

 6 Merimuseolla tutustutaan merenkäynnin historiaan ja 
siihen, miten merenalaista maailmaa voidaan tutkia. 

 6 Oppilaat suunnittelevat oman vaikuttamisprojektinsa 
ranta- ja museoretken pohjalta; mitä halutaan tutkia ja 
miten omalla tutkimuksella olisi mahdollista vaikuttaa 
johonkin tällä hetkellä tärkeään asiaan, kuten meriveden 
tilaan, veneilytaitoihin tms. 

6. lk. Meriretki – ihmisen ja meren 
yhteiselo 

Lopuksi irrotetaan köydet ja irrottaudutaan rannasta. 
Kuudennella luokalla retkeillään saaristoon, esimerkiksi 
Kylmäpihlajaan tai Kuuskajaskariin. Ennen retkiä tutustutaan 
merikarttaan, säätilaan yms. Meriretkellä tutkitaan muun 
muassa: 

 6 Meren tilaa (vesitutkimuksia) 

 6 Saariston kasveja (digikasvio) ja lintuja 

 6 Merenkäynnin ja majakan historiaa 

Lisäksi tarkkaillaan, miten ihmisen jälkiä saaristossa, mikä on 
ihmisen ja luonnon suhde karuilla saarilla: 

 6 Havaintojen tekoa kuvaten ja havaintojen työstämistä 
ympäristötaideteoksiksi 

Ennen retkeä on mahdollista tutustua saaristoon 
verkkosivustojen ja niistä löytyvien sovellusten ja web-
kameroiden avulla.
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Rauman malli yhdistää koulu
uudistuksen ja vesiensuojelun

VESA LAKANIEMI
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Rauman kaupunki
E-mail: vesa.lakaniemi@rauma.fi

Koulun uudistaminen lähti Raumalla liikkeelle paikallisen 
ideanikkarin Raimo Vahannon aloitteesta ottaa koulut 
mukaan valtakunnalliseen Meremme tähden-projektiin. 
Yhteistyökumppaneiksi tulivat myös kauppakamari, yrityk-
set ja muut toimijat. Mukaan tuli myös yrittäjyyskasvatusta.

Ympäristön tutkiminen on 
ollut aina luonnollinen osa 
koulujen ympäristöopin ja 
biologian opetusta. Toimin-

nassa ovat olleet mukana mm. luonnon 
ja ympäristön suojelu, ympäristön luku-
taito, ympäristöystävällisen toiminnan 
harjoitteleminen, luonnon monimuo-
toisuuden merkitys sekä jokamiehen oi-
keudet ja velvollisuudet.

Uutta toimintamallia suunnitellessam-
me pohdimme aluksi, miten koulut oli-
vat aiemmin toimineet ympäristökasva-
tuksen osa-alueella. Erityisesti tarkas-
telimme ”live-tilanteita” eli toimintaa 
luonnossa. Ensimmäinen suunnittelu-
palaveri pidettiin keväällä 2014 ja siitä 
lähti kokonaisuus muotoutumaan.

Kaikki lähti 
opetussuunnitelmasta

Koulun toimintaa ohjaa opetussuun-
nitelma ja siitä nytkin aloitettiin. 
Ympäristökasvatus on tärkeässä roolis-
sa peruskoulun opetussuunnitelmas-
sa ja sitä painotimme miettiessämme 
Koulujemme lähivedet -kokonaisuut-
ta. Päädyimme siihen, että ympäris-
töä, hyvinvointia ja kestävää tulevai-
suutta käsittelevän aihekokonaisuu-
den päämääränä on lisätä oppilaan 

valmiuksia ja motivaatiota toimia ym-
päristön ja ihmisen hyvinvoinnin puo-
lesta. Perusopetuksen tavoitteena on 
kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään 
elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 
Koulun tulee opettaa tulevaisuusajatte-
lua ja tulevaisuuden rakentamista eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

Opetussuunnitelman ainekohtaisten 
kokonaisuuksien perusteella lähivesien 
tutkiminen päätettiin suunnata perus-
opetuksen vuosiluokille viisi ja seitse-
män, mutta koulut voisivat ottaa mu-
kaan muidenkin luokkien oppilaita.

Viidennen luokan ympäristötiedon 
opetussuunnitelman tavoitteena on 
muun muassa se, että oppilas osaa kä-
sitellä ekologisesti kestävän kehityksen 
sekä luonnon monimuotoisuuden säily-
misen ja ympäristösuojelun merkitystä. 
Hänen tulee tehdä myös pienimuotoisia 
tutkimuksia oman elinympäristönsä ti-
lasta ja kertoa esimerkkejä kotiseutunsa 
luonnonympäristön muuttumisesta se-
kä pystyä antamaan esimerkkejä siitä, 
millä tavalla voi itse toimia kestävän ke-
hityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevai-
suudesta, maastoretket ja tunnit luonnon 
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monimuotoisuuden ymmärtämiseksi, jokamiehen oi-
keudet ja velvollisuudet luonnossa liikuttaessa ja kierrä-
tyksen periaatteet käytäntöön omassa elämässä – Kaikki 
ne ovat keskeisiä opetussuunnitelman tavoitteita.

Seitsemänsien luokkien biologian opetuksen tulee 
perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan 
luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoittee-
na on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tut-
kia luontoa sekä hyödyntää biologisen tiedon haussa 
myös tietojärjestelmiä.

Kokonaisuus muotoutuu

Suunnittelutiimi päätyi toimintamalliin, jossa 
jokainen koulu valitsee oman lähiveden mahdolli-
simman läheltä koulua ja tekee vähintään kolme tut-
kimusretkeä lukuvuoden aikana sekä tutkimusohjees-
sa määritellyt tutkimukset, jotka julkaistaan koulu-
jen käytössä olevassa Peda.net –oppimisympäristössä 
(https://peda.net/rauma/kl).

Tutkimustoimenpiteet ovat pääasiassa sellaisia, joita jo-
kainen voi tehdä myöhemmin koulutyön ulkopuolella. 
Periaate on siis ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana tai-
taa”. Samalla hanke sai nimen ”Koulujemme lähivedet” 
ja tavoitteeksi asetimme selkeän yhteisen toimintamal-
lin kouluille ympäristökasvatuksen opetukseen. Turun 
yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos ja paikalli-
set yksityiset peruskoulut ovat olleet toiminnassa mu-
kana innolla koko ajan.

Yritykset mukana alusta asti

Rauman Kauppakamari oli mukana suunnittelemassa 
ja käynnistämässä toimintamallin käyttöönottoa. 
Kauppakamarin ympäristöjaoston kautta koulut sai-
vat lahjoituksena käyttöönsä usb -mikro- ja endo-
skoopit, joita hyödynnetään aktiivisesti opetuksessa. 
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan peruskouluissa yleensä 
ns. läpäisyperiaatteella; asiat opetetaan usean oppiai-
neen kautta. Käytännössä kunkin oppiaineen opetta-
ja pohtii, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa 
hänen aineessaan.

Paras lopputulos saadaan aikaan projekteissa, joissa 
ovat osallisena useat oppiaineet ja niiden yrittäjyyskas-
vatus. Tällä tavoin toimittuna oppilailla on mahdolli-
suus käyttää yhdessä aineessa opittuja tietoja ja taitoja 

useassa aineessa. Edellä mainittua toimintamallia on to-
teutettu koulujemme lähivedet toiminnassa.

Suomen ympäristökeskus mukaan

Hyvä hanke kehittyy ja muotoutuu koko ajan ja niin 
myös koulujen lähivedet. Suomen ympäristökeskus on 
ollut mukana pian 5-vuotiaassa Meremme tähden-tee-
massa koko ajan ja kesällä ympäristökeskuksen ohjel-
majohtaja Juhani Kettunen toi Koulujemme lähivedet- 
hankkeeseen mukaan uusia kokonaisuuksia: Seppo-
opetuspelialusta koulujen käyttöön ja tavoitteena on 
saada koulujen keräämää tietoa lähivesistä Järviwikiin.

Vireillä on edelleen useita kehityshankehakemuksia, 
joita esitellään mm. huhtikuun lopulla järjestettäväl-
lä koulujen toimintaviikolla. Nämä ovat mielenkiin-
toisia uusia avauksia kaikille toimijoille, ympäristöalan 
ammattilaiset tekevät yhteistyötä perusopetuksen op-
pilaiden ja opettajien kanssa. Koulujemme lähivedet 
toimintamalli on saanut kouluilta ja yhteistyökumppa-
neilla erittäin positiivisen vastaanoton. Tämä on todel-
lista laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä. 

Oppilaiden ajatuksia
”Vesiensuojelu on minusta tärkeätä, koska sitä voi 
käyttää moneen eri juttuun.” Mikael Jokinen, 6.lk

”On ollut tosi kivaa olla mukana lähivesiprojek-
tissa, koska oli tosi mielenkiintoista tutkia pienen 
pieniä vesieliöitä ja siivota kanaalia ja auttaa sillä 
ehkä vähän veden eliöitä.” Thomas Braatz, 6.lk

”Minun mielestä on ollut tärkeää ja hauskaa ol-
la mukana ja tiedän kuinka paljon vesiä saastu-
tetaan koska pyöränikin on heitetty kanaaliin.” 
Eppu Salmela, 5.lk

”On ollut mielenkiintoista olla mukana lähivesi-
projektissa ja siivota kanaalia.” Eemeli Laine, 5.lk

”Lähivesiä on ollut kiva tutkia ja siivota. Lähivesien 
siisteys on todella tärkeää. Olemme piirtäneet ku-
viksessa ja lähivesiprojektissa on tutkittu mikro-
skoopilla vettä.” Eemil Kivelä, 6.lk

”On ollut tosi kivaa kun ollaan putsattu kanaalia. 
Raumanjoessa on noussut taimenia ja muissa pai-
koissa myös.” Tuomas Viljanen 5.lk
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Kävimme ensimmäisen kerran Kaljasjärvellä 
tekemässä lähivesitutkimuksia 22.10.2014. 
Silloin oli mukana viimevuoden kuudes-
luokkalaiset, jotka ovat jo seitsemännellä 

luokalla ja viimevuoden vitosluokkalaiset ovat nyt kuu-
dennella luokalla. Ilma oli silloin paljon kylmempi kuin 
nyt. Talvitutkimuksia me emme viime talvena tehneet, 
koska jäät olivat järvellä tosi huonot, ja loppukevään 
käynti jäi myös pois opettajamme sairausloman vuoksi.

Tänä lukuvuonna otimme Kaljasjärvestä näytteitä 
24.9.2015. Menimme kunnan rantasaunalle polku-
pyörillä. Eräs viidennen luokan poika hyytyi heti alus-
sa, jouduimme odottamaan häntä vähän väliä mikä är-
sytti meitä. Mutta perille pääsimme kuitenkin onnel-

lisesti, koululta matkaa rantasaunalle on noin 2,8 km. 
Opettaja toi autolla tarvittavat välineet.

Tutkimme tutulla rantasaunan terassilla vesinäytteitä. 
Rantaveden lämpötila oli mittauspäivänä 14,8 astetta 
celsiusta. Veden pH-arvoksi arvioimme 5–6, ehkäpä 
lähempänä viittä. Secchi-levyn avulla Niklas arvioi (vä-
hän uhkarohkeasti hyppylaudalta) näkösyvyyden noin 
2,5–3 metriksi. Tarkkaa näkösyvyyttä emme saaneet, 
koska levy osui pohjaan kahden metrin syvyydessä, ja 
siitä se näkyi vielä melko selvästi. Arvioimme myös ve-
den vaahtoavuutta, hajua, väriä ja sameutta. Keräsimme 
myös planktonnäytteitä planktonhaavilla, ja niitä tut-
kimme koululla tarkemmin. Ope sai kuviakin petrimal-
jassa vipeltävistä ötököistä usb-mikroskoopilla! Happea 

Lähivesitutkimuksia 
Kodisjoen Kaljasjärvellä
KODISJOEN KOULUN 5-6 LK. OPPILAAT JA OPE ARTIKKELIN KUVAT: HANNU YLI-KAUHALUOMA

Plankton-näytteenotto.
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kuluttavan aineksen määrää emme onnistuneet arvioi-
maan, koska ope pisti metyliinisiniliuosta varmaan lii-
kaa. Mahtoiko liuoskaan ollut oikeata, se oli jotain iho-
lääkettä infektioiden hoitoon.

Opettaja lupasi, että jos vaan kunnon jäät tulevat 
Kaljasjärvelle, menemme sinne kevättalvella luokan 
kanssa pilkille. Viime talvena se ei onnistunut. Teemme 
samalla sitten mittauksia uudelleen ja kokeilemme en-
doskooppia. Voimme nähdä sillä jään alle!

Koulussa tutkimme myös järviwikiä. Pojat laskivat ra-
kennusten määrää Kaljasjärven rannoilta. Kansalaisen 
karttapaikan perusteella mökkejä ja muita rakennuk-
sia on rannoilla noin 180. Se on tosi paljon. Eetu laski 
vielä laskujoen eli Kaljasjoen pituudeksi noin 19 km 
retkikartta.fi mittaustyökalun avulla. Kaljasjoki laskee 
Selkämereen Hanhisten ja Rihtniemen väliseen sal-
meen. Ope vähän lupasi, että voisimme joskus käydä 
siellä ja vaikka tutkia joen vettäkin ja verrata tuloksia.

Tutkimusretki järvelle oli ihan mukava ja opimme mie-
lenkiintoisia asioita. Open mielestä hienoin havainto 
oli järvellä kalasteleva kuikka, koska se on muutenkin 
hurahtanut lintuihin. Me nähtiin rantakalliolla myös 
sammakko ja muutama heinäsirkka. Kesällä melkein 
kaikki koulumme oppilaat käyvät järvellä uimassa, ja 
meidän koulun vanhempainyhdistys huolehtii ranta-
saunan lämmityksestä. Emme kyllä ainakaan juo järven 
vettä, kun näimme mitä pikku ötököitä siellä ui. Kesällä 
niitä on vielä varmasti enemmän. 

Näkösyvyyden mittaus Secchi-levyllä.

Planktonnäytteiden analysointia 
mikroskoopilla. Pikku kuvassa ötökkä 

mikroskoopin suurentamana.
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Raumalaisen Karin koulun pienluokat 4.-6. 
innostuivat lähivesiprojektista opettajiensa  
Johanna Kaisjoki-Suhosen ja Pertti Laakson 
kanssa syksyllä 2014. Koko joukko pääsi siivoa-

maan aivan koulun vieressä virtaavaa kanaalia. Konkreetti-
set siivoustoimet eivät yleensä oppilaita saa innostumaan, 
mutta toiminnallisuus veikin mukanaan ja hyvänteossa 
vierähti puolipäivää kevyesti. Tästä lähti lähivesiprojekti 
lennokkaasti liikkeelle ja innostuksen tiellä ollaan edelleen.

Noin neljä kilometriä pitkä ja pari metriä leveä Raumanjoki 
virtaa syvän uoman pohjalla halki Vanhan Rauman poh-
joisosan ja alitettuaan Nortamonkadun se jatkaa Rauman 
Ganalina kohti Selkämerta. Oppilaat kiinnostuivat lähi-
vedestä kokonaan uudella tavalla, kun opettaja vei hei-
dät tarkkailemaan meritaimenen nousua sekä seuraamaan 

taimenen koekalastusta sähköllä. Joen ja kanaalin elämää 
seurattiin eri tavoin vuodenaikojen mukaan koko luku-
vuoden ajan. Sen puhtauteen ja toimintaan oli itse päästy 
vaikuttamaan, joten joelle oli aina kiinnostava päästä tutki-
musretkelle, varsinkin oppitunnin aikana. Jokiveden tut-
kimista jatkettiin myös luokissa aistinvaraisesti ja lisäksi lä-
hivesiprojektin kautta saaduilla mikroskooppityökaluilla.

Keväällä 2015 lähivesiprojekti yhdisti oppilaat ja brit-
titaiteilija Irene Roganin. Raumalle Nottinghamista 
matkannut Raumars-taiteilijavieras veti toiminnallista 
vesiprojektipajaa niin Petäjäksen hiekkarannalla kuin 
tutun kanaalimme liepeilläkin. Tuloksena oli paitsi 
maataideteoksia molemmilla rannoilla, myös yhteis-
toiminnallista oppimista päiväkausia raittiissa kevät-
ilmassa. Kukaan ei tiettävästi kaivannut välitunteja tai 

Karin koulun lähivesiprojekti

Kanaalia siivoamassa syksyllä 2014.

ARTIKKELIN KUVAT: JOHANNA KAISJOKI-SUHONEN
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Pojat tutkimassa vesinäytettä luokassa mikroskoopin avulla.

pulpetteja. Vesinäytteiden ottaminen ja niiden tutkimi-
nen mikroskoopilla omassa luokassa hetkeä myöhem-
min oli jännittävää puuhaa. Korennon toukat ja muut 
huimat otukset tuntuivat näytölle suurennettuina tie-
teiselokuvien hirviöiltä, ja eräiden lajien kohdalla meni 
opettajallakin sormi suuhun. Nykytekniikka otettiin 
avuksi ja yhteys Etelä-Tapiolan lukion BG-luokkaan 
tutulle opettajalle auttoi lajituntemuksessa.

Lisäintoa projektiin saatiin 2015 syksyllä, kun koulun 
uudet mobiililaitteet antoivat mahdollisuuden lähive-
siprojektin käsittelemiseen monilla uusilla toimintata-
voilla. Muun muassa opettajille suunniteltu pelillinen 
oppimistyökalu Seppo.io sekä verkostoitumistyökalu 
Peda.net ovat lähivesiprojektin myötä saaneet uutta ja 
monipuolisempaa näkökulmaa niin opettamiseen kuin 
oppimiseen. Viimeisimpänä tempauksena lähivesipro-
jektiin osallistuvat opettajat tutustuttivat koko koulun 
opetushenkilökunnan seppo-pelin saloihin pelialustalle 
luomansa aarteenetsintä-pelin kautta, jossa oman koulun 
sisällä etsittiin ryhmissä aarteita ja suoritettiin erilaisia 
tehtäviä. Pelillisyyden ja yhteistoiminnallisuuden kaut-
ta tapahtuva oppiminen oli kaikkien mieleen, ja koulun 
opettajat ja ohjaajat ovat nyt valmiit siirtämään tablettien 
käytön luontevaksi osaksi koulun arkipäivää. 
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Raumalaisessa Malmin koulussa lähivedet-
projektiin lähdettiin mukaan keväällä 2015. 
Hanke soveltuu hyvin erityiskoulun toimin-
tamalliin ja osaksi ympäristökasvatusta, kos-

ka opiskelu erityiskoulussa on mahdollisimman käytän-
nönläheistä. Opiskelu toteutetaan oppiainerajat ylittä-
vinä laajempina kokonaisuuksina, joissa tarvitaan sekä 
luonnontieteiden perusteiden ymmärtämistä että päi-
vittäisiä taitoja.

Erityiskoulun toiminta-ajatuksessa keskeistä on se, että 
oppilaat voivat opiskella omalla tasollaan niin oppiai-

nejakoisen kuin toiminta-alueittaisen opetussuunnitel-
man mukaisesti. Koska liikumme projektin merkeissä 
paljon koulumme lähiympäristössä, oppilaille tulevat 
tutuiksi niin Rauman kadut kuin liikenneturvallisuus-
kin. Kuvassa 1 Malmin koulun E-luokan oppilaat ovat 
ylittämässä Pyynpäänkatua.

Malmin koulun oppilaat tutkivat projektissa lähinnä 
Syväraumanlahden vettä sekä tarkkailevat alueen eliös-
töä. Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja 
mahdollistaakin kaikille oppilaille osallistumisen mah-
dollisuuden ja oppimisen ilon.

Koulujemme lähivedet projekti 
erityiskoulussa  
– osa laajempaa oppimiskokonaisuutta

Kuva 1. Matkalla tutkimaan.

ARTIKKELIN KUVAT: JARI HAUTANIEMI
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Kuvassa 2 Isa Tyykilä mittaa veden lämpötilaa 
marraskuun alkupuolella ja sinisorsat bongasimme 
samalla retkellä.

Lähivesi –projekti tuo käytännönläheisyyttä erityis-
koulun arkeen myös muidenkin oppiaineiden opis-
kelussa. Projekti pystytään helposti yhdistämään 
mm. äidinkielen opiskeluun. Kuvassa 5 Santeri 
Savolainen lukee tienviittaa ja ohjaa E-luokan oppi-
laat oikeaa reittiä takaisin koululle. Kuvassa 6 Santeri 
puolestaan hakee tietoa internetistä.

Myös matematiikan taitoja harjoitellaan projektin mer-
keissä. Lämpötilat analysoidaan retken päätteeksi ja 
lämpötilan mittaamisen yhteydessä voidaan harjoitella 
niin lämpömittarin lukemista kuin yhteen- ja vähennys-
laskuakin. Kuvassa 7 on itsetehty lämpömittari. 

Kestävällä kehityksellä on nykymaailmassa suuri mer-
kitys. Näin jätevesiäkään ei ole unohdettu projektissa. 
Veden kiertokululla on keskeinen merkitys ekosystee-
missä ja se on huomioitu myös Malmin koulun arjessa. 

Kuva 7. 
Pikkukuva: +8 ° C täälläkin.

Kuva 4. Sinisorsia Syväraumanlahdella.

Kuva 5. Oikealla tiellä.

Kuva 6. Tietoa hakemassa.

Kuva 2. Vettä mittaamassa. Kuva 3. Pikkukuva: +8 °C

Kuva 7.
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Uudessa perusopetuksen opetussuunnitel-
massa painotetaan oppimista erilaisissa 
fyysisissä oppimisympäristöissä. Oppilaat 
lähetetään tutkimaan ilmiöitä niiden au-

tenttisessa ympäristössä. Samaan aikaan opettajia kan-
nustetaan hyödyntämään uuden teknologian mahdol-
lisuuksia opetuksessa. Mobiiliteknologiaa hyödyntä-
mällä oppiminen voi mennä kirjaimellisesti metsään. 
SYKE on vahvasti omalla panoksellaan luomassa uutta 
innovatiivista kouluyhteistyötä.

Uudet oppimisympäristöt ja moderni teknologia mah-
dollistavat uudenlaisen pedagogiikan. Peli ja pelillisyys 
ovat innostavia välineitä, joilla oppimista voidaan tu-
kea. Pelejä voidaan käyttää oppimisessa sekä uusien 
asioiden opiskeluun että motivaation synnyttämiseen. 
Ennen kaikkea pelit tekevät oppimisesta innostavaa ja 
hauskaa.

Pelien tausta-ajatuksena on muuttaa autenttinen ym-
päristö pelikentäksi. Ei tuodakaan peliä luokkaan, 
vaan viedään luokka ulos peliin! Kun peliin yhdis-
tetään yhdessä tekeminen ja fyysinen liikkuminen, 
oppimisesta tulee vahvasti yhteisöllistä. Sovellus vä-
littää pelaajien tuotokset opettajalle, joka johtaa pe-
liä omalta tietokoneeltaan. Joukkueet saavat reaali-
aikaisen palautteen ja pisteet omalle mobiililaitteel-
leen. Peli on vahvasti vuorovaikutteista.

Arkiympäristössä tapahtuva pelaaminen sopii eri-
tyisen hyvin monitieteellisen oppimisen välineek-
si. Ilmiöt, joita opiskellaan, voivat olla makrotason 
asioita, mutta pelin avulla niitä tutkitaan mikro tason 
tarinoina. Fysikaaliset ilmiöt saavat aidossa konteks-
tissa uusia ulottuvuuksia, kun niihin sekoittuu bio-
logiaa, geometriaa, kaupunkisuunnittelua, hajuja, 
ääniä, elämää. Mobiililaitteiden avulla voidaan tutkia 
ja dokumentoida ympäristön ilmiöitä.

Tilannesidonnaisuus tekee oppimisesta syvällistä ja  
kokemuksellista. Pelaajille pitää antaa tilaa oivaltaa,  
aiheen liian tarkka rajaus supistaa pelaajien luovuutta.  
Peli on parhaimmillaan, kun pelaajat toimivat vapaasti, 
mutta ohjatusti. 

Lisätietoja: www.seppo.io

Muistatko tuon käskyn omilta kouluajoiltasi?  
Aika monelle meistä otsikon kehotus saattaa  
herättää ei-niin-mieluisia muistoja.  
Nykypäivän koulussa kehotuksella  
on toisenlainen merkitys.

Ulos luokasta!

Suomen ympäristökeskus ja Lentävä Liitutaulu Oy 
ovat yhdessä luomassa uudenlaista osallistavaa pedago-
giikkaa, joka tukee lasten ja nuorten oman ympäristön 
tutki mista ja havainnointia. SYKE-peleissä lasten kerää-
mät ympäristöhavainnot tulevat laatukontrollin jälkeen 
osaksi valtakunnallisia seuranta-aineistoja. Oppilaat teke-
vät ympä ristöhavaintoja, jotka saa lähes reaaliaikaisina käyt-
töön valtakunnallisesta Järvi&Meriwikistä. Koulut puoles-
taan saavat käyttöönsä ympäristökeskuksen tietokannat ja 
sovellukset, joita ne voivat käyttää omassa työssään.

Oppitunnilla tehtävät ratkaistaan rasteilla.

RIKU ALKIO
Toimitusjohtaja,  
Lentävä Liitutaulu Oy
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Puunjalostusteollisuuden 
jätevesien systemaattinen 
puhdistus alkoi 1970-lu-
vun alussa mekaani-

sen puhdistuksen käyttöönotolla. 
1980-luvun puolivälissä puhdis-
tusta tehostettiin biologisilla pro-
sesseilla. Kun samaan aikaan kehi-
tettiin myös tuotantoprosesseja, oli 
kehitys ympäristön kannalta myön-
teinen ainakin neljällä tavalla. En-
siksikin, tuotannon kasvusta huo-
limatta tuotannossa syntyvä jäte-
vesien määrä väheni merkittävästi. 
Toiseksi, jätevesikuormitus aleni se-
kin kaikkien kuormittavien kompo-
nenttien osalta. Kolmanneksi, ym-
päristöinvestoinnit maksoivat mo-

nissa tapauksissa itsensä takaisin 
säästyneinä raaka-aine ja energia-
kustannuksina. Neljänneksi, alan 
koneita ja laitteita valmistava teol-
lisuus kehittyi valtavasti ja on huip-
puluokkaa maailmalla.

Jätevesikuormituksen aleneminen 
on jatkunut myös vuoden 2014 jäl-
keen ja tulee jatkumaan myös tulevai-
suudessa. Vuosien 2011 ja 2020 väli-
senä aikana tavoitteena on vähentää 
kemiallista hapenkulutusta (COD) 
10 prosenttia tuotantotonnia koh-
ti. Yritys, jossa itse toimin, pitää re-
ferenssinä vuotta 2008 ja on asetta-
nut tavoitteeksi vesimäärän pienen-
tämisen 15 prosentilla ja orgaanisen 

Ympäristötyö säästää ja 
tuo kilpailuetua

Nykyaikaiselle metsäteollisuudelle hyvin hoidettu  
ympäristö merkitsee raaka-aineiden säästöä ja kilpai-
luetua globaaleilla markkinoilla. Puun jalos tus teol li-
suuden ympäristönsuojelu alkoi jätevesien puhdistuk-
sella. Nyt tarkastellaan vettä, jätettä ja energiaa koko 
tuotantoketjussa. Päivän vaatimus on kiertotalous.

SEIJA VATKA

Diplomi-insinööri Seija Vatka 
on UPM-Kymmene Oyj:n 
Ympäristö- ja vastuullisuustiimiin 
vesiasioista vastaava päällikkö. 
Seijan työhistoria alkoi 40 
vuotta sitten Rauman tehtaiden 
kesäharjoittelijana.  
Lisätietoja: www.upm.com

Kuva 1. Sellu- ja paperitehtaiden 
suhteellinen tuotantomäärä ja vesis-

töpäästöt Suomessa vuosina 1992-
2014. Lähde: Metsäteollisuus ry.
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COD-kuorman alentamisen 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. Myös metsätalouden vesistöön koh-
distuvaa kiintoaines- ja ravinnekuormitusta on sitou-
duttu vähentämään.

Viimeksi vuonna 2015 Sellu- ja paperiteollisuudelle 
on määritelty parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT-
tekniikat), joita käyttäen päästöt halutaan pitää kurissa. 
Suomen tuotantolaitoksilla on käytössä parhaan käyt-
tökelpoisen tekniikan mukaiset laitteet ja päästötasot. 
Tehtaiden ympäristöluvissa on määrätty yleensä vielä 
BATpäästötasojakin tiukemmat luparajat.

Tarkastelussa koko tuotantoketju

Metsäteollisuus aloitti ympäristötyön tehtaiden jäte-
vesien puhdistuksesta. Nykyisin tarkastelussa on koko 
sellun- ja paperin valmistusketju. Kuva 2 esittää teol-
lisuuslaitoksen kannalta tärkeät vesiketjun osa-alueet. 
Sen mukaisesti veden käyttöä ja vesivarojen tilaa on tar-
kasteltava riippuvana kaikista tuotantoketjun vaiheista. 
Niitä tehtaan näkökulmasta ovat raaka-aineen hankin-
ta, laitoksen vedenkäyttö ja tuotantoprosessit ja laitok-
sen jätevesien käsittely. Koko prosessista riippuu, kuin-
ka ympäristötehokas laitos on ja mitkä ovat sen koko-
naisvaikutukset ympäristöön.

Päästöjen tarkkailun lisäksi viime 
vuosina toiminnanharjoittajat ovat 
kehittäneet kokonaisvaltaista ympä-
ristöasioiden hallintaa. Käyttöön on 
otettu ympäristöjärjestelmät ja va-
paaehtoinen, sidosryhmille suun-
nattu, ympäristöraportointi EMAS-
raportointi. Vapaaehtoinen EU ym-
päristömerkki ja EMAS ovat ulko-
puolisen todentajan osoitus siitä, että 
tietyn yrityksen toiminta on ympäris-
tönsuojelullisesti kestävällä pohjalla.

Viime aikoina useat järjestöt ovat 
kehittäneet omia menetelmiään vas-
tuullisen vedenkäytön mittareiksi. 

Kuva 2. Vesiketjun kaikki osa-alueet ovat tärkeitä.

Kuva 3. Suomen metsäteollisuuden jätemäärien kehitys. Lähde: Metsäteollisuus ry.
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Myös metsäteollisuusyrityk-
set ovat olleet mukana kehit-
tämässä tai testaamassa mainit-
tuja menetelmiä. Teollisuudelle 
tärkeää on pystyä osoittamaan, 
että tuotantolaitoksia ei esimer-
kiksi rakenneta alueelle, jon-
ka väestöllä on pula puhtaasta 
vedestä.

Metsäteollisuus 
on kiertotalouden 
edelläkävijä

Sellu- ja paperitehtaat ovat 
pyrkineet kiertojen sulkemi-
seen. Tehokkaalla kemikaali- ja 
vesikiertojen sulkemisella on-
kin ollut merkittävä taloudel-
linen ja ympäristönsuojelulli-
nen merkitys. Suomessa metsäteollisuuden hiilidioksi-
dipäästöt ovat vähentyneet kasvavan bioenergian osuu-
den ja energiatehokkuusinvestointien myötä noin 40 
prosenttia vuoden 1990 tasosta nykypäivään.

Materiaalien käytön tehokkuutta parantamalla Suomen 
metsäteollisuudesta kaatopaikalle joutuvat jätemäärät 
ovat pudonneet yhteen kymmenesosaan vuosien 1992–
2012 välisenä aikana (Kuva 3) ja samansuuntaisen ke-
hityksen voidaan olettaa jatkuvan myös lähivuosina.

Metsäteollisuus pyrkiikin käyttämään tarkasti hyödyk-
si arvokkaat raaka-aineet ja tutkii aktiivisesti mahdol-
lisuuksia tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Se 
kehittää edelleen teollisia symbiooseja, joissa yhden jä-
te on toisen raaka-aine. Tavoitteena on vähentää kaa-
topaikkajätteiden määrää 30 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä, vuoden 2011 tasosta.

Kuva 4 esittää tilannetta tyypillisestä teollisesta symbioosis-
ta. Sellu- ja paperitehtaan jätevesissä on paljon orgaanis-
ta ainetta, mutta vähän ravinteita. Yhdyskuntajätevesistä 
puolestaan yritetään poistaa ravinteita. Kun molemmat 
näistä jätevesistä johdetaan yhteiseen biologiseen puh-
distamoon, toimii puhdistamo hyvin. UPM:n Rauman 
tehtaalla on menestyksellisesti hyödynnetty juuri kuvatun 
kaltaista, eri lähteistä syntyvien jätevesien yhteiskäsitte-
lyä. Näin eri toimijoiden jätteet ja sivutuotteet täyden-
tävät toisiaan. Kierrätysravinteet korvaavat neitseelliset 

ravinteet. Raumalle tätä symbioosia täydennetään vielä 
niin, että jätevesien hukkalämpö hyödynnetään puhdis-
tamolietteen kuivauksessa ja liete hyödynnetään energi-
an ja kaukolämmön tuotannossa. Syntyvä tuhka hyödyn-
netään maanrakennuksena ja massan stabilointiaineena.

Perusasiat opitaan jo nuorena

Metsäteollisuus kouluttaa henkilökuntaansa toimi-
maan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Se 
tarkoittaa mm. jätteiden lajittelua, jätemäärän pienen-
tämistä, kierrättämistä, ympäristöhavaintojen tekoa, 
ennakoivaa riskikartoitusta ja oikeisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä mahdollisissa vahinkotilanteissa.

Esimerkiksi Raumalla teollisuus on tehnyt yhteistyötä 
myös paikallisten koulujen kanssa. Samalla opiskelijoil-
le on selvinnyt mihin biologian, kemian ja fysiikan tai-
toja työelämässä tarvitaan. Myös muilla paikkakunnilla 
ja eri tason oppilaitoksissa on teetetty useita opinnäyte-
töitä. Koulussa saavutettuja tietoja ja taitoja ovat monet 
päässeet testaamaan ja edelleen kehittämään kesätyöjak-
sojen puitteissa. Useat päättötyöntekijät ovat löytäneet 
metsäteollisuudesta tulevaisuuden työnantajansa.

Nykyiset koululaiset ovat tulevaisuuden työntekijöi-
tämme. Onkin erityisen tärkeää, että pystymme moti-
voimaan heitä käyttämään säästeliäästi luonnonvaroja 
ja suojelemaan ympäristöämme. 

Kuva 4. Kiertotalous, toisen jäte on toisen raaka-aine.

Sellu‐ ja 
paperitehtaan 
jätevesi

Yhdyskunta‐
jätevesi ja 
tuotannon 
sivutuote

Energiaa ja 
kaukolämpöä

Maanrakennus ja ekotehokas
massastabilointi

29Vesitalous 2/2016

VE SITUTKIMUK SEN TULE VAISUUDEN TEKIJÄT

VT1602.indd   29 7.3.2016   16:09:07



Pekka Kariniemi rakensi pihal-
leen Säkylään huussin, jonka 
käyttömukavuudesta ei ole tin-
gitty. Käymälä ei rasita ympä-

ristöä jätevesillä, ei tuhlaa puhdasta juo-
mavettä eikä sen energiankulutuksesta 
synny ympäristönkuormitusta.

”Otin jo suunnitteluvaiheessa tavoit-
teeksi rakentaa käymälän, joka on ener-
giaomavarainen. Lisäksi halusin, että 
kaikki tuotokset hyödynnetään satapro-
senttisesti. Silti halusin myös käyttömu-
kavuutta eli lämpimän veden ja valais-
tuksen”, listaa Kariniemi suunnittelun 
lähtökohdat.

Sähkö aurinkopaneeleista

Huussiin tuleva pesuvesi pumpataan 
viereisestä Pyhäjärvestä. Se lämmite-
tään aurinkoenergialla. Käytetty pesu-
vesi johdetaan käymälän takana maan 
alla olevaan 200 litran säiliöön odotta-
maan kastelukäyttöä.

Jotta sähköenergiaa voidaan tuottaa 
omavaraisesti, asennettiin Kariniemien 
omakotitalon katolle aurinkopanee-
lit. Niillä tuotetaan nyt noin neljäsosa 
kahden hengen talouden tarvitsemas-
ta sähköstä. Samalla sähköllä toimii 
myös vesipumppu ja pieni lämminve-
sivaraaja. Ajoittain sähkövirtaa tarvitsee 
myös pumppu, joka tyhjentää käytetyn 
pesuveden säiliöstä puutarhan kaste-
luun.  Valaistus toimii vähäkulutuksel-
lisilla led-valaisimilla.

Kompostikäymälä on hajuton

Nykyaikaisen huussin sydän on kompos-
tikäymälä, jonka lämpöeristetyssä säiliössä 
jätökset muuttuvat kompostiksi. Käymälä 
tyhjennetään siististi ulkokautta ja tyhjen-
nys onnistuu helposti lapioimalla kompos-
ti käymäläsäiliön alaluukusta kottikärryyn. 

Tätä niin sanottua katekompostia voi 
levittää koristekasvien juurelle suoraan 

Huussi vesivessan mukavuuksilla
Ulkohuussi omakotitalon pihassa ei tarkoita aikamatkaa 
menneisyyteen. Päinvastoin. Kuivakäymälä säästää vettä, 
rahaa ja luontoa. Ulkohuussiin saa kaikki mukavuudet 
– vieläpä ekologisesti.

RIIKKA KERTTULA
puutarhaneuvoja/
tiedottaja MTi
Biolan Oy
E-mail: riikka.kerttula@biolan.fi

WC:n tarvitsema sähkö tuotetaan 
aurinkokeräimillä.

Eroteltu virtsa ja 
pesuvedet kerätään 
omiin säiliöihinsä 
hyötykäyttöä varten.
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WC:n tarvitsema sähkö tuotetaan 
aurinkokeräimillä.

käymälästä. Kasvimaalla hyödynnettävä käymäläkompostia 
jälkikompostoidaan noin vuosi.

”Nykyaikainen kuivakäymälä on hajuttomampi kuin vesives-
sa, koska ilmanvaihto vie hajut tehokkaasti pois vessatilasta. 
Myös tyhjennettävä jäte on täysin hajutonta ja multamais-
ta. Enää ei tarvita pyykkipoikaa nenään, kuten joskus ennen 
vanhaan”, Kariniemi kuvailee.

Koska naapurin raja-aita on aivan Kariniemen huussi-
rakennuksen taka na, ilmaputkeen on asennettu ak tii vi-
 hiilisuodatin.

Urinaalista virtsa kerätään lannoituskäyttöä varten omaan 
säiliöönsä. Virtsa on typpipitoinen lannoite, jota on helppo 
käyttää lannoitteena puutarhassa.

Myös kompostikäymälästä syntyvä vähäinen suotoneste ke-
rätään erikseen ja käytetään laimennettuna puutarhakasvi-
en lannoitukseen.

Sisustamiseen aitoa puuta

Kompostikäymälä ja lämminvesivaraaja on piilotettu is-
tuinlauteen alle. Vesipumppu löysi paikan jykevästä puises-
ta allaskaapista, jonka puumateriaali on kierrätetty vanhas-
ta ladosta.

Kaikki puhtaana pidettävät pinnat on höylätty ja sitten la-
kattu kiiltäviksi venelakalla. Muut puupinnat on käsitelty 
vernissalla, tervalla ja pineenitärpätillä.

Vatupassia ja suorakulmaa Kariniemen huussityömaalla ei 
ole käytetty, vaan eläväpintainen materiaali ja vapaa käden 
jälki saavat näkyä ja luoda tunnelmaa.

Ekologisuus ei laske elämisen laatua

”Vessaviihtyvyys vähintään tuplaantui tämän kesävessan an-
siosta. Vessassa käynti on nyt päivän paras hetki, kun oven voi 
jättää auki ja kuunnella linnunlaulua” Kariniemi myhäilee.

Mielihyvää antaa myös tietoisuus siitä, että vessakäynti ei 
rasita ympäristöä. Kompostikäymälä mahdollistaa helpon 
ravinnekierron omalla tontilla.

”Ollakseen ekologinen ei tarvitse taantua elämisen tasossa 
keskiajalle. Vaikka kulutustaso laskisikin, elämisen laadun 
ei tarvitse laskea”, Kariniemi summaa. 

PEKAN KESÄVESSAN FAKTAT:

  Puhdasta juomavettä ei kulu vessassa lainkaan. 
Käytettävä pesuvesi tulee järvestä.

  Energiaomavarainen. Pumput, valaistus ja veden 
lämmitys käyvät aurinkoenergialla.

  Vessa tuottaa kiinteätä, kompostoitua lannoitetta, 
nestemäistä typpilannoitetta (urea) ja harmaata vettä 
puutarhan kasteluun n. 600–1 000 litraa vuodessa.

  Vessa tekee mahdolliseksi lyhyen ravinnekierron omalla 
tontilla.

  Ravinteita ei sekoiteta veteen eikä johdeta kalliita 
putkistoja pitkin (parhaimmillaankin epätäydellisesti 
puhdistettuina) vesistöjä kuormittamaan.

  Järjestelmä on irti sekä viemäri-, vesijohto- että 
sähköverkosta.

Kompostikäymälä on maisemoitu 
istuinlauteen alle.

Käymälän 
käsienpesuallas.
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Riihimäen jätevedenpuhdista-
molla on pitkä historia. Van-
hin edelleen käytössä oleva 
prosessiyksikkö on 1960-lu-

vulla rakennettu mädättämö. Matkan 
varrella puhdistamoa on laajennettu 
ja uudistettu useampaan otteeseen. Il-
mastusaltaiden toimintaa on tehostettu 
1980-luvun alkupuolella ja 2000-luvun 
alussa. Vuonna 2004 puhdistamolle ra-
kennettiin toinen mädättämö.

Jätevedenpuhdistamolle johdetaan kä-
siteltäväksi jätevesiä myös Lopelta ja 
Hausjärveltä. Prosessin mitoittamisen 
kannalta merkittävin teollisuuskuormit-
taja on Valio Oy:n Herajoen meijerin jä-
tevedet. Meijerin ja meijeriä ympäröivän 
asutuksen jätevedet johdetaan puhdista-
molle omaa viemäriä pitkin.

Meijerijätevesien esikäsittelyä varten puh-
distamolle on vuonna 2004 rakennettu ja 
käyttöönotettu erillinen ilmastettu kanto-
aineprosessi. Kantoainetekniikka on osoit-
tautunut hyväksi valinnaksi leikkaamaan 
biologiseen prosessin menevää kuormaa.

Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuput-
kea pitkin lähellä virtaavaan Vantaanjokeen.

Ohijuoksutukset ongelmana

Nyt toteutetun saneerauksen lopullisena 
käyntiin potkaisijana olivat puhdistamon 
ongelmaksi tulleet ohijuoksutukset rank-
kasateiden ja keväisten lumensulamis-
vesien aikaan.

Ohituksia tapahtui sekä verkostossa että 
puhdistamolla esiselkeytyksen jälkeen. 
Pahimpia olivat verkosto-ohitukset, 
kun vesi ohjautui vesistöön ilman mi-
tään käsittelyä.

Riihimäen 
jätevedenpuhdistamon 
laajennus ja saneeraus
Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus oli mittava projekti.  
Uuden ja vanhan yhteensovittamisessa on omat haasteensa. Lopputulos on 
hyvä ja toimiva. Ohitukset ovat vähentyneet ja puhdistustulos on parantunut. 
Opittavaakin projektista on tulevia hankkeita ajatellen.

MIKKO OJANEN
DI, toimitusjohtaja
E-mail: mikko.ojanen@puwimex.fi

Artikkeli on laadittu 
Riihimäen Vedeltä saadun 
projektimateriaalin ja käyttö-
päällikkö Tiina Oksasen  
kanssa käytyjen keskus-
teluiden pohjalta.

Riihimäen ilmakuva.
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Mitoitusperusteet

Mitoituksen tähtäimeksi otettiin vuosi 2030. Valion mei-
jerin aiheuttaman kuormituksen oletettiin pysyvän en-
nallaan. Muun kuormituksen ennustettiin kasvavan 28–
39 prosenttia mitoitusvuoteen mennessä. Tarkastelussa 
huomioitiin kaikkien kolmen kunnan kasvuennusteet.

Saneerausta suunniteltaessa olivat voimassa vielä 
puhdistamon vanhat lupaehdot vuodelta 2004. 
Suunnittelussa huomioitiin fosforin ja typen osalta 
mahdolliset lupaehtoihin 2011 haettavassa luvassa an-
nettavat tiukennukset.

Lupaehdot lasketaan typpeä lukuun ottamatta neljän-
nesvuosikeskiarvoina. Typen vaatimukset lasketaan vuo-
sikeskiarvoina. Vaatimuksissa ovat mukana myös ohi-
tukset, ylivuodot ja muut poikkeustilanteet. Poistoteho 
lasketaan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta.

Mahdolliseen hygieniavaatimukseen varauduttiin teke-
mällä tilavaraus UV-laitteistolle.

Mittavat saneeraustyöt

Jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus oli mit-
tava projekti. Biologisen prosessin tehostamisen ja 
kolmannen prosessivaiheen rakentamisen lisäksi lai-
tokselle tehtiin samalla useita muitakin parannuksia.

Uudet ilmastusaltaat käsittivät myös uuden kompres-
soriaseman rakentamisen. Koko prosessissa uusittiin 
paljon laitteistoa ja suoritettiin vanhojen prosessira-
kennusten pintasaneerauksia. Lisäksi laitoksen henki-
löstölle tehtiin uudet sosiaalitilat.

Meijerivedet voidaan saneerauksen jälkeen johtaa joko 
tulopumppaamon kautta suoraan prosessiin tai kan-
toaineprosessin kautta prosessin biologiseen osaan. 
Alkuvaiheessa kantoaineprosessi odottaa kuormituk-
sen kasvua ja meijerijätevedet johdetaan suoraan biolo-
giseen osaan tehostamaan prosessin typenpoistoa.

Projektiorganisaatio

Projektin päivittäisiä asioita vesilaitoksen puolesta 
valvomaan ja organisoimaan palkattiin projekti-pääl-
likkö. Lisäksi urakka-asiakirjat laatinut FCG jatkoi 
urakan ajan mukana rakennuttajan suunnittelijana.

Projektin rakennusurakoitsijaksi kilpailussa valikoitui 
Skanska Infra Oy. Skanska Infra Oy sai myös koneis-
tourakan. Automaatiourakan vei Mipro Oy, sähkö-
urakan Caverion Oy ja LVI-urakoitsijaksi tuli Putki 
Valtti Oy. Lisäksi erillishankintoina olivat ilmastus-
altaiden sekoittimet sekä biokaasun puhdistamisen 
aktiivihiilisuodattimet.

Mitoituskuormat 2010 2030

AVL 72 000 91 000

Keskivirtaama m3/d 12 700 15 500

Maksimivirtaama m3/h 40 700 45 000

Maksimi tuntivirtaama m3/h 2 100 2 500

BOD7 kg/d 5 010 6 400

Kiintoaine kg/d 4 850 5 900

Kokonais Typpi kg/d 765 950

Kokonais Fosfori kg/d 113 145

Tulokuormitus ja mitoitus:

Lupaehdot:

Lupaehdot mg/l %

BOD7ATU ≤ 10 ≥ 95

CODCr ≤ 60 ≥ 90

Kokonais Fosfori ≤ 0,3 ≥ 95

Kiintoaine ≤ 15

Kokonais Typpi - ≥ 70

NH4-N ≤ 4

Tavoite Toteutetut toimenpiteet

Puhdistamon esikäsittelyn 
kapasiteetin nosto ja 
tehostaminen

– Uusi tulopumppaamo
– Uusi välppäys ja välppeenkäsittely
– Uusi hiekanerotus ja hiekankäsittely
– Esiselkeytyksen vesipinnan nosto

Typenpoiston toimintavarmuuden 
kasvattaminen ja tehostaminen

– Uudet ilmastusaltaat DN-prosessilla
– Uudet jäteveden ja aktiivilietteen 

johtamisjärjestelyt

Fosforinpoiston varmistaminen ja 
ohitusvesien käsittely

– Lisättiin prosessiin tertiäärivaiheeksi 
jatkuvatoiminen hiekkasuodatus

Sakokaivolietteen 
vastaanottokapasiteetin 
kasvattaminen

– Uusi vastaanottoasema

Mädätyksen tehostaminen – Uusi lietteen esisakeutus ennen 
mädättämöä

Saneerauskohteet:
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Kaiken kaikkiaan uudistukset tulivat maksamaan noin 
20 miljoonaa euroa.

Rakennusurakka oli kokonaisuudesta noin 60 prosent-
tia. Rakennusurakkaan sisältyi myös uuden tuloputken 
rakentaminen. Tuloputken osuus kokonaiskustannuk-
sista oli viisi prosenttia.

Uuden ja vanhan yhteensovittaminen on 
haastavaa

Kun uutta rakennetaan vanhan keskelle, on uuden ja 
vanhan yhteensovittamisessa aina omat haasteensa. 
Vanha ja uusi täytyi tässäkin hankkeessa saada toimi-
maan yhdessä ja yhtä aikaa.

Prosessin tuli toimia koko ajan ja ylimääräistä kuor-
mitusta luontoon tuli välttää. Urakan aikaiset laitok-
sen ohitukset saatiinkin pidettyä pieninä. Osansa tässä 
oli myös rakentamista suosineella säällä. Aikaisempien 
vuosien kaltaisia tulvia ei rakennusaikana onneksi sat-
tunut ja prosessiin sisään tuleva vesimäärä oli poikke-
ustilanteesta huolimatta käsiteltävissä.

Rakennusurakassa erityisen haastava osuus oli 
Ilmastusaltaan rakentaminen vaikeissa olosuhteissa. 
Perustamisolosuhteet joen rannalla olivat vaikeat. 
Rakentamisen aikana altaaseen jouduttiinkin suunnittele-
maan lisätuentaa kaivannon ja rakenteiden hallitsemiseksi.

Valmista on, mutta tekemistä riittää

Riihimäen jätevedenpuhdistamon remontti kesti koko-
naisuudessaan noin kaksi vuotta. Töiden valmistumisen 
jälkeen alkoi laitoksen ylös ajaminen, uuden opiskelu ja 
prosessin optimointi.

Uuden prosessin optimointi on loputtomiin jatkuvaa työ-
tä, mutta jo nyt voi sanoa, että lopputulos on onnistunut. 
Laajennusten ansiosta puhdistamon kapasiteetti nousi ja 
puhdistustulos parani. Jatkuvatoiminen hiekkasuodatus 
tehostaa hyvin sekä kiintoaineen että fosforin poistoa.

Verrattuna vuoteen 2012 ennen saneerausta on puhdis-
tamolta lähtevä fosforikuorma laskenut yli 45 %, typpi-
kuorma yli 20 % ja BHK7-kuormitus yli 55 %. Tämä 
on viiden vuoden seurantajaksolla paras puhdistustulos.

RIIHIMÄEN VESI – KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMO

Ferrosulfaatti Ferrosulfaatti

Nitraattikierto    Polymeeri

Hiekka
Sakok.l. (Kalkki)

Ferrosulfaatti palautusliete

Poly-
meeri

Biokaasu Polymeeri

RIIHIMÄEN VESI
KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMOOsmontie 34, PL 950, 00611 HKI

puh. 010 409 0
fax. 010 409 5007jatkokäsittelyyn

JÄLKISELKEYTYS

ILMASTUS

MEIJERIVESIEN 
ESIKÄSITTELY

HIENO-
VÄLPPÄYS

ESISELKEYTYS
HIEKAN-
EROTUS

HIEKKA-
SUODATUS

GRAV. SAKEUTUS

MÄDÄTYS
KAASUN POISTO/
LIETEVARASTOMEKAANINEN

SAKEUTUS

SIILO-
VARASTOINTI

LIETTEEN KUIVAUS

Hiek

Prosessikaavio:
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Oma lukunsa on uusien ilmastusaltaiden tieltä vanhan 
kompostointikentän rakenteista ylös kaivettu tuhka. 
Tuhka on aikoinaan tuotu Helsingin hiilivoimalaitok-
sil ta kompostikentän vesitiiviiksi pohjarakenteeksi. 
Kier rä tys materiaali toimi hyvin tarkoituksessaan, 
mutta osoittautui haasteelliseksi hukattavaksi käyttö-
tarpeen loputtua.

Loppusijoitettavan tuhkan määrä on suuri ja eikä 
teknistaloudellisesti hyvää vastaanottajaa löytynyt. 
Lopullisena ratkaisuna vanhoista ilmastusaltaista puo-
let täytetään tuhkalla ja mahdolliset suotovedet johde-
taan puhdistamolle käsiteltäviksi. Toinen ilmastusallas 
jää edelleen puhdistamon käyttöön tasausaltaaksi.

Laitteiden mitoitus on väljää

Käytännön haasteita on aiheutunut myös laitteiden 
mitoitusperiaatteista. Uusien laitosten suunnittelussa 
mitoitus tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Helposti jää 
huomioimatta, kuinka laitosta on tarkoitus ajaa heti 
valmistumisen jälkeen.

Lähtötilanteessa puhdistamon kuormitus ja virtaamat 
ovat huomattavasti tulevia ennusteita pienempiä. Tämä 
on aiheuttanut hankaluuksia virtaama- ja kuormitussi-
donnaisten laitteiden ajamisessa.

Varmuuskertoimella tulevaisuuteen suunnitellut lait-
teet eivät kaikin osin säätörajojensa puitteissa taivu tä-
män päivän pienempiin tarpeisiin. Uutta tehtäessä olisi 
voinut pohtia, hankitaanko laitteita esimerkiksi portait-
tain, jättämällä vain varaus tulevalle lisäkapasiteetille.

Projektipäällikkö oli arvokas apu

Riihimäen Veden oma organisaatio on pieni ja sovitettu 
normaaleja työtilanteita varten. Suureen hankkeeseen ei 

välttämättä löydy riittävästi aikaa muiden töiden ohes-
sa. Projektia varten palkattu projektipäällikkö oli tähän 
hyvä ratkaisu.

Projektipäällikkö olisi kannattanut ottaa mukaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Suuren projektin suunnitteluvai-
he on hyvin työllistävä ja projektipäälliköstä olisi ollut 
apua suunnitelmia läpikäydessä. Samalla hän olisi pääs-
syt projektiin ja projektin taustoihin mukaan jo aivan 
alusta saakka.

Hyvä lopputulos

Jätevedenpuhdistamon parannustyöt ovat jo pa-
rantaneet myös Vantaanjoen tilaa. Tämä näkyy eri-
tyisesti puhdistamon alapuolisen tarkkailupisteen 
happipitoisuuksissa.

Ohijuoksutuksiin ei puhdistamon paremman kapasi-
teetin vuoksi tarvitse juurikaan turvautua ja puhdistus-
tulos on uuden tekniikan ansiosta entistäkin parempi. 
Hiekkasuodatuksen avulla lähtevän veden fosfori pysyy 
hyvin hallinnassa ja myös bakteeripitoisuudet ovat ve-
sistöön menevässä vedessä todella alhaisia.

Vaikka ohitukset ovatkin vähentyneet, on myös biolo-
gisen osan ohitusta päästy jo koestamaan. Biologisen 
osan kapasiteetin ylittyessä ohitukseen menevät vedet 
ajetaan ilmastuksen ja jälkiselkeytyksen ohitse suoraan 
hiekkasuodattimille.

Tulva-aikaan tulevat vedet ovat normaalia laime-
ampia ja hiekkasuodattimien on käytännössä to-
dettu kestävän hyvin satunnaiset ohitustilanteet. 
Ohitusvesien käsittelyn ansiosta lähtevän veden laa-
tu ei ole havaittavasti muuttunut normaalitilantee-
seen verrattuna. 

Vuosi Virtaama BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N SS N-%

tm³/a mg/l kg/a mg/l kg/a mg/l kg/a mg/l mg/l

2015 4 781 500 2,7 13 140 0,15 730 15 69 350 0,18 3,1 78

2014 4 489 500 6,7 30 660 0,3 1 351 20 87 600 4,7 8,1 69

2013 4 635 500 8,7 40 150 0,34 1 570 19 87 600 2,8 12 67

2012 5 694 000 5,4 31 025 0,27 1 533 17 94 900 0,51 7,6 70

2011 4 972 500 4,5 22 265 0,19 913 16 80 300 0,19 6,5 70

Lupaehto 10 0,3   4 15 70

Puhdistustulokset:
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Kaksiulotteiset virtausmal-
lit tuovat mahdollisuuksia 
mallintaa entistä tarkem-
min etenkin tulvatasantei-

ta ja patomurtumia. Mallit ovat myös 
yhä luotettavampi tapa tulvariskien 
hallinnan vaatimien tulvavedenkorke-
uksien mallintamiseen ja arviointiin.

Siirryttäessä entistä tarkempiin vir-
tausmalleihin tarvittavien aineisto-
jen määrä ja vaatimus erottelutark-
kuudesta kasvaa. Aineistoja on kui-
tenkin hyvin saatavilla datan avoi-
muuden yleistyessä. Myös mallin-
nuksessa tarvittavia työkaluja on il-
maiseksi kaikkien saatavilla. Niin 
2D-virtausmallinnusohjelmia kuin 
mallinnuksen tukena tarvittavia paik-
katieto-ohjelmia on ladattavissa ver-
kossa. Esittelemme tässä artikkelis-
sa esimerkkinä HEC-RAS:n uutta, 
2D-laskennan sisältävää 5.0 versiota, 
joka soveltuu erityisesti tulvalaskento-
jen tekemiseen.

Avoin data 
2D-virtausmallinnuksessa

2D-virtausmallin tarvitsemat aineis-
tot voidaan jakaa hydrologisiin ja to-
pografisiin aineistoihin. Virtaamien ja 

vedenkorkeuksien päiväkohtaiset kes-
kiarvot ovat vapaasti saatavilla ym-
päristöhallinnon ympäristö- ja paik-
katietopalvelu OIVA:ssa. Myös to-
pografinen aineisto eli korkeusmallit 
(Digital Terrain Model, DTM) ovat 
avointa dataa. Maanmittauslaitoksen 
tuottama kahden metrin resoluuti-
on korkeusmalli on ilmaiseksi ladat-
tavissa verkossa. Kyseinen laserkei-
lausaineisto kattaa tällä hetkellä yli 
300 000 km² suuruisen alueen (noin 
90 prosenttia maamme pinta-alasta). 
Laserkeilausaineistojen korkeustark-
kuus on vähintään 0,3 metriä.

Maanmittauslaitoksen (MML) kor-
keusaineistot ovat erinomainen esi-
merkki datan avoimuuden hyö-
dyistä. Vuodesta 2012 ilmaisek-
si ladattavissa oleva aineisto tuo 
Maanmittauslaitokselle vuosittain 
noin 1,5 miljoonan euron menetyk-
set aiemmin perityistä aineistomak-
suista, mutta pelkästään tehokkuuden 
paraneminen monenlaisessa suunnit-
telussa kuten luonnononnettomuuk-
siin varautumisessa (tulvat, myrsky-
tuhot), kaupunkisuunnittelussa ja 
metsätaloudessa tuo mittavia säästö-
jä puhumattakaan kuntien ja yksi-
tyisten säästöistä sekä uusista liiketoi-

Avoin data tuo 2Dvirtausmallit 
käden ulottuville

Kaukokartoitustekniikoiden ja digitaalisten maastomalli-
en tarkkuuden parantuminen ja tietokoneiden kasvanut 
laskentateho on mahdollistanut numeeristen 2-dimen-
sionaalisten (2D) virtausmallien hyödyntämisen yhä 
useammassa kohteessa. Kun lisäksi avoin data yleistyy, 
2D-virtausmallinnukseen tarvittavia aineistoja on yhä 
enemmän kaikkien saatavilla.

ROY SNELLMAN

Kirjoittaja työskenteli Suomen 
ympäristökeskuksessa kesän 
2015 aikana harjoittelijana 
virtausmallinnuksen 
ja tulvakartoituksen 
parissa. Tuloksena 
syntyi tämän artikkelin 
lisäksi mm. käyttöopas 
virtausmallinnukseen.

MIKKO SANE
kehitysinsinööri, Suomen 
ympäristökeskus
E-mail: mikko.sane@ymparisto.fi
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mintamahdollisuuksista (Suomen Kuvalehti, 2012). 
Korkeusaineistojen kohdalla niiden käyttäjiltä vaadittu 
työ valmiin korkeusmallin aikaan saamiseksi on suora-
viivaistunut huomattavasti aikaisempaan useampien ai-
neistojen yhdistelyyn ja käsittelyyn verrattuna. EU pyr-
kii osaltaan edesauttamaan tätä kehitystä vuonna 2007 
voimaan tulleella Inspire-direktiivillä, joka luo puitteet 
viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineisto-
jen saatavuudelle ja käytölle Euroopassa. On arvioitu, 
että taloudelliset hyödyt avoimesta datasta EU-tasolla 
ovat jopa 40 miljardia euroa vuodessa (EC, 2011).

Muuta avointa, 2D-virtausmallinnuksessa mahdollises-
ti sovellettavaa aineistoa ovat Corine- maanpeiteaineis-
to, ilmakuvat, uomaverkostokartat, järvien ja jokien 
korkeuskäyrät sekä Liikenneviraston tieverkkoa kuvaa-
va Digiroad-paikkatietoaineisto. Maanpeiteaineistoja 
voidaan käyttää luomaan virtausmalliin tuotavia po-
lygoni- tai rasteritiedostoja, jonka mukaan määrite-
tään karkeuskertoimet kullekin maankäyttömuodol-
le. Digiroad-aineistoa voidaan käyttää apuna esimer-
kiksi tierumpujen mallintamisessa. Ilmakuvat ovat 
hyviä taustakarttoja tulosten esittämisessä (Kuva  1). 
Kehitettävää kuitenkin vielä riittää datan avoimeksi saa-
misessa. Suurin puute on tällä hetkellä jokien syvyys-
tieto, kuten poikkileikkaukset ja viistokaikuluotaukset.

Aineistojen lisäksi myös työkalut 2D-virtaus-
mallintamiseen ovat avoimesti saatavilla. Ilmaisia 2D- 
virtausmallinnusohjelmia löytyy useampia, kuten HEC-
RAS 2D ja Telemac 2D (Taulukko 1). Korkeusmallin 
valmisteluun tarvittavista ilmaisista paikkatieto-ohjel-
mista yleisin on QGIS, jonka saa ladattua ohjelman ko-
tisivuilta. Avoimen lähdekoodin ohjelmat antavat käyt-
täjille mahdollisuuden kehittää mallia käyttökokemuk-
sien perusteella paremmaksi.

Kuva 1. Esimerkki yhdistetyn 1D/2D HEC-RAS -virtaus-
mallin tuloksista. Uoma on mallinnettu yksiulotteisesti 
poikkileikkauksilla. Penkereen murruttua vesi on virrannut 
kaksiulotteisesti mallinnetulle tulvatasanteelle. (Ortoilma-
kuva © Maanmittauslaitos)

Taulukko 1. Ilmaiseksi saatavilla olevia 2D-virtausmalleja.
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HEC-RAS 2D ¹ Telemac 2D ² Basement 2D ³ Flo-2D Basic 4

Tekijä US Army Corps of Engineers Artelia, Bundesanstalt 
fur Wasserbau, CETMEF, 
Daresbury Laboratory, 
EDF & HR Wallingford Ltd

Swiss Federal 
Institute of 
Technology Zurich 
(ETH)

Flo-2D Software, Inc

Viimeisin 
versionumero/
julkaisuvuosi

v5.0 Beta (Julkaistu 2014) v7 (Julkaistu 2014) v2.5.1 (Julkaistu 
2015)

v2007.06 (Julkaistu 
2007)

Malli geometria Laskentasolut kolmiosta aina 
8 sivuiseen monikulmioon 
(Structured or unstructured)

Kolmioverkko 
(Unstructured)

Kolmioverkko 
(Unstructured)

Neliöverkko

Rajoitteet

Ratkaistavat 
yhtälöt

Täysi 2D Saint Venant tai 
diffuusioaaltoyhtälöt

Täysi 2D Saint Venant Täysi 2D Saint 
Venant

Täysi 2D Saint 
Venant

Mahdollisuus 
paikkatiedon 
hyödyntämiseen

Raster ja polygon Raster ja polygon Raster ja polygon

Mahdollisuus 
yhdistää 1D-malli

Kyllä Ei Kyllä Kyllä

1D/2D yhdistelmä 
menetelmä

Uoman suuntaisella penkereellä 
(Lateral coupling)

Uoman suuntaisella 
penkereellä (Lateral 
coupling)

Erityispiirteitä Mahdollisuus laskentasolujen 
osittaiseen täyttymiseen ja 
veden virtaamiseen solujen 
välillä korkeusmalliin perustuen Kotisivut:

1. http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
2. http://www.opentelemac.org/index.php/presentation?id=17
3. http://www.basement.ethz.ch/
4. http://www.flo-2d.com/flo-2d-basic/
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2D-virtausmallinnus

Kaksiulotteisen virtausmallin taustalla on korkeusmalli, 
jonka päälle muodostetaan laskentaverkko. Ohjelmasta 
riippuen kullekin ruudulle ratkaistaan Saint Venantin 
2D-yhtälöitä tai tästä typistettyjä diffuusioaaltoyhtälöitä. 
Yhtälöt on johdettu massan ja momentin säilymisyhtä-
löistä (Navier-Stokes) ja ne pätevät molempiin x-y-tason 
suuntiin. Yhtälöitä ratkaistaan numeerisilla elementti- tai 
tilavuus- menetelmillä, jotka antavat tulokseksi veden-
korkeuksia ja virtausnopeuksia laskentaverkon solujen 
keskipisteissä (Kuva 2). Virtaus solujen välillä saadaan 
rekonstruoitua inter- tai extrapoloimalla solujen keski-
arvoja. Ohjelmaan syötetään korkeustiedon lisäksi hyd-
rologiset reunaehdot, kuten virtaama- tai vedenkorkeus.

Kaksiulotteisen virtausmallin etuna yksiulotteiseen 
verrattuna on tulvatasanteiden veden virtaussuunnan 
ja -nopeuden tarkemmat tulokset sekä tulvatasantei-
den vedenvarastointikapasiteetin parempi estimointi. 
Yksiulotteisessa mallissa vesi virtaa ainoastaan kohti-
suorasti uomaa määrittävään poikkileikkaukseen näh-
den ja virtausnopeudet lasketaan keskimääräisinä esi-
merkiksi uomalle ja sitä ympäröiville tulvatasanteille. 
Veden leviäminen tulva-alueelle virtaaman kasvaessa on 
1D-malleissa haastava laskea, sillä poikkileikkausesitys-
muodon vuoksi vesi voi levitä tasaisella alustalla epäre-
alistisen laajalle. Tämä ongelma voidaan joissain tapa-
uksissa yrittää kiertää mallintamalla tulva-alue omana 
uomaan, mutta näin menetellen tulvimiskohta joudu-
taan joustamattomasti määrittämään ja kiinnittämään 
etukäteen. 2D-mallissa veden virtaukselle määritetään 
virtaussuunta ja -nopeus laskentaverkon jokaiselle pis-
teelle, jolloin em. suureiden vaihtelua voidaan tutkia 

tarkemmin. 2D-ohjelmat mahdollistavat entistä moni-
mutkaisempien kokonaisuuksien mallintamisen.

Yleisimpiä kaksiulotteisten virtausmallien sovel-
luskohteita ovat muun muassa tulvariskien hallin-
ta, kaupunkien kuivatuksen suunnittelu, virtavesi-
kunnostukset sekä patojen vahingonvaaraselvitykset. 
Laskentamenetelmien kehittyessä ja käytön yleistyes-
sä sovelluskohteita löytyy varmasti tulevaisuudessa vie-
lä lisää.

Yhdistetty 1D/2D-virtausmallinnus HEC-RAS 
2D:llä

HEC-RAS on laajalti käytössä oleva ilmainen virtaus-
mallinnusohjelma, jonka uusimpaan vielä julkaisemat-
tomaan versioon on kehitetty myös kaksiulotteinen 
virtausmallinnus. Kaksiulotteisen sekä yhdistetyn yk-
si- ja kaksiulotteiseen mallinnukseen kehitetty lopul-
linen versio tullaan julkaisemaan myöhemmin, mut-
ta sen beta-versio on jo julkisesti saatavilla. Ohjelma 
ratkaisee joko kaksiulotteisia Saint Venantin yhtälöitä 
tai diffuusioaaltoyhtälöitä tilavuusmenetelmällä. Tällä 
menetelmässä vesi voi virrata myös entuudestaan kui-
ville alueille. HEC-RAS:issa maankäytön tai kasvilli-
suuden mukaan vaihtelevat karkeuskertoimet voidaan 
määrittää 2D-alueelle tuomalla paikkatieto-ohjelmas-
sa valmisteltu polygoni- tai rasteriaineisto ohjelmaan 
ja antamalla kullekin maankäyttömuodolle oma kar-
keuskertoimensa. Yleisesti karkeuskertoimia on käytet-
ty 2D-mallintamisessa kalibrointiin.

Ohjelman kaksiulotteinen laskenta perustuu vakioko-
koiseen neliöverkkoon, jonka jokaiselle solulle ja si-
vulle lasketaan hydrauliset taulukot. Solulle lasketaan 
korkeus-tilavuus -riippuvuus korkeusmalliin perustuen 
ja sivua käsitellään kuten poikkileikkausta, jolle laske-
taan korkeuden riippuvuus muun muassa märkäpiiriin, 
pinta-alaan ja karkeuteen. Tämä mahdollistaa yksittäis-
ten solujen osittaisen täyttymisen ja veden liikkumisen 
ruudukossa tarkan korkeusmallin mukaisesti, vaikka 
laskentaverkon ruutukoko olisi suurempikin. Kun ruu-
tukoko voidaan jättää suuremmaksi, laskenta-ajat ly-
henevät merkittävästi. Alustavien kokeilujen mukaan 
tällä tavoin lasketut tulokset ovat tulvalaskennoissa hy-
vin samankaltaisia kuin yksiulotteisilla malleilla laske-
tut. Säästynyt laskenta-aika voidaan halutessa käyttää 
esimerkiksi mallinnettavan alueen laajentamiseen, ruu-
tukoon pienentämiseen tai useampien laskentavaihto-

Kuva 2. HEC-RAS:n laskentaverkko. Taustalla MML:n tuot-
tama kahden metrin resoluution korkeusmalli.
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ehtojen suorittamiseen. 2-dimensionaalisten mallien 
pitkät laskenta-ajat ovat aiemmin tehneet mm. epävar-
muustarkastelut haastaviksi.

HEC-RAS:ssa kaksiulotteinen malli on mahdollis-
ta yhdistää yksiulotteiseen malliin joko suoraan uo-
man kumpaan tahansa päätyyn tai keskelle, mikäli uo-
massa on jokin tarkempaa virtausmallinnusta vaativa 
kohta. HEC-RAS soveltuukin näiden ominaisuuk-
siensa ansiosta erityisen hyvin patomurtumatilantei-
siin. 2D-laskentaverkko on myös mahdollista yhdis-
tää 1-dimensionaalisen mallin sivuun käyttäen uoman 
suuntaista rakennetta. Virtaus yksi- ja kaksiulotteisten 
alueiden välillä mallinnetaan leveäharjaisen padon yh-
tälöillä. Tämä on selkein heikkous niin HEC-RAS:n 
kuin muidenkin yksi- ja kaksiulotteisia malleja yhdis-
tävien ohjelmien laskennassa. Monimutkaista kolmi-
ulotteista virtausta ei saada mallinnettua kyseisillä yhtä-
löillä, joten mallin tarkkuus ei näiltä osin ole kiitettävä. 
Yhdistetyt yksi- ja kaksiulotteiset mallit ovat kuitenkin 
yleisiä, koska poikkileikkausaineistoja on hyvin saata-
villa, 1D-mallit ovat valmiiksi kalibroituja vedenkor-
keushavaintojen perusteella ja uoman mallintamiseen 
2D-laskentaruudukolla tarvittaisiin laskenta-aikaa hi-
dastavaa suurta resoluutiota.

Ohjelman edellisessä versiossa esiteltyä RAS Mapper 
-työkalua on kehitetty edelleen 2D-laskennan tulok-
sien tarkastelua varten. Sen kautta voidaan mm. ani-
moida virtauksen etenemistä ja vesipinnan laajuutta 
sekä tuottaa paikkatieto-ohjelmiin vietäväksi karttoja 
vedenpinnantasosta, vesisyvyydestä, virtausnopeuksis-
ta, tulvan saapumisajasta, tulvan kestosta sekä pohjaan 
kohdistuvista voimista joko polygoni- tai rasteriaineis-
tona. RAS Mapperissa voidaan myös havainnollistaa 

virtaussuuntaa ja -nopeutta vektoreiden ja partikkelin 
jäljitysominaisuuden avulla.

Yhteenveto

2D-virtausmallien avulla voidaan ratkaista yhä moni-
mutkaisempia ja laajempia ongelmia tehokkaasti. Jo 
nyt suuri osa tarvittavista aineistoista on kattavaa ja va-
paasti saatavilla, mutta vielä tarvittaisiin lisää vapaasti 
saataville esimerkiksi vesistöjen syvyystietoja (poikki-
leikkauksia) sekä tuntikohtaisia hydrologisia havainto-
ja. Tekniikan kehittyessä niin sanottuun vihreään lase-
riin perustuva keilaus voisi yleistyessään tuoda apua sy-
vyystietojen osalta, mutta toistaiseksi menetelmä ei ole 
kustannustehokas. Myös korkeusmallien kehittymiselle 
olisi kysyntää ainakin kaupunkialueiden osalta huleve-
sikartoituksia silmällä pitäen. 2D-virtausmalleissa riit-
tää vielä kehitettävää etenkin yksi- ja kaksiulotteisten 
mallien välisen virtaaman ja kaupunkialueiden virtaus-
nopeuksien mallintamisessa. 

Virtausmallinnuksen ulottuvuudet

 6 1D-malleissa virtaus on ainoastaan kohtisuoraa 
uomaa määrittävään poikkileikkausta nähden

 6 2D-malleissa vesi virtaa 2D-alueella laskentaverkon 
sivujen kautta useampaan suuntaan. Laskentaverkon 
solujen keskipisteisiin lasketuille virtausnopeuksille 
määritetään suunta x-y-tasossa. Malli soveltuu 
etenkin tulvatasanteille ja patomurtumalaskentaan.

 6 3D-malleissa virtaus on määritetty kaikkiin suuntiin 
(x, y, z). Malli soveltuu paikallisiin ongelmiin, joissa 
turbulenssi ja virtaus kaikkiin suuntiin ovat oleellista, 
kuten virtaus sillan pilarin ympärillä.

Hyödyllisiä linkkejä
Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu: http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/latauspalvelut/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA: www.ymparisto.fi/oiva

Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelu: https://extranet.liikennevirasto.fi/extranet/web/public/latauspalvelu

Kirjallisuus
Suomen kuvalehti, Avoin tieto tuo miljardeja ja uudistaa demokratiaa – näin se tehdään, 18.7.2012, 28/2012, saatavilla:  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/avoin-tieto-tuo-miljardeja-ja-uudistaa-demokratiaa-nain-se-tehdaan [10.8.2015].

European Union, Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the 
regions - Open data.  An engine for innovation, growth and transparent governance, 12.12.2011, COM (2011) 882 final, saatavilla:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0882 [10.8.2015].
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Erie-järvi voi huonosti 1960- 
ja 1970-luvuilla. Vuonna 
1972 hyväksytyt Yhdysval-
tojen Clean Water Act ja 

Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen ve-
siensuojelusopimus Great Lakes Water 
Quality Agreement johtivat asutuk-

sen ja teollisuuden fosforikuormituk-
sen vähenemiseen ja järven tilan pa-
ranemiseen. Järven läntinen valuma-
alue on maatalousvaltaista ja esimer-
kiksi Maumee-joen valuma-alueesta 
80 prosenttia on peltoa. Koska jopa 
90 prosenttia pelloilta vesiin kulkeu-

Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys voi lisätä 
vesien rehevöitymistä  
– Eriejärven tarina

Erie-järvi kärsii ennätyksellisen laajoista leväkukinnoista. 
Tämä voi osittain johtua sellaisista maatalouden vesien-
suojelutoimista, joihin oma ympäristökorvausjärjestel-
mämmekin viljelijöitä kannustaa. Ravinnekuormituksen 
vaikutus vesien ekologiaan ymmärretään edelleen puut-
teellisesti, ja esimerkiksi fosforin eri muotoihin tulisi 
kiinnittää aiempaa enemmän huomiota seurannassa, 
tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Levien massaesiintymä Erie-järvessä 6. syyskuuta 2015, jolloin se oli laajimmillaan (Nasa MODIS Terra ja Aqua instrumentit).

PETRI EKHOLM
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
petri.ekholm@ymparisto.fi

JOUNI LEHTORANTA
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
jouni.lehtoranta@ymparisto.fi

ANTTI IHO
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
antti.iho@luke.fi
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tuvasta fosforista on sitoutunut maahiukkasiin, talviai-
kaista kasvipeitteisyyttä, ts. suorakylvöä ja kevennettyä 
muokkausta, on markkinoitu tehokkaina eroosion ja 
fosforikuorman vähentäjinä. Vielä 1980-luvulla näitä 
viljelymenetelmiä ei juurikaan käytetty, mutta 1990-lu-
vulla lähes puolet pelloista oli kevennetysti tai ei lain-
kaan muokattuja.

Vesiensuojelutoimista huolimatta Erie-järvi alkoi uu-
delleen rehevöityä 1990-luvun puolivälissä. Sinilevien 
pintaesiintymät voimistuivat ja laajenivat, pohjalla kas-
vava Lyngbya-sinilevä valtasi Maumee-lahden ja järven 
keskusaltaan happikato voimistui. Vuoden 2011 en-
nätyslaaja Microcystis-esiintymä järven länsiosissa sai 
suurta huomiota (Michalak ym. 2013), mutta ei jäänyt 
poikkeukseksi: sinilevämyrkkyjen takia 400 000 ohio-
laista joutui väliaikaisesti turvautumaan pullotettuun 
juomaveteen vuonna 2014, ja alustavan arvion mukaan 
vuoden 2015 levätilanne on historian pahin.

Järven kokonaisfosforikuormitus saavutti tavoitetason 
(11 000 tonnia vuodessa) jo vuonna 1981 ja on sen jäl-
keen enimmäkseen pysynyt jopa tavoitetason alapuo-
lella. Fosforin koostumus on kuitenkin muuttunut. 
Leville välittömästi käyttökelpoisen, liuenneen reaktii-
visen fosforin osuus on kaksinkertaistunut 1990-luvun 
puoliväliin verrattuna, ollen 2000-luvulla 24 prosenttia 
kokonaisfosforista (Scavia ym. 2014). Malliarvioiden 
mukaan järven pohjalta vapautuvan fosforin määrä seu-
railee liuenneen reaktiivisen fosforin kuormitusta, vaih-
dellen järven keskialtaalla noin 700 tonnista 3 000 ton-
niin vuodessa.

Lisääntyneeseen liuenneen reaktiivisen fosforin huuh-
toutumiseen ovat vaikuttaneet muutokset viljely-
käytännöissä ja sateisuudessa (Daloğlu ym. 2012, 
Michalak ym. 2013). Monissa – myös suomalaisissa – 
tutkimuksissa on havaittu, että kevennetty muokkaus 
rikastaa fosforia valumaveden kanssa voimakkaimmin 
kontaktissa olevaan pellon pintakerrokseen: maahan li-
sätty fosfori ”laimenee” pienempään maatilavuuteen ja 
hajoavista kasvinjäänteistä vapautuu fosforia ja lisäksi 
myös orgaanista ainesta, joka heikentää fosforin sitou-
tumista maahan (ks. Puustinen ym. 2005, Muukkonen 
ym. 2007). Samanaikaisesti kasvipeitteisyyden lisään-
tymisen kanssa Erie-järven valuma-alueella on siirryt-
ty pintalannoitukseen. Lisäksi lannoitusta on siirret-
ty syksyyn, minkä haitallista vaikutusta on korosta-
nut syksyjen muuttuminen aiempaa sateisemmiksi.  

Lannoitusmäärät eivät kuitenkaan selitä liuenneen fos-
forin kasvua. Erie-järven valuma-alueella fosforilannoit-
teiden myyntimäärät kasvoivat kyllä 1990-luvulla mutta 
ovat sen jälkeen laskeneet. Esimerkiksi Ohion osavalti-
ossa fosforilannoitteiden myynti oli 2000-luvulla keski-
määrin 15 prosenttia alhaisempaa kuin 1990-luvulla, 29 
prosenttia alhaisempaa kuin 1980-luvulla ja 43 prosent-
tia alhaisempaa kuin 1970-luvulla (Ohio 2013).

Erie-järven huonolle tilalle on etsitty syitä myös mm. 
ilmaston myötä muuttuneista järven fysikaalisista olo-
suhteista ja tulokaslajien vaikutuksista pohjan prosessei-
hin. Vaikka näitä vaikutuksia ei voida sulkea pois, on 
selvää, että perustuotannon kannalta kriittisen ravin-
teen – fosforin – lisääminen systeemiin leville valmiiksi 
käyttökelpoisessa muodossa lisää perustuotantoa.

Voisiko Suomessa tapahtua vastaava muutos fosforija-
keissa, ts. että liuenneen reaktiivisen fosforin huuhtou-
ma kasvaisi, vaikka kokonaisfosforin kuormitus pysyi-
si ennallaan tai peräti laskisi? Toisin kuin Erie-järven 
valuma-alueella, meillä pintalannoitus on harvinaista. 
Mutta yhteneväisyyksiäkin toimenpiteissä on: maata-
louden ympäristötuki on suosinut muokkauksen ke-
ventämistä ja siirtymistä suorakylvöön. Nykyinen ym-
päristökorvausjärjestelmä edellyttää vähintään 20 pro-
sentin talviaikaista kasvipeitteisyysalaa, ja viljelijän saa-
ma hehtaarikohtainen tuki on erityisesti Etelä- ja Länsi-
Suomessa sitä korkeampi mitä suurempi osuus alasta 
on kasvipeitteistä, ohjaten 80 prosentin kasvipeitteisyy-
teen. Koska vesien ja merenhoito maatalouden osalta 
pitkälti perustuu ympäristökorvausjärjestelmään, myös 
nämä vesiensuojeluohjelmat suosivat kasvipeitteisyyttä. 
Fosforijakeiden muutoksia ei meillä ole systemaattisesti 
selvitetty, mutta esimerkiksi Säkylän Pyhäjärveen las-
kevassa Yläneenjoessa liuenneen reaktiivisen fosforin 
pitoisuus on noussut ja kiintoaineen laskenut, mikä 
voi olla yhteydessä kasvipeitteisen alan lisääntymiseen 
(Rankinen ym. 2015, Gonzales-Inca ym. 2016).

Erie-järven tapaus osoittaa, että kokonaisfosfori ei ole 
riittävä kuormituksen indikaattori, vaikka useimmat 
vesiensuojeluohjelmat ja -sopimukset siihen perustuvat. 
Uudet teknologiat, kuten jatkuvatoimiset sameusmitta-
rit ja valuma-alueiden laserkeilaus, tarjoavat uusia mah-
dollisuuksia arvioida maahiukkasiin sitoutuneen fosfo-
rin kuormitusta. Toivottavasti nämä sinänsä erinomai-
set teknologiat eivät osaltaan vähennä liuenneen fosfo-
rin määrittämistä ja sen huomioista vesiensuojelussa.
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Erie-järven tarinalla voi olla myös toinen opetus. 
Hyvään pyrkivä, mutta tieteellisen tiedon ohittava suo-
jelu on voinut olla myötävaikuttamassa historiallisiin 
leväkukintoihin – kasvipeitteisyyden liuenneen fosforin 
huuhtoutumista lisäävä vaikutus on tiedetty jo 1980-lu-
vulla (McDowell ja McGregor 1984). Suomessa vas-
taavanlaiseen tilanteeseen ajautuminen voitaisiin es-
tää selvittämällä, missä määrin fosforijakeiden kuor-
mitus on meillä muuttunut ja onko tällä yhteyttä kas-
vipeitteisyyden lisääntymiseen ja vesien rehevyyteen. 
Eroosioaineksestakin on toki monenlaista haittaa vesieli-
öille (esim. Sutela ja Vehanen 2010). Siihen sitoutunut 
fosfori voi myös vapautua vesistössä leville käyttökelpoi-
seen muotoon. Sitä missä määrin ja minkälaisissa oloissa 
fosforia voi vapautua on tutkittu 1970-luvulta lähtien. 

Aihe on kuitenkin hankala, sillä se vaatii ymmärtämystä 
muun muassa biogeokemiallisista prosesseista vesistöjen 
pohjalla, jonne hiukkasmainen aines lopulta aina pää-
tyy. Lisääkö vai vähentääkö maa-aines pohjasta vapautu-
van fosforin, ”sisäisen kuormituksen”, määrää on sekin 
epäselvää (Uusitalo ym. 2003, Ekholm ja Lehtoranta 
2012). Pohja-aineksessa fosforin kohtalo on kytkeyty-
nyt monen muun aineen kiertoon ja on mahdollista, 
että fosforirajoitteisen vesistön rehevyyden hoito vaatii 
– fosforin ohella – myös näiden muiden aineiden sää-
telyä (Iho ym. 2015). Mutta tämä on jo toinen tarina.

Tekijät kiittävät Lassi Ahlvikia ja Pirkko Kortelaista 
kommenteista. 
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Sekä sähköverkkoyhtiöt että 
vesihuoltolaitokset toimivat 
omalla toiminta-alueellaan 
niin sanottuina luonnollisi-

na monopoleina. Yhteiskunnan nä-
kökulmasta ei ole järkevää eikä kus-
tannustehokasta, että monet yhtiöt 
rakentaisivat rinnakkaisia sähkö- tai 
vesihuoltoverkostoja. Koska kilpailua 
ei ole, asiakkaiden oikeus kohtuuhin-
taisiin peruspalveluihin on turvattu 
lainsäädännön keinoin.

Sähkömarkkinalaissa on määritelty 
laskentamalli verkkoyhtiöiden koh-
tuullisten tuottojen laskemiseksi. 
Yhtiöiden tuottojen kohtuullisuutta 
valvotaan takautuvasti neljän vuoden jaksoissa, ja yhti-
öitä voidaan velvoittaa hyvittämään liikaa perittyjä mak-
suja, jos laskennallinen kohtuullinen tuotto on ylitetty.

Vesihuoltolaki mahdollistaa kohtuullisen tuoton vesi-
huoltolaitoksille, mutta myös velvoittaa yhtiöitä katta-
maan vesihuoltopalvelujen tarjoamiseen liittyvät kus-
tannuksensa vesihuoltomaksuilla. Sähköverkkoyhtiöt 
ovat perustelleet suuria hinnankorotuksia investointi-
tarpeilla, jotka johtuvat lisääntyvistä verkon toimin-
tavarmuusvaatimuksista, mutta myös vesihuollossa on 
lisääntyvä tarve verkostoinvestoinneille.

”Lähes kaikilla laitoksilla verkostojen saneeraus- ja kor-
vausinvestoinnit ovat jo pitkään laahanneet selvästi tar-
vetta pienempinä. Kun verkostojen käyttöiäksi olete-

taan esimerkiksi 50–70 vuotta, vuotuisen saneerausta-
son pitäisi olla pari prosenttia vuodessa verkostojen pää-
oma-arvosta. Toteutunut taso on ollut puolen prosentin 
luokkaa. Useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan 
tarvittava verkostosaneerausten taso Suomessa pitäisi-
kin olla 2–3 kertaa tähän saakka keskimäärin toteutu-
nut taso”, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo 
Seppälä toteaa.

Verkostojen kasvavasta saneeraustarpeesta 
hintapaineita

Kuinka sitten vesihuoltopalvelujen hinnat ovat pitkällä 
aikavälillä kehittyneet? Vesilaitosyhdistyksen keräämi-
en tietojen mukaan vesihuoltopalvelujen hinnat ovat 
nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä 

Sähköverkkoyhtiöiden jopa useiden kymmenien prosenttien hinnankorotukset 
ovat herättäneet kuluvana talvena paljon keskustelua ja voimakasta vastustusta, 
koska ne tarjoavat palveluja, joita asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Miten luonteel-
taan samantyyppistä toimintaa harjoittavien vesihuoltoyhtiöiden hinnoittelu on 
kehittynyt viime vuosina?

Vesihuoltopalveluiden hinnat 
maltillisessa nousussa
TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

Carunan sähkönsiirtohintojen korotukset hämmensivät alkuvuonna asiakkaita.
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53–78 prosenttia eli keski-
määrin 4,4…6,0 prosen-
tin vuosivauhtia. Samaan 
aikaan yleinen hintataso 
on noussut 20 prosenttia.

Toteutuneet korotukset 
ovat siis hyvin maltillisia, 
jos niitä verrataan säh-
köverkkoyhtiöiden vii-
me aikoina ilmoittamiin 
korotuksiin.

”Monet vesihuoltolaitokset 
ovat alkaneet systemaatti-
sesti panostaa aiempaa 
enemmän verkostojen kor-
jausvelan kiinni kuromi-
seen, ja nostaneet vesihuol-
tomaksujaan, jotta voivat 
käyttää nykyistä enem-
män varoja saneerauksiin. 
Suhteellisesti tulevaisuu-
den rahoitustarve saneerauksiin on vesihuoltolaitoksilla 
epäilemättä ainakin samaa luokkaa kuin sähköyhtiöillä. 
Voisiko tästä päätellä, että vesihuoltolaitosten taksanko-
rotukset ovat liiankin maltillisia?” kysyy Seppälä.

”Ainakin vesihuoltolaitokset voisivat nykyistä aktiivi-
semmin ja avoimemmin perustella maksujen tarkistuk-
sia todellisella tarpeella. Laitosten asiakkaat varmasti 
ymmärtävät asian, jos sitä korostetaan vesihuoltopal-
velujen toimintavarmuuden turvaamisella. Nythän lii-
an monet vesihuoltolaitokset mainostavat esimerkik-
si vuosikertomuksissaan lähes kunnia-asiana sitä, mi-
ten halpaa ko. laitoksen vesi on verrattuna vaikkapa 
saman seudun muihin vesilaitoksiin. Miksei mieluum-
min ylpeillä sillä, miten paljon panostetaan verkostojen 
kuntoon ja vesihuoltopalvelujen toimintavarmuuteen, 
vaikka se hieman tuntuukin korkeampina maksuina?”, 
Osmo Seppälä pohtii.

Omistajan tuottovaatimus vaikuttaa 
hinnoitteluun

Sähköverkkoyhtiöiden hinnankorotusten yhteydes-
sä nostettiin esiin, että niiden ulkomaalaiset omista-
jat tavoittelevat sijoituksestaan mahdollisimman suu-

ria voittoja, mikä herätti julkisuudessa epäilyksiä sii-
tä, pitävätkö yhtiöt kiinni kohtuullisen tuoton velvoit-
teestaan. Myös yhtiöiden verosuunnittelun käytäntöjä 
kritisoitiin.

Suomen suurimmat vesihuoltolaitokset ovat pääsään-
töisesti kunnallisessa omistuksessa, joten hinnankoro-
tusten maltillisuuden lisäksi vesihuollon omistajapohja 
on omiaan parantamaan luottamusta hinnoittelun kus-
tannusvastaavuuteen ja kohtuulliseen tuottoon. Kuinka 
paljon tuottoa kunnat saavat vesihuoltolaitoksistaan?

”Yksi vesihuoltomaksuihinkin vaikuttava seikka on ve-
sihuoltolaitoksen kuntaomistajan laitoksestaan odot-
tama tuotto. Vesihuoltolaki mahdollistaa kohtuullisen 
tuoton, jota ei kuitenkaan ole kovin täsmällisesti mää-
ritelty. Suuret tuloutukset koskevat lähinnä suuria lai-
toksia. Lukumääräisesti suurin osa maamme vesihuol-
tolaitoksista ei tulouta omistajakunnalleen. Päinvastoin 
kunta joutuu subventoimaan vesihuollon kustannuk-
sia. Tämä on merkki siitä, että hyvin monella pienel-
lä laitoksella vesihuoltomaksut ovat selvästi alikatteisia 
eli niiden tasoa pitäisi nykyisestä nostaa. Vesihuoltoa ei 
pitäisi joutua verovaroin kustantamaan”, sanoo toimi-
tusjohtaja Seppälä. 

Vesihuoltopalvelujen hintaindeksi vuosina 1982 – 2015. Lähde: Vesilaitosyhdistys.

MAKSUT VUOSINA 1982 – 2015
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Lokakuussa 2015 alkaneessa WATERCHAIN-
projektissa pyritään vähentämään ravinne- 
ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen. 
WATERCHAIN projektia rahoittaa EU:n 

Central Baltic-ohjelma, johon kuuluu maakuntia Suo-
mesta, Ahvenanmaalta, Ru otsista, Virosta ja Latviasta. 
Kohteena ovat kaikki mahdolliset päästölähteet ku-
ten maatalous-, metsätalous, jätevedenpuhdistamot ja 
teollisuus. Päästölähteet voivat olla peräisin joko asu-
tuskeskuksista tai maaseudulta.

Projektin käytännön työkaluna ovat pilottivesistö alueet, 
joita on kustakin alueesta yksi, paitsi Suomesta Eurojoen 
ja Aurajoen valuma-alueet. Pilottivesistöalueilta tunnis-
tetaan eri päästölähteet, selvitetään niiden estokeinot 
ja pilotoidaan erilaisia kustannustehokkaita aineiden 
poisto teknologioita. Eri maiden nykytilannetta ja käy-
täntöjä vertaillaan ja opitaan toisilta parhaita käytäntöjä. 
WATERCHAIN partnerit tutustuivat Pyhäjärven suo-

jelutoimenpiteiden vuosikymmeniä jatkuneiden suoje-
lutoimenpiteiden tuloksiin lokakuussa 2015. Pyhäjärvi 
on osa Eurajoen vesiketjua.

Päätavoitteena on saada kukin toimija, oli hän missä roo-
lissa tahansa, hahmottamaan oman toimintansa vaikutus 
Itämereen ja miten voi toimia omalta osaltaan meren 
tilan parantamiseksi. Pilottialueilla aktivoidaan ihmisiä 
lapsista vanhuksiin erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisen 
median keinoin. Aiempi olemassa oleva tieto ja pilottive-
siketjujen esimerkit kootaan interaktiiviseen käsikirjaan. 
Käsikirja sisältää esimerkiksi käytännön ohjeet kustan-
nustehokkaisiin suodatusmenetelmiin mm. asennusvi-
deoita. Projekti osaltaan edistää, että yhteinen merem-
me tulevaisuudessa on puhtaampi verrattuna nykytilaan.

Hankkeen yhteistyökumppanit Suomesta ovat Pyhäjärvi-
instituutti ja Turun ammattikorkeakoulu. Ruotsista 
mukana on KTH Royal Institute of Technology ja 
Virosta Tallinn University of Technology sekä Estonian 
Environmental Research Centre. Latviasta hankkeeseen 
osallistuvat Riga Technical University ja Foundation 
”Institute for Environmental Solutions”. Mukana on 
myös ahvenanmaalainen Åland Waterwork Ltd. 

Vesiketjun hallinnalla vähemmän ravinteita ja haitallisia yhdisteitä Itämereen
MINNA KEINÄNEN-TOIVOLA
FT, projektipäällikkö
Satakunnan am matti korkea-
koulu, Teknologia-osaamisalue, 
Vesi-Instituutti WANDER
E-mail: minna.keinanen-toivola@samk.fi

MERJA AHONEN
FT, erikoistutkija
Satakunnan ammattikorkea-
koulu, Teknologia-osaamisalue, 
Vesi-Instituutti WANDER
E-mail: merja.ahonen@samk.fi
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Suomen suurin 
Itämeritapahtuma 
jo viidettä kertaa 

Raumalla!
Teemana: Osallistu, 

opi ja vaikuta!

KLO 9.00 Tapahtumia Rauman kouluissa 5.-7.luokkalaisille.  
Mukana asiantuntijoita erilaisista ympäristö- koulu- ja 
yritysorganisaatioista. Koulut esittelevät omaa Koulujemme 
Lähivedet -ohjelmaansa. Etukäteistietoa peda.net/rauma

KLO 11.00 Asiantuntijat Torilla -kansalaistapaaminen.  
Mukana edustajat mm. ympäristöministeriöstä, Suomen 
Ympäristökeskuksesta ja John Nurmisen säätiöstä. Tule tapaamaan 
pystökaffen äärelle alan johtavia asiantuntijoita.

KLO 12.15 Seminaari Osallistu, opi ja vaikuta! Rauma-salissa
Teeman aiheista kuullaan puheenvuoroja mm. Koulujemme 
lähivedet -ohjelmasta ja yksittäisen kansalaisen 
vaikutusmahdollisuuksista olla mukana Itämeren suojelutyössä.
Monipuolinen seminaariohjelma päättyy klo 15.30.

JU H LASEM I N AARI
RAUMALLA 28.4.2016

peda.net/rauma/kl
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Slatek (80 x 45)

Huber (80 x 50)

Teoteam (80x40)

Rictor (80 x 30)

47Vesitalous 2/2016

LIIKEHAKEMISTO

 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

Kaiko (80 x 50)

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 
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Pa-Ve (80x100)

48 www.vesitalous.fi

LIIKEHAKEMISTO

KSB (80 x 80)

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

· CE-merkityt KALVI-palopostit
· Vesipostit
· Pikaliitinkäyrät, jakotukit
· Ilmanpoistimet
· Ilmanpoistokaivot
· Vesimittari- ja MAG-kaivot
· CE-merkityt pumppaamot
· MAG 8000 Monitorointikaivot

puh. 020 719 9700
www.pa-ve.fi

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI

Maveplan (80 x 60)

Pöyry (80 x 70)

Sweco (80 x 40)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

Fennowater (80 x 60)
                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h
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Nordkalk

Zwerver 80x50
Weltek (80x40)
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Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

 b VESIKEMIKAALIT

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VEDENALAISET TARKASTUKSET  b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com

Menetelmät:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

Kohteet mm:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot

- Putki ja kaapelilinjat
- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

www.nordkalk.fi Member of Rettig Group

KALKKIA KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOHTEET
Juomavedet •  Jätevedet

Prosessivedet •  Kaivosvedet
Lietteet
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Vitor Almeida, Manuela Oliveira, Yoram Rubin, Joaquim 
Pinto and Nuno Charneca: 
Mobile app for public monitoring of river condition

In order to raise public awareness of the need for a 
sustainable management of water resources, the Water 

Framework Directive has established public participation 
as a requirement in the process of conception and im-
plementation of River Basin Management Plans. Projeto 
Rios is a project that aims the promotion of citizen par-
ticipation in the collection of environmental data that 
allows the identification and characterization of river 
ecosystems to ensure their monitoring and conserva-
tion. The “mO4Rivers” (myObservatory for Rivers) Web 
Mobile App was developed to support and facilitate the 
data submission process and to easily share information 
and knowledge obtained from data analytics processes. 
The groups of citizens are invited to adopt 500m river 
stretches and to interpret fauna, flora and to measure 
specific water quality parameters. This article describes 
the Projeto Rios methodology and the functionalities of-
fered by “mO4Rivers” and shows how it can be an asset 
to promote citizen participation in the collection of en-
vironmental data related to river water bodies.

Päivi Granö, Maija Esko, Heli Keinänen and Mia Koivuniemi: 
Environmental education in everyday teacher training

The field of environmental education is multidisci-
plinary and comprehensive. The aim is to achieve 

competence in which knowledge, skills, emotions and 
experiences create the base for the children and youth to 
understand and take care of their nearby environment. 
In this article, researchers and teachers explore the en-
vironmental education carried out at the University of 
Turku, Teacher Education, Rauma unit. 

Hanna Niinistö: Learning in maritime environments

A project entitled ‘Seaward – maritime Rauma as 
a learning environment’ entailed experiments in 

collaboration between operators in the area and the 
opportunities of networking in promoting learning and 
in diversifying learning environments and the opera-
tional culture. Cooperating in the work for one and a 
half years were two fifth-grade upper secondary school 
classes with their teachers as well as student teachers 
and their instructors. An active role was also played by 
local operators and the city of Rauma. In the course of 
the year-and-a-half project, work was done on develop-
ing pedagogically and technically up-to-date teaching 
methods and an operating model as well as learning 
materials using Rauma’s sea, coast and archipelago ar-
eas and related information as a multifaceted learning 
environment. The aim was to reinforce the children’s 

environmental awareness and their experiential rela-
tionship with the nearby environment.

Vesa Lakaniemi: The Rauma model combines a school 
renovation with waterway protection

A school upgrade in Rauma sprang from an initiative 
from ideas man Raimo Vahanto to include schools in 

the nationwide ‘For Our Seas’ project. The partners also 
included the chamber of commerce, corporations and oth-
er players. Entrepreneurship education was also involved.

Seija Vatka: Environmental work means savings and confers 
competitive advantage

For today’s forest industries, a well cared-for environ-
ment means savings in raw materials and a compet-

itive advantage in the global market. Environmental 
conservation by the wood processing industry began 
with the treatment of wastewater. Now water, waste and 
energy are being scrutinised throughout the manufactur-
ing chain. The order of the day is the recycling economy.

Riikka Kerttula: An outhouse with the convenience of a 
water closet

An outhouse toilet in the yard of a detached house 
does not mean time travel into the past. On the 

contrary. A dry toilet saves water and money and con-
serves the environment. An outhouse can be equipped 
with all facilities - even in ecological terms. Kari Pekka 
Niemi built an outhouse in his yard in Säkylä with no 
compromising on user comfort. The toilet does not im-
pact the environment with wastewater, does not waste 
clean drinking water, and there is no environmental 
burden from energy consumption.

Other articles
Juhani Kettunen: Getting school pupils involved in European 
water monitoring (Editorial)
Kodisjoki school: Local waterway studies at Kaljasjärvi in 
Kodisjoki
Kari school: Kari school nearby waters project
Malmi school: Our schools’ nearby waters project in a special 
education school – part of a larger learning unit
Riku Alkio: Out of the classroom!
Minna KeinänenToivola and Merja Ahonen: Water chain 
management for less nutrients and harmful compounds going 
into the Baltic Sea 
Mikko Ojanen: Extension and renovation of Riihimäki 
wastewater treatment plant
Sanni GrahnLaasonen: The condition of local waterways 
encourages sustainable development
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Lähivesien tila kannustaa 
kestävään kehitykseen

Koulutuksella on tärkeä tehtävä kestävän 
kehi tyksen edistämisessä. Koulutuksen 
avulla lapset, nuoret ja vanhemmatkin saa-
vat valmiuksia kestävään elämäntapaan. Tä-

mä on tärkeää niin maailmalla kuin Suomessakin. Vain 
tiedostamalla tulevaisuuden haasteet, niihin voidaan 
puuttua riittävän määrätietoisesti.

Meillä Suomessa kestävään kehitykseen kasvaminen alkaa 
jo perusopetuksesta. Viime vuoden lopulla hyväksytyissä 
uusissa opetussuunnitelmien perusteissa ympäristökasva-
tus ja kestävä kehitys sisältyvät useisiin eri oppiaineisiin. 
Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys eivät enää jatkossa 
ole vain tiettyjen oppiaineiden asioita, vaan niitä opiskel-
laan ilmiöpohjaisesti oppiainerajat ylittäen.

Ilmiöpohjaisesta oppimisesta mainio esimerkki on 
Rauman seudun koulujen toteuttama lähivesihanke. 5- 
ja 7-luokkalaisille suunnatussa hankkeessa koulut valit-
sevat oman tutkittavan lähiveden koulun läheisyydestä. 
Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi koulumetsässä 
virtaava puro tai joki, tuttu lähilampi tai paikallinen järvi.

Hankkeessa tutkitaan lähivesiä monipuolisesti. 
Koululaiset mittaavat muun muassa veden väriä, same-
utta, näkösyvyyttä, lämpötilaa, hajua ja happamuutta. 
Jotkut ryhmät ovat harjoitelleet jopa koekalastusta sekä 
lintujen ja kasvillisuuden havainnointia.

Lähivesihanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö on ollut hyvää 
ja se on tiivistänyt koulujen suhdetta muuhun paikal-
liseen ympäristöön. Koulut ovat saaneet lahjoituksina 

esimerkiksi mikro- ja endoskooppeja, joilla vesien tut-
kimiseen saadaan aivan uusia ulottuvuuksia.

Lähivesihanke on saanut koulut ja koululaiset innostu-
maan. Uudenlainen tapa oppia ja tutustua ympäristöön 
on syystäkin herättänyt huomioita muualla Suomessa 
ja jopa kansainvälisesti. Seuraavaksi hanketta suunnitel-
laan ympäristökeskuksen kanssa laajennettavaksi koko 
Suomeen.

Lähivesihanke ja monet muut eripuolilla Suomea to-
teutetut hankkeet ovat osa tulevaisuuden oppimista. 
Oppiminen, kuten muukin yhteiskunta, muuttuu ajas-
sa. Nykyisin ei ole enää yhtä relevanttia opiskella asi-
oita ulkomuistiin, sillä kaikki maailman tieto on usein 
käden ulottuvilla. Tärkeämpää on osata ajatella kriitti-
sesti, soveltaa ja ymmärtää laajempia kokonaisuuksia.

Kestävän kehityksen, kuten monet muutkin laajem-
mat kokonaisuudet, oppii paremmin, kun kurkistaa 
ulos luokkahuoneesta. Etenkin ympäristökasvatukses-
sa korostuu se, että lapsi ja nuori osaa yhdistää luokka-
huoneessa opitut tiedot laajemmin ympäröivään maa-
ilmaan. Samalla, kun tutkitaan lähivesistöjä, voi op-
pia monta muuta hyödyllistä asiaa esimerkiksi luonnon 
monimuotoisuudesta tai jokamiehen oikeuksista.

Tarvitsemme tulevaisuudessa entistä enemmän ympä-
ristökysymysten osaajia. Laadukkaalla ja monipuolisella 
ympäristökasvatuksella takaamme sen, että jokainen py-
sähtyy miettimään omia valintojaan arjessaan ja elämäs-
sään. Meillä on vain yksi maapallo, meidän pysyvästi pys-
tyttävä kääntämään kurssia kestävämpään suuntaan. 

SANNI GRAHN-LAASONEN
E-mail: sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi

Kirjoittaja on nykyinen opetus- ja kulttuuriministeri, entinen ympäristöministeriKU
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Kestävän kehityksen sisäistäminen on yksi nykypäivän suu-
rimmista kysymyksistä. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan 
sellaista elämäntapaa, joka takaa myös tuleville sukupolville 
edellytykset hyvään elämään. Se tarkoittaa niin ihmisarvosta, 
luonnonvaroista kuin kestävästä taloudesta huolehtimista. 
Eteenpäin katsomista – hieman huomista pidemmälle.
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Uponor 1/1 K4

Uponor Infra 360° Projektipalvelut 

Me tiedämme mitä tarvitset. Projektin onnistumisessa ratkaisevat 
oikea suunnittelu ja mitoitus. Asiantuntijoillamme on erikoisosaamista 
ja pitkä kokemus erilaisista putkijärjestelmistä vaativiinkin kohteisiin. 
Toimimme siellä, missä tavalliset standardoidut järjestelmät eivät 
riitä. Otamme vastuun ensimmäisestä piirroksesta aina avaimet 
käteen -asennukseen ja huoltoon. Me teemme mahdottomasta 
mahdollisen. Tutustu Infra 360° Projektipalveluihin!

www.uponor.fi

We Can Do It
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