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ESIPUHE

Varsinais-Suomen keskeisimmät ympäristöongelmat ovat Saaristomeren ja 
sisävesien rehevöityminen, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen. Näihin myös kansallisiin ja osin globaaleihin ympäristöongel-
miin vastaaminen edellyttää täsmällistä kuvaa ympäristön tilan muutoksista 
sekä teknologisia ratkaisuja – uusia innovaatioitakin – ongelmien ennaltaeh-
käisyyn, ympäristökuormituksen vähentämiseen, vaurioiden korjaamiseen ja 
muutoksiin sopeutumiseen. 

Ympäristöongelmat ovat monitahoisia: teknologian lisäksi tarvitaan sekä nor-
mi- että tiedollista ohjausta. Tarvitaan toimia kaikilla portailla teollisuudesta 
yksittäisiin ihmisiin, joiden liikkumis- ja kulutustottumuksilla on myös suuri 
vaikutus. Ympäristökysymysten yhteiskunnallinen ulottuvuus sekä ihmisten 
asenteisiin vaikuttaminen korostavat viestinnän merkitystä: tarvitaan tiedotus-
ta ympäristön tilasta ja valistusta keinoista, joilla kukin itse voi vaikuttaa ym-
päristön tilaan.

Turun ammattikorkeakoulu käynnisti vuonna 2007 Ympäristöosaamisen tut-
kimus- ja kehittämisohjelman, jolla AMK pyrkii osaltaan vastaamaan ympä-
ristöongelmien haasteisiin yhdistämällä eri yksiköidensä ympäristöosaamista 
laajoiksi hankekokonaisuuksiksi sekä tiivistämällä yhteistyötä yritysten, kor-
keakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Ympäristöosaamisohjelman työtä on tukenut laajapohjainen ohjausryhmä, jo-
hon kuuluvat vararehtori Olli Mertanen (Turun AMK), koulutusjohtaja Liisa 
Kairisto-Mertanen (Turun AMK), yliopettaja, professori Seppo Niemi (Turun 
AMK), yliopettaja Jouko Lehtonen (Turun AMK), yliopettaja Reijo Ekman 
(Turun AMK), tutkimuspäällikkö Pasi Laihonen (Suomen ympäristökeskus), 
tutkimusjohtaja Mari Walls (Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), joh-
taja Ilppo Vuorinen (Saaristomeren tutkimuslaitos / Turun yliopisto), dos. Jo-
hanna Mattila (Åbo Akademi), elinkeinoasiamies Jorma Sipilä (Turun seutu-
kunnan kehittämiskeskus), puheenjohtaja Jaakko Paatero (Green Know How / 
Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistys ry), ympäristötoimenjohtaja 
Mikko Jokinen (Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto) ja teknologia-
asiantuntija Pauli Saarenketo (Teknologian kehittämiskeskus Tekes). Ohjel-
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man johtajana toimii tutkimus- ja kehityspäällikkö, FT Juha Kääriä Turun 
AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelta.

Tässä julkaisussa on luotu katsaus Ympäristöosaamisohjelman toimintaan vuo-
sina 2007–2009. Ympäristöosaamisohjelma on edennyt käynnistysvaiheesta 
voimakkaan projektitoiminnan vaiheeseen. Projektit kattavat laajasti niin ym-
päristön tilan seurannan, päästöjen vähentämisen kuin ympäristöviestinnän ja 
vastuullisen liiketoiminnankin. Projektien laaja kirjo on osoitus ammattikor-
keakoulun ympäristöosaamisen moninaisuudesta, jota edelleen laajentaa yh-
teistyö yritysten ja muiden ympäristöalan toimijoiden kanssa. 

Vaikka monia ympäristöalan verkottumishankkeita onkin käynnistetty, alan 
klusterointi on vasta alussa. Entistä tiiviimpi yhteistyö ympäristöalan yritysten 
sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on myös Ympäristö-
osaamisohjelman keskeisimpiä haasteita tulevaisuudessa. Tähän yhteistyöhön 
kutsumme kaikki Varsinais-Suomen ympäristöosaajat!

Juha Kääriä 

FT, Turun AMK:n 
Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen tutkimus- ja kehityspäällikkö
Ympäristöosaamisohjelman johtaja
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TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJAN 

PUHEENVUORO

YMPÄRISTÖN MUUTOKSET 

YMPÄRISTÖOSAAMISEN HAASTEENA

Kun tutkimme ja yritämme ymmärtää ympäristömme muutoksia, unohtuu 
helposti se perusekologinen ja -evolutiivinen totuus, että vain muutos on 
luonnossa pysyvää. Ympäristömme muuttuu siis jatkuvasti ja paljon puhuttu 
luonnon tasapaino on dynaamista, ei staattista tilaa kuvaava käsite. Eliöyhtei-
söjen ajallinen ja rakenteellinen muutos eli sukkessio on keskeinen ekologinen 
ilmiö, joka tunnetaan ja etenkin tiedostetaan suhteellisen huonosti. Tunnettu-
ja esimerkkejä sukkessiosta ovat avohakkuuta seuraava metsän ja sen lajiston 
uudistuminen, pakettipellon umpeenkasvu ja metsittyminen ja metsälammen 
soistuminen, jotka kaikki noudattavat suhteellisen hyvin ennustettavaa kehi-
tyskulkua.

Nykyään iso osa luonnossa havaittavista muutoksista on tavalla tai toisella ih-
mistoiminnan aikaansaannoksia. Muutos voi olla ihmisen kannalta hyvä tai 
huono –    luonnon kannalta ihmisnäkökulmalla ei ole merkitystä.

Toistaiseksi suurimmat ihmisen aiheuttamat luonnon muutokset ovat olleet 
ihmiselle edullisia, kuten luontaisten ekosysteemien muuttaminen viljelykult-
tuureiksi ja metsien muuttaminen talousmetsiksi. Nyt tilanne on kuitenkin 
voimakkaasti muuttumassa, kuten ravintoketjujen saastuminen ja kemikali-
soituminen, ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen osoittavat.

TUTKIMUS KESKEISTÄ YMPÄRISTÖMUUTOSTEN JA NIIDEN 

YHTEISKUNNALLISEN MERKITYKSEN YMMÄRTÄMISELLE 

Tutkimus on tärkeässä asemassa ympäristömuutosten ja erityisesti siihen liit-
tyvien yhteiskunnallisten ongelmien ymmärtämisessä. Perus- ja soveltavalla 
tutkimuksella on tässä erilaiset roolit. Perustutkimuksen tehtävänä on erityi-
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sesti (a) havaita ja dokumentoida muutoksia ympäristössä tai yhteiskunnassa, 
(b) pohtia muutosten merkitystä luonnolle ja/tai yhteiskunnalle ja (c) todeta 
muutoksen mahdollinen haitallisuus ja tarve sen rajoittamiseen sekä (d) viestiä 
tästä yhteiskunnan päätöksentekijöille.

Yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta muodostetaan poliittinen näkemys asi-
asta. Sen perusteella puolestaan päätöksentekoelimet, viime kädessä lainsäätä-
jät, ottavat asiaan kantaa ja (e) vahvistavat poliittisesti ympäristömuutoksen 
rajoittamisen tarpeellisuuden. Lisäksi ne (f ) päättävät lainsäädännöllisistä tai 
muista toimista muutoksen ehkäisemiseksi tai torjumiseksi ja (g) asettavat ta-
voitteet sekä velvoittavat viranomaiset ja elinkeinoelämän ehkäiseviin tai kor-
jaaviin toimenpiteisiin.

Soveltava tutkimuksen rooliksi puolestaan jää (h) etsiä ratkaisuja ja keinoja käy-
tännön toimenpiteiksi ja (i) seurata muutoksen edistymistä ja toimenpiteiden 
vaikutusta luonnossa ja yhteiskunnassa.

YMPÄRISTÖONGELMIEN RATKAISEMISESSA KAKSI ERILAISTA 

LÄHESTYMISTAPAA

Ympäristömuutosten kasvaessa yhteiskunnan kokemiksi ongelmiksi, ryhdy-
tään niiden vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi normaalisti yhteis-
kunnan toimesta toimenpiteisiin. Ympäristöongelmien ratkaisuissa on nähtä-
vissä kaksi toistaan poikkeavaa lähestymistapaa. Tekniset innovaatiot ja niihin 
perustuva uusi osaaminen on perinteinen ja menestyksellisesti käytetty toi-
mintatapa. Viime vuosina olemme siirtyneet ajanjaksoon, jossa tekniset ratkai-
sut eivät yksinään riitä, vaan nyt edellytetään myös ihmisten asenteiden ja elin-
tapojen muuttamista ja niihin perustuvan kestävämmän elämäntavan omaksu-
mista. 

Nykypäiviin saakka menestys ympäristönsuojelussa on pääosin perustunut 
teknisiin innovaatioihin ja niiden käyttöönottoon. Niiden avulla on saatu ku-
riin mm. happamoittavien ilmapäästöjen ongelmat ja yhdyskuntien jätevesi-
kuormitus. Ongelmista on periaatteessa selvitty teknisten parannusten ja nii-
den toteuttamiseen tarvittavan rahan avulla. Rahakaan ei usein ole muodostu-
nut lopulta ratkaisevaksi tekijäksi, sillä monet ympäristöinvestoinnit ovat ol-
leet ajan mittaan myös luonnonvaroja ja energiaa ja siten myös rahaa säästäviä 
toimenpiteitä. 
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Nyt olemme kuitenkin siirtyneet aikakauteen, jossa pelkillä lainsäädäntöön 
perustuvilla teknisillä ratkaisuilla ei enää selvitä. Vaikka teknisiä innovaatioita 
tarvitaan edelleen kipeästi, ehkä enemmän kuin koskaan ennen, myös ihmis-
ten asenteita ja kulutustottumuksia on voitava muuttaa. Molempien tavoittei-
den saavuttamisen osalta tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa.

Keskeiset suomalaiset ympäristömuutoshaasteet ovat useimmille tuttuja. Il-
masto ja siihen kytkeytyvä kestävä energiatalous sekä Itämeren kriisit, erityi-
sesti, rehevöityminen ovat jatkuvasti tiedotusvälineiden otsikoissa. Biodiversi-
teetin suojelu ja luonnon tuotantokapasiteetin ylläpito, jätehuollon toimivuus 
ja materiaalitehokkuus ovat myös useimmille tuttuja teemoja. Pienhiukkasten 
vähentäminen kaupunki-ilmasta, melun hallinta ja kemikalisoituva ympäristö 
sijoittuvat myös korkealle tärkeiden ympäristöosaamishaasteiden listalla. Vii-
me aikoina on ryhdytty aktiivisesti keskustelemaan myös mm. säteily-ympäris-
tömme muuttumisesta ja siihen liittyvän tutkimustiedon puutteista. Sähkö- ja 
magneettikentät ihmisten jokapäiväisessä elinympäristössä ovat moninkertais-
tuneet ja niille herkistyneiden ihmisten määrä on kasvanut, mutta aihepiiri on 
vielä huonosti tunnettu.

Yhteiskunnallinen päätöksenteko kaipaakin jatkuvasti uutta luotettavaa ja 
puolueetonta tietoa ympäristömuutoksista ja niiden vaikutuksista luontoon 
ja ihmiseen. Myös monista luonnon perusasioista tietämys on puutteellista. 
Esimerkiksi ilmasto- ja energiapolitiikan ratkaisut kaipaavat tuekseen nykyistä 
parempia tietoja mm. paikallisista hiilinieluista ja niiden roolista ilmastomuu-
toksen hidastamisessa. Samoin ilmastoystävällinen viheralueiden hoito, puun 
käytön tehostaminen rakentamisessa, sekä uusiutuvien energialähteiden käyttö 
asumisessa ja rakentamisessa ovat tärkeitä tutkimuskohteita. Myös energiaku-
lutusta pienentäviä tekniikoiden kehittely ja käyttöönotto sekä liikkumisen ja 
asumisen ilmastovaikutuksien arviointi kaipaavat uusia keinoja ja menetelmiä.

Saaristomeri muuttuu voimakkaasti ja muutosprosessien tuntemisen paran-
taminen on suuri haaste: mm. ei-kaupallisten kalakantojen suuruus, kalojen 
lisääntymisalueet, vedenalaisluonto ja merien ravinnekierrot ovat vielä puut-
teellisesti tunnettuja. Samoin maanviljelyn päästöjen vähentämisen uudet me-
netelmät, ml. hallinnolliset ja taloudelliset ohjauskeinot, kaipaavat tutkimus-
pohjaista kehittämistä.

Tehokkaat tekniikat ravinteiden poistamiseksi vedestä ja vesien biomassasta ja 
sedimenteistä tarjoavat myös tärkeän kohteen tutkimukselle, kuten myös ra-
vinteiden kierrätystekniikoiden kehittäminen.
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Turku on maassamme merkittävä ympäristöosaamisen keskus, jonka erityinen 
vahvuus on monipuolisessa tutkimus- ja koulutusosaamisessa. Turun ammat-
tikorkeakoululla on tärkeä rooli tässä osaamiskokonaisuudessa. Toivon, että 
ammattikorkeakoulun innovatiivinen ja laaja-alainen työ ympäristöosaamisen 
edistämisessä jatkuu edelleen vahvana.

Mikko Jokinen 

ympäristötoimenjohtaja 
Turun kaupunki
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JOHDANTO

Martti Komulainen
FL, tiedotuspäällikkö 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue

Juha Kääriä
FT, tutkimus- ja kehityspäällikkö
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue

YMPÄRISTÖOSAAMISOHJELMAN TAUSTA

Turun ammattikorkeakoulun T&K-ohjelmatoiminta käynnistyi vuonna 
2006. T&K-ohjelmat ovat pitkäkestoisia (3–6 vuotta), tulevaisuussuuntautu-
neita ohjelmia, joiden avulla ammattikorkeakulu osallistuu toiminta-alueensa 
elinvoimaisuuden kehittämiseen. Ohjelmat koostuvat useasta, ohjelman ta-
voitteita tukevasta projekteista.

T&K-ohjelmat pyrkivät:

• tukemaan alueellista innovaatiojärjestelmää tuottamalla uutta tietoa 
ja osaamista eri tutkimusteemoista

• tukemaan AMK:n monialaisen osaamisen ja vetovoimaisuuden 
vahvistamista profi loitumalla suhteessa alueen muihin T&K-toimi-
joihin

• lähentämään T&K-työtä ja AMK:n opetusta tarjoamalla opiskeli-
joille mahdollisuuden  suorittaa ohjelman tutkimusteemaan liitty-
viä opintoja ja  tehdä opinnäytetöitä

• edistämään verkostoitumista alueen yritysten, yliopistojen ja tutki-
muslaitosten kanssa

• lisämään T&K-toiminnan ulkoista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Ympäristöosaamisen T&K-ohjelma käynnistyi vuoden 2007 alussa. Ohjelma 
kokoaa Turun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden ympäristöosaamista laa-
joiksi, pitkäkestoisiksi hankekokonaisuuksiksi. Ohjelma käsittää neljä teemaa:
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1. Ympäristön tilan monitorointitekniikoiden kehittäminen
2. Vähäpäästöinen teknologia ja päästöjen vähentämistekniikat
3. Ympäristöviestinnän menetelmien kehittäminen
4. Vastuullinen liiketoiminta.

Ympäristöosaaminen käsitetään tässä yhteydessä yritystoiminnassa tarkoitet-
tua energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ympäristövaikutusten minimoimis-
ta (puhdas teknologia) laajemmin: ympäristöosaaminen on ympäristön mit-
taamiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn, vähentämiseen ja korjaamiseen 
liittyvää osaamista ja teknologiaa.

VESISTÖJEN REHEVÖITYMINEN JA ILMASTONMUUTOS 

HAASTAVAT YMPÄRISTÖOSAAMISEN

Lounais-Suomen ympäristöstrategian (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
2006) laadinnan yhteydessä vuonna 2005 alueen keskeisiä toimijoita pyydet-
tiin listamaan suurimmat ympäristöongelmat Lounais-Suomessa.  Kyselyn pe-
rusteella suurin ympäristön tilaa koskeva huoli koskee vesistöjen rehevöitymis-
tä. Hyvänä kakkosena tuli ilmastonmuutos. Myös luonnon monimuotoisuu-
den köyhtyminen, pohjavesien pilaantuminen ja ympäristön kemikalisoitumi-
nen nähtiin uhkana. 

Eri ympäristötoimijoiden huolelle on selvä peruste. Vesistöjen rehevöitymi-
nen ja ilmastonmuutos koetaan myös muualla Suomessa merkittäviksi ympä-
ristöongelmiksi (mm. Uudellamaalla tehty arvottamiskysely). EU:n ympäris-
töohjelmissa ilmastonmuutos on perustellusti myös kärkiteemoja (European 
Union, 2007). Muita kärkiteemoja EU-ohjelmissa ovat luonnon monimuo-
toisuus, ympäristö ja terveys sekä luonnonvarat ja jätteet. Vesistöjen tilan pa-
rantaminen on EU-tasolla tuotu painokkaasti esiin mm. vesipolitiikan puite-
direktiivissä ja tuoreessa Itämeri-strategiassa.

Vesistöjen rehevöityminen on seurasta ravinteiden, etenkin fosforin ja typen, 
ylitarjonnasta. Rehevöittäviä ravinteita tulee monista lähteistä, mutta maata-
louden osuus alueen ravinnekuormituksesta on merkittävin (fosforin osalta 56 
% ja typen osalta 36 %: Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2009).

Vesistöjen tilan parantamiseksi kuormitusta kaikista lähteistä tulee pienentää. 
Maatalouden ravinnekuormitusta on tavoitteena vähentää Valtioneuvoston 
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periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 kolmannek-
sella vuoteen 2015 mennessä vuosien 2001–2005 tasosta sekä puolittaa kuor-
mitus pidemmällä aikavälillä. Edelleen tavoiteohjelmassa korostetaan vesien-
suojelutoimien oikeaa kohdentamista ongelma-alueille, missä niistä koituu 
suurin hyöty.

Tutkimus tuottaa kaiken aikaa uutta tietoa vesiensuojelun pohjaksi. Maatalou-
den ravinnekuormituksen osalta on selvinnyt tarve räätälöidä vesiensuojelutoi-
met viljelylohkokohtaisesti. Vesiensuojelun toimenpidevalikoimaan kuuluvat 
lohkokohtaisen suunnittelun lisäksi mm. suojavyöhykkeet sekä valuma-alueen 
kokoon nähden oikein mitoitetut, ravinteita jokien sivu-uomissa pidättävät 
kosteikot ja laskeutusaltaat. 

Hajakuormituksen määrän seuranta on kuitenkin hankalaa ja selkeästi tar-
vitaan monitorointitekniikoiden kehittämistyötä. Monitorointitekniikan ke-
hitystyö palvelee paitsi kuormitustiedon tuottamisen tarpeita, myös tehtyjen 
vesiensuojelutoimien vaikuttavuuden arviointia. 

Monet ympäristöongelmat kytkeytyvät toisiinsa. Ilmastonmuutoksen myötä 
runsastuneet sateet lisäävät valuntaa ja ravinteiden huuhtoutumista. Ilmaston-
muutoksella on myös monia muita globaaleja haittavaikutuksia (ilmaston ääri-
ilmiöiden yleistyminen, lajien esiintymisalueiden muutokset, lajiston häviämi-
nen, meren pinnan nousu), joiden torjumiseksi tarvitaan parasta käytettävissä 
olevaa teknologiaa (BAT-periaate), energiatehokkuuden parantamista, uusiu-
tuvien energialähteiden hyödyntämistä, vähäpäästöistä teknologiaa ja koko-
naisvaltaista, kestävän kehityksen huomioivaa yhdyskuntasuunnittelua.

Monitahoiset ympäristöongelmat haastavat ympäristöosaamisen. Tarvitaan 
teknologisia ratkaisuja, ekoinnovaatioita, uusien ratkaisujen käyttöönottoa 
sekä ympäristöpolitiikan ja -viestinnän keinoja. Myös ympäristöosaajien yh-
teistyötä on tiivistettävä (Sitra, 2007) sekä kansallisella että kansainvälisellä 
tasolla.  

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIALLA KASVAVAT MARKKINAT

Ympäristöongelmiin liittyvät haasteet asettavat suuria odotuksia ympäristö-
teknologialle ja avaavat mahdollisuuksia myös ympäristöliiketoiminnalle. Ym-
päristöteknologialla ja puhtaan teknologian osaamisella (ml. ympäristön tilan 
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seurantaan liittyvä teknologia) on maailmanlaajuisesti kasvavat markkinat. Ke-
hitystä ruokkivat paitsi ympäristön pilaantuminen, fossiilisten energiavarojen 
hupenemisen synnyttämä energiakiriisi ja tarve kehittää vähäpäästöisiä ja ener-
giatehokkaita ratkaisuja, myös erilaiset kansainväliset sopimukset ja velvoitteet 
(EU direktiivit, ilmastosopimukset, BAT), kansalaisjärjestöjen ja median ylei-
nen mielenkiinto sekä rahoitustuet vähäpäästöisen teknologian kehittämistyö-
hön (mm. EU:n 7. tutkimuksen puiteohjelma, kansallisella tasolla mm. Tekes 
ja Cleen Oy).

Optimistisesti ympäristöongelmat pyritään näkemään myös osin myönteisessä 
valossa. EU:n Lissabonin strategia yhdistää taloudellisen kasvun, työllisyyden 
ja hyvän ympäristön: ympäristökysymykset nähdään mahdollisuutena uusille 
innovaatioille, yritystoiminnalle ja työllisyydelle, jopa eräänlaisena win-win-ti-
lanteena, jossa sekä työllisyys, talous, että ympäristö hyötyvät (mm. Euroopan 
yhteisöjen komissio, 2004). 

Suomella on vahva imago ympäristömaana (Sitra, 2007). Ympäristöosaamisen 
kaupallistaminen ja alan hajanaisuus Suomessa ovat kuitenkin suuria haastei-
ta. Alan klusterointi on vasta alussa. Onnistuneita verkostoitumishankkeita on 
dokumentoitu vähän ja joidenkin arvioiden mukaan ympäristöliiketoiminnas-
ta ja sen mahdollisuuksista on annettu liian positiivinen kuva (Kotro, 2004). 

Paljon kehittämis- ja verkottumistyötä on kuitenkin tehty ja tehdään: on to-
teutettu ympäristöliiketoiminnan edistämishankkeita, verkottumishankkeita 
ja hiljattain on perustettu energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaa-
misen keskittymä (Cleen Oy), jonka tavoitteena on koota suomalaista ener-
gia- ja ympäristöalan osaamista entistä kilpailukykyisemmiksi kokonaisuuk-
siksi myös kansainvälisesti. 

Innovaatioiden jalostaminen liiketoiminnaksi edellyttää riittävää resursointia. 
Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa onkin kirjat-
tu tavoite kaksinkertaistaa uusien energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden 
ja innovaatioiden tutkimusrahoitus vuoteen 2020 mennessä (Valtioneuvosto, 
2008).
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YMPÄRISTÖONGELMIEN YHTEISKUNNALLINEN 

ULOTTUVUUS KOROSTAA VIESTINNÄN MERKITYSTÄ

Ympäristöongelmat ovat luonteeltaan ja syiltään paitsi ekologis-teknisiä, myös 
yhteiskunnallisia. Tämä korostaa niiden ratkaisemisessa viestinnän merkitystä. 
Myös yleinen tietovaltaistuminen sekä pyrkimykset lisätä tutkimuksen ja kan-
salaisten välistä vuoropuhelua tuovat viestinnän uuteen valoon. Tutkimuksen 
tehtävä on olla läsnä yhteiskunnassa ja käydä dialogia sen kanssa. Tämä paino-
tus näkyy myös yliopistojen ja korkeakoulujen ns. ”kolmannessa tehtävässä”, 
joka korostaa korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Viime aikoina on monissa yhteyksissä, mm. tutkimuksen kohdalla, alettu pu-
hua ”konsensus”-tyyppisestä toiminnasta, millä haetaan eri intressiryhmien 
kesken ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja osallistetaan eri ryhmät mm. tutki-
muksen lähtökohtia koskevaan keskusteluun. Konsensuskokouksia on järjes-
tetty ympäristökysymysten äärellä jonkin verran ja eri ympäristökysymyksiä 
pohtivissa työryhmissä on yleensä laajapohjainen edustus eri ryhmistä. Laa-
jempiakin konsensus-kokouksia on järjestetty mm. maatalouden vesiensuo-
jelun ympärillä (mm. Suomen Akatemian ja Maataloustuottajain Keskuslii-
ton järjestämä Itämeri-työpaja syksyllä 2007, jossa tutkijat ja viljelijät yhdessä 
pohtivat maatalouden vesiensuojelukysymyksiä). Konsensus-toiminta edellyt-
tää suurta avoimuutta ja asettaa ympäristöviestinnälle suuria vaatimuksia.

Mitä ympäristöviestinnällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Suppeassa merkityk-
sessä se tarkoittaa yritysten ja yhteisöjen ympäristöraportointia tai median ym-
päristöä koskevaa uutisointia. Laajemmin tulkittuna se on eräänlainen katto-
käsite, jossa on aineksia yhteisöviestinnästä, tiedeviestinnästä ja ympäristökas-
vatuksesta. Laajasti ymmärrettynä se käsittelee ihmisen luontosuhdetta. Tässä 
yhteydessä on omaksuttu tulkinta, jonka mukaan ympäristöviestintä on ym-
päristöasioita koskevaa viestintää, jonka vaikutukset liittyvät ihmisen luonto-
suhteeseen, ympäristötietoisuuteen ja eri toimijoiden vuorovaikutukseen ym-
päristöasioissa (Lyytimäki ja Palosaari, 2004). Ympäristöviestinnän tavoitteena 
on ympäristötutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä 
asenteisiin ja kulutustottumuksiin vaikuttaminen tiedollisen ohjauksen kautta. 

Viestintä on siis teknologian ohella keskeisessä roolissa ympäristöongelmia rat-
kaistaessa. Viestinnällä luodaan vaikuttavuutta, jalkautetaan tutkimustulokset 
käytäntöön ja päätöksentekoon, aikaansaadaan keskustelua sekä vaikutetaan 
päätöksentekoon ja asenteisiin. 
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OHJELMAN SISÄLTÖ

Turun ammattikorkeakoulun Ympäristöosaamisohjelma rakentuu neljästä tee-
masta, joita on esitelty lähemmin seuraavassa.

1.  Ympäristön tilan seurantamenetelmien kehittäminen  

Ympäristöongelmien ratkaisemisen pohjaksi tarvitaan luotettavaa tietoa ym-
päristön tilasta. Toisaalta toimenpiteiden kustannustehokas kohdentami-
nen ja tehtyjen toimien vaikuttavuuden arviointi edellyttävät seurantatietoa. 
Kansainväliset velvoitteet, mm. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja laajojen 
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyt edellyttävät 
myös entistä tarkempaa tietoa ympäristön tilasta. 

Vesihuollon ja vesiensuojelun seurantajärjestelmät ovat menossa kohti reaaliai-
kaisia järjestelmiä. Vesistöjen tilan seurannassa reaaliaikaisilla, jatkuvatoimisilla 
mittausmenetelmillä on selviä etuja: ne antavat yksittäisnäytteitä täsmällisem-
män kuvan vesistön tilasta ja mahdollistavat etämonitoroinnin, mallinnuksen 
ja ennusteiden laatimisen. Reaaliaikaisella tiedolla päästään käsiksi myös kuor-
mituspiikkeihin ja kuormituksen ajalliseen vaihteluun sekä pystytään luotet-
tavammin arvioimaan toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia.

Ympäristömonitoroinnin kenttä on varsin sirpaleinen ja siihen kuuluu julki-
sia toimijoita ja yrityksiä. Monitorointipalveluja tarjoavien yritysten toimin-
takenttään vaikuttaa suuri julkisten toimijoiden verkosto. Eri toimijoiden yh-
teistyön lisäämiselle on selvää tarvetta (Vanhanen ja muut, 2007). Muutamia 
osaamiskeskittymiä on alalle jo syntynytkin, mm. Measurepolis Kainuun seu-
dulla.

2.  Vähäpäästöinen teknologia ja päästöjen vähentämistekniikat

Ympäristöongelmien ratkaisemisessa keskeisintä on vähentää ympäristöön 
kohdistuvaa kuormitusta kaikista lähteistä. Aihekokonaisuus on laaja ja siihen 
kuuluvat mm. energia- ja liikenneratkaisut, teollisuuden, alkutuotannon ja jä-
tevesien kuormituksen vähentäminen. 

Energia- ja liikennekysymykset ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sessä. Energiatuotannossa ja liikenteessä suuria odotuksia kohdistuu etenkin 
uusiutuviin ja biopohjaisiin energialähteisiin ja polttoaineisiin. 
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Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on nostanut energia- ja 
ilmastopolitiikan keskeiseen asemaan EU:ssa: EU on sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia lisäämään uusiutuvien energialähtei-
den käyttöä 20 prosenttiin (Suomen osuus taakanjaossa merkitsee osuuden 
kasvattamista Suomessa 38 prosenttiin), lisäämään energiatehokkuutta 20 
prosenttia ja lisäämään biopolttoaineiden osuutta 10 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. 

Saaristomeren ja sisävesien rehevöityminen on vesistöjen keskeisin ympäristö-
ongelma, jonka ratkaisemisessa tarvitaan olemassa olevien menetelmien koh-
dentamista alueille, joissa saavutetaan suurin vesiensuojeluhyöty, mutta myös 
uusia ekoinnovaatioita ja rakentavaa keskustelua eri toimijoiden välillä. Ta-
voitteena on myös ravinteiden tehokas kierrättäminen alkutuotannossa.

Suomessa myös haja-asutusalueiden jätevesikuormitus on noussut esille, koska 
vuoden 2004 alusta voimaan tullut asetus tiukentaa kiinteistökohtaisia jäteve-
sien käsittelyvaatimuksia.

KUVA 1. Jatkuvatoimisilla veden laadun mittareilla saadaan yksittäisnäytteitä täs-
mällisempi kuva veden laadun muutoksista. Kuva: Juha Kääriä. 
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Haja-asutusalueella, kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella, asuu n. 20 % 
Suomen väestöstä (n. miljoona asukasta n. 200 000 kiinteistössä), joiden jä-
tevesiratkaisut vaihtelevat eivätkä osin vastaa nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

3.  Ympäristötiedon saatavuuden parantaminen ja 

ympäristöviestinnän menetelmien kehittäminen

Ympäristöviestintä vaatii monialaista osaamista. Asenteisiin ja kulutustottu-
muksiin vaikuttaminen ympäristökasvatuksen kautta on tehokasta, jos huo-
mioidaan myös viestinnän elämyksellisyys, jopa viihdyttävyys (”edutainment”
=education+entertainment). 

Erilaiset yhteiset tietoportaalit ja muut tiedon jakamisalustat tuovat tiedon 
myös suurelle yleisölle. Lounais-Suomessa toimiva Lounaispaikka-karttapalve-
lu on useiden paikkasidonnaista tietoa tuottavien tahojen yhteinen tietopor-
taali, josta saa mm. ympäristön tilaan liittyvää seurantatietoa karttaesityksinä. 
Myös Turun ammattikorkeakoulu on mukana Lounaispaikan toteutuksessa.

Elämyksellisyyden ohella vuorovaikutteisuus ja havainnollisuus ovat tärkeitä 
teemoja mietittäessä ympäristötiedon tehokasta välittämistä ja etenkin asentei-
siin vaikuttamista. Vaikka internet mahdollistaa vuorovaikutteisuuden, ympä-
ristöviestintä verkossa nojautuu edelleen pitkälti perinteiseen yksisuuntaiseen 
tiedonjakamiseen. Sosiaalinen media, pelillisyys ja muut osallistamisen keinot 
avaavat uusia mahdollisuuksia, joita ei kuitenkaan vielä ole otettu tehokkaasti 
käyttöön ympäristöongelmia koskevassa viestinnässä. 

4.  Vastuullinen liiketoiminta

Yritysten yhteiskuntavastuusta ja vastuullisesta liiketoiminnasta (CR=Corporate 
responsibility, CSR=Corporate social responsibility) on tullut keskeinen teki-
jä modernissa yritystoiminnassa. Se nähdään paitsi ”oikeana tapana” toimia, 
myös strategisena kilpailutekijänä. 

Näin on myös ympäristövastuun kohdalla. Yritysten ympäristövastuun, CER:n 
(Corporate environmental responsibility) työntövoimina toimivat kuluttajien 
ja investoijien ympäristötietoisuus sekä ympäristönäkökohtien huomioimisen 
tuoma kilpailuetu markkinoilla. 
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OHJELMAN TAVOITTEET

Ympäristöosaamisohjelman tavoitteena on:

• vahvistaa Turun AMK:n osaamista ympäristöalalla, ympäristön ti-
lan monitoroinnissa ja ympäristön tilaa parantavassa teknologiassa 
Varsinais-Suomea ja sen yrityselämää hyödyttävällä tavalla

• lisätä panostusta ajankohtaiseen uusiutuvien polttoaine- ja energia-
lähteiden tutkimus- ja kehitystyöhön

• lisätä Varsinais-Suomen edellytyksiä kilpailla ympäristöteknologian 
kasvavilla markkinoilla sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti

• yhdistää AMK:n eri koulutusohjelmien ja tulosalueiden osaamispo-
tentiaali ympäristön tilaa ja sen parantamista koskevissa hankkeissa

• muodostaa ympäristöalan varsinaissuomalaisia osaamiskeskittymiä, 
joissa tutkimus- ja oppilaitokset, yritykset ja yhteisöt toimivat toisi-
aan rikastuttavalla tavalla

• jäntevöittää AMK:n ympäristöalan T&K-toimintaa muodostamalla 
laajempia ja pitkäkestoisempia hankekokonaisuuksia, joilla on laaja 
alueellinen vaikuttavuus ja kiinteä yhteistyö yrityselämän kanssa

• integroida ympäristöalan T&K-hankkeet kiinteämmin AMK:n ym-
päristöaiheiden opetukseen sekä kehittää opetusta työelämän vaati-
mukset huomioiden

• parantaa ympäristötiedon saatavuutta kehittämällä uudenlaisia vies-
tintäkanavia

• kehittää AMK:n opiskelijoiden ja henkilökunnan ympäristöviestin-
nän valmiuksia

• tarjota ympäristöaiheita opiskeleville AMK:n opiskelijoille työelä-
mävalmiuksia lisäävä oppimisympäristö, työelämään valmentavaa 
T&K-hankekokemusta ja kontakteja ympäristöalan yrityksiin

• edistää alueella toimivien korkeakoulujen, tutkijaryhmien ja ympä-
ristöalan yritysten välistä yhteistyötä

• vahvistaa Turun AMK:n kansainvälistä asemaa ympäristöalan hank-
keissa

• lisätä AMK:n ympäristöhankkeiden näkyvyyttä julkisuudessa.



20 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 90  

OHJELMAN KYTKENTÄ ALUEELLISIIN KEHITTÄMISOHJELMIIN

Ympäristöosaamisohjelma toteuttaa Lounais-Suomen ympäristöstrategiaa ja 
-ohjelmaa seuraavien tavoitteiden osalta. 

Lounais-Suomen ympäristöstrategiassa tavoitteeksi on asetettu: 

• lisätä ympäristökasvatusta ja ympäristökasvatuksen osaamista
• hidastaa rehevöitymiskehitystä Saaristomerellä ja pysäyttää se sisä-

vesissä
• edistää ympäristöinnovaatioita
• vähentää liikenteen päästöjä ja edistää kasvihuonekaasuja vähentä-

vän tekniikan käyttöönottoa.
Ympäristöstrategiaa toteuttavassa Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa py-
ritään:

• muodostamaan ympäristön tilaa parantavia ympäristöteknologia-
hankkeita

• kehittämään innovatiivisia tiedonvälitystekniikoita ja aineistojen 
vapaata käyttöä

• lisäämään eri kuormituslähteiden tuntemusta
• kehittämään kustannustehokkaita huuhtoutumien hallintamenetel-

miä
• kehittämään vesien tutkimus- ja seurantamenetelmiä, mm. auto-

maattiset näytteenotto- ja analyysimenetelmät
• selvittämään vähäpäästöisen energiatuotannon mahdollisuuksia, 

mm. järviruo´on energiakäyttöä.

OHJELMAN TULOKSET 2007–2009

Ympäristöosaamisohjelma on siirtynyt käynnistysvaiheesta aktiivisen projek-
titoiminnan vaiheeseen. Projektit kattavat eri teemat ympäristön monitoroin-
nista viestintään. Vuonna 2009 ohjelmaa täydennettiin vastuullisen liiketoi-
minnan teemalla.

Tarkastelujaksolla v. 2007–2009 käynnissä oli yhteensä 25 hanketta, jotka ja-
kaantuivat eri teemoihin taulukon 1 mukaisesti. 
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TAULUKKO 1. Ympäristöosaamisohjelman hankkeet v. 2007–2009.

Teema Hankkeita Kokonaisbudjetti, e *

1. Ympäristön tilan seurantamenetelmien kehittä-
minen

9 665 600

2. Vähäpäästöinen teknologia ja päästöjen vähen-
tämistekniikat

9 1 632 100

3. Ympäristötiedon saatavuuden parantaminen ja 
ympäristöviestinnän menetelmien kehittäminen

8 970 500

4. Vastuullinen liiketoiminta 3 60 800
Yhteensä 29 3 329 000

* Hankkeiden kokonaisbudjetti koko toteutusaikana. Osa hankkeista on alkanut jo 
ennen Ympäristöosaamisohjelmaa.

Ympäristön tilan monitoroinnin osalta Turun ammattikorkeakoulussa on viime 
vuosina voimakkaasti panostettu veden laadun jatkuvatoimisiin mittalaittei-
siin ja kehitetty menetelmiä yhdessä alan yritysten kanssa. Veden laadun mo-
nitoroinnin kehittämistyössä on mukana Turun AMK:sta Ympäristöosaamis-
ohjelmaa hallinnoivan Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen ohella myös 
muita tulosalueita, mm. Bioalat.

Jatkuvatoiminen veden laadun mittaustekniikka vaatii osin ja eräiden veden 
laatuparametrien kohdalla vielä kehitystyötä. Ammattikorkeakoulun hank-
keissa onkin selvitetty myös mittaustekniikan luotettavuutta ja virhelähteitä. 

Sinilevätilanteen seurannassa suurta yleisöä kiinnostaa etenkin uimakohteiden 
turvallisuus. Kaarinan Littoistenjärvellä on jo usean vuoden ajan toiminnassa 
ollut optiseen mittaukseen perustuva sinileväasema. Se on osoittautunut toi-
mivaksi keinoksi seurata sinilevätilannetta ja tiedottaa siitä ihmisille.   

Perinteisempää ympäristön tilan seurantaa edustavat ohjelmahankkeista ka-
laston seuranta, jota on tehty osana kansainvälistä Itämeren rannikkokalaston 
seurantaa, sekä vesien tilaa hyvin indikoivan pohjaeläimistön seuranta Aura-
joella. Hankkeissa on vahva kytkentä opetukseen ja niissä on valmistunut usei-
ta iktyonomi-opinnäytetöitä.

Kokonaisvolyymiltään selvästi suurin Ympäristöosaamisohjelman teemois-
ta on vähäpäästöiseen teknologiaan ja päästöjen vähentämistekniikoihin liittyvä 
hankekokonaisuus. Tämän teeman sisällä edelleen suurimmat hankkeet liit-
tyvät vähäpäästöiseen moottoritekniikkaan. Moottoritekniikan hankkeilla on 
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pitkät perinteet Turun ammattikorkeakoulussa ja hyvät yhteistyösuhteet alan 
yritysten kanssa. Ilmastonmuutoksen ja ehtyvien fossiilisten energialähteiden 
seurauksena liikenteen päästönormit ovat kaiken aikaa tiukentumassa. Tämä 
edellyttää aktiivista moottorien ja polttoaineiden kehitystyötä. 

Turun AMK:n moottorilaboratoriossa on vastattu tiukentuvien päästönormi-
en haasteisiin sekä investoitu ajanmukaisiin mittauslaitteistoihin. Hankkeis-
sa on selvitetty erilaisia strategioita pakokaasupäästöjen minimoimiseksi mm. 
tutkimalla pakokaasujen takaisinkierrätystä, hiukkassuotimia ja katalysaat-
toreita sekä selvittämällä nestemäisten biopolttoaineiden (sinapinsiemenöljy, 
rypsiöljy, turkistarhauksen jäteöljyt, kirjolohijätteistä valmistettu kalaöljy) so-
veltuvuutta.

Vesistökuormituksen vähentämiseksi ravinnepäästöjä tulee vähentää kaikista 
lähteistä. Rehevöittävästä kuormituksesta Varsinais-Suomessa suurin osa tulee 
maataloudesta. Ympäristöosaamisohjelman hankkeissa on suunniteltu ja to-
teutettu peltojen ravinnevalumia vähentäviä pohjapatoja ja kosteikkoja. Ilah-
duttavaa on ollut maanomistajien aloitteellisuus ja mukanaolo kunnostustöis-
sä. Hankkeiden myötä ammattikorkeakoululle on kehittynyt hyvä osaaminen 
paitsi vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteuttamisessa, myös tähän liit-
tyvässä neuvonnassa. Jatkohankkeissa vesistökunnostuskohteiden toimivuut-
ta ja vesiensuojelullista merkitystä selvitetään jatkuvatoimisilla veden laadun 
mittareilla. 

Kuormitusta ympäristöön tulee myös asutusjätevesistä. Suomessa vuoden 
2004 alusta voimaan tullut jätevesiasetus edellyttää aiempaa tehokkaampaa 
jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla. Aiemmin yleisimpinä ratkaisuina käy-
tettyjen saostuskaivojen lisäksi tarvitaan maaperäkäsittelyä tai pienpuhdista-
moratkaisuja. Ammattikorkeakoulun hankkeissa selvitetään eri käsittelyvaih-
toehtojen puhdistustehoa sekä annetaan neuvontaa kiinteistöjen omistajille.

Jätekysymyksissä on käynnistetty hanketoimintaa myös Afrikassa, jossa Swa-
simaan hankekohteessa puutteellinen sanitaatio aiheuttaa monia ongelmia. 
Afrikka-hankkeissa on toteutettu kuivakäymälöitä ja annettu sanitaatioon ja 
kompostoidun käymäläjätteen hyötykäyttöön liittyvää neuvontaa. Hankkeissa 
on toteutunut hyvin kytkentä opetukseen ja niissä on tuotettu useita kestävän 
kehityksen koulutusohjelman opinnäytetöitä.

Ympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää teknologisten ratkaisujen lisäksi 
aktiivista viestintää, jolla levitetään tietoa päättäjille ja yleisölle sekä pyritään 
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vaikuttamaan asenteisiin ja kulutustottumuksiin. Ympäristöviestinnän menetel-
mien kehittämisen teemakokonaisuudessa on havaittu, että ihmisillä on tarve 
saada tietoa ympäristöstä sekä vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä. Tämän ovat 
osoittaneet ohjelman hankkeet, joissa on toteutettu yleisötapahtumia sekä kes-
kustelufoorumeita verkkoon. NatureIT-hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyt-
töön keinoja tuoda saariston luontokohteet yleisön nähtäville. Erityisesti Sei-
lin saaressa sijaitsevan sääksen pesän tapahtumat kiinnostivat yleisöä: weppi-
kameran välittämät sääksiparin perhetapahtumat keräsivät ensimmäisenä ke-
sänä liki 2 miljoonaa kiinnostunutta. Sittemmin Saaristomeri.info-hankkeen 
suojiin siirtynyt pesäkamera kiinnostaa edelleen ja pesän ympärillä on käyty 
vilkasta keskustelua. 

Päähavainto weppikameroista on niihin kohdistuva suuri mielenkiinto. Ne 
voidaan nähdä tehokkaana viestinnällisenä keinona herättää yleisön mielen-
kiinto. Kaikilta osin tavoitteet siitä, että kameroiden välittämät näkymät ja 
tapahtumat poikisivat yleisempää huolestuneisuutta ja keskustelua Saaristo-
meren tilasta, eivät toteutuneet. Jatkossa onkin pohdittava asiantuntijoiden 
tiiviimpää läsnäoloa verkkokeskusteluissa ja keskustelun kanavoimista myös 
meren suojelun kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Turun AMK:n koordinoima Saaristomeri 2006 -teemavuosi toteutui pääosin 
ennen ohjelmaa, mutta sen viimeiset vaiheet ja tuloksellisuuden arviointi teh-
tiin ohjelman käynnistyessä vuoden 2007 alussa. Teemavuosi oli kollektiivi-
nen huolenilmaus Saaristomeren tilasta käsittäen tapahtumia ja monenlaista 
tiedottamista. Teemavuosi oli monin tavoin menestys: kaikkiaan 150 eri ta-
pahtumaa keräsi arviolta yhteensä yli 250 000 kävijää. Suurimmat tapahtumat 
olivat kauppakeskus Myllyssä järjestetty tapahtuma sekä Naantalin Muumi-
maailman Saaristomerta koskeva näyttely. Teemavuosi tuotti runsaasti näky-
vyyttä, keskustelua ja aloitteen Saaristomeren suojelurahaston perustamiseksi.

Itämeren ja Saaristomeren suojelu ovat vahvasti esillä ammattikorkeakoulun 
jatkohankkeissa. Vuoden 2009 lopussa käynnistyy 3-vuotinen BalticSeaNow.
info-hanke EU Central Baltic Interreg IVA -ohjelman tuella. Hankkeen kes-
keisenä tavoitteen on yleisön aktivointi Itämeren suojelukeskusteluun ja oma-
kohtaisten havaintojen tekemiseen. Tiedon jakamisen lisäksi hankkeessa kes-
kitytään yleisön osallistumiskeinojen kehittämiseen. 

Ympäristöviestinnän teemakokonaisuuteen kuuluu myös muita tiedotukselli-
sia  ja neuvonnallisia hankkeita. Mittava Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen koordinoima ”Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa”  -Interreg-hanke, 
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jossa Turun AMK oli partnerina, on hyvä esimerkki tuloksellisesta, monialai-
sesta hankkeesta, jossa myös opetuksen rooli oli vahva. Hanke tuotti runsaasti 
opinnäytetöitä eri koulutusohjelmissa. Hanke nivoi yhteen eri koulutusohjel-
mien osaamista järviruo´on rakennuskäytössä, energiakäytössä sekä vesiensuo-
jelussa. Tavoitteissa lisätä bioenergian käyttöä, järviruoko voi tarjota paikal-
lisen lisäenergian lähteen. Tältä osin tarvitaan kuitenkin lisäselvityksiä koko 
energiantuotantoketjusta korjuusta polttoon ja biokaasun tuotantoon.

Yritysten ympäristövastuu on yrityksille eettisesti oikea tapa toimia, mutta 
myös kilpailutekijä markkinoilla, joilla peräänkuulutetaan yhteiskuntavastuu-
ta ja kestävää kehitystä. Vastuullinen liiketoiminta teema lisättiin Ympäristö-
osaamisohjelmaan vuoden 2009 alusta ja se on vielä suhteellisen pieni ja alku-
vaiheessa oleva hankekokonaisuus, mutta todennäköisesti uusien hankkeiden 
myötä kasvaa jatkossa. Teema on myös poikkialainen ja yhdistää myyntityön 
ja kestävän kehityksen koulutusohjelmien osaamista.

OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TULEVAISUUS

Ohjelmatoiminta on lähtenyt varsin hyvin liikkeelle, jos mittarina käytetään 
hankemäärää ja niiden volyymiä. Merkittävä osa Ympäristöosaamisohjelmaa 
hallinnoivan Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen hankkeista kytkeytyy 
ohjelmaan. Suurimmat kehittämiskohteet jatkoa ajatelleen liittyvät poikkialai-
suuteen, eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen ja hankkeiden tuloksis-
ta viestimiseen.

Turun ammattikorkeakoulun T&K-ohjelmatoimintaa käynnistettäessä ohjel-
matyön sisäisenä tavoitteena oli ohjelmien ylialaisuus, ts. että niiden piirissä 
toteutettaisiin eri yksiköiden, tulosalueiden, yhteisiä hankkeita ja eri opetus-
yksiköillä ja -aloilla olisi vapaa pääsy ohjelmiin. Poikkialaisuuden osalta Ympä-
ristöosaamisohjelman tavoitteet eivät toistaiseksi ole kovin hyvin toteutuneet. 

Edelleen ammattikorkeakoulun sisäisenä ohjelmatoiminnan tavoitteena on 
vahvistaa T&K-työn liityntää opetukseen. Tämä tavoite on johdettavissa am-
mattikorkeakoululaista, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on 
”… harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja alue-
kehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tut-
kimus- ja kehitystyötä…”. Opetuskytkentä toteutuu hankkeissa vaihtelevas-
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ti. Muutamissa hankkeissa on tuotettu runsaasti opinnäytetöitä ja toteutettu 
muutakin opetusta T&K:n kautta, mutta joissakin hankkeissa opetuksen rooli 
on ollut vähäinen. Tältä osin kehittämistä riittää, ei pelkästään T&K-ohjelmis-
sa, vaan yleisemmin ammattikorkeakoulussa. Tarve vahvistaa T&K:n ja ope-
tuksen kytkentää on tiedostettu ja siihen on kehitetty erilaisia pedagogisia työ-
kaluja. Yhtenä menetelmänä ovat tutkimuspajat, joissa oppiminen tapahtuu 
projektiryhmissä tutkimusteeman ympärillä, ongelmalähtöisesti, opettajan ja 
varttuneemman opiskelijan ohjauksessa.

Ympäristöalan klusterointi on vasta alussa ja ympäristöosaamisyhteistyötä eri 
toimijoiden välillä tarvitaan lisää. Yhteistyön tehostaminen korkeakoulujen, yri-
tysten ja tutkimuslaitosten välillä on ollut myös Ympäristöosaamisohjelman 
keskeinen tavoite. Varsin monilla ohjelman hankkeilla on tiivistä yhteistyötä 
yritysten kanssa, mutta sen sijaan yhteistyössä muiden korkeakoulujen, ml. 
muut ammattikorkeakoulut, on vielä kehitettävää.

Hankkeista ja niiden tuloksista viestiminen on keskeistä tulosten jalkauttami-
seksi käytännön toimintaan ja päätöksentekoon. T&K-ohjelmatoiminnan ta-
voitteena on lisätä Turun AMK:n tutkimus- ja kehitystoiminnan näkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta. Tämän edellyttää aktiivista viestintää. Julkaisut ovat perus-
lähtökohta T&K-hankeviestinnässä, mutta myös muunlainen tiedottaminen 
ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. 

Hankkeista tiedotetaan varsin hyvin tiedotusvälineissä ja tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan osuus  kaikesta Turun AMK:n saamasta medianäkyvyydestä 
on suuri, mutta muunlainen viestintä on vähäistä. Ammattikorkeakoulujen 
T&K-toiminta, ml. Ympäristöosaamisohjelma, on käytännönläheistä ja siten 
siitä voisi viestiä vielä näkyvämminkin, vaikkapa järjestämällä yleisöluentoja, 
keskustelutilaisuuksia ja avointen ovien tutustumispäiviä. Myös populaarim-
mat artikkelit sanoma- ja aikakauslehdissä tavoittavat laajaa yleisöä, joka tulee 
myös huomioida viestinnässä.
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Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshankkeissa kehite-

tään jatkuvatoimisia seurantajärjestelmiä veden eri laatutekijöiden 

seuraamiseksi. Jatkuvatoimisella mittauksella saadaan yksittäisnäyt-

teitä täsmällisempi kuva veden laadun muutoksista ja pystytään luo-

tettavammin arvioimaan toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden 

vaikutuksia.

TAUSTA JA TAVOITTEET 

Vesistöjen rehevöityminen ja muu ympäristökuormitus on keskeinen ongelma 
Suomessa ja muualla Euroopassa. Ympäristön tilan seurantaan ja parantami-
seen liittyviin tekniikoihin kohdistuu suuria tarpeita ja odotuksia. Ympäristön 
tilan seurantatekniikoilla on kasvavat kansainväliset markkinat. Turun ammat-
tikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue kehittää aktiivisesti 
vesistöjen tilan seurantaan liittyviä menetelmiä yhdessä alan yritysten ja tutki-
mustahojen kanssa. 

Maa- ja metsätalouden tuottama kiintoaine- ja ravinnekuormitus vaikuttaa 
voimakkaasti eteläisen Suomen sisävesien ja koko Itämeren tilaan. Valuma-
alueille toteutettavien vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteiden, kuten kos-
teikkojen, pohjapatojen ja laskeutusaltaiden todellisesta toimivuudesta ja vai-
kutuksista veden laatuun ei usein ole olemassa tarpeeksi tarkkaa ja luotettavaa 
tietoa. Käynnissä olevissa tutkimushankkeissa selvitetään erilaisten vesiensuo-
jelutoimenpiteiden toimivuutta vesistöjen tilan parantamiseksi.

Veden laadun seurantaa toteutetaan myös järvi- ja rannikkovesissä erilaisten 
tutkimus- ja vesistökunnostushankkeiden yhteydessä.  Esimerkiksi Kaksker-
ranjärven vedenlaatuseuranta -hankkeessa seurataan Turun Kakskerranjärvel-
lä toteutettujen ja suunnitteilla olevien kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia 
järven veden laatuun ja ekologiseen tilaan. Järvikunnostuksissa ja valuma-alu-
een parannustoimenpiteissä käytetyistä menetelmistä ei usein ole olemassa riit-
tävän tarkkaa seuranta-aineistoa. Hankkeen aikana arvioidaan, mitkä valuma-
alueella ja itse järvessä toteutettavat kunnostusmenetelmät sopivat parhaiten 
Kakskerranjärven tilan parantamiseen ja samalla jo käynnissä olevia kunnos-
tustoimien tehoa pyritään parantamaan.
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TOTEUTUS 

Veden laadun seurantahankkeissa hyödynnetään Turun AMK:n käytössä ole-
via uudentyyppisiä vedenlaadun kenttämittalaitteita ja automaatioseurantajär-
jestelmiä. Käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat hankkeet toteutetaan yh-
teistyössä laajan alan yrityksistä, viranomaisista ja suojelutahoista koostuvan 
asiantuntijaverkoston kanssa.

Perniön Laukanlahdella ja useissa kohteissa Aurajoen valuma-alueella Pöytyäl-
lä seurataan toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusta veden laa-
tuun. Kohteisiin on rakennettu kosteikkoja, pohjapatoketjuja ja laskeutus-
altaita, joiden tarkoituksena on vähentää valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta. Jatkuvatoimisella virtaaman, ravinnepitoisuuksien ja 
kiintoaineen mittauksella kerätään tietoa toteutettujen toimenpiteiden tehok-
kuudesta. Tulosten avulla suojelutoimenpiteitä voidaan tarvittaessa tehostaa.

KUVA 1. Turun Kakskerranjärvellä selvitetään hapetuksen vaikutusta veden laatuun 
jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Kuva: Martti Komulainen.
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Järvi- ja rannikkoalueilla toteutettavissa vesistötutkimuksissa aineisto kerätään 
pääosin jatkuvatoimisilla mittausasemilla ja vesinäytteenotolla. Saaristomerellä 
Airiston eteläosassa on asennettuna veden laadun automaattinen mittauspoiju, 
joka mittaa jatkuvatoimisesti koko vesikerroksessa tapahtuvia muutoksia mm. 
happipitoisuuden, suolapitoisuuden ja lämpötilakerrostuneisuuden osalta.

TULOKSET 

Hankkeiden aikana on kehitetty ja otettu käyttöön nykyaikaisia seurantame-
netelmiä vesistöissä tapahtuvien muutoksien ja ihmistoiminnan vaikutuksi-
en tarkkaan ja ajantasaiseen seurantaan. Osaaminen ja seurantajärjestelmät 
ovat valmiita tutkimuskäyttöön ja lisääntyvän palvelutoiminnan vaatimuksiin. 
Hankkeiden aikana on kerätty tietoa erilaisten kunnostustoimenpiteiden vai-
kutuksista erilaisissa vesistöissä ja olosuhteissa. Hankkeiden aikana kerätyllä 
aineistolla on runsaasti soveltavaa ja tieteellistä arvoa. Jo kerättyä aineistoa voi-
daan käyttää myös tulevaisuudessa mm. vesiympäristön tilan ja siinä tapahtu-
vien muutosten seurantaan.

VAIKUTTAVUUS

Hankkeilla on voimakas alueellinen vaikuttavuus. Hankkeet on toteutettu 
tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, viranomaisten, suojelutahojen ja maan-
omistajien kanssa. Tutkimusten toteutuksen yhteydessä on luotu laaja yhteis-
työverkosto alan asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty 
useisiin suuntiin, mm Yhdysvaltoihin, Islantiin, Viroon ja Japaniin. Hankkeen 
käytännön toteutuksessa on ollut mukana useita AMK:n opiskelijoita, jotka 
ovat suorittaneet opintojaan opinnäytetöinä ja työharjoitteluna.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

Useat seurantahankkeet jatkuvat yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa ja ai-
neiston kerääminen jatkuu pitkäaikaisseurantana. Uusia tutkimushankkeita 
käynnistetään ja seurantamenetelmien kehitystä jatketaan. Myös vedenlaatu-
selvityksiin ja kunnostussuunnitteluun liittyvää palvelutoimintaa kehitetään ja 
Turun AMK:n osaamista markkinoidaan aktiivisesti.



Vuoden 2010 alussa käynnistetään maatalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin 
keskittyvä 3-vuotinen Active Wetlands -hanke yhteistyössä alan suomalaisten 
ja virolaisten tutkimus- ja suojelutahojen kanssa. Hanke saa rahoituksen Cent-
ral Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta. Hanketta koordinoi Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskus MTT. Myös muita kansainvälisiä aiheeseen liit-
tyviä tutkimushankkeita on suunnitteilla.

Vuoden 2010 aikana vedenlaadun ja sinileväseurantoihin liittyvät hankkeet 
tullaan kytkemään entistä voimakkaammin opetukseen tutkimuspajatoimin-
nan, intensiivikurssien ja opinnäytetöiden kautta. Hankkeista on tällä hetkellä 
tekeillä kaksi Turun AMK:n opinnäytetyötä. Tutkimushankkeiden ja palvelu-
toiminnan tuloksia tullaan julkaisemaan suunnitelmina, tutkimusraportteina, 
Turun AMK:n julkaisusarjoissa, alan konferensseissa ja muilla foorumeilla.
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Vesistöjen rehevöitymisen seurauksena yleistyneet sinilevien massa-

esiintymät aiheuttavat haittaa veden talous- ja virkistyskäytölle. Tu-

run ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä yritysten ja muiden vesi-

huolto- ja -suojelualan toimijoiden kanssa jatkuvatoimisia mittausme-

netelmiä sinilevämäärien seurantaan. Hankkeissa on selvitetty myös 

sinilevän poistomenetelmien vaikutusta.

TAUSTA JA TAVOITTEET 

Sinilevien massaesiintymiset ovat muodostuneet suureksi ongelmaksi Suomen 
rehevöityneillä järvi- ja merialueilla. Lämpiminä kesinä sinilevien määrä voi 
kasvaa hyvin suureksi, jolloin vesien virkistys- ja talouskäyttö saattavat vaikeu-
tua ja estyä kokonaan. Merkittävä ongelma on myös muutamien sinilevälajien 
myrkyllisyys, mikä saattaa jopa estää sinilevien massaesiintymisen aikaisen ve-
den käytön esim. löylyvetenä tai uimavetenä. Mittavat sinileväkukinnat voivat 
vaikeuttaa myös raakavedenottoa. Pahimpina aikoina tilanne vaatii jatkuvaa 
seurantaa, jotta varsinkin myrkyllisten sinilevän massakukintojen aiheuttamat 
terveyshaitat saataisiin minimoitua.

KUVA 1. Sinileväkukintaa Rymättylän Kuralanjärvellä. Kuva: Olli Loisa.
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Sinilevien varoitusjärjestelmä -hankkeessa luotiin reaaliaikainen seuranta- ja 
varoitusjärjestelmä, jonka avulla uimarannoilla, vedenottamoilla ja muilla vas-
taavilla kohteilla sinilevätilanteesta saadaan ajantasainen ja luotettava tilanne-
tieto. Hankkeen aikana järjestelmä kehitettiin sopivaksi vesien talous- ja vir-
kistyskäytöstä vastaavien viranomaisten, vesiä käyttävien yritysten ja tavallisten 
vesistön virkistyskäyttäjien käyttöön.

Sinileväkukintojen aikaisten haittojen rajoittamiseksi tai sinilevämassojen 
poistamiseen vesistöstä ei ole ollut olemassa käyttökelpoisia keinoja. Insinöö-
ritoimisto Saloy Oy on tehnyt vuodesta 2005 alkaen kokeita suodatinkankaal-
la, jolla sinilevää voidaan suodattaa pois vedestä. Kehitetyt menetelmät ovat 
sinilevän kulkeutumisen rajoittaminen öljyntorjuntapuomien kaltaisilla levä-
puomeilla ja levämassojen poisto vesistöstä suodatinkankaisilla alussovelluk-
silla. Rajaamalla esimerkiksi uimarannan kaltainen alue leväpuomeilla voi olla 
mahdollista vähentää sinilevämassojen virkistys- ja muulle käytölle aiheutta-
maa haittaa. Turun AMK:n käytössä olevan mittaustekniikan avulla sinilevien 
poiston tehoa ja pysyvyyttä tutkimuskohteissa voidaan todentaa luotettavasti.

TOTEUTUS

Sinilevien varoitusjärjestelmä -hanketta on toteutettu vuodesta 2006 alkaen 
yhteistyössä lounaisen Suomen alueen kuntien, suojeluyhdistysten ja yritysten 
kanssa. Kohteisiin, lähinnä uimarannoille, on asennettu jatkuvatoimisia mit-
tausasemia, jotka tallentavat veden sinileväpitoisuuden ja lämpötilan tunnin 
välein. Mittaustekniikka perustuu sinilevän optisiin ominaisuuksiin. Tieto lä-
hetetään GSM-yhteyden avulla kaksi kertaa päivässä hankkeen automaattisesti 
päivittyville Internet-sivuille (sinileva.natureit.net). Ajantasaiset sinilevätulok-
set ovat näin jatkuvasti uimareiden ja muiden vesistöjen virkistyskäyttäjien 
saatavilla. Tarvittaessa hälytys kohonneesta sinileväpitoisuudesta saadaan auto-
maattisesti tekstiviestinä esimerkiksi uimarannan vastuuhenkilön matkapuhe-
limeen. Seuranta on ollut käynnissä mm. Kaarinan Littoistenjärvellä, Nauvon 
vierasvenesatamassa, Naantalin Taimonlahdella ja Porin Kirjurinluodossa.

Poistotutkimuksien yhteydessä samaa mittaustekniikkaa käytettiin vertaamaan 
suodatinkankailla suojattua aluetta vesistön normaalitilaa kuvaavaan vertailu-
alueeseen sinileväbiomassan osalta, jotta poistotoimenpiteiden tehoa voitaisiin 
arvioida. Poistotutkimuksien yhteydessä tutkittiin myös useita muita veden 
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laatutekijöitä vesinäytteitä ottamalla. Erikoishuomion kohteena olivat tietty-
jen sinilevälajien tuottamat maksamyrkyt (sisävesissä lähinnä mikrokystiinit). 
Tutkimukset tehtiin pääosin Rymättylän Kuralanjärvellä ja Säkylän Pyhäjär-
vellä.

KUVA 2. Automaattinen sinilevä-mittausasema Kaarinan Littoistenjärvellä. Kuva: 
Martti Komulainen.

TULOKSET 

Sinilevien automaatioseuranta optisilla antureilla varustetuilla mittausasemilla 
on osoittautunut luotettavaksi ja tarkaksi tavaksi seurata vesistön sinileväpi-
toisuuksia ja menetelmän virhelähteet on saatu kartoitettua hyvin. Seuranta-
hankkeiden aikana tutkitut mittausmenetelmät ja seurantajärjestelmä voidaan 
ottaa laaja-alaisesti käyttöön kaikkialla Suomessa kohteissa, joissa kesäaikai-
set sinileväkukinnat aiheuttavat haittaa vesien käytölle. Hankkeen aikana on 
tuotettu ajantasaista tietoa sinilevätilanteesta useiden vilkkaiden uimarantojen 
käyttöön.
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Hankkeiden aikana on luotu toimiva työkalu vesistön sinilevätilanteen auto-
matisoituun seurantaan. Myös sinilevän pintakukintojen mekaaniseen torju-
miseen pyrkivät menetelmät ovat kehittyneet tutkimusten aikana. Aineisto on 
käyttökelpoista mm. vesiympäristön tilan ja siinä tapahtuvien muutosten seu-
rantaan.

KAAVIO 1. Esimerkkikuvana automatisoidusta seurannasta Littoistenjärven sinile-
väpitoisuus kesäkaudelta 2007. Massakukinnasta voidaan puhua sinileväpitoisuuden 
ollessa noin >10 mg/l tasolla.

VAIKUTTAVUUS

Hankkeet ovat olleet alueellisen vaikuttavuuden osalta onnistuneita ja ne on 
toteutettu yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Julkisilla Internet-sivuilla 
on tällä hetkellä nähtävissä neljän kohteen sinilevätilanteen tiedot. Seurannan 
Internet-palvelu on osoittautunut suosituksi seurantakohteiden virkistyskäyt-
täjien keskuudessa. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut lähes yksinomaan positii-
vista. Sivuston vuotuiset kävijämäärät ovat olleet reilun 10 000 käynnin tasol-
la. Suurimmat kävijämäärät ovat ajoittuneet heinä-elokuuhun, suosituimman 
uimakauden (ja usein pahimman sinilevätilanteen) aikaan.
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Toteutuksen aikana hankkeet saivat myös runsaasti medianäkyvyyttä sekä 
paikallisesti että valtakunnan päämedioissa. Median kiinnostus aiheeseen on 
suurta ja yhteydenottoja hankkeisiin liittyen tulee jatkuvasti.

Hankkeen käytännön toteutuksessa on ollut mukana useita AMK:n opiskeli-
joita, jotka ovat suorittaneet opintojaan projektiopintoina ja työharjoitteluna. 
Hankkeen aikana on tuotettu yksi opinnäytetyö kala- ja ympäristötalouden 
koulutusohjelmaan.

TULEVAISUUS

Sinilevien varoitusjärjestelmä -hankkeen uimarantojen sinileväseuranta jat-
kaa toimintaansa yhteistyökumppaniensa kanssa. Kansainväliselle, seurantaa 
Itämeren alueelle laajentavalle seuranta- ja tutkimushankkeelle haetaan rahoi-
tusta vuoden 2010 aikana. Sinilevien poistokokeiden osalta tutkimukset ovat 
AMK:n osalta julkaisuvaiheessa.

Vuoden 2010 aikana vedenlaadun seurantoihin liittyvät hankkeet tullaan kyt-
kemään opetukseen tutkimuspajatoiminnan, intensiivikurssien ja opinnäyte-
töitten kautta. Hankkeiden tuloksista on valmistumassa vuoden 2009 lopulla 
MSc-opinnäytetyö ja artikkeli alan ammattilehteen. Mittauskohteiden tulok-
set raportoidaan tutkimusraportteina yhteistyökumppaneille vuosittain.

JULKAISUT

Kyyhkynen M. 2008. Sinilevien (Cyanophyceae) sukkession fl uorometrinen automaatioseuran-
ta sekä kankaalla toteutetun kontrolloinnin vaikutukset lounaisen Suomen vesialueilla 2006 & 
2007. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.

Kääriä, J. and Loisa, O. 2008. Real-Time Monitoring of Blue-Green Algae Contents in Some 
Lakes and Sea Areas in Southwestern Finland. Th e 2008 North American Environmental Field 
Conference & Exposition. 14.–16. January 2008. Tampa, Florida, USA. Suullinen esitys tie-
teellisessä konferenssissä sekä tiivistelmä konferenssijulkaisussa. 
Loisa O. 2008. Littoistenjärven sinileväseuranta vuosina 2006–2007. Tutkimusraportti. Turun 
ammattikorkeakoulu. 
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Loisa O. 2008. Naantalin Taimon uimarannan sinileväseuranta 2008. Tutkimusraportti. Tu-
run ammattikorkeakoulu.

Loisa O. 2008. Sinilevähaittojen vähentäminen Pyhäjärvellä, Loppuraportti 19.6.2006–
29.2.2008. Tutkimusraportti. Turun ammattikorkeakoulu. 

Loisa O. 2008. Sinilevän torjunta ja poisto, Loppuraportti 17.3.2006–29.2.2008. Tutkimus-
raportti. Turun ammattikorkeakoulu.
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RANNIKKOKALASTON 

SEURANTAA SAARISTOMEREN 

SISÄOSISSA

Raisa Kääriä
FM, lehtori 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 
kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma

Projektin nimi:
Kansainvälinen rannikkokalaston seurantatutkimus
Kesto: 1.3.2005–
Kustannukset: 50 000 e
Rahoitus:
Turun ammattikorkeakoulu
Airiston kalastusalue
Paimionselän kalastusalue
Yhteistyökumppanit:
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto
Ahvenenmaan maakuntahallitus
Yhteyshenkilöt: Raisa Kääriä
Projektin tila: Jatkuva
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Turun ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä Itämeren 

rannikkokalaston seurantahankkeessa. Rannikkokalaston seurannan 

tuloksia voidaan käyttää pohjatietona ympäristön tilan arvioinnissa, 

kalataloudellisissa suunnitelmissa ja kalastuksen järjestelyssä sekä 

erilaisten onnettomuuksien, kuten öljyvahinkojen, vaikutusten arvi-

oinnissa.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Rehevöitymisen seuranta rannikkoalueiden kalaston avulla tuottaa tärkeää tie-
toa Itämeren ekosysteemissä tapahtuvista muutoksista. Jotta muutoksia kalas-
ton rakenteessa voitaisiin seurata, perustettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten 
suuren osan Itämerta kattava kansainvälinen seurantajärjestelmä.

Seurantaa laajennettiin yli kymmenen vuotta sitten Pohjanlahdelta varsinaisen 
Itämeren alueelle.  Ruotsin ja Suomen lisäksi vuosittaista seurantaa tehdään 
myös Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Eteläisen Itämeren maita toivotaan myös 
saatavaksi mukaan lähivuosina.  Toimintaa koordinoi Itämeren suojelukomis-
sio, HELCOM, ja sen yhteistyöprojekti: Expert network on monitoring and 
protecting of coastal fi sh and lamprey species (HELCOM FISH) (rannikkoka-
laston ja nahkiaislajien seurannan ja suojelun asiantuntijaverkosto).

Kaitveden koekalastusalue Kaarinan ja Länsi-Turunmaan kaupunkien alueel-
la (kuva 1) tuottaa tietoa Saaristomeren sisäsaaristosta. Suomesta projektiin 
osallistuu Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos, Helsingin yliopisto ja  Ahvenanmaan maakuntahallitus. Suomes-
sa koekalastusalueita on vuosittain viidestä kahdeksaan. Projektissa seurataan 
vuosittain kalaston rakennetta ja kehitetään seurantamenetelmiä. 

Rannikkokalaston seurannan tuloksia voidaan käyttää pohjatietona esimerkik-
si ympäristön tilan arvioinnissa, kalataloudellisissa suunnitelmissa ja kalastuk-
sen järjestelyssä sekä erilaisten onnettomuuksien, kuten öljyvahinkojen, vaiku-
tusten arvioinnissa.
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KUVA 1. Koekalastusalue Kaitvedellä. Jokainen symboli tarkoittaa yhtä verkkopaik-
kaa, jolla kalastetaan kerran vuodessa. (Tähti = syvyysvyöhyke 0–3 metriä, neliö = 
syvyysvyöhyke 3–6 metriä, ympyrä = 6–10 metrin syvyysvyöhyke ja kolmio = yli 10 
metrin syvyysvyöhyke.). Pohjakartta: Maanmittauslaitos, lupa VASU/122/09. 

TOTEUTUS

Koeverkkokoekalastus suoritetaan syyskuussa. Vuosittainen verkkoöiden mää-
rä Kaitvedellä on vaihdellut vuosina 2005–2008 39 ja 44 verkkoyön välillä. 
Verkot lasketaan klo 14–17 ja nostetaan seuraavana aamuna klo 7–10.  Verk-
kopaikat on arvottu ja joka vuosi kalastetaan samoilla paikoilla.

Tutkimuksessa käytetään standardisoituja rannikon – yleiskatsausverkkoja. 
Verkko on yhdeksästä eri silmäkoosta (10–60 mm) koostuva 45 metriä pitkä 
ja 1,8 metriä korkea pohjaverkko.
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Saalis käsitellään verkoittain silmäkoko- ja lajikohtaisesti. Lajikohtaisesti kirja-
taan kokonaismassa ja kalojen lukumäärä pituusluokittain. Lisäksi ahvenesta 
ja kuhasta otetaan yksilönäytteitä iän, kasvun ja sukupuolijakauman määrit-
tämiseksi.

Koekalastukset on tehty kahdeksan osakaskunnan / vesialueen omistajan alu-
eella syyskuun alussa (taulukko 1). Koekalastusalue kuuluu Paimionselän ja 
Paraisten kalastusalueisiin.

TAULUKKO 1. Koekalastusten ajoittuminen, veden pintalämpötila, näkösyvyys sekä 
pyyntiponnistus eri koekalastusvuosina.

Taustatietoja 2005 2006  2007 2008

koekalastusaika 24.8.–5.9. 28.8.–7.9. 10.9.–18.9. 1.9.–10.9.
veden lämpötila (°C) 15,8–20,4 17,0–21,0 14,5–16,1 14,8–15,5
näkösyvyys (m) 0,9–1,1 1,2–1,7 1,0–1,2 1,6–1,7
pyyntiponnistus (verkkoyö) 39 44 44 43

KUVA 2. Kalastussaaliin käsittelyä opiskelijavoimin. Kuva: Martti Komulainen.
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TULOKSET

Vuonna 2008 eri kalalajeja saatiin yhteensä 14 kappaletta. Koko ajanjaksolla 
2005–2008 on saatu yhteensä 16 eri kalalajia (taulukko 2 ja kuva 2). Saaliin 
yhteispaino vuonna 2008 oli 43 kg ja kappalemäärä 1104 yksilöä, eli saalis 
oli aiempia vuosia pienempi. Keskimääräinen yksikkösaalis verkkoa kohti oli 
yksi kilogramma. Saaliin koostumus oli kappalemääräisesti särkikalavoittoinen 
(kuva 3). Alueella on hyvää kuhien lisääntymisaluetta, mikä näkyi nuorten 
kuhien määrässä. Haukea tutkimusalueella varmasti on enemmän kuin mitä 
koekalastussaaliin perusteella näyttää: hauki ei tunnetusti jää helposti tutki-
musverkkoihin ja sen runsautta ei tällä menetelmällä voida arvioida.

TAULUKKO 2. Kaitveden koekalastussaaliit (kpl) vuosina 2005–2008. Vuonna 
2005 kalastettiin 39 verkkoyötä ja vuosina 2006 ja 2007 44 verkkoyötä sekä vuonna 
2008 43 verkkoyötä.

Laji 2005 2006 2007 2008

ahven 249 463 286 304
pasuri 738 935 702 352
lahna 9 21 4 1
kiiski 202 241 244 98
hauki 3 1 5 3
kuha 104 164 175 47
säyne     1 2
salakka 453 174 62 24
särki 457 244 305 239
kuore 1     2
sorva 21 6 6 20
kilohaili     1 1
kampela 1      
kivisimppu   1    
silakka 2   15 9
suutari   1   2
Summa 2240 2251 1806 1104
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KUVA 3. Kaitveden koekalastuksen kokonaisyksikkösaaliin (kpl/verkkoyö) jakautu-
minen    lajeittain vuosina 2005–2008.

KUVA 4. Vuosien 2005–2008 yksikkösaaliit (kpl/verkkoyö) luokiteltuna särkikaloi-
hin ja muihin kaloihin.
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Kaikkien rannikkokalaston seuranta-alueiden tulokset kootaan yhteiseen tie-
tokantaan ja sen perusteella saadaan tietoa kalalajien esiintymisestä ja runsau-
desta Itämerellä.

VAIKUTTAVUUS

Projektissa kerätään pitkäjänteisesti aikasarjatietoa sisäsaariston kalastosta ja 
sen rakenteesta. Yhdessä muiden seuranta-alueiden kanssa saadaan varsin kat-
tavasti tietoa Itämeren tilasta. Eri maiden yhteistyötahot kokoontuvat vuosit-
tain HELCOMin yhteistyöryhmänä ja menetelmiä kehitetään yhdessä. 

TULEVAISUUS

Projektille pyritään löytämään pysyvä rahoitus ja tarkoitus on jatkaa koekalas-
tuksia vuosittain kunnollisen aikasarjan takaamiseksi. Menetelmiä kehitellään 
yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa ja tuloksia julkaistaan yhdessä, lä-
hinnä ammattilehdissä ja HELCOMin Baltic Sea Environment Proseedings 
-sarjassa.  Projektista tehdään myös opinnäytetöitä ja opiskelijat osallistuvat 
projektin koekalastuksiin ja näytteiden tutkimiseen. 

JULKAISUT

Ådjers, Kaj; Kääriä, Raisa; Lappalainen, Antti; Raitaniemi, Jari; Saulamo, Kari 2009: Fångster 
sv mindre utnyttjade arter i provfi sken på Åland och i södra Finland. Fiskeritidskrift för Fin-
land, Suomen kalatalouden keskusliitto. 

Kääriä, Raisa 2008: Kaitveden koeverkkokalastukset Paimionselän kalastusalueella vuonna 
2007. Kalahaavi 1/2008.

Ådjers, Kaj; Kääriä, Raisa; Lappalainen, Antti; Raitaniemi, Jari; Saulamo, Kari 2009: Vähem-
piarvoiset kalalajit levittäytyneet rannikkoalueellamme. Suomen kalastuslehti 6/2009.
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Opinnäytetyöt 

Salmi, Juhani A. 2007: Kuhan ravinto Saaristomeren sisäosissa kasvukauden aikana. Opinnäy-
tetyö, Turun ammattikorkeakoulu.

Vatanen, Heidi 2008: Kalaston rakenne ja ahvenen (Perca fl uviatilis) kasvu sisäsaaristossa Kait-
veden tutkimusalueella. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.
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SAARISTOLUONTO TUTUKSI 

ETÄKAMEROILLA

Sami Lyytinen
FM, päätoiminen tuntiopettaja 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue
kestävän kehityksen koulutusohjelma

Projektin nimi:
NatureIT – luonnon salaisuudet luonnontuntemuksen kehittämiseksi ja saaristomatkailun 
vetonaulaksi
Kesto: 15.3.2005–31.12.2008
Kustannukset: 255 800 e
Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto
Turun ammattikorkeakoulu
Metsähallitus
Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Nermec Oy
Yhteistyökumppanit:
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuskeskus
Merenkulkulaitos
Yhteyshenkilöt: Sami Lyytinen
Projektin tila: Päättynyt
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NatureIT-projekti kehitti ja sovelsi kuvaus- ja tiedonsiirtotekniikoita 

erilaisten saariston luontokohteiden seurantaan. Langattoman tie-

donsiirron ja nettikameroiden avulla pystyi nettisivujen kautta kurkis-

tamaan sääksen pesään, merimetsokoloniaan tai Saaristomeren pin-

nan alle. Turun ammattikorkeakoulussa projekti toteutettiin kolmen 

tulosalueen yhteistyönä (Tekniikka, ympäristö ja talous; Tietoliikenne 

ja sähköinen kauppa; Hyvinvointipalvelut).

PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET

Projektin alkaessa vuonna 2005 reaaliaikaista kuvamateriaalia erilaisista luon-
tokohteista internettiin välittäviä toimijoita oli maailmalla jo lukuisia. Tekni-
sesti kuvauskohteet oli kuitenkin vielä pääosin sidottu sähköverkkoon ja lan-
galliseen tiedonsiirtoon. Kuvanvälitykseen soveltuvat kaupalliset langattomat 
tiedonsiirtoratkaisut olivat projektin alkaessa vielä varsin kehittymättömät ja 
suppea-alaisia. 

Projektin tavoitteena oli kehittää menetelmiä, joilla myös sähköverkon ja lan-
gallisten tietoverkkojen ulkopuolisia luontokohteita voitaisiin kytkeä reaaliai-
kaisen kuvauksen piiriin. Toisena keskeisenä tavoitteena oli hyödyntää ja so-
veltaa muuten ihmisiltä piilossa pysyvistä kohteista välittyvää kuvamateriaalia 
ympäristökasvatuksen ja -tiedotuksen tarpeisiin sekä kerätä aineistoa opinnäy-
tetöiden ja tieteellisten tutkimusten taustamateriaaliksi. Projektin tavoitteena 
oli niin ikään arkojen luontokohteiden valvontamenetelmien kehitystyö sekä 
kuvamateriaalin kautta tapahtuva saaristomatkailun tukeminen. Projektin yh-
tenä AMK:n sisäisenä tavoitteena oli tukea Saaristomeri 2006 -hanketta.

PROJEKTIN TOTEUTUS

Projektissa toteutettiin erilaisia kuvausjärjestelyjä, joiden avulla kyettiin vä-
littämään reaaliaikaista kuvamateriaalia aiemmin ihmisiltä piilossa pysyneistä 
luontokohteista. Toteutuneita kuvauskohteita olivat: sääksen pesä, merimetso-
kolonia, vedenalaiset kuvauskohteet, lepakkoyhdyskunta, naakanpesä ja kot-
kien talviruokintapaikka.
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Projektin toiminta ja tuotokset näkyivät ulospäin internetin käyttäjille projek-
tille perustettujen sivujen kautta (www.natureit.net). Reaaliaikainen kuvama-
teriaali välitettiin niiden kautta kaikkien kiinnostuneiden ulottuville.

KUVA 1. Seilin saaressa sijainneen sääksen pesän salat tulivat julki hankkeen myötä 
keräten laajaa kiinnostusta. Kuva: Turun ammattikorkeakoulu.

TULOKSET

Projektissa onnistuttiin toteuttamaan ensimmäistä kertaa erilaisin langattomin 
menetelmin laajassa mittakaavassa monien eri luontokohteiden on-line-kuva-
usta. Saatu kuvamateriaali onnistuttiin myös saamaan laajan katsojajoukon 
ulottuville ja tietoisuuteen. Tekniset sovellukset osoittautuivat soveltuvan eri-
laisten arkojen luontokohteiden valvontaan.

Hankkeessa valmistui yksi julkaisu: Kotkan pesällä ja hyljeluodolla – reaaliai-
kaisen kuvan käyttöarvo saariston luontomatkailuelämyksessä ja kuusi opin-
näytetyötä (Teknikka, ympäristö ja talous 2, Tietoliikenne ja sähköinen kaup-
pa 2, Hyvinvointipalvelut 2). Yksi kuvauskohde toteutettiin Tietoliikenne ja 
sähköinen kauppa -tulosalueen opiskelijoiden projektiopintoina.
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Projektin aikana tallennettua kuvamateriaalia hyödynnettiin ja hyödynnetään 
jatkossa tieteellisissä ja soveltavassa tutkimuksissa.

VAIKUTTAVUUS

Projekti saavutti varsin mittavan mediajulkisuuden toimintansa aikana. Valta-
kunnallinen uutiskynnys ylittyi projektin aikana useasti. Muun muassa Hel-
singin Sanomat ja valtakunnalliset tv-kanavat uutisoivat projektin tuottamasta 
kuvamateriaalista näyttävästi lukuisia kertoja. Lisäksi alueellisesti projektia esi-
teltiin tiedotusvälineissä varsin kattavasti.

Projektin internet-sivuja seurasi parhaimmillaan yli kaksikymmentä tuhatta 
kävijää vuorokaudessa ja vuotuiset kävijämäärät nousivat vuonna 2006 yli mil-
joonaan.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

Projekti poiki toteutusaikanaan ja sen jälkeen lukuisia teknisiä sovelluksia ja 
niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Niistä monia sovelletaan Turun AMK:n 
projektin aikana tai myöhemmin alkaneissa projekteissa (mm. Saaristomeri 
2006  -teemavuosi, Saaristomeri-info, BalticSeaNow.info). Projektin osaami-
nen on poikinut Turun AMK:lle myös palvelutoimintaa. 

JULKAISUT 

Tuominen, T. & Lehtonen, A. 2006: Kotkan pesällä ja hyljeluodolla – reaaliaikaisen kuvan 
käyttöarvo saariston luontomatkailuelämyksessä. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 
23. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyöt

Hara, Stina 2006: Seilin luontopolku ja reaaliaikainen internet-kuva sääksen pesältä. Opinnäy-
tetyö, Turun ammattikorkeakoulu.
 
Jaakkola, Mika 2007: Langattoman valvontakameranverkon toteutus saariston sähköttömiin 
kohteisiin. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.
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Heino, Tommi 2006: Reaaliaikaisen kuvan hyödyntäminen luontomatkailussa, esimerkkinä 
Katanpään linnakesaari. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.

Talala, Maarit 2008: Merimetson (Phalacrocorax carbo sinensis) ravinnonkäyttö ja sen tutki-
minen. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.

Enbäck, Linda 2008: Sääksen (Pandion haliaetus) ravinnon laji- ja kokoanalyysi NatureIT-
kuvakoosteista vuonna 2006. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.

Finneman, Tuomas 2006: Valvontakamerakuvien streaming-videojakelu. Opinnäytetyö, Tu-
run ammattikorkeakoulu.
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POHJAELÄINSELVITYKSILLÄ 

TIETOA VESIEN EKOLOGISESTA 

TILASTA

Arto Huhta
FT,  yliopettaja 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 
kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma

Projektin nimi:
Aurajoen ekologinen tila ja kunnostus
Kesto: 1.1.2006–31.12.2007
Kustannukset: 26 500 e 
Rahoitus:
Turun ammattikorkeakoulu
Aurajokisäätiö
Lounais-Suomen kalastusalue
Yhteistyökumppanit:
Aurajokisäätiö
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
Oulun yliopisto
Suomen Ympäristökeskus
Yhteyshenkilöt: Arto Huhta
Projektin tila: Päättynyt
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Hankkeessa ”Aurajoen ekologinen tila ja kunnostus” selvitettiin Au-

rajoen pohjaeläimistöä laajemmin ensimmäistä kertaa. Aurajoen 

kaltaisia ihmistoiminnan muokkaamia jokisysteemejä on Suomessa 

tutkittu hyvin vähän. Pohjaeläinyhteisön koostumus kertoo vesistön 

tilasta ja tarve pohjaeläinselvityksille on kasvanut EU:n vesipuitedi-

rektiivin myötä. 

TAUSTA JA TAVOITTEET

Eteläsuomalaisten jokien huono ekologinen tila on hyvin tunnettu ympäris-
töongelma. Jokien veden laatua on seurattu jo vuosikymmeniä, koska usein 
jokien vettä käytetään raakavesilähteinä. Kuitenkin näiden monesti Suomessa 
voimakkaasti muutettujen jokiekosysteemien ekologisesta tilasta ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä on olemassa vain hajanaista tietoa. 

Vesien tilan parantaminen ja EU:n vesipuitedirektiivin mukaisiin vesien laa-
dullisiin tavoitteisiin vastaaminen edellyttää merkittävää ulkoisen kuormituk-
sen vähentämistä. Vesistöjen tilan luokittelussa pohjaeläimistö on merkittävä 
vesien tilaa kuvaava muuttuja. Paitsi vesistöjen tilasta, myös vesienhoito- ja 
kunnostustoimista sekä niiden vaikutuksista tarvitaan lisää tutkimustietoa.   

Tässä yhteydessä vesien pohjaeläimistön tila on hyvä selvittää aikaisempaa pa-
remmin, jotta voidaan selvittää joen ekologinen tila hyvin ja tulevaisuudessa 
kohdentaa vesienhoitotoimet joki- ja valuma-alueille ja kohteisiin, jotka ovat 
vesienhoidon tuloksellisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä.

Hankkeen tavoitteena oli:

1. Laatia selvitys Aurajoen pääuoman ja sivu-uomien pohjaeläimis-
tön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

2. Selvittää joen ekologista tilaa pohjaeläimistön perusteella. 
3. Paikantaa joen vesialueiden ekologiseen tilaan vaikuttavia ongel-

makohtia ja etsiä niihin ratkaisuja. 
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TOTEUTUS

Aurajoen pääuoman ja sivu-uomien koskipaikoista valittiin molemmista 11 
kohdetta tutkimusalueiksi. Lisäksi tutkittiin Aurajoen lähdepuro, näytepaikka 
joka sijaitsee noin  kilometrin alajuoksulle joen alkulähteestä.  Työssä selvi-
tettiin Aurajoen koskialueiden pohjaeläimistöä suhteessa joen veden laatuun, 
koskipaikan ominaisuuksiin ja valuma-alueen tilaan.  

Pohjaeläinnäytteenoton lisäksi jokaisesta kohteesta selvitettiin veden kemialli-
set ominaisuudet, koskipaikan ympäristön ekologiset ominaisuudet sekä itse 
kosken lähiympäristön eheys (muun muassa ranta-alueiden kasvillisuus, pel-
tojen määrä lähivaluma-alueella ja mahdollisten suojavyöhykkeiden leveys). 
Lisäksi jokaisen kohteen valuma-alueen ominaisuudet otetaan mukaan tarkas-
teluun, kun selvitetään ekologiseen tilaan, veden laatuun ja pohjaeläimistön 
säännönmukaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Myöhemmin voidaan siten pai-
kantaa Aurajoen valuma-alueen ja jokialueiden ongelmakohtia vesienhoidon 
ja tulevien kunnostusten kannalta. 

KUVA 1. Aurajoen pohjaeläinselvityksen yhteydessä tehtiin virtausmittauksia. Kuva: 
Arto Huhta.
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TULOKSET

Aurajoen koskien pohjaeläimistö oli tutkimuksen perusteella monipuolisin 
joen keskijuoksun koskilla, kuten Hypöistenkoskessa ja Leppäkoskessa.  Joen 
alin koski, Halistenkoski oli pohjaeläimistöltään yksipuolisin.  Halistenkos-
ken pohjaeläimistö ilmentää veden laadultaan rehevää tilaa, kun taas muiden 
joen pääuoman koskien tila on pohjaeläimistön perusteella lievästi rehevä.  
Muidenkin suomalaisten jokien tutkimuksissa havaitut säännönmukaisuudet 
näyttävät pätevän myös Aurajoessa: koskipaikkojen pohjaeläimistöön vaikut-
tavat sekä alueelliset että paikalliset tekijät. Vain osa pohjaeläimistön lajisto-
koostumuksesta kuvastaa joen ekologista tilaa ja ilmentää veden laatutekijöitä.

Aurajoen sivu-uomien pohjaeläimistö oli monipuolisin Korvenojassa, Savi-
joessa, Järvijoessa ja Kaulajoessa. Yksipuolisin pohjaeläimistö oli Piipanojas-
sa. Sivu-uomien ekologinen tila oli pohjaeläimistön perusteella lähes kaikissa 
sivu-uomien kohteissa lievästi rehevä. Rehevimmillään vesien tila oli pohja-
eläimistön perusteella Piipanojassa ja Pölhönjoessa. Pää- ja sivu-uomien ai-
noa pohjasammallaji (Fontinalis antipyretica) kasvaa monin paikoin runsaana 
koskipaikoilla ja se vaikuttaa merkittävästi pohjien ekosysteemiin ja eliöstöön 
muun muassa lisäämällä maalta tulevan kiintoaineksen pidättymistä joen poh-
jalle. Hankkeen tuloksena Aurajoen ja sivu-uomien koskipaikkojen pohjaeläi-
mistön lajisto kartoitettiin hyvin ja havaittiin useita koko jokisysteemille uusia 
pohjaeläinryhmiä.
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VAIKUTTAVUUS

Tutkimuksen tuloksena saatiin hyvä kuva lounaissuomalaisen jokiekosystee-
min pohjaeliöstöstä, niihin vaikuttavista tekijöistä, eliöyhteisöjen säännönmu-
kaisuuksista sekä joen ekologisesta tilasta. Tuloksista on myös hyötyä suun-
niteltaessa voimakkaasti maatalousvaikutteisten jokien hoito- ja kunnostus-
toimia tulevaisuudessa ja kartoitettaessa vesienhoidon kannalta tärkeimpiä 
alueita. Tulevaisuudessa vesienhoitokeinoja valittaessa on huomioitava koko-
naisvaltaisesti kaikki jokiekosysteemin osat mm. suunniteltaessa veden laadun 
parantamiseen liittyviä vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten kosteikkoja, laskeu-
tusaltaita ja pohjapatoketjuja. Vesieliöstön tilasta saadaan näin aikaisempaa pa-
rempaa tietoa vesien ekologisesta tilasta ja siihen vaikuttavien vesienhoitotoi-
mien tehokkuudesta.

TULEVAISUUS

Yhdistettynä vedenlaadun jatkuvatoimiseen seurantaan ja valuma-alueiden ti-
lan selvitykseen saadaan tämän työn avulla nykyistä parempi kuva jokialueiden 
ekologisesta tilasta ja vesienhoitotoimien toimivuudesta. 

JULKAISUT

Opinnäytetyöt

Erkka Tawast 2006: Selvitys eräiden Aurajoen sivujokien pohjaeläimistöstä. Opinnäytetyö, Tu-
run ammattikorkeakoulu, kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma.
 
Tommi Heino 2007: Aurajoen pääuoman koskien pohjaeläimistön kartoitus. Opinnäytetyö, 
Turun ammattikorkeakoulu, kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma.





VÄHÄPÄÄSTÖINEN 
TEKNOLOGIA JA PÄÄSTÖJEN 
VÄHENTÄMISTEKNIIKAT
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HAJAKUORMITUKSEN 

RAVINNEPÄÄSTÖT KURIIN 

VESISTÖKUNNOSTUKSILLA

Martti Komulainen 
FL, tiedotuspäällikkö 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue

Hannamaria Yliruusi 
M.Sc., päätoiminen tuntiopettaja 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 
rakennustekniikan koulutusohjelma

Heli Kanerva-Lehto 
FM, Insinööri (ylempi AMK), päätoiminen tuntiopettaja 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 
rakentamisen koulutusohjelma

Projektin nimi:
Kosteikot ja pohjapadot Aurajoen yläjuoksulla (Leader+)
Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähentämiseksi
(EU Tavoite 2, Varsinais-Suomen liitto)
Kesto: 1.11.2005  –31.12.2007
Kustannukset:
57 600 e (Kosteikot ja pohjapadot Aurajoen yläjuoksulla)
40 650 e (Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus)
Rahoitus:
EU Leader+, EU Tavoite 2 /Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, 
Aurajokisäätiö, Turun satama, Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto,
Turun ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit:
Turun vesilaitos, Turun yliopiston geologian laitos, Aurajokisäätiö, Turun satama, Turun 
kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen 
liitto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys
Yhteyshenkilöt: Hannamaria Yliruusi, Heli Kanerva-Lehto
Projektin tila: Päättynyt
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Vesistöjen rehevöityminen on Saaristomeren, koko Itämeren ja mo-

nin paikoin myös sisävesistöjen keskeisin ympäristöongelma. Pääosa 

Saaristomeren ravinnekuormasta on peräisin hajakuormituslähteis-

tä, mm. maataloudesta. Patoaltailla ja kosteikoilla vesitaloutta sää-

telemällä ja virtaushuippuja tasaamalla voidaan vaikuttaa pelloilta 

huuhtoutuvien ravinteiden määrään. 

Turun ammattikorkeakoulun Aurajoen vesistökunnostushankkeissa 

suunniteltiin ja toteutettiin pohjapatoja ja kosteikkoalueita Aurajoen 

sivu-uomiin.  Toteutetut kohteet kustannuslaskelmineen ovat apuna 

vastaavia kohteita suunnitteleville. Toimenpiteiden vaikutusta veden 

laatuun seurataan jatkohankkeissa hyödyntämällä jatkuvatoimista ve-

den laadun mittaustekniikkaa. Tehtyjen toimien vaikutusten seuran-

nan lisäksi tulee panostaa myös viljelijöiden neuvontaan.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Rehevöityminen – levien ja yleisesti kasvituotannon haitallinen lisääntyminen 
– on Saaristomeren sekä Varsinais-Suomen joki- ja järvivesien keskeisin ympä-
ristöongelma. Rehevöittävää ravinnekuormitusta tulee vesistöihin eri lähteistä, 
kuten taajamien ja asutuksen jätevesistä, teollisuudesta, liikenteestä ja kalan-
kasvatuksesta, mutta maatalouden hajakuormitus on näistä Saaristomeren ve-
sistöalueen kuormituslähteistä merkittävin. 

Vesien tilan parantaminen ja vesiensuojelutavoitteisiin vastaaminen edellyttä-
vät kuormituksen vähentämistä kaikista lähteistä. Maatalouden osalta tarvi-
taan ympäristötukijärjestelmän tehokasta hyödyntämistä suojavyöhykkeiden, 
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toteuttamisessa, mutta myös neuvontatu-
kea. Tarvitaan selkeästi myös lisää tutkimustietoa kustannustehokkaimmista 
vesiensuojeluratkaisuista ja niiden kohdentamisesta alueille, joilla saavutetaan 
suurin vesiensuojeluhyöty.

Veden viipymää lisäävät laskeutusaltaat, kosteikot ja pienten patoaltaiden ket-
jut voivat huolellisesti toteutettuina ja valuma-alueen kokoon mitoitettuina 
tehokkaasti pidättää kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. 
Tutkimustulokset altaiden vesiensuojelullisesta merkityksestä ovat kuitenkin 
vaihtelevia ja tältä osin tarvitaan lisätutkimuksia.
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Hankkeiden tavoitteena oli:

1. Laatia kartoitus Aurajoen vanhojen patoaltaiden tilasta ja merki-
tyksestä vesiensuojelussa.

2. Selvittää kustannustehokkaita menetelmiä jokivesien kiintoai-
nekseen sitoutuneen ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

3. Suunnitella ja toteuttaa vesistökunnostuskohteita Aurajoen vesis-
töalueella.

TOTEUTUS

Esiselvityshankkeessa selvitettiin Aurajoen vanhojen patoalueiden vesiensuoje-
lullista merkitystä arvioimalla altaisiin kertyneen kiintoaineksen määrää luota-
uksilla ja maatutkalla. Sedimentistä määritettiin myös haitta-aineiden määriä.

Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus - ja Leader+ -rahoitteisen ”Kosteikot ja 
pohjapadot Aurajoen yläjuoksulla” -hankkeiden aikana suunniteltiin ja toteu-
tettiin yhteensä 12 kohdetta sekä lisäksi kunnostettiin kahta kohdetta.

Kohteita kartoitettaessa ja jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa tärkeänä kritee-
rinä pidettiin maanomistajien myönteistä suhtautumista kunnostustoimenpi-
teiden toteuttamiseen.
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KUVA 1. Aurajoen vesistöalueen suunnittelukohteet. Pohjakartta: Maanmittauslai-
tos, lupa nro VASU/116/08.
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TULOKSET

Vanhojen patorakenteiden vesiensuojelullista merkitystä selvittäneessä hank-
keessa päähavainto oli, etteivät padot Halisten allasta lukuun ottamatta kerää 
sanottavasti kiintoainesta. Siten niiden merkitys ravinnepitoisten sedimenttien 
kerääjänä on vähäinen.

Hankkeissa toteutettiin yhteensä 12 vesistökunnostuskohdetta Aurajoen vesis-
töalueella vuosina 2005 –2007. Toteutetut Aurajoen kunnostuskohteet olivat 
pilottiluonteisia ja lähtivät osin paikallisista tarpeista ja kiinnostuksesta. Toteu-
tetut vesistökunnostuskohteet kustannuslaskelmineen toimivat malliesimerk-
keinä vastaavia kohteita suunnitteleville. 

KUVA 2. Vesistökunnostukset parantavat myös alueen maisemallista ja virkistyksel-
listä arvoa. Patokohde Pöytän Kaulajoella. Kuvassa projektipäällikkö Hanna-Maria 
Yliruusi ja kenttämestari Jussi Niemi. Kuva: Martti Komulainen. 
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VAIKUTTAVUUS

Vesistökunnostuskohteiden valinnan ja suunnittelun tulisi olla kokonaisval-
taista ja uomakohtaista. Tällä tarkoitetaan koko vesiuoman vesiensuojelutar-
peiden kartoittamista ja suunnittelemista. Tähän ei tässä kuvatuissa Aurajoen 
kunnostushankkeissa tähdätty, sillä uomakohtainen suunnittelu olisi vaatinut 
huomattavasti enemmän resursseja ja suunnitteluaikaa.

Useissa selvityksissä on todettu, että veden viipymää lisäävät kosteikot, laskeu-
tusaltaat ja patoketjut voivat vähentää tehokkaasti peltoalueilta tulevaa kiin-
toaine- ja ravinnekuormitusta. Tämä edellyttää kuitenkin oikeaa mitoitusta ja 
huolellista suunnittelua sekä kohteiden huoltoa. Uusien tukimahdollisuuksien 
myötä myös maanomistajille kohdistettu neuvonta korostuu niin laadullisesti 
kuin määrällisestikin.

TULEVAISUUS

Toteutettujen kohteiden vesiensuojelullisen vaikuttavuuden selvittäminen 
edellyttää jatkossa systemaattista seurantaa. Turun AMK on suunnittelemassa 
ja osin toteuttamassa jatkohankkeita, joissa kohteiden vaikutusta veden laa-
tuun seurataan jatkuvatoimisilla ravinne- ja sameusmittareilla.  Jatkuvatoi-
minen veden laadun mittaus antaa yksittäisnäytteitä täsmällisemmän kuvan 
veden laadun vaihteluista, mahdollistaa vesiensuojelutoimien vaikuttavuuden 
arvioinnin sekä tarjoaa syöttötietoja myös veden laadun mallinnukseen.

JULKAISUT

Komulainen, Martti; Yliruusi, Hanna-Maria; Kanerva-Lehto, Heli; Kääriä, Juha & Pettay, 
Esko 2008: Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähen-
tämiseksi. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 44. Turku: Turun ammattikorkeakou-
lu.
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Suomessa ja Virossa haja-asutusalueiden käsittelemättömät jäteve-

det aiheuttavat vesien rehevöitymistä ja hygieenisen tilan heikkene-

mistä. Laadukkaalla jätevesien käsittelyllä voidaan vähentää jätevesi-

en aiheuttamaa vesistökuormitusta ja hygieenisiä haittoja. 

Turun AMK:n hallinnoiman MINWA-hankkeen tavoitteena on vaihtaa 

tietoa ja kokemuksia Suomen ja Viron välillä jätevesien käsittelystä 

haja-asutusalueella sekä siihen liittyvästä koulutuksen antamisesta 

ja tiedon levittämisestä. Hankkeen aikana tutkitaan jätevesien käsit-

telyjärjestelmien puhdistustehoa ja toimivuutta. Lisäksi kehitetään 

malleja huoltotoiminnan järjestämisestä sekä selvitetään jätevesiliet-

teen hyödyntämismahdollisuuksia. 

TAUSTA JA TAVOITTEET

Suomenlahden ja Saaristomeren sekä lukuisten Etelä-Suomen ja Viron sisäve-
sialueiden vesistöjen tila on heikentynyt rehevöitymisen vuoksi. Rehevöitymi-
seen on useita eri syitä, joista yksi on haja-asutuksen jätevesikuormitus. Tämän 
kuormituksen vaikutukset ilmenevät koko Itämeren valuma-alueella, mutta 
erityisesti ne näkyvät paikallisella tasolla lähiympäristössä, sisävesissä ja ranni-
koilla. Puhdistamattomat tai vajavaisesti puhdistetut haja-asutuksen jätevedet 
aiheuttavat myös merkittäviä veden hygieenisen laadun ongelmia. 

Nämä ongelmat korostuvat Suomessa ja Virossa, joissa haja-asutuksen osuus 
koko väestöstä on varsin suuri. Haja-asutusalueella, kunnallisen jätevesiver-
koston ulkopuolella, asuu 20 % Suomen väestöstä (n. miljoona asukasta n. 
200 000 kiinteistössä) ja noin 30 % Viron väestöstä. Loma-asuntojen kuormi-
tus on erityisen merkittävää siksi, että se keskittyy kesälomakauden huippuun 
heinä-elokuulla, etenkin pienillä mökkijärvillä ja suosituilla, matalilla saaristo-
alueilla. Samaan aikaan vesistöt ovat ehtineet lämmetä ja tämä on varsin epä-
edullinen tilanne muun muassa leväesiintymien runsastumisen vuoksi. 

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon kehittäminen on vesien tilan kannalta 
välttämätöntä. Tavoitteen saavuttamiseksi on edistettävä yhteistyötä kuntien, 
viranomaisten ja haja-asutusalueiden asukkaiden sekä alan yritysten kanssa. 
Koska haja-asutuksen jätevesien aiheuttamat ongelmat ovat Suomessa ja Vi-
rossa samankaltaisia, yhteistyö ja kokemustenvaihto alueiden välillä on perus-
teltua ja tarpeellista. Maiden olosuhteet, painopistealueet ja vallitsevat käy-
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tännöt eroavat kuitenkin toisistaan ja siten hankkeen osapuolilla on runsaasti 
opittavaa toisiltaan. Suomessa vesiensuojelun painopiste on pitkälti pintave-
sissä, kun taas Virossa pohjavesien suojelu on erityisasemassa jo geologisista 
syistä. 

Jotta vesiensuojelun kannalta riittävä jätevesien käsittelyn taso saavutetaan ja 
jätevedenkäsittely on tehokasta ja toimivaa, erityisen tähdellistä on, että jäteve-
sijärjestelmät ovat oikein suunniteltuja, asennettuja, käytettyjä ja huollettuja. 
Kaikilla näillä tekijöillä on ratkaiseva vaikutus jätevesijärjestelmien puhdistus-
tuloksiin. 

Koska haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely on alana melko uusi, puhdista-
moiden pitkäaikaisia käyttökokemuksia on rajallisesti. Viimeisen kolmen vuo-
den aikana on markkinoille tullut kymmeniä uusia järjestelmiä, joiden käy-
töstä ei ole vielä luotettavia tuloksia. Tietoa tarvittavista investoinneista, puh-
distamoiden toimivuudesta, toimivuuden seurannasta, huollon ja ylläpidon 
järjestämisestä sekä viranomaisvalvonnan järjestelyistä ei ole tarpeeksi. Jäteve-
sijärjestelmien huollon ja ylläpidon laiminlyöminen on usein syynä heikkoon 
puhdistustulokseen. 

Hankkeen tavoitteena on:

• tietotaidon välittäminen jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa 
haja-asutusalueilla 

• koulutuksen ja opetuksen tarjoaminen ja sekä hyvien toimitatapo-
jen välittäminen 

• yleisten jäteveden käsittelymenetelmämallien, huolto-, ylläpito- ja 
seurantajärjestelmien kehittäminen

• jätevesilietteiden käsittely- ja hyödyntämismahdollisuuksien kar-
toittaminen

• tiedotuksen ja neuvonnan järjestäminen asukkaille tiedotus- ja neu-
vontakeskuksissa

• tutkimustulosten hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä ja kä-
sittelyjärjestelmien parantamisessa, ja niiden levittäminen koulutus- 
ja asiantuntijaverkostojen sekä hankkeen internetsivuston (www.
minwa.info) kautta. 
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TOTEUTUS

MINWA-hanke jakaantuu neljään eri pääteemaan, joiden kautta pyritään pa-
rantamaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyä. Kehittämällä alan koulutus-
ta pyritään muun muassa varmistamaan korkeatasoinen suunnittelu, asennus 
ja huoltotoiminta. Koulutuksen kehittämisestä vastaa Turun ammattikorkea-
koulu yhteistyössä Valonian ja Türi Collegen kanssa. Pyrkimyksenä on tuottaa 
yhdisteltäviä opetusmoduleita opetuskäyttöön. Aihepiireinä tulevat olemaan 
mm. haja-asutuksen jätevesien vaikutukset ympäristöön, eri jätevesijärjestel-
mien oikea valinta, suunnittelu sekä asentaminen, huoltotoimenpiteet sekä 
seuranta. 

Neuvontatyön kehittäminen sekä Suomessa että Virossa on yksi MINWA-
hankkeen pääteemoista. Laadukkaan neuvonnan kautta pystytään motivoi-
maan kiinteistöomistajia ja turvaamaan se, että kiinteistöille hankitaan mah-
dollisimman tarkoituksenmukainen järjestelmä. Tarkoituksena on tukea Jär-
vamaan alueen kuntia perustamaan neuvontapiste, jonka tehtävänä on muun 
muassa huolehtia alueen kiinteistöomistajien informoimisesta sekä paikallis-
ten toimijoiden koulutuksesta liittyen haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn.

Alan tutkimustoiminnan kehittäminen on myös tärkeä haaste. MINWA-
hankkeen tutkimustoiminta liittyy muun muassa erilaisten jätevesijärjestelmi-
en puhdistustehokkuuden seurantaan sekä uusien menetelmien kehittämiseen 
jätevesilietteen käsittelemiseksi. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään huomiota 
huoltotoiminnan tarpeisiin sekä hyvän huoltotoimintamallin kehittämiseen. 

Tutkimukset eri järjestelmien puhdistustehokkuudesta on tähän asti tehty yk-
sittäisten näytteiden perusteella. MINWA-hankkeessa tavoitteena on kehittää 
tapoja eri jätevesijärjestelmien jatkuvatoimiseen puhdistustuloksen seuran-
taan. 

Lietteenkäsittely on toinen MINWA-hankkeeseen liittyvä tutkimuskohde. 
Hankkeessa kartoitetaan vaihtoehtoisia ja kustannustehokaita tapoja lietteen-
käsittelyyn joko kiinteistöllä tai yhteisesti pienemmissä yksiköissä. Lisäksi ke-
hitetään toimintamalleja, joilla voidaan motivoida kiinteistönomistajien huol-
totoimenpiteitä ja kartoitetaan mahdollisuuksia kiinteistöjen yhteisten ”huol-
torinkien” perustamiselle.
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TULOKSET

Hanke on ensimmäisenä toimintavuotena julkaissut yhden uutislehden, jossa 
on esitelty hankkeen taustoja ja toimintaa jätevesihuoltoon liittyen. Uutislehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Suomen ja Viron kielellä. Tärkeimmistä asioista 
on tiivistelmä englanniksi. 

Lisäksi on järjestetty yhdessä laitevalmistajien kanssa puhdistuslaitteistojen 
asennusnäytöksiä sekä  kyläiltoja, joissa asukkaille ja kiinteistönomistajille on 
annettu ajankohtaista tietoa jätevesiasioista. 

Jätevesiasioita käsittelevää opetusmateriaalia on ryhdytty kehittämään yhdessä 
virolaisten partnerien kanssa.

Tutkimustarkoituksia varten on rakennettu jätevesien keräily- ja monitoroin-
tiyksikkö jätevesien jatkuvaa seurantaa varten.

MINWA-hanke on saanut runsaasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Hankeen 
nettisivut on avattu osoitteessa www.minwa.info.

KUVA 1. Näytteenottoa jätevesijärjestelmien puhdistustehon arvioimiseksi. Kuva: 
Tero Forsman.
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VAIKUTTAVUUS

Hankkeen vaikutuksesta ammattitaitoisten yrittäjien määrä on lisääntynyt ja 
yrittäjät voivat myydä osaamistaan tulevaisuudessa paremmin. Asukkaat ovat 
tietoisempia jätevesien vaikutuksista ja käsittelymenetelmistä. Asenteet ovat 
myönteisempiä haja-asutusalueiden jätevesien puhdistukseen. Kahden maan 
välillä on saatu ja vaihdettu kokemuksia haja-asutusalueiden jätevesien puh-
distamisesta ja myös EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanosta käytännön ta-
solla.

Oppilaitosten osaamisen ja opetuksen taso jätevesien käsittelystä nousee. Op-
pilaitosten luomat verkostot mahdollistavat tietovaihdon myös tulevaisuudes-
sa. Oppilaitoksista valmistuu aihepiirin entistä paremmin tuntevia ammat-
tilaisia tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin. Oppilaitosten ja muiden tahojen 
käyttöön on laadittu kattava koulutusmateriaali.

KUVA 2. Imeytyskentän asennustöitä. Kuva: Tero Forsman.
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Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen ja energiatuotannon 

päästönormeja ollaan kaiken aikaa tiukentamassa. Turun ammatti-

korkeakoulun moottoritekniikan tutkimus- ja kehityshankkeet täh-

täävät dieselmoottorien hiukkas- ja typenoksidipäästöjen vähentämi-

seen, polttoaineenkulutuksen pienentämiseen ja biopolttoainekäytön 

parantamiseen. Tutkimustoiminta käsittää moottorien kokonaisval-

taista optimointityötä, polttoainekehitystä, lämmönsiirtoanalyysejä 

sekä energia- ja polttoainetalouden skenaariotarkasteluja.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Polttomoottorikehitystä ohjaavat tällä hetkellä ensisijaisesti pakokaasupääs-
tönormit, jotka tiukentuvat koko ajan. Dieselmoottoreissa on ennen kaikkea 
vähennettävä typen oksidien ja pienhiukkasten päästöjä, laivoissa myös rik-
kipäästöjä. Samalla on kuitenkin huolehdittava hyvästä polttoainetaloudesta, 
jotta myös hiilidioksidipäästö pienenee.

Polttomoottoritutkimuksemme päätavoitteita ovat pakokaasupäästöjen koko-
naisvaltainen vähentäminen sekä polttoaineenkulutuksen pienentäminen.

Tavoitteisiin tähdätään monin keinoin. Moottoritekniikkaa parannetaan 
muun muassa optimoimalla polttoaineen ruiskutusjärjestelmää, ahtamista, 
pakokaasujen takaisinkierrätystä, palotilaa ja venttiilien ajoitusta. Hukkaläm-
pöjen hyödyntämistä tutkitaan niin ikään. Pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä 
kehitetään, ja niitä sovitetaan moottoreihin. Uusia polttoaineita tutkitaan.

TOTEUTUS

Kokeellinen moottoritutkimus tehdään pääosin omassa laboratoriossamme, 
jossa on kolme pyörrevirtajarrua ja yksi vesidynamometri. Tutkimuspenkeissä 
on tiedonkeruujärjestelmä, jolla mitattava perustieto kerätään. Kaasumaiset 
päästöt mitataan norminmukaisin laittein, mutta laboratoriossamme on myös 
FTIR-analysaattori toistaiseksi sääntelemättömien päästöjen mittaamista var-
ten.
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Moottorien savutus määritetään kansainvälisen käytännön mukaisesti. Labo-
ratoriossamme on laitteet myös pakokaasujen pienhiukkasmassan ja hiukkas-
ten kokojakauman mittaamista varten.

Uudistustyön seurauksena laboratoriomme kykenee nyt analysoimaan moot-
torin käyttäytymistä myös muuttuvissa kuormitustilanteissa. Ensi vuosikym-
menen päästönormit edellyttävät tällaisten ns. transienttisyklien ajomahdolli-
suutta. Laajennamme paraikaa laboratoriomme valmiuksia tällä alueella.

Teemme kokeellista tutkimustyötä myös laboratoriomme ulkopuolella. Olem-
me käyneet analysoimassa mm. pakokaasupesurien hiukkaspäästöjen vähentä-
miskykyä laivassa ja mitanneet kaasumaisia päästöjä erilaisissa kohteissa.

Kunkin laboratoriotutkimuspenkin työstä vastaa tutkimusinsinööri, ja hänellä 
on apunaan opiskelija. Laboratoriokehityksestä ja laitteiden kunnossapidos-
ta huolehtii laboratorioinsinööri. Yliopettajat ja lehtorit suunnittelevat ja to-
teuttavat tutkimushankkeita, valvovat niiden toteutusta ja osallistuvat itse tut-
kimustyöhön. He myös julkaisevat tuloksia silloin, kun tutkimuksen tilaaja 
myöntää julkaisuluvan. 

Moottoritutkimuksista on tehty lisensiaatti ja pro gradu -työ, ylemmän AMK-
tutkinnon opinnäyte sekä 19 insinöörin (AMK) opinnäytetyötä.  

TULOKSET

Suurin osa tuloksista on luottamuksellisia, mutta jonkin verran tuloksia on 
julkaistu. Seuraavassa on kerätty yksittäisiä tulosesimerkkejä eri tutkimusai-
hepiireistä.

Työkonedieseltutkimus

Kaaviossa 1 esittää, miten pakokaasujen takaisinkierrätysmäärän lisääminen 
vähensi pakokaasujen typen oksidien pitoisuutta työkonedieselmoottoris-
sa, jossa on jakajatyyppinen ruiskutuspumppu. Pakokaasua kierrätettiin sekä 
kuumana että jäähdytettynä. Myös polttoaineen ruiskutusennakkoa muunnel-
tiin. Aikainen ruiskutus vähensi NOx-pitoisuutta entisestään.
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KAAVIO 1. Kostean (wet) pakokaasun typen oksidien (NOx) pitoisuus pakokaasujen 
takaisinkierrätysmäärän (EGR rate) funktiona; jäähdytetty (cooled) ja jäähdyttämä-
tön (uncooled) EGR; parametrinä ruiskutuksen ajoitus perusasetukseen verrattuna.

Toisessa laajassa työkonedieseltutkimuksessa optimoitiin moottorin yhteispai-
ne- eli common rail -ruiskutusjärjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa kaikkiaan 
viisi ruiskutusjaksoa moottorin yhden työkierron aikana, ja tutkimuksessa et-
sittiin sellaisia esi-, pää- ja jälkiruiskutusyhdistelmiä, joita käyttäen päästöt ja 
polttoaineenkulutus ovat mahdollisimman pienet. Lopuksi optimoitiin ruis-
kutussuuttimia. Kuusireikäisillä suuttimilla polttoaineenkulutus oli edullinen. 
Kaavio 2 esittää, miten myös savutus oli näillä suuttimilla pienimmillään.

Turboahdintutkimuksissa tarkastellaan moottorin toimintaa ja suoritusarvo-
ja erilaisia ahtimia käytettäessä. Kaksiportaisin ahtimin voidaan mm. nostaa 
moottorin tehoa tai lisätä tietyllä kuormalla käytettävissä olevaa palamisilma-
määrää. Säädettävät ahtimet tarjoavat puolestaan mahdollisuuden parantaa 
moottorin kuormanottokykyä ja vähentää päästöjä. Kaavio 3 osoittaa, miten 
työkonedieselmoottorin typen oksidien päästöt vähenivät, kun vakioahtimen 
sijasta käytettiin säädettävää tai kaksiportaista ahdinta.
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KAAVIO 2. Moottorin savutus (smoke) eri suuttimilla tehollisen keskipaineen funk-
tio na; pyörimisnopeus 2100 1/min; tehollinen keskipaine (BMEP) on moottorin 
kuormituksen mitta.

KAAVIO 3. Moottorin typen oksidien päästö kuormituksen funktiona pyörintäno-
peudella 2200 1/min eri ahtimia käytettäessä: VGT, säädettävät turbiinin johtosiivet 
(variable geometry turbine); 2-stage, kaksiportainen ahdin.
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Pakokaasunormien vaatimusten täyttämiseksi moottorissa voidaan hyödyn-
tää erilaisia strategioita. Pakokaasujen takaisinkierrätystä voidaan käyttää ty-
pen oksidien vähe ntämiseksi ja hiukkassuodinta pienhiukkasten poistamisek-
si. Vaihtoehtona voi olla moottorin virittäminen niin, että hiukkaspäästö on 
luonnostaan erittäin pieni. Typen oksidit on tällöin poistettava urea-, ammo-
niakki- tai hiilivetykatalysaattorilla. Jälkimmäinen ratkaisu parantaa yleensä 
polttoaineenkulutusta (Kaavio 4).

Pakokaasunpuhdistimet ovat kaiken kaikkiaan hyvin tehokkaita. Kaavio 5 
esittää, miten työkonedieselmoottorin transienttisyklin yli mitatut päästöt vä-
henivät, kun pakoputkeen asennettiin osittaishiukkassuodin, jossa oli kata-
lyyttipinnoitus.

KAAVIO 4. Polttoaineen ominaiskulutus moottorin kuormituksen funktiona pyörin-
tänopeudella 1500 1/min kahta eri päästöjenvähentämisstrategiaa käytettäessä.
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 KAAVIO 5. Työkonedieselin transienttisyklin (NRTC) mukaiset suhteelliset päästöt 
osittaishiukkassuodinta (pDPF) käytettäessä ja ilman sitä (Baseline); PM, particulate 
matter, pienhiukkaspäästö.

Biopolttoainetutkimus

Moottorintutkimusla boratoriossa on vuosien mittaan tutkittu useita neste-
mäisiä biopolttoaineita. Osa niistä on ollut esteröimättömiä eli raakoja, osa 
esteröityjä. Kasviperäisistä esteröimä ttömistä on eniten tutkittu sinapinsieme-
nöljyä, joka vähensi moottorin hiilivetypäästöä ja savutusta eikä mainittavasti 
huonontanut mitään suoritusarvoa. Raakaa rypsiöljyä on tutkittu niin ikään. 
Painopiste oli öljyn lämmittämisen vaikutusten selvittämisessä. Lämmittämi-
nen ei merkittävästi parantanut moottorin arvoja. Kolmas esteröimätön bio-
polttoaine on ollut kirjolohen jätteistä tuotettu kalaöljy.

Esteröitynä on tutkittu ennen kaikkea eläinperäisiä polttoaineita. Turkistarha-
uksen jätteistä tuotettu kettumetyyliesteri osoittautui monessa suhteessa erit-
täin hyväksi dieselpolttoaineeksi. Sen syttymistä ilmaiseva setaaniluku on suu-
ri, 65…69. Norjalaisesta ja suomalaisesta kalasta valmistetut esterit eivät olleet 
yhtä hyviä, mutta toivat tiettyjä etuja dieselöljyyn verrattuna: mm. hiilivety-
päästö yleensä väheni. 

Kasviperäisistä polttoaineista käytetyn paistorasvan esteri tuotti myös hyviä 
tuloksia. Polttoaineen setaaniluku oli yli 60. Pellavantuotannon jätteistä tehty 
pellavametyyliesteri on sen sijaan analyysin mukaan huono dieselpolttoaine: 
jodiluku on yli 200 ja setaaniluku vain 40. Silti tällä polttoaineella saavutettiin 
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hyviä pienhiukkaspäästötuloksia. Biopolttoainetutkimusten vertailupolttoai-
neena on käytetty rypsimetyyliesteriä, joka on yleinen biodiesel Euroopassa.

Kaavio 6 näyttää, kuinka suuria määriä eri biopolttoaineet tuottivat pakokaa-
sun pienhiukkasia. Esteröimättömät öljyt eivät yleensä olleet tässä suhteessa 
kilpailukykyisiä dieselöljyn kanssa, joskin pakokaasujen takaisinkierrätyksellä 
hiukkasmääriä onnistuttiin pienentämään. Kettu- ja pellavametyyliesterit sen 
sijaan pärjäsivät hyvin dieselöljyn kanssa, ja myös kalaesterit tuottivat tietyillä 
alueilla vähemmän hiukkasia kuin dieselöljy.

Hiukkasten massapäästöt yleensä pienenivät esteröidyillä biopolttoaineilla.

KAAVIO 6. Pakokaasun pienhiukkaslukumäärät (BSPM) hiukkaskoon (aerodyna-
mic diameter) funktiona pyörintänopeuden 1800 1/min täydellä kuormalla; DFO, 
dieselöljy, StO esteröimätön kalaöljy, StME, kirjolohimetyyliesteri, SalME, lohime-
tyyliesteri, LinME, pellavametyyliesteri, RME, rypsimetyyliesteri, FME, kettumetyy-
liesteri.

VAIKUTTAVUUS

Tutkimusten yhteistyökumppanit ovat hyödyntäneet moottorien optimointi- 
ja lämmönsiirtotutkimusten tuloksia tuotekehityksessään, tuotteiden konfi gu-
roinnissa eri sovelluksiin ja jatkotutkimuskohteiden määrittelyssään. Yhteis-
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työkumppanit ovat myös palkann eet tutkimuksiin osallistuneita opiskelijoita 
palvelukseensa. Skenaariotarkasteluja on hyödynnetty strategiatyössä. Biopolt-
toainetutkimusten tuloksia hyödynnetään mm. polttoaineiden raaka-aineva-
linnoissa. Tutkimustulosten perusteella polttoaineita myös jalostetaan entistä 
paremmin moottoreihin sopiviksi.  

TULEVAISUUS

Moottorintutkimuslaboratoriota kehitetään koko ajan, jotta laitekanta vastaa 
yhteistyökumppaneiden tarpeita. Lähitavoitteena on neljännen pyörrevirtajar-
ruun perustuvan tutkimuspenkin ja sen mittauslaitteiden hankinta. Transient-
tiajomahdollisuuksia lisätään uusimalla tiedonkeruu- ja penkkien ohjausjär-
jestelmiä. Keskustelua käydään myös koko moottorilaboratorion siirtämisestä 
yksiin tiloihin.

KUVA 1. Moottoritutkimushankkeet ovat myös työelämälähtöinen oppimisympäris-
tö konetekniikan opiskelijoille. Turun AMK:n moottoritutkimuslaboratorio. Kuva: 
Martti Komulainen. 
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Samanaikaisesti tutkimusten myynti asiakkaille jatkuu. Paraikaa rakennetaan 
myös Future Combustion Engine Power plant (FCEP) -tutkimusohjelmaa 
Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän Cleen 
Oy:n puitteissa. Ohjelmaan ovat tulossa mukaan kaikki maamme moottori-
alan yritykset ja tutkimuslaitokset.
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Haja-asutuksen jätevedet kuormittavat vesistöjä aiheuttaen rehe-

vöitymistä ja hygieniahaittoja. Tiukentunut lainsäädäntö edellyttää 

jatkossa toimivia jätevesiratkaisuja haja-asutusalueille. ”Aurajoen 

yläjuoksun haja-asutuksen jätevedet” -hankkeessa laadittiin haja-asu-

tuksen jätevesiselvitys ja järjestettiin neuvontatilaisuuksia jätevesirat-

kaisuista Oripään, Pöytyän ja Auran alueilla. 

TAUSTA JA TAVOITTEET

Aurajoen valuma-alueella on viime vuosina toteutettu lukuisia vesiensuojelu-
toimenpiteitä ja -selvityksiä. Ne ovat keskittyneet lähinnä maataloudesta pe-
räisin olevaan kuormitukseen. Myös haja-asutuksen aiheuttama kuormitus on 
merkittävä vedenlaatua heikentävä tekijä Aurajoella. Ravinnekuormituksen 
lisäksi haja-asutuksesta peräisin olevat jätevedet aiheuttavat hygieniahaittoja, 
jotka heikentävät joen virkistyskäyttömahdollisuuksia.  

Tärkeimmät ja uusimmat määräykset jätevesien käsittelystä ovat asetuksessa 
(asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ul-
kopuolisilla alueilla), joka tuli voimaan 1.1.2004.  Muuttunut lainsäädäntö 
aiheuttaa kiinteistönomistajien keskuudessa epätietoisuutta vaatimuksista. Jä-
tevesijärjestelmien uusiminen on myös taloudellisesti merkittävä taakka ja eri 
vaihtoehtoja on lukuisia. 

Aurajoen yläjuoksun haja-asutuksen jätevedet -hankkeen tavoitteena oli Au-
ran, Pöytyän ja Oripään kunnissa: 

• jätevesien käsittelyn tilan selvittäminen em. kunnissa
• tiedottaminen kiinteistönomistajille muuttuneen lainsäädännön 

vaatimuksista 
• kiinteistökohtaisen neuvonnan antaminen 
• haja-asutuksen jätevesikuormituksen suuruuden arviointi Aurajoen 

valuma-alueella
• useamman kiinteistön ja kylien yhteisten jätevesijärjestelmien to-

teutusmahdollisuuksien arviointi ja suunnitelman laatiminen
• työnäytösten järjestäminen alueella toteutettavien jätevesijärjestel-

mien rakennustöiden yhteydessä
• alueen kylien innostaminen toimimaan aktiivisesti vesiensuojelun 

hyväksi.
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PROJEKTIN TOTEUTUS

Hankkeessa järjestettiin tiedotus- ja yleisötilaisuuksia haja-asutuksen jätevesi-
kysymyksistä alueen kunnissa. Tilaisuuksissa jaettiin materiaalia ja annettiin 
neuvontaa.

Neuvontamateriaalia kerättiin yhdessä Varsinais-Suomen Agendatoimiston 
(nyk. Valonia) kanssa. Valonialla on monivuotinen kokemus haja-asutuksen 
jätevesineuvonnasta.  Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimi-
joiden kanssa. 

Neuvontatilaisuuksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 

• haja-asutuksen jätevesien käsittelyn yleinen tila 
• haja-asutuksen jätevesien käsittelyn menetelmät
• kyseisen kunnan tilannekatsaus jätevesien käsittelyn osalta
• jätevesiosuuskunnan perustaminen 
• paineviemäröinti 
• esimerkkikohteiden esittely
• jätevesiratkaisuja tarjoavien yritysten esittelyt.

TULOKSET

Hankkeen aikana järjestettiin jätevesi-iltoja Aurassa, Pöytyällä ja Oripäässä yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa, yhteensä 11 kertaa. Yleisötilaisuuden pohjal-
ta on syntymässä jätevesiosuuskunta Aurassa. 

Hankkeen tavoitteet kattavien kuntakohtaisten jätevesisuunnitelmien osal-
ta eivät täysin toteutuneet. Haja-asutuksen jätevesiin liittyvät ratkaisut ja tu-
levaisuudennäkymät ovat vielä epävarmalla pohjalla, sillä mm. kunnat eivät ole 
tehneet päätöksiä toimenpiteistään. Hankkeen toteutuksen kannnalta oli han-
kalaa, kun esitettyihin kysymyksiin ei pystytty antamaan varmoja vastauksia. 

Varsinais-Suomen kylät ry:n kanssa järjestettiin retki Kustaviin kahteen jäteve-
sien rakennuskohteeseen.

Valmista tiedotemateriaalia saatiin runsaasti yhteistyötahoilta ja hankkeen ta-
voitteena olleen tiedotelehtisen laadinta osoittautui näin ollen tarpeettomaksi. 
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Aurajokisäätiön Internet-sivuille tuli tietoa hankkeesta sekä tarvittavia kuntien 
ja alan toimijoiden yhteystietoja. 

VAIKUTTAVUUS

Projektin alussa pidetyissä tilasuuksissa pääpaino oli kiinteistökohtaisten jär-
jestelmien esitelyssä, mutta vähitellen yhä enemmän alkoivat kiinnostaa kylän 
yhteiset järjestelmät ja ratkaisut. Tilaisuuksissa kävi kohtuullisesti kuntalaisia 
mm. Auran ja Pöytyän keskustan tilaisuuksissa hieman yli 40 henkilöä. Hank-
keen aikana muodostettiin yhteyksiä eri toimijoihin ja yhteistyötä on tarkoitus 
jatkaa.

TULEVAISUUS

Hankkeen yhteistyökumppani Valonia jatkaa edelleen haja-asutuksen jäteve-
siin liittyvää neuvontatyötään. Jatkona hankkeelle käynnistettiin hakemuk-
sen valmistelu EU Central Baltic Interreg IVA -ohjelmaan haja-asutuksen 
jätevesiin liittyvästä neuvontahankkeesta, joka toteutetaan yhteistyössä mm. 
Varsinais-Suomen Agendatoimiston ja virolaisten yhteistyökumppanien kans-
sa. Kyseinen hanke, Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated 
Areas, MINWA, on hyväksytty rahoitettavaksi 16.12.2008.  Hanke alkoi tam-
mikuussa 2009 ja on kolmivuotinen. 
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Vuonna 2006 vietettiin Saaristomeren ympäristölle, kulttuurille ja 

tulevaisuudelle omistettua Saaristomeri 2006 -teemavuotta. Tee-

mavuosi oli yli 100 tapahtumajärjestäjän yhteinen voimannäyte sekä 

huolenilmaus Saaristomeren tilasta ja tulevaisuudesta. Teemavuoden 

käytännön koordinaatiosta vastasi Turun ammattikorkeakoulu EU:n 

Tavoite 2 -ohjelman kautta rahoitetussa hankkeessa. 

Teemavuoden koordinaatiohankkeella Turun ammattikorkeakoulu 

halusi tuoda panoksensa Saaristomeren suojelutyöhön, yhteiskunta-

vastuullisena ja kestävän kehityksen arvoihin vahvasti sitoutuneena 

toimijana. Hanke yhdisti AMK:n matkailun, kestävän kehityksen sekä 

multimedia- ja tietoliikennealan osaamista ja opetusta sekä kehitti 

uusia menetelmiä ympäristöviestintään, ihmisten osallistamiseen ja 

hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Saaristomeri-vuoden taustalla oli huoli Saaristomeren tilasta ja tulevaisuudes-
ta. Erityisellä teemavuodella haluttiin tehostetusti nostaa esille Saaristomeren 
tilaa ja vesiensuojelukysymyksiä sekä myös saaristokulttuuria. 

Saaristomeri 2006 -teemavuoden tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta Saaris-
tomeren tilasta, tehostaa Saaristomeren ja saariston hyväksi tehtävää työtä ja 
käynnistää pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa toimintaa, joka tähtää saariston 
elinvoiman lisäämiseen. AMK:n lähtökohtana hankkeessa oli yhdistää eri kou-
lutusalojen osaamista ympäristöviestinnässä sekä kehittää menetelmiä ihmis-
ten osallistamiseen ympäristökysymyksiä koskevassa keskustelussa.

Teemavuoden tavoitteiksi määriteltiin:

• Tehostaa Saaristomeren ja saariston hyväksi tehtävää työtä.
• Tavoittaa laajaa yleisöä, sekä lisätä sen keskuudessa tietoa ja tietoi-

suutta Saaristomeren tilasta.
• Herättää keskustelua, vaikuttaa asenteisiin ja päätöksentekoon sekä 

rohkaista toimintaan Saaristomeren tilan parantamiseksi.
• Edistää käytännön Saaristomeren suojelutoimenpiteitä.
• Vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä Saaristomeren suojelussa.
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Saaristomeri 2006 -teemavuosi pyrki olemaan laaja-alainen, monitieteinen ja 
-taiteinen sekä vahvasti toiminnallinen. Teemavuodelle asetettuihin tavoittei-
siin pyrittiin monipuolisella ja tehokkaasti markkinoidulla tapahtumatarjon-
nalla, keskustelutilaisuuksilla, yleistajuisilla artikkeleilla ja markkinointivies-
tinnän eri keinoilla. Teemavuosi käsitti tiedotusta ja valistusta, tapahtumia ja 
kulttuuritarjontaa, seminaareja, näyttelyjä ja kilpailuja. Olemassa oleville, va-
kiintuneesti toimiville saariston tapahtumille Saaristomeri 2006 pyrki tarjoa-
maan tiedotuskanavan ja keinon etsiä uutta yleisöä. 

Teemavuoden toimintakonsepti korosti tiedotusta ja valistusta, joiden kautta 
pyrittiin kohottamaan tietoisuutta ja halua toimia Saaristomeren hyväksi. 

TOTEUTUS

Teemavuoden koordinaatio toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun hal-
linnoimassa hankkeessa ”Saaristomeren tilan parantaminen” (toteutusaika 
15.9.2005–31.3.2007) EU:n Tavoite 2 -ohjelman rahoitustuella. Rahoitusta 
hallinnoivana viranomaisena hankkeessa toimi Lounais-Suomen ympäristö-
keskus. 

Saaristomeri 2006 -teemavuosi käsitti 150 erillistä tapahtumaa, kuten semi-
naareja, retkiä, koulujen teemapäiviä ja näyttelyjä sekä runsaasti muuta tiedo-
tusta ja julkaisuja. Kohderyhmänä tapahtumissa oli suuri yleisö sekä lapset ja 
nuoret. Keskeinen tiedotuskanava oli teemavuoden nettisivut.

Teemavuoden aikana järjestettiin myös kaksi erityisesti tutkijoille suunnat-
tua tapahtumaa. Pohjoismainen saaristosymposium ”Nya konstellationer – 
ny näring för skärgården?” järjestettiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa 
kulttuurikeskuksessa tammikuussa 2006 ja pohjoismainen tutkijatapaaminen 
”Archipelago Sea 2006 – Research Conference” Turussa marraskuussa. Konfe-
renssin teemoja olivat monitieteinen rannikkotutkimus, rehevöityminen, ran-
nikkoalueiden käyttöön liittyvät ristiriidat, ympäristömyrkyt ja rannikko- ja 
merialueiden luonnon monimuotoisuus.

Teemavuoden toteutukseen osallistuivat koordinaatiosta vastanneen Turun 
ammattikorkeakoulun lisäksi mm. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Saa-
ristomeren Biosfäärialue, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, 
Suomen ympäristökeskus, Merentutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutki-
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muslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Geologian tutkimus-
keskus, Turunmaan seutu, Metsähallitus, Pohjoismaiden ministerineuvoston 
Saaristoyhteistyö, Varsinais-Suomen Agendatoimisto, alueen kunnat ja useat 
järjestöt. Teemavuoden tapahtumajärjestäjiä oli yhteensä n. 100. 

Teemavuosikoordinaation rinnakkaishankkeena seurattiin Saaristomerta kos-
kevaa uutisointia mediaseurantapalvelun kautta ja kerättiin palautetta eri ta-
pahtumista teemavuoden tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin poh-
jaksi. Hankkeen päätyttyä tehtiin kyselyitä sidosryhmille, tapahtumajärjestä-
jille ja ohjausryhmän jäsenille hankkeen toteutuksen laadun ja vaikuttavuuden 
arvioimiseksi. Vaikuttavuuden arviointi toteutettiin Varsinais-Suomen liiton 
myöntämän maakunnan kehittämisrahoituksen turvin hankkeessa ”Saaristo-
meri 2006” (toteutusaika 10.2.2006–30.4.2007). 

TULOKSET

Saaristomeri 2006 -teemavuosi käsitti 150 tapahtumaa seminaareista retkiin, 
näyttelyihin ja kilpailuihin. Vuoden aikana pyrittiin monipuolisen tapahtu-
matarjonnan ja tiedotuksen kautta nostamaan tehostetusti esille Saaristomeren 
tilaa, luontoa, kulttuuria ja suojelutyötä. Teemavuoden tavoitteena oli kohot-
taa tietoisuutta, lisätä keskustelua, tehostaa yhteistyötä ja edistää käytännön 
suojelutoimia. 

Eri tapahtumiin osallistui arviolta noin 265 000 henkilöä. Teemavuoden suu-
rimpia ja eniten huomiota saaneita tapahtumia olivat mm. yhteistyö Naantalin 
Muumimaailman kanssa, Kauppakeskus Myllyssä järjestetty yleisötapahtuma, 
seminaarisarja sekä päätöstilaisuus, jota kunnioitti läsnäolollaan teemavuoden 
suojelija, tasavallan presidentti Tarja Halonen. Myös teemavuoden järjestämät 
retket olivat suosittuja. 
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KUVA 1. Suvinuottausta haitarin tahdittamana kesäkuussa 2006. Kuva: Martti 
Komulainen.

VAIKUTTAVUUS

Teemavuoden vaikuttavuutta selvittäneessä hankkeessa toteutusta pidettiin 
pääosin onnistuneena (yli 70 % sidosryhmille kohdistetun kyselyn vastaajis-
ta). Hanke nosti tehokkaasti laajan tapahtumatuotannon, julkaisujen ja me-
dianäkyvyyden kautta esille Saaristomeren suojelukysymyksiä. Sidosryhmien 
palautteissa kritiikkinä esitettiin käytännön suojelutoimien ja -aloitteiden vä-
hyyttä. Hankkeen aloitteesta perustettiin Saaristomeren suojelurahasto, jonka 
kautta rahoitetaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Hanke myös lu-
jitti eri tahojen yhteistyötä Saaristomeren suojelussa.

Hankkeen myötä osaaminen kasvoi ympäristöviestinnässä, mikä niveltyy kiin-
teästi kestävän kehityksen koulutukseen Turun AMK:ssa. 
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TULEVAISUUS

Hankkeen loppuraportissa esitettyjä jatkotoimenpiteitä on lähdetty edistä-
mään uusissa hankkeissa. Hankkeessa esille tulleeseen tarpeeseen saada netti-
keskustelufoorumi Saaristomerestä on perustettu AMK:n ylläpitämä Saaristo-
meri.info -sivusto. 

Ympäristöviestintä on tärkeä kehittämisteema useissa kehittämis- ja rahoitus-
ohjelmissa. Hankkeessa saatu kokemus laajojen ympäristöviestintähankkeiden 
toteuttamisesta luo pohjaa jatkohankkeille. 

JULKAISUT

Komulainen, Martti; Alanen, Salla-Maria & Hallenberg, Tanja 2006: Kymmenen askelta Saa-
ristomeren puolesta. Saaristomeri 2006 ja Pro Saaristomeri -ohjelma. Esite. Turun ammatti-
korkeakoulu.

Komulainen, Martti & Alanen, Salla-Maria 2006 (toim.): Askelia Saaristomeren puolesta. Saa-
ristomeri 2006 / Turun ammattikorkeakoulu ja Pro Saaristomeri -ohjelma.

Alanen, Salla-Maria; Hallenberg, Tanja & Komulainen, Martti 2007: Saaristomeri 2006 – tie-
dosta tietoisuutta. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 53. Turku: Turun ammattikorkea-
koulu.
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SAARISTOMERI-

VERKKOKESKUSTELUA

Päivi Simi
Ympäristösuunnittelija (AMK), projektipäällikkö 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue

Projektin nimi: 
Saaristomeri.info
Kesto: 1.3.2007–31.5.2009
Kustannukset: 44 700 e
Rahoitus:
Varsinais-Suomen liitto
Turun ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit:
Pidä Saaristo Siistinä ry
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos
Yhteyshenkilöt: Päivi Simi
Projektin tila: Päättynyt
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Saaristomeri.info-hankkeessa luotu sivusto tarjoaa Saaristomerikes-

kustelulle kanavan, jonka kautta eri näkökulmat pääsevät esille. Si-

vusto käsittelee Saaristomerta ja sen suojelua elinkeinotoiminnan, 

tutkimuksen, virkistyskäytön, vesiensuojelun ja ympäristönhoidon 

näkökulmista. Sivusto koostuu uutis- ja keskustelupalstoista, blogeis-

ta, kolumneista, kuva- ja tietoarkistoista ja ympäristönseurantapals-

toista. Laajin huomio sivustoilla on kohdistunut sääksenpesään, jonka 

tapahtumia on voinut seurata nettikameran kautta. 

TAUSTA JA TAVOITTEET

Saaristomeren keskeinen ongelma on liiallisesta ravinnekuormituksesta joh-
tuva rehevöityminen. Huoli Saaristomeren tilasta ja tulevaisuudesta synnytti 
useita kymmeniä toimijoita käsittävän Pro Saaristomeri -ohjelman piirissä aja-
tuksen Saaristomeri 2006 -teemavuodesta, joka lisäisi tietoisuutta ja keskuste-
lua meren tilasta ja tarvittavista suojelutoimista. 

Saaristomeri.info -hanke syntyi jatkamaan Saaristomeri 2006 - teemavuoden 
osaltaan aloittamaa suojelutyötä ja tavoitteena oli vahvistaa alueen kansalaisten 
ympäristötietoisuutta vastaamalla kansalaisten tiedontarpeeseen, tarjoamalla 
osallistumismahdollisuuksia, aktivoimalla ihmisiä suojelutyöhön ja välittämäl-
lä kansalaisten mielipiteitä ja havaintoja viranomaisille. 

Saaristomeri.info -hankkeessa rakennetun internetportaalin tavoitteena oli 
tarjota Saaristomeri-keskustelulle kanava, jonka kautta eri näkökulmat pää-
sisivät esille. Sivusto käsittelee Saaristomerta ja sen suojelua laajasti niin elin-
keinotoiminnan, tutkimuksen, virkistyskäytön, vesiensuojelun kuin muunkin 
ympäristönhoidon näkökulmista. Sivusto koostuu uutis- ja keskustelupalstois-
ta, blogeista, kolumneista, kuva- ja tietoarkistoista ja ympäristönseurantapals-
toista. 

TOTEUTUS

Saaristomeri.info perustuu verkkosivuihin, joille kerättiin Saaristomeri-aihei-
nen tietopankki sekä rakennettiin keskustelupalstat Saaristomeren havain-
nointiin. Verkkosivut saavuttivat hankeaikana laajan ja vakituisen yleisön, jon-
ka kävijämääriä seurattiin Google Analytics -ohjelman avulla. 
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Tietopaketin lisäksi sivustot ovat toimineet myös eräänlaisena ”ympäristöpo-
liisina”, jonne kansalaiset ovat voineet lähettää havaintoja Saaristomereltä säh-
köpostitse ja Internet-sivuston kautta. Havaintoja ja kysymyksiä on tullut si-
nilevistä septitankkien tyhjennykseen. NatureIT-projektista Saaristomeri.info 
sivustoille siirtyneen sääksen pesäkameran myötä lintujen ystävät ovat aktivoi-
tuneet keskusteluihin sääksistä ja merikotkista, jotka ovat vuorotelleet pesällä. 

Hanke hyödynsi mm. Turun AMK:n opiskelijaresursseja ja oli osa viestintä-
kurssien sisältöä. Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä Turun ammattikorkea-
koulun kestävän kehityksen koulutusohjelman Vihreä Polku -internet-sivus-
ton kanssa (www.vihreapolku.info). Opiskelijat ovat kirjoittaneet juttuja mo-
lemmille sivustoille, sekä heitä on toiminut toimitusharjoittelijoina ja opiske-
lija-assistentteina sivustojen ylläpitotehtävissä.

TULOKSET

Hankkeessa luotiin laaja Saaristomerta käsittelevä sivusto, jossa on esillä katta-
vat tiedot Saaristomerestä ja sen keskeisistä ympäristöongelmista, vaikuttamis-
mahdollisuuksista ja poliittis-hallinnollisista toimista. Keskustelupalstat mah-
dollistivat kansalaisten osallistumisen Saaristomeren suojeluun ja havainnoi-
miseen. 

Saaristomeri.info -hanke suunniteltiin laajentamaan Internet-pohjaista, keski-
tettyä tietotarjontaa Saaristomeren alueesta ja monipuolistamaan kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia alueen suojelutalkoisiin. Se oli tarvelähtöinen ja 
sillä onnistuttiin aktivoimaan kansalaisia keskustelemaan saaristoon liittyvistä 
asioista.

Koko nettisivuston olemassaolon ajan hankekaudella huhtikuusta 2008 tou-
kokuun 2009 loppuun mennessä sivustoilla on käynyt 173 438 eri kävijää 86 
eri maasta. 

VAIKUTTAVUUS

Sivusto on monipuolinen ja alueellisesti keskittynyt Saaristomeren alueelle. Sen 
tarkoitus on olla jatkossakin tietopankin lisäksi vilkas keskustelufoorumi  ja paik-
ka, jossa kansalaiset ja asiantuntijat voivat kohdata ja keskustella Saaristomerestä.
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Tule mukaan!

Uudet Saaristomeri.info -nettisivut käsittelevät 
Saaristomerta monipuolisesti ja tarjoavat 
jokaiselle vaihtoehtoja osallistua Saaristomeren 
suojelutyöhön.

Sivuilta löydät Saaristomereen liittyviä kes-
kusteluja, blogeja, kolumneja, tietoarkistoja, 
webkameroita, uutisia sekä tilaa ympäristöha-
vainnoille.

TULEVAISUUS

Hankkeessa luotiin toimiva nettisivusto, jonka keskustelupalstat ovat laajas-
sa käytössä. Aktiivinen kävijäkunta on muodostanut vakiintuneen keskuste-
lupiirin sivuille. Hankkeen päätyttyä sivustoja ylläpidetään Turun ammatti-
korkeakoulun toimesta ja sille etsitään uutta rahoitusta toiminnan kehittämi-
seksi. Saaristomeren Suojelurahasto on lähtenyt tukemaan Saaristomeri.infoa 
ja kerää Internet-sivujensa kautta varoja Saaristomeri.infon ylläpitämiseksi ja 
toiminnan kehittämiseksi. Tulevaisuudessa erilaiset sää- ja vedenalaiskamerat 
voivat lisätä mahdollisuutta keskusteluihin Saaristomerestä sekä osallistaa kan-
salaisia omakohtaisiin havainnointeihin. 

KUVA 1. Saaristomeri.info-portaalin mainoskortti.
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JÄRVIRUOKO 

– RIESASTA RESURSSI

Sami Lyytinen
FM, päätoiminen tuntiopettaja 
Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue 
kestävän kehityksen koulutusohjelma

Projektin nimi:
Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa
Kesto: 15.3.2005–28.2.2008
Kustannukset: 

293 100 e (AMK:n osuus), 
kokonaisbudjetti 992 000 e
Rahoitus:
EU Interreg IIIA
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Tallinnan teknillinen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen metsäkeskus
Cursor Oy
Salon kaupunki
Yhteistyökumppanit:
Lounais-Suomen ympäristökeskus (hankkeen vastuutaho)
Tallinnan teknillinen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen metsäkeskus
Cursor Oy
Salon kaupunki
Yhteyshenkilöt: Sami Lyytinen
Projektin tila: Päättynyt
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Rantoja ja ojien varsia vallannut järviruoko taipuu moneen käyttöön. 

Turun ammattikorkeakoulu oli partnerina mukana hankkeessa, jos-

sa kehitettiin ruo´on hyötykäyttöä energian tuotantoon ja rakennus-

materiaaliksi. Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa -hanke selvitti 

myös ruovikoiden maisemallista, vesiensuojelullista ja luonnon mo-

nimuotoisuuteen liittyvää merkitystä. Hankkeen tuloksena syntyi 

laaja-alaisesti ruovikoiden hoitoa, käyttöä ja säilyttämistä käsittelevä 

Etelä-Suomen ja Viron rannikoiden Ruovikkostrategia.

PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET

Järviruoko on heinäkasveihin kuuluva laji, joka on veden rehevöitymisen ja 
rantalaidunnuksen loppumisen seurauksena levittäytynyt viimeisen viiden-
kymmenen vuoden aikana kaikkialle Itämeren rannikolla. Voimakkaana kil-
pailijana se syrjäyttää pehmeäpohjaisilla ranta-alueilla lähes kaikki muut kasvi-
lajit muodostaen laajoja kasvustoja. Tällä on ollut lukuisia kielteiseksi koettu-
ja seurauksia: rantalaidunten eliölajisto on uhanalaistunut, rantojen virkistys-
käyttö on muuttunut, maisema on sulkeutunut ja rantaveden vedenlaatu on 
vähäisemmän liikkuvuuden seurauksena heikentynyt.

Suomessa järviruokoa on aiemmin hyödynnetty karjan rehuna siellä missä sitä 
on ollut saatavilla ja rannikon läheisyydessä myös rakennusten katemateriaa-
lina. Hyötykäyttö rakentamisessa ei Suomessa ole koskaan ollut laajaa ja vä-
häinenkin hyödyntäminen on loppunut sodan aikana.   Virossa järviruo’on 
hyötykäytöllä on ollut katkeamaton perinne aina näihin päiviin asti. Nyky-
äänkin useat yrittäjät ympäri Viroa leikkaavat järviruokoa katto- ja eristema-
teriaaliksi niin maan omiin rakennustarpeisiin kuin vientiinkin. Päämarkki-
na-alueilla Keski-Euroopassa ruokokatoilla ja -eristeillä on jatkuvasti koveneva 
kysyntä.

Projektin tavoitteena oli luoda niin Suomeen kuin Viroonkin laaja-alainen 
ruovikkostrategia ruovikoiden ja ruo’on hyödyntämiselle. Strategiassa yhdis-
tetään ruovikoiden olemassaolon merkitys (sen omaamat biodiversiteettiarvot 
ja tietyissä paikoissa vesiensuojelu), sen poisto (rantalaidunten ennallistami-
nen) ja hyötykäyttö (rakennustekniset ratkaisut ja bioenergiahyödyntäminen). 
Projektin tavoitteena oli myös tuoda järviruokoon liittyvää tietotaitoa Virosta 
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Suomeen ja saada ruokorakentamiseen ja bioenergiahyödyntämiseen liittyvä 
innostus heräämään tai voimistumaan molemmissa maissa.

PROJEKTIN TOTEUTUS

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja virolaisten yhteis-
työkumppanien kanssa. Projektin toiminta jaettiin viiteen eri teemaan, joista 
kahdessa (rakentamiseen ja bioenergiahyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet) 
keskityttiin järviruo’on hyötykäytön tutkimiseen ja edistämiseen. Kolmessa 
teemakokonaisuudessa tarkasteltiin järviruovikoiden olemassaolon merkitystä 
biodiversiteettikysymysten, vesiensuojelun ja kolmanneksi laaja-alaisesti nii-
den maisemallisten, kulttuuristen tai muiden ihmisten kokeman merkityksen 
kannalta.

Turun AMK:ssa projektia toteutettiin Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalu-
eella lukuisten projektissa toimineiden opettajien ja oppilaiden ja muun hen-
kilökunnan yhteistyönä. Pääosin projektin toimenpiteet oli sisällytetty opiske-
lijoiden opinnäytetöiksi ja toimenpiteiden tavoitteet saavutettiin opinnäyte-
töiden selvitysten ja tulosten kautta.

Projektin aikana järjestettiin lukuisia seminaareja, miniseminaareja ja tapaami-
sia, joissa tiivistettiin Suomen ja Viron välistä tietovaihtoa ja yhteistyötä järvi-
ruokoon liittyvissä aiheissa. Projektissa järjestettiin myös lukuisia työnäytöksiä 
ja kursseja, joille projektin ulkopuolisten ihmisten oli mahdollista osallistua.

TULOKSET

Projekti selvitti pohjatiedoksi satelliittikartoituksen perusteella Etelä-Suomen 
rannikkoalueiden ruovikot Varsinais-Suomen Satakunnan puoleiselta rajal-
ta Venäjän rajalle Kaakkois-Suomeen. Sama kartoitustyö tehtiin myös Viron 
alueella. 
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Toiminta-aikanaan projekti edisti Suomen ja Viron välistä tietotaidon vaih-
toa ruovikkoihin ja järviruo’on hyötykäyttöön liittyvissä asioissa. Projekti sai 
ruokorakentamiseen liittyvän kiinnostuksen heräämään ja rakentamisen osin 
myös alkamaan virolaisen esimerkin avulla myös Suomessa. Bioenergiahyöty-
käytön osalta voidaan niin ikään todeta kiinnostuksen heränneen projektin 
aikana molemmissa maissa.

Tehdyn työn loppuyhteenvetona projektissa luotiin järviruo’on laaja-alaisen 
hyödyntämisen ja ruovikoiden muut arvot huomioiva ruovikkostrategia, jon-
ka pilottialueiksi valikoitui Suomessa Salon ja Turun kaupunkien rannikkoalu-
eet ja Viron puolella Väinämeren alue.

Projektin yksityiskohtaisemmat tulokset ja aikaansaannokset on esitetty projek-
tin tuottamissa julkaisuissa ja sen aikana valmistuneissa opinnäytetöissä (18 kpl). 

KUVA 1. Hankkeen aikana perehdyttiin ruokokaton rakentamiseen. Kuva: Martti 
Komulainen. 
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VAIKUTTAVUUS

Projektin toiminta saavutti varsin laajan kiinnostuksen. Työnäytöksiä ja muita 
järjestettyjä tapahtumia oli seuraamassa paikanpäällä usein asiasta kiinnostu-
neiden katsojien lisäksi valtakunnallista ja alueellista mediaa.

Projektin internetsivuston (www.ruoko.fi ) kautta jaettiin järviruokoon liitty-
vää tietoa ja sen kävijämäärät kertoivat projektin saamasta huomiosta ja asian 
herättämästä kiinnostuksesta. Saadun runsaan palautteen perusteella projektin 
viestinnällistä tavoittavuutta voidaan pitää korkeana.

TULEVAISUUS

Ruovikon hyödyntämisen kannalta jatkossa on keskeistä saada alkamaam ne 
projektin hahmottamat toimenpiteet, jotka turvaavat projektissa luodun ruo-
vikkostrategian toteutumisen. Hyödyntämistoiminta vaatii alkaessaan väistä-
mättä taloudellisia tukitoimenpiteitä. Niiden toteutumisen eteen tehdään tu-
levaisuudessa työtä.

Hyötykäytön alkaminen vaatii taloudellisen tuen lisäksi kohdennetumpia jat-
koprojekteja niin bioenergiahyötykäytön kuin rakennuskäytönkin osalta. Tu-
run AMK:ssa on alkamassa tai suunnitteilla lukuisia tähän aihepiiriin liittyviä 
jatkohankkeita.

JULKAISUT 

Huhta, A. 2008. Rantojen kaunistus vai kauhistus - järviruo’on (Phragmites australis) merkitys 
vesien laadulle.Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 41. Turku: Turun ammattikor-
keakoulu.

Ikonen, I. ja Hagelberg E. (toim.) 2007. Read Up on Reed! Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Ikonen, I. & Hagelberg, E. (toim.)2007. Ruovikot ja merenrantaniityt – Luontoarvot ja hoi-
tokokemuksia Etelä-Suomesta ja Virosta. Suomen ympäristö 37/2007. 

Komulainen, M., Simi, P., Hagelberg, E., Ikonen, I. & Lyytinen, S. 2008. Ruokoenergiaa 
– järviruo´on energiakäyttömahdollisuudet Etelä-Suomessa. Turun ammattikorkeakoulun ra-
portteja 66. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 
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Pitkänen, T. 2006. Missä ruokoa kasvaa? – järviruokoalueiden satelliittikartoitus Etelä-Suomen 
ja Viron Väinämeren rannikoilla. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 29. Turku: Tu-
run ammattikorkeakoulu. 

Stenman, H. 2007. Rannasta rakennukseen. Ruokorakentamista Itämeren alueella. Turun am-
mattikorkeakoulun raportteja 60. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
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Opinnäytetyöt 

Himanen, T. 2007. Ruokopuimurin mallinnus. Opinnäytetyö, Turun AMK, auto- ja kulje-
tustekniikka.

Kelkka, J. 2007. Järviruo´on soveltuvuus pienpolttoon. Opinnäytetyö, Turun AMK, kone- ja 
tuotantotekniikka.

Kojo, J. 2006. Ruovikon väyläniiton vaikutusveden laatuun. Opinnäytetyö, Turun AMK, 
Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma. 

Lautkankare, L. 2007. Ruoko, rannalta rakenteeksi. Opinnäytetyö, Hämeen AMK, Rakenta-
misen koulutusohjelma, ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

Mourujärvi, J. 2007. Ruokokaton tuotantoselvitys. Opinnäytetyö, Turun AMK, Rakennustek-
niikan koulutusohjelma.

Paavilainen, P. 2005. Järviruo’on hyötykäyttö kosteikoissa haja-asutuksen jätevesien ja maata-
louden valumavesien puhdistuksessa. Opinnäytetyö, Turun AMK, Kestävän kehityksen kou-
lutusohjelma. 

Puolakanaho, K. 2007. Järviruo´on autokuljetusten logistiikka ja toimintolaskelma. Opinnäy-
tetyö, Turun AMK, auto- ja kuljetustekniikka. 

Rauvola, R. 2007. Ruokokattojen lanseeraus ja markkinointi Nauvossa. Englanninkielinen, 
alkuperäisnimi: Launch and marketing of thatched roofs in Nauvo. Opinnäytetyö, Turun 
AMK, Kansainvälisen liiketalouden koulutusohjelma.

Sandström, M. 2007. Järviruokovyöhykkeen kyky pidättää ojista tulevaa ravinnekuormitusta. 
Opinnäytetyö, Turun AMK, Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma. 

Silén, H. 2007. Järviruo´on korjuumahdollisuudet bioenergia- ja rakennuskäyttöön Etelä-Suo-
men rannikkoalueella. Opinnäytetyö, Turun AMK, kestävä kehitys. 
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Ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen tavoitteena oli luoda alueellinen 

malli viljelemättömien maiden biomassan hyödyntämiseksi energiana 

Vakka-Suomessa. Hankkeessa tarkasteltiin ruovikoiden ja suojavyö-

hykkeiltä kerättävän kasvimateriaalin energiakäyttömahdollisuuksia 

sekä tehtiin eri tuotantoketjun vaiheista kustannuslaskelmia. Hank-

keessa selvitettiin myös miten erilaiset suojelu- ja muut rajoitukset 

(esim. Natura-alueilla) vaikuttavat ruovikoiden energiakäyttömah-

dollisuuksiin.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Bioenergian käytön lisäämiseen kohdistuu suuria odotuksia. Uusiutuvaa bio-
energiaa halutaan lisätä energiaomavaraisuuden ja energian huoltovarmuuden 
lisäämiseksi, ehtyvien fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi, ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi, muiden ympäristöhyötyjen – kuten maatalou-
den vesistökuormituksen vähentämisen – takia sekä erilaisten kansainvälisten 
sitoumusten velvoittamana.

Etelä-Suomen rannikoiden ruovikot muodostavat vielä hyödyntämättömän 
bioenergiapotentiaalin (Komulainen ja muut, 2008), jota voitaisiin hyödyntää 
seospolttoaineena haketta ja turvetta käyttävillä polttolaitoksilla. Viljelemät-
tömillä alueilla potentiaalisia bioenergialähteitä ovat ruovikoiden lisäksi mm. 
viljelyalueiden suojakaistojen biomassa. 

Ruovikkoa hyödynnettäessä energiakäyttöön yhdistyy muita ympäristöhyöty-
jä, kuten vesiensuojelu ja maisemanhoito. Ruokokasvuston poistossa saadaan 
samalla korjattua ravinteita pois alueen vesistöstä. Biomassan energiakorjuulla 
voi olla myös työllistäviä vaikutuksia pienten maaseutukuntien alueilla. Ruo-
vikoiden hyödyntämiseen liittyy kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä 
mm. liittyen korjuu- ja polttotekniikoihin ja koko tuotantoketjun taloudel-
liseen kannattavuuteen. Kannattavuus riippuu paitsi ruokoa hyödyntävistä 
laitoksista, korjuu-urakoitsijoista ja käytettävistä koneista, paljolti myös mm. 
maatalouden erityisympäristötukien ehdoista ja energiapoliittisista linjauk-
sista. 

Hankkeen tavoitteena oli luoda alueellinen malli viljelemättömien maiden 
biomassan hyödyntämiseksi energiana Vakka-Suomessa. Hankkeessa selvitet-
tiin käytännön edellytykset ruovikon korjuuseen paikalliselta Natura-alueelta, 
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huomioiden alueen luontoarvot sekä korjuun ja energiakäytön kustannukset. 
Tavoitteena oli myös, että ruovikon energiakäyttö voisi käynnistyä hankkeen 
pohjalta mahdollisimman pian ja että jatkossa biomassan hyödyntämismallia 
voitaisiin laajentaa myös muualle Varsinais-Suomeen. 

Yksi hankkeen tavoitteista oli luoda edellytyksiä työllistymiseen bioenergian 
korjuussa ja tuotannossa sekä samalla tukea maatalouden sivuelinkeinojen syn-
tymistä. Hankkeen tuottaman suunnitelman täytäntöönpano työllistäisi useita 
henkilöitä kausiluontoisesti korjuussa, kuljetuksissa, materiaalin esikäsittelyssä 
ja varastoinnissa. Merkittävää on myös, että alueellisen bioenergiatuotantoket-
jun työllisyysvaikutukset tulisivat olemaan pitkäaikaiset ja jatkuvat.

TOTEUTUS

Hankkeessa järjestettiin kohdealueen maanomistajille tiedotustilaisuuksia. Li-
säksi hanketta esiteltiin mm. Next Energy -seminaarissa Salossa syyskuussa 
2007. 

Pääkohteessa Taivassalon Kolkanaukon Natura-alueella tehtiin linnustoselvi-
tys, sudenkorentokartoitus ja kasvillisuuskartoitus alueen luontoarvojen selvit-
tämiseksi sekä ruovikon korjuuedellytysten selvittämiseksi luontoarvojen osal-
ta. Näiden pohjalta laadittiin Natura-esiarvio, jossa esitettiin arvio varsinaisen 
Natura-arvion tarpeellisuudesta. 

Hankkeessa tehtiin myös yksi ruokomateriaalin pelletöintikoe ja ruokopellet-
tien polttokoe. 

Korjuukustannuksia selvitettiin pyytämällä tarjouksia kahdelta urakoitsijalta. 
Myös energiatuotantoketjun muita kustannuksia, kuten ympäristövaikutusten 
seurannan kustannuksia, arvioitiin.

TULOKSET

Järjestetyissä maanomistajatilaisuuksissa ruovikoiden korjuuseen ja energia-
käyttöön suhtauduttiin pääosin myönteisesti. 
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Luontoselvityksissä alueen pesimälinnustossa havaittiin mm. kaulushaikara, 
merikotka ja ruovikoista riippuvainen viiksitimali. Natura-esiarvion mukaan 
ruovikon korjuu talvella tai kesällä pesimäkauden jälkeen ei heikennä kohde-
alueen luontoarvoja. Ruokomassan poistolla voi sen sijaan olla positiivisia vai-
kutuksia luontoarvoille ja veden laadulle.

Korjuun toteutuminen ja siten myös ruovikoiden energiakäytön alueellisen 
mallinnuksen viimeistely edellyttäisivät olemassa olevia hyödyntäjiä. Taivas-
saloon suunnitteilla olevan polttolaitoksen rooli näytti alkuvaiheessa muodos-
tuvan tärkeäksi Kolkanaukon ja mahdollisten muiden lähialueen ruovikoiden 
energiahyödyntämisen kannattavuuden suhteen. Polttolaitoksella on parhaat 
edellytykset maksaa ruokosilpusta käypää korvausta muun energiantuotan-
toon käytetyn materiaalin, kuten hakkeen, tapaan mustaksi. 

Kesällä korjatusta ruokomassasta tuotettu biokaasu on energiatehokas ja myös 
vesistövaikutuksiltaan hyvä tapa tuottaa energiaa. Uusien tilakohtaisten laitos-
ten toteutuminen jo lähitulevaisuudessa näyttää todennäköiseltä. 

KUVA 1. Kesällä korjatun järviruo´on käyttöön biokaasuna yhdistyy vesiensuoje-
luhyötyjä, kun kasvustoon sitoutuneita ravinteita poistuu korjuun yhteydessä. Kuva: 
Helena Särkijärvi.
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VAIKUTTAVUUS

Hanke loi pohjaa ruokoenergian paikalliselle käytölle ja paransi lähtökohtia 
sen käytön lisäämiseksi. Hankkeessa tuotettiin karttapohja, jossa esitettiin kor-
juuseen soveltuvat ja toisaalta säästettävät osat. Yksi hankeen tärkeimmistä ta-
voitteista olikin, että tulevat korjuuyrittäjät pääsisivät mahdollisimman vaivat-
tomasti ja selkeästi ohjeistettuna aloittamaan korjuutyön. 

”Ravinteet hyötykäyttöön” -hanke tuotti Taivassalon pilottikohteelle toimin-
tamallin, sekä loi tarvittavia kontakteja maanomistajien, urakoitsijoiden ja 
bioenergiaa käyttävien laitosten kesken. Suunnitelma mahdollistaa uusia rat-
kaisuja alueellisessa energiantuotannossa, joita mukana olleet muut lähikun-
nat, energiaa tuottavat laitokset ja urakoitsijat voivat halutessaan tai hyvien 
kokemusten myötä lähteä hyödyntämään. Tehdyt kustannuslaskelmat antavat 
korjuu-urakoitsijoille pohjan arvioida korjuun kannattavuutta ja tehdyt esisel-
vitykset lähtökohdan lähteä toteuttamaan käytännön korjuutyötä.

TULEVAISUUS

Biokaasun osalta tuleva sähkönsyöttötariffi   tulee pitkälti määrittämään edelly-
tykset toimittaa ruokoa laitokselle ja edellytykset saada sillä tuotetusta sähkös-
tä tuottoa myös korjuuurakoitsijalle. Ruo’on korjuu biokaasukäyttöön ei ole 
nykytilanteessa kuitenkaan kannattavaa.

Aiemmin esitetty ruovikon korjuutuki muodostettaville korjuuketjualueille 
olisi toteutuessaan luultavasti ratkaiseva askel kohti ruovikon biomassan konk-
reettista hyötykäyttöä. Asia on jo saanut vastakaikua eduskunnassa saakka, jo-
ten tulevavaisuudelta lienee lupa odottaa ruokoenergiankin käyttöä edistäviä 
ratkaisuja.

Ruovikoiden energiakäyttö edellyttää taloudellisten toimintaedellytysten tur-
vaamisen lisäksi edelleen korjuutekniikoiden kehittämistyötä ja eri energian-
tuotantomuotojen (biokaasu, poltto) tutkimusta.
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Ympäristöterveyden alaan kuuluva tutkimusprojekti toimii Mbaba-

nen, Msunduzan slummialueella Swazimaassa, eteläisessä Afrikassa. 

Hankkeessa selvitetään miten koulutusta ja erityisesti naisten tieto-

määrää lisäämällä voidaan vaikuttaa myönteisesti ympäristötervey-

teen ja elämänlaatuun. Alueen sanitaatiota pyritään parantamaan 

neuvonnalla sekä rakentamalla ja kunnostamalla kuivakäymälöitä.

Msunduzan kuivasanitaatiohanke on Käymäläseura Huussin ja Turun 

AMK:n kehitysyhteistyöhanke Swazimaassa. Hanketta toteutetaan 

yhteistyössä Swazimaan Pelastusarmeijan kanssa, joka toimii aktiivi-

sesti projektialueella. Projekti on Ulkoministeriön rahoittama.

KUVA 1. Mncitsini Youth ja ekologisen puutarhan workshop. Kuva: Jonna E. Kenttä.
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TAUSTA JA TAVOITTEET

Swazimaa on noin miljoonan asukkaan kuningaskunta Kaakkois-Afrikassa. 
Swazimaan talous perustuu pieneen, mutta voimakkaasti kasvavaan vienti-
teollisuuteen. Tuotantoteollisuuden suurimmasta BKT-osuudesta huolimat-
ta maatalous on yleisin tulonlähde maassa. Swazimaa johtaa maailman HIV/
AIDS tilastoja 26 %:n osuudella koko väestöstä. Tämä alati leviävä epidemia 
vaikuttaa maan talouteen ja kehitykseen keskimääräisen eliniän jäädessä 32,5 
vuoteen (Suomen Ulkoasiainministeriö 2007). 

Msunduza on Mbabanen vanhin ja osittain epävirallinen 16 000 asukkaan 
asuinalue. Alueen työttömyysaste on hyvin korkea. Huonon tieverkoston ja 
Mbabanen kaupungin riittämättömien resurssien vuoksi yli puolet Msun-
duzasta on vailla jätehuoltoa. Jätteistä hankkiudutaan eroon polttamalla tai 
hautaamalla ne. Monet tyhjentävät myös sankovessansa jätekasaan.(Akatama 
2008, 30)

Msunduzassa käytössä on hyvin erilaisia sanitaatioratkaisuja. Virallisella alu-
eella noin 70 %:lla kotitalouksista on vesivessa, joka on liitetty viemärijärjes-
telmään. Epävirallisella alueella vain 10 %:lla on vesivessa ja loput käyttävät ns. 
kuoppakäymälää (Koivisto 2005). Osassa kotitalouksista on käytössään äm-
päri, naapurin vessa tai ”lentävä vessa”, jossa ulosteista hankkiudutaan eroon 
heittämällä tarpeilla täytetty muovipussi ympäristöön. 

Vesivessojen jätevesi johdetaan tavallisesti sakokaivoihin, jotka tulvivat kadul-
le ja pihoille. Lapset leikkivät jätevesien saastuttamilla alueilla, joten kolera ja 
muut ripulitaudit ovat yleisiä. Veden kallistuessa monet vesivessojen omistajat 
ovat myös siirtyneet kuoppakäymälöiden käyttäjiksi. 

Kuoppakäymälöillä on useita negatiivisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. 
Kuoppakäymälä sijaitsee Msunduzan jyrkällä rinteellä ja sadekaudella vesi 
huuhtoo ulosteet ympäristöön, pihoille ja asukkaiden käyttämiin vedenotto-
paikkoihin. Kuivasanitaatio tarjoaa kestävän ratkaisun vähäosaisten sanitaa-
tion parantamiseksi. Kuivakäymälät toimivat ilman vettä, josta on jo ennes-
tään pulaa sanitaatio-ongelmien kanssa painivilla alueilla. Lisäksi kuivakäymä-
lät tuottavat edullisen lannoitteen muodostaen jätteestä voimavaran (Akatama 
2008).
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Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa keskeisenä tavoitteena on parantaa alu-
een sanitaatiohygieniaa ja ympäristön tilaa. Tähän pyritään kartoittamalla alu-
eelle rakennettavien vessojen määrä ja opettamalla ihmisille vessojen rakenta-
mista ja huoltoa sekä valistamalla hygienian ja terveyden välisestä yhteydestä. 
Lisäksi tavoitteena on lisätä alueella tapahtuvaa kompostointia ja kotipuutar-
hojen määrää koulutuksen avulla. Opetuksen osana on myös kompostoivien 
vessojen tuottaman mullan hyötykäyttö puutarhoissa lannoitteena. Hyvin pe-
rinteisessä ja miehisessä kulttuurissa projekti pyrkii myös edesauttamaan sekä 
naisten että lasten asemaa ympäristö- ja hygieniakoulutuksen kautta. 

TOTEUTUS

Ympäristöterveyshankkeen alkuvaiheessa toteutettiin esiselvitys projektialueen 
ympäristön tilasta sekä asukkaiden ympäristö- ja terveystiedoista. Osana ym-
päristöterveyshanketta muodostettiin paikallisista vapaaehtoisista koostunut 
Healthy Committee, joka koulutettiin antamaan ympäristökasvatusta alueen 
yhteisöissä sekä kouluilla. 

AMK:n opiskelijaharjoittelijoilla on ollut merkittävä rooli hankkeen eteenpäin 
viemisessä. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa he ovat tavoittaneet koulu-
vierailuilla viikoittain noin 2 500 alueen oppilasta, järjestäneet ympäristöpäi-
viä, koulutustilaisuuksia ja siivoustalkoita. Myös kompostointia ja pienimuo-
toista viljelyä on lisätty. Alueen kouluihin on myös rakennettu kierrätyspis-
teitä, jonne tuodun lajitellun jätteen koulut voivat edelleen myydä yrityksille 
raaka-aineeksi. 

Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa ympäristöterveyshankkeen taustatyötä 
hyödynnettiin ja alueen kartoitustutkimusta jatkettiin edelleen haastattelemal-
la alueen asukkaita, paikallista hallintoa ja johtajia. Projektin käynnistyttyä 
haastattelututkimuksen perusteella valittiin kotitaloudet, joille ensimmäiset 
kompostivessat rakennettiin. Kymmenen alueen asukasta koulutettiin sani-
taatioeksperteiksi, joiden työhön kuuluu kiertäminen Msunduzan yhteisöissä 
ja asukkaiden valistaminen sanitaatiosta, hygieniasta ja kuivakäymälöistä sekä 
muista ympäristöön liittyvistä asioista. 
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KUVA 2. Kuivakäymälä ja perinteinen kuoppakäymälä. Kuva: Jonna E. Kenttä.

Molemmissa projekteissa nuoret ovat olleet erityisenä huomionkohteena. Va-
paaehtoiset ja palkatut assistentit sekä ekspertit ovat pitäneet säännöllisesti aa-
munavauksia ja ympäristöterveystunteja Msunduzan kouluissa. Molemmissa 
projekteissa on järjestetty myös erilaisia workshopeja, joissa sekä ekspertit että 
paikalliset ovat päässeet opettelemaan esimerkiksi kompostointia ja ekologis-
ta puutarhanhoitoa. Ympäristöterveyshankkeessa City Counciliin on palkattu 
Waste Information Offi  cer, jonka tehtäviin kuuluu jäteneuvonnan ja -lajitte-
lun suunnittelu ja toteutus. Sekä City Councilin että Pelastusarmeijan ja sa-
nitaatioeksperttien edustajat ovat päässeet tutustumaan Suomeen opinto- ja 
tutustumismatkalla.
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TULOKSET

Huolimatta siitä, että byrokratia, tiedonkulkuvaikeudet ja länsimaita rauhal-
lisempi työtahti toisinaan hidastivat projektien käytännön töitä, ovat molem-
missa projekteissa vuosien tulokset alkaneet näkyä. Msunduzan kuivasanitaa-
tiohankkeessa on tähän mennessä rakennettu yhteensä 21 kuivakäymälää kä-
sienpesumahdollisuuksineen. Käymälöitä on rakennettu jokaiselle kuudelle 
yhteisöalueelle: koululle, yhteisöjen tapaamispaikoille, pelikentille sekä erityi-
sessä tarpeessa oleville kotitalouksille. Arviolta noin 10 000 Msunduzan asu-
kasta ja 5000 oppilasta on tavoitettu kuivakäymälöitä ja sanitaatiota käsitte-
levän ympäristökasvatuksen myötä. Yksi ympäristöterveyshankkeen merkittä-
vimpiä saavutuksia on ollut jäteneuvontakeskuksen, Waste Information Cen-
terin, perustaminen Mbabanen keskustaan. Keskuksen tarkoituksena on jakaa 
tietoa ja neuvoa jätteisiin liittyvissä asioissa, käsittelyssä ja lajittelussa. Keskus 
jakaa tietoa myös kuivakäymälöistä ja sanitaatiosta. 

Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa ja ympäristöterveyskasvatushankkeessa 
on ollut noin 15 paikallista yhteisötason toimijaa, jotka ovat toimineet jäte- 
ja sanitaationeuvojina, opettaneet luonnonmukaista puutarhanhoitoa sekä va-
listaneet hygienian ja terveyden välisestä yhteydestä. Projekteissa on laadittu 
erilaista materiaalia paikallisella kielellä mm. kuivakäymälöiden käytöstä, hyö-
dyistä ja kotipuutarhan ylläpidosta. Tietämystä, käytännön taitoja ja yhteisö-
tason toimintaa on harjoiteltu useissa eri workshopeissa. 

Yksi keskeinen alueellinen saavutus kuivasanitaatiohankkeessa oli 50 nuoren 
ryhmälle myönnetty tuki ja lupa perustaa yhteisössään oma puutarha, joka tuo 
nuorille paitsi terveellisemmän ruokavalion, myös kipeästi kaivattuja tuloja. 
Nuorille järjestettiin projektin toimesta koulutus ekologisesta viljelystä ja he 
pääsivät myös harjoittelemaan oppimaansa käytännössä. 

Sekä Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa että ympäristöterveyshankkeessa 
on järjestetty erilaisia teemapäiviä, kuten Environmental Day, sekä kilpailuja, 
kuten Healthiest School. Teemapäivien ja -kilpailujen tarkoituksena on ollut 
saada ihmiset huomaamaan ja ymmärtämään ympäristön ja terveyden välitön 
yhteys ja jakaa heille tietoa näiden asioiden kehittämiseksi. Teemapäivät on 
otettu hyvin vastaan: väkeä on ollut sadoittain ja myös Swazimaan sanoma-
lehdet ja TV ovat uutisoineet tapahtumat levittäen tietoa myös Msunduzan 
ulkopuolelle. 
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Kouluissa on perustettu myös rengaspuutarhahankkeita, joissa on yhdistet-
ty jätteen kierrättäminen ja ruoan tuotanto, sekä lajitteluohjelma paikallisten 
yritysten kanssa lasin ja paperin kierrättämiseksi. Alueen asukkaiden ja oppi-
laiden kanssa on lisäksi toteutettu siivouskampanjoita. Koulujen oppilaat ovat 
olleet myös itse hyvin aktiivisia keksimään oma-aloitteisesti uusia tuotteita ja 
käyttökohteita jätteiden kierrättämiseksi.

VAIKUTTAVUUS

Sekä Msunduzan kuivasanitaatiohanke että ympäristöterveyshanke ovat tuo-
neet Msunduzaan toivoa, uskoa omaan tekemiseen ja sitä kautta vaikutus-
mahdollisuuksiin omaan tulevaisuuteen. Palkatut ekspertit ovat saaneet tietoa 
ja kokemusta projektissa työskentelyn myötä. He eivät ole ainoastaan saavut-
taneet taloudellista hyötyä projektista, vaan myös paremman itsetunnon ja ar-
vostuksen yhteisössään. Erityisesti naisille ja nuorille tällainen voimaantumi-
nen ja oman toimentulon saaminen on ollut merkittävää. Vaikka ympäristön 
tilan ja sanitaation riittävä parantaminen ovat projektien keston rajoissa liian 
suureellisia tavoitteita, on paikallisesti pystytty eksperttien aktiivisen kasvatus-
työn myötä vaikuttamaan ihmisten tietämykseen ja saamaan näkyvyyttä maa-
ilmanlaajuisesti hyvin keskeiselle ongelmalle. 

Yhteisöjohtajien, Pelastusarmeijan ja City Councilin välille luotu yhteistyö luo 
pohjan yhteisön kehittämiselle merkittävien toimijoiden mukanaolon myötä. 
Sekä nuorisoryhmien että koulujen saaminen mukaan toimintaan ja yhteisön 
kehittämiseen luo perustan sekä sanitaation että ympäristöterveyden parane-
miselle tulevaisuudessa. 

Projektit ovat kasvattaneet myös suomalaisten yhteistyökumppaneiden tietä-
mystä ja kokemusta kehitysyhteistyöprojekteissa työskentelemisessä. Niin kes-
tävän kehityksen kuin ympäristötekniikan ja sosiaalialan opiskelijatkin ovat 
saaneet ainutkertaisen mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä hank-
keessa ja hyvin erilaisessa kulttuurissa, sekä arvokasta kokemusta kehitysyhteis-
työ- ja ympäristökasvatustyöstä ruohonjuuritasolla. 
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TULEVAISUUS

Ympäristöterveyshanke jatkuu vuoden 2010 ja Msunduzan kuivasanitaatio-
hanke vuoden 2011 loppuun. Kuivasanitaatiohankkeen suunnitelmiin kuu-
luu siirtää projektivastuuta enemmän kohdemaan toimijoille ja täten valmis-
taa heitä työn jatkumiseen paikallisin voimin projektien loputtua. Tämä on 
tarkoitus toteuttaa paikallisten ihmisten johtajuus- ja yhteisöominaisuuksia 
kehittämällä. Opiskelijaharjoittelijat toimivat tämän siirtymän ohjaajina ja 
välineinä. Myös keskinäinen kommunikaation kehitys paikallisella tasolla on 
olennainen osa tulevaisuuden jatkuvuuden varmistamista. Paikalliset asukkaat 
on tarkoitus saada enemmän osallistumaan käymälöiden suunnittelu-, raken-
nus- ja huoltotyöhön. 

Paikallisia myös opetetaan rakentamaan itse kompostikäymälöitä kuoppakäy-
mälöiden tilalle. Lähitulevaisuudessa on kompostoituneen mullan käsittely ja 
hyödyntäminen ajankohtaista, joten tämä tulee myös olemaan osa sanitaatioe-
ksperttien koulutusta. Tämä mahdollistaa erilaisten käytännön kurssien järjes-
tämisen kotipuutarhojen tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Erityisesti nuoret 
ovat olleet innostuneita oppimaan ja hankkimaan lisätuloja pienviljelyn opet-
telemisen myötä.

Ympäristöterveyshankkeessa olennaista on juuri avatun Waste Information 
Centerin toiminnan seuraaminen ja sen onnistuneen toiminnan varmistami-
nen. Koska neuvontapiste sijaitsee kaupungin keskustassa, se palvelee koko 
kaupungin asukkaita. Msunduzaan on myös suunnitteilla oma yhteisötason 
kierrätyskeskus, joka kannustaisi paikallisia keräämään kierrätettäviä materi-
aaleja ja tuottamaan heille lisätuloja. Myös hankkeen assistentit jatkavat ym-
päristökasvatusta Msunduzassa. Erityisesti jäteneuvontaan tullaan jatkossa pa-
nostamaan. 

JULKAISUT
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Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset ovat nous-

seet osaksi yritysten toimintaa. Vastuullisuus on kilpailutekijä ja osa 

riskienhallintaa. Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja 

talous -tulosalue kehittää yhteistyömahdollisuuksia Turku Responsi-

ble Business Network- yhteistyöverkostossa. Vastuullisen liiketoimin-

nan hankekokonaisuudessa edistetään korkeakoulujen ja yritysten 

verkottumista ja yhteistyötä vastuullisessa liiketoiminnassa, selvite-

tään pk-sektorin yhteiskuntavastuuosaamisen tarpeita sekä järjeste-

tään seminaareja, koulutusta ja tiedotusta.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Projektin ensimmäinen osaprojekti CSRIBE pyrki selvittämään yritysvastuun 
käsitteen ymmärrystä pk-sektorilla Euroopassa ja Aasiassa ja sen merkitystä 
yritysten kilpailukyvylle. Lisäksi kartoitettiin miten liiketalouden koulutuk-
sessa huomioidaan yritysvastuuseen liittyvät kysymykset. Uuden tiedon, tut-
kimusraporttien ja julkaisujen lisäksi hanke pyrki luomaan yhteistä käsitteis-
töä ja lisäämään vuoropuhelua, kehittämään liiketalouden koulutusta ja tuot-
tamaan tietoa yritysvastuun käsitteestä kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä.

TOTEUTUS 

Hankkeelle myönnettiin (ns. alaprojekti Cases and Best Practices of CSR in 
Finnish SMEs) rahoitusta Liikesivistysrahastolta vuosille 2007–2008. Toteu-
tus oli kolmivaiheinen. Projektin tavoitteena oli toteuttaa haastattelututkimus 
pk-yrityksissä Turun seudulla ja laatia tutkimustulosten pohjalta loppuraport-
ti/ viiteaineisto, jossa esitellään tutkittujen yritysten tarpeita, odotuksia ja par-
haita käytänteitä vastuullisessa liiketoiminnassa. Aineistoa tullaan hyödyntä-
mään pk-yritysten kehitystyössä ja koulutusmateriaalina. Haastattelututki-
muksen suorittivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Tekniikka, ympä-
ristö ja talous -tulosalueella. 

Toisena tutkimusvaiheena oli ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomessa suo-
rittama vastaava tutkimus, jossa tavoitteena oli tehdä perusteellinen selvitys 
valittujen yritysten vastuullisesta liiketoiminnasta. Kolmantena tavoitteena 
oli tuottaa syvällisempää tutkimustulosta ja case-materiaalia opinnäytetöiden 
muodossa. 
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TULOKSET

Hanke saavutti tavoitteensa, viiteaineisto laadittiin (12 pk-yritystä), ulkomaa-
laisten opiskelijoiden raportteja laadittiin 4 kpl sekä opinnäytetöitä 3 kpl.

Hanke tuotti uusia yhteistyökontakteja ja verkostoja aihepiirin ympärillä. Jat-
kohankkeena syntyneessä Turku RBN-hankkeen (Responsible Business Net-
work) -verkostossa ovat mukana kaikki Turun alueen viisi korkeakoulua, Var-
sinais-Suomen Yrittäjät ry sekä muita alan yhteisöjä ja toimijoita Turun alueel-
la. Verkoston tavoitteena on korkeakoulujen ja yritysten, erityisesti pk-sekto-
rin, verkottuminen ja yhteistyö vastuullisessa liiketoiminnassa. 

Hankkeen toimenpiteinä on mm. tehty selvitys yhteistyössä Varsinais-Suomen 
Yrittäjät ry:n kanssa pk-sektorin yhteiskuntavastuuosaamisen tarpeista Turun 
alueella, järjestetty seminaari sekä pk-yrityksille että alan tutkijoille, toteutettu 
pk-sektorin yhteiskuntavastuuosaamisen kehittämiseen tähtääviä toimenpitei-
tä (tiedotus, koulutus, asiantuntijapalvelut), kehitetty aiheen korkeakouluyh-
teistyötä (mm. yhteinen opetustarjonta, vierailuluennot) sekä parannettu ai-
heen viestintää (esitteet ja julkaisut). 

VAIKUTTAVUUS

Turku RBN-hanke on lisännyt korkeakoulujen, pk-yritysten ja alan muiden 
toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuottanut konkreettisia toimenpiteitä vas-
tuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeessa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että Turun seudun korkeakouluissa on monipuolista vastuullisen liiketoimin-
nan osaamista, mutta se on hajallaan eikä siitä viestitä selkeästi yrityksille. Pk-
yrityksillä on taas tarve, mutta ei osaamista kehittää vastuullista liiketoimin-
taa kilpailukykynsä parantamiseksi. Tästä syystä hankkeessa on alkamassa kol-
mas osaprojekti (VALTTI/ eGreenNet), jonka tavoitteena on koota alueelli-
nen osaaminen yhteen selkeiksi pk-yritysten tarpeita vastaaviksi palveluiksi ja 
luoda yhteistyöverkoston avulla vastuullisen liiketoimintaosaamisen kumppa-
nuusverkosto ja osaamiskeskittymän toimintakonsepti, josta pk-yritykset saa-
vat keskitetysti koko verkoston tarjoamia palveluja.
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TULEVAISUUS

Aktiivisen yhteistyöverkoston ansiosta työ jatkuu ja eGreenNet-hankkeelle on 
mm. haettu ESR-rahoitusta. Koska Turun alueella on runsaasti vastuullisen 
liiketoiminnan monipuolista osaamista, jota on pitkäjänteisesti kehitetty, py-
ritään alueesta luomaan kansallinen ”veturi” vastuullisen liiketoiminnan edis-
tämisessä. 

JULKAISUT

Opinnäytetyöt

Butterfi eld Emma (2008): Th e role of CSR in small and medium sized companies in Turku 
region. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu. 
  
Nieminen Leena (2008): Corporate Social Responsibility in Finnish Furniture Business. Opin-
näytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.
 
Sasaki Innan (2008): CSR in the context of leadership in Finnish versus Japanese companies. 
Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu.
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Turun ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä ECO-SME+ 

-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ja levittää EU:n ympäristö-

hallinta- ja auditointijärjestelmää pk-yrityksissä hankkeessa kehitetyn 

virtuaalisen oppimis- ja opetusjärjestelmän avulla. Oppimisalustan 

avulla voidaan myös harjoitella aiheeseen liittyviä asioita. 

TAUSTA JA TAVOITTEET

ECO-SME+ -projektin tavoitteena on vahvistaa opetuksen ja oppimisen ase-
maa Lissabonin prosessin mukaisesti EU:n kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun 
ja sosiaalisen koheesion edistämiseksi.  ECO-SME+ -hanke pohjaa kolmelle 
tärkeälle teemalle ja kohderyhmälle: ympäristönhallintajärjestelmät, e-oppimi-
nen ja Pk-yritykset. Hankkeen taustalla on tarve edistää aikuisoppimista sekä 
kestävää kehitystä. ECO-SME+ -hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on 
madaltaa Pk-yritysten kynnystä omaksua työkaluja, joiden avulla voidaan tu-
kea yksilöiden omatoimista oppimista. 

Pk-yrityksillä on kaksi perusongelmaa, joihin ECO-SME+ projekti pyrkii etsi-
mään ratkaisua. Pk-yrityksillä on vaikeuksia ylläpitää jatkuvaa kouluttamista, 
yleensä ajanpuutteen vuoksi. Toiseksi, yrityksiä ei tueta tarpeeksi ympäristö-
hallintajärjestelmän kehittämisessä. 

ECO-SME+ -projektin päätavoitteena on edistää ja levittää EU:n ympäris-
töhallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS, ECO-Management and Audit 
Scheme) pk-yrityksissä hankkeessa kehitetyn virtuaalisen oppimis- ja opetus-
järjestelmän avulla. Sen avulla voidaan myös harjoitella aiheeseen liittyviä asi-
oita. 

Projektin tavoitteena on:

• Soveltaa SAVIGMA (Verkko-oppi materiaali) ja ETIV (liittyen 
EMAS-järjestelmään) -projektien tuloksia verkko-opetustyökalun 
luomiseen. 

• Kartoittaa EMAS -järjestelmän käyttöönottoaste kumppanimaiden 
pk-yrityksissä (kansallisella ja alueellisella tasolla).

• Tunnistaa hyvät käytännöt ja pk-yritysten esteet EMAS-järjestel-
män käyttöönotolle.

• Informoida, tiedottaa ja kouluttaa pk yrityksiä EMAS-järjestelmästä.
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• Toteuttaa pilottikokeilu, jossa 75 pk yritystä kumppanimaista tes-
taavat verkko-oppityökalua EMAS-käytäntöön.

• Tukea ja edistää EMAS-järjestelmää pk-yrityksissä.

TOTEUTUS

Projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimen-
piteet:

• Selvitetään EMAS-järjestelmän ja verkko-oppimistyökalun käyttö 
pk-yrityksessä  

• Arvioidaan SAVIGMA- ja ETIV-projektit, onko pk-yritysten mah-
dollista muuttaa tuotteitansa ja kehittää toimintaansa verkko-oppi-
työkalun avulla.  

• Kehitetään ECO-SME+ -verkko-oppimistyökalu
• Järjestetään 75 pk yrityksessä kokeilu, jossa testataan, arvioidaan ja 

varmistetaan ECO-SME+ -verkko-oppityökalun käyttökelpoisuus

Projektin aikana järjestetään useita seminaareja osallistujamaissa. 

Projektin tulokset on tarkoitettu erityisesti palvelemaan pk-yrityksiä kytke-
mään liiketoiminnan tavoitteet ja ympäristön myötäinen toiminta yhteen. Jul-
kisen sektorin toimijat sekä ympäristökoulutusta ja konsultointia tarjoavat ta-
hot voivat myös hyödyntää ECO-SME+ -hankkeen tuloksia.

TULOKSET

Projektin aikana on analysoitu kahden aikaisemman ympäristönhallinta-ai-
heeseen liittyvän Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvan SAVIGMA sekä 
ETIV-projektien tulokset. Analyyseistä on laadittu raportit ja näitä tuloksia 
on hyödynnetty verkko-oppimistyökalu ECO-SME+  suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

EMAS ja ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmien käyttöönottoa sekä es-
teitä ja mahdollisuuksia käytön lisäämiseksi on tutkittu partnerimaissa.

Näiden tuotosten avulla on tarkoitus edesauttaa ja laajentaa erityisesti EMAS-
järjestelmän käyttöönottoa partnerimaissa ja koko Euroopassa.
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