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-oppimateriaali alakouluille

Heureka
Oivaltamisen iloa!
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Elämme mullistusten maailmassa. Joka päivä jossain tulvii, myrskyää, maa 
järisee tai maastopalo alkaa kyteä. Katastrofien keskellä meitä auttavat 
erityiset voimamme: yhteistyö ja luottamus. Niiden avulla rakennamme 
yhteistä kriisinkestävyyttä eli resilienssiä.

Näyttelyssä koet neljä luonnonvoimaa ja niiden vaikutukset sekä pääset 
harjoittamaan resilienssitaitojasi.

Katastrofien keskellä -näyttelyn teemoja laajentava monialainen oppimis-
kokonaisuus koostuu useaan eri oppiaineeseen suunnitelluista tehtävistä. 
Oppimateriaalissa tutustutaan luonnonkatastrofeihin ja siihen, kuinka 
ihmiset voivat vaikuttaa niiden syntymiseen sekä vähentää niiden vaiku-
tusta varautumisella.

Oppimistehtävien tavoitteet: 

Materiaalin oppimistavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä siitä, 
mitä resilienssi on, ja miten se näkyy eri elämän osa-alueilla. Erityisesti 
resilienssiä tarkastellaan suhteessa luonnonkatastrofeihin. 

Oppimiskokonaisuuden käyttö: 

Tehtäviä voi käsitellä eri oppiaineissa alakoulun ylemmillä luokilla.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: 

Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin aineisiin ja aiheisiin: 
fysiikka, kemia, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi.
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Oikea tieto on erityisen tärkeää häiriötilanteessa, sillä se voi mahdollisesti 
pelastaa sinun tai läheistesi hengen. Perusperiaatteena tiedon luotettavuutta 
arvioitaessa on olla lähdekriittinen. On tärkeää erottaa, onko kyseessä tieteel-
lisesti todistettu fakta vai mielipide. 

On syytä myös kiinnittää huomiota siihen, minkä takia jotakin tietoa jaetaan. 
Tässä muutamia kysymyksiä, joista voi olla hyötyä:

•  Onko kyseessä tosiasia vai mielipide?

•  Onko lähde uskottava?

•  Kuka on tuottanut tiedon?

•  Mikä on tietojen tarkoitus?

•  Kuinka vanhaa tieto on?

Lisätietoa väärän tiedon tunnistamiseen liittyen löytyy esimerkiksi Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Huoltovarmuuskeskuksen 72tuntia.
fi-verkkosivuilta 72tuntia.fi/oikea-tieto-ja-tietoturva

Seuraavaksi oppilaat pääsevät tutustumaan luonnononnettomuuksiin ja -ka-
tastrofeihin liittyviin tyypillisiin virhekäsityksiin ja siihen, kuinka uutisointi 
voi vaikuttaa näiden käsitysten syntymiseen.

Väärä tieto ja 
sen tunnistaminen

https://72tuntia.fi/oikea-tieto-ja-tietoturva/
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Tavoite:

– Opitaan kriittistä ajattelua ja tiedon arviointia

– Tutustutaan ympäristössä oleviin riskitekijöihin

Tarvittavat välineet:

–Tietokoneet /sanomalehtiä /televisio

–Muistiinpanovälineet

– (Lähialueen kartta)

Oppiaineet: 

Ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus

Medialla on suuri vaikutus siihen, kuinka hahmotamme maailmaa. Tätä pystyy 
käsittelemään hyvin tarkastelemalla uutisointia luonnonilmiöiden aiheuttamista 
häiriötilanteista. 

Oppilaita voi lähteä johdattelemaan aiheen pariin esittämällä heille esimerkiksi 
seuraavanlaisia kysymyksiä:

•  Millaisia luonnonkatastrofeja tiedät?

•  Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, 

miten luonnonkatastrofeista uutisoidaan eri medioissa? 

•  Millaiset asiat voisivat vaikuttaa luonnonkatastrofien 

saamaan näkyvyyteen? 

•  Mitä mahdollista haittaa voi olla uutisoinnin valikoituneisuudesta?

Katastrofit ja uutisointi

Johdannon jälkeen oppilaat voivat tutustua erilaisiin ympäristössä oleviin riskite-
kijöihin luokittelemalla niitä luonnollisiin ja ihmisten aiheuttamiin. 

Luonnonkatastrofeissa on hyvä pitää mielessä, että monesti ihmisten toiminta 
vaikuttaa myös niiden syntymiseen. Esimerkiksi ihmisten vaikutus ilmastonmuu-
tokseen välillisesti vaikuttaa myös luonnonilmiöiden esiintyvyyteen. Luonnonka-
tastrofin vaikutukset yhteiskuntaan ja yksittäisiin ihmisiin riippuvat myös paljon 
ihmisten tekemistä poliittisista päätöksistä ja rakennusratkaisuista. 

Riskitekijöihin tutustumisen jälkeen oppilaat voivat yksin tai ryhmissä valita it-
selleen mieleisen uutismedian ja seurata niiden uutisointia luonnonkatastrofeihin 
liittyen.

Tähän voi halutessaan liittää myös lähialueen mahdollisten riskitekijöiden kartoit-
tamisen tutustumalla siihen kartan avulla. Karttatehtävässä kannattaa kiinnittää 
huomiota seuraaviin tekijöihin:

– Vesistöt tuovat tulvariskiä

– Vuoret ja tunturit aiheuttavat maanvyöryvaaraa

– Metsät ovat alttiita maastopaloille

– Laajat asfaltti- ja sementtialueet luovat “heat island”-vaikutuksen, 
joka voi lisätä lämpöaaltoriskiä

Seuraavalla sivulla on tehtäviä oppilaille aiheeseen liittyen.

Tehtävä
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Mitkä riskitekijät ovat luonnollisia ja mitkä ihmisten aiheuttamia?

Merkitse L=luonnollinen tai I=ihmisten aiheuttama jokaisen riskitekijän perään.

      Maastopalo

      Tulipalo

      Liikenne

      Maanjäristys

      Tulva

      Terveydentila

      Tsunami

      Maanvyörymä

      Myrsky

      Kuivuus

      Lämpöaallot

      Bioturvallisuus

      Rikollisuus

Seuraa valitsemasi uutismedian uutisointia viikon ajan ja kirjaa ylös 
kaikki luonnonkatastrofeja koskevat uutiset. 

Ota ylös seuraavat tiedot:

– Luonnonkatastrofin tyyppi

– Maanosa

– Kuolonuhrien määrä

Vertaile saamiasi tuloksia muiden luokkalaisten tuloksiin. 

•  Löytyykö eroja? Millaisia? 

•  Miksi tulokset mahdollisesti eroavat?



6

Taustaa:

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan uutisointi eroaa merkittävästi erilaisten 
luonnonkatastrofien välillä (Eisensee & Strömberg, 2007). Vaikuttaviksi tekijöiksi 
tutkimuksen mukaan nousivat luonnonkatastrofin tyyppi, sijainti sekä kuolemien 
määrä. 

Kuolemien määrää enemmän uutisoinnin näkyvyyteen vaikutti tutkimuksen mu-
kaan luonnonkatastrofin sijainti sekä katastrofin nopeus ja näyttävyys. Kuvaajissa 
1 ja 2 on esitetty, miten luonnonkatastrofin tyyppi on vaikuttanut uutisointiin.

Medioilla on paljon valtaa, ja toimitusten tekemät päätökset vaikuttavat ihmis-
ten käsityksiin erilaisista katastrofeista.  Pahimmillaan media saattaa vääristää 
ihmisten näkemyksiä erilaisten katastrofityyppien määrästä ja vakavuudesta. Tämä 
voi vaikuttaa myös siihen, ketkä saavat apua. Nopeasti syntyvissä katastrofeissa 
jää vain vähän aikaa mahdollisten vaikutusten minimoimiseen, kun taas hitaasti 
syntyvissä aikaa olisi enemmän reagoida.

Lähteet:

Eisensee, T., & Strömberg, D. (2007). News droughts, news floods, and US disaster relief.  
The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 693-728. 
Tzvetkova, S. (2017). Not all deaths are equal: How many deaths make a natural disaster  
newsworthy? Saatavilla: ourworldindata.org/how-many-deaths-make-a-natural-disaster- 
newsworthy#licence

Kuvaaja 1. Suurten yhdysvaltalaisten televisiokanavien uutiskynnyksen  
ylittämäiseen vaadittujen kuolemien määrä eri luonnonkatastrofeissa

Kuvaaja 2. Suurten yhdysvaltalaisten televisiokanavien  
uutisoinnin määrä eri luonnonkatastrofeista vuosina 1968−2002
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https://ourworldindata.org/how-many-deaths-make-a-natural-disaster-newsworthy#licence 
https://ourworldindata.org/how-many-deaths-make-a-natural-disaster-newsworthy#licence 
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Resilienssi on kykyä kohdata ja sopeutua muutoksiin sekä oppia niistä. Se 
näkyy yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kyvyssä ennakoida ja valmistautua 
mahdollisiin häiriötilanteisiin. Resilienssi vähentää häiriötilanteen vaiku-
tusta ja mahdollistaa toimimisen häiriötilanteessa sekä toipua shokista ja 
stressistä tapahtuman jälkeen. 

Resilienssin kannalta tapahtuneesta oppiminen on tärkeä osa häiriötilan-
teesta toipumista. Oppimisprosessin avulla voidaan tarvittaessa kehittää 
esimerkiksi uusia tapoja tai rakenteita eikä vain palata häiriötilannetta 
edeltäneeseen tilaan.

Vahvinta kriisinkestoa osoittavat yhteiskunnat, jotka saavat syntymäs-
sä olevan katastrofin estetyksi. Tulvariskejä pienennetään kaupunkien 
suunnittelulla. Rakennusmääräysten ansiosta talot kestävät paremmin 
maanjäristyksiä. Sään varoitusjärjestelmien avulla ihmiset saadaan turvaan 
hirmumyrskyn alta. Jos katastrofi kuitenkin iskee, apu saadaan tarvittaessa 
paikalle nopeasti. 

Resilienssistä pidetään huolta yhteistoiminnalla ennen häiriötä, sen aikana 
ja sen jälkeen. Tarvitaan suunnittelua, päätöksiä ja ennakointia. Katastrofien 
keskellä yhteistyö ja luottamus ovat resilienssin ydin. Ne vahvistavat yhteisö-
jä, ja niiden avulla rakennamme tulevaisuuden kestävämpiä yhteiskuntia. 

Resilienssi
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Tavoite:

– Tutustua resilienssikäsitteeseen ja ymmärtää, miten erilaiset tekijät vaikuttavat 
yhteiskunnan eri tasoilla

Tarvikkeet

– Muistiinpanovälineet

Oppiaineet: 

Ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi

Resilienssi on kykyä kohdata ja sopeutua muutoksiin sekä oppia niistä. Resilienssi 
ei ole vain yksittäisten ihmisten ominaisuus, vaan sopeutumiskyky näkyy yhteis-
kunnassa eri tavoin.

Yksilötaso ja perhe

Yksilö kykenee sopeutumaan muutoksiin ja oppimaan niistä. Hän pystyy paranta-
maan itsensä ja läheistensä elämää. 

Yhteisötaso

Yhteisö tukee jäsentensä kykyä sopeutua muutoksiin esimerkiksi tarjoamalla apua 
sitä tarvitseville.

Yhteiskunnallinen taso

Yhteiskunnallinen taso voi joko vahvistaa tai heikentää aiempien tasojen kykyä so-
peutua. Se on vastuussa lain ylläpitämisestä, rakennusten ja teiden rakentamisesta, 
koulutuksen ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Eri tasot vaikuttavat toisiinsa, ja yhden tason muutokset resilienssissä voivat vai-
kuttaa myös muilla tasoilla.

Tehtävä: 

Millaisia vaikutuksia seuraavilla  
tekijöillä voi olla resilienssin eri tasoille

a) Myrsky

b) Koulutus

c) Väkivalta ja epävarmuus

d) Nälänhätä

e) Massamuutto

f) Yhteisöllisyys?

Resilienssin eri tasot

Tehtävä
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Tavoite: 

– Tutustua toimintavaiheisiin eri häiriötilanteissa

Tarvittavat välineet:

– Kuvat luonnonkatastrofeista (liitteet) tai näyttelyssä tehtäessä kuvaseinät

– Muistiinpanovälineet

Oppiaineet: 

Yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi

Monesti katastrofeista parhaiten jäävät mieleen itse katastrofitilanne ja mah-
dollisesti välittömät toimet katastrofin jälkeen. Katastrofeihin liittyy kuitenkin 
olennaisena osana myös toiminta ennen katastrofia. Näiden toimien avulla 
voidaan ehkäistä tai pienentää katastrofin vaikutuksia niin ympäristölle kuin 
yhteiskunnallekin.

Toimintavaiheet katastrofissa jaotellaan tyypillisesti  
neljään vaiheeseen:

– Ennaltaehkäisy: toimet, joilla katastrofien vaikutusta voidaan etukäteen 
pienentää, esimerkiksi kaavoituksen tai rakennusmääräysten avulla

– Varautuminen: toimet, joilla voidaan lisätä yksilöiden ja yhteisöjen valmiutta 
vastata katastrofiin

– Reagointi: tavat ja toimet, joilla yksilöt ja yhteisöt käyttävät selvitäkseen 
tapahtuneesta katastrofista

– Toipuminen: toimet, joiden avulla katastrofin kohdanneet yksilöt ja yhteisöt 
toipuvat katastrofista. 

Näihin vaiheisiin pääsee hyvin tutustumaan Heurekan Katastrofien keskellä 
-näyttelystäkin tuttujen piirrosten avulla. Tehtävä sopii hyvin näyttelykäynnin 
jälkeen tehtäväksi.

Tehtävän voi tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Tehtävä: 

Valitse yksi Heurekan näyttelyssä esiteltävä luonnonilmiö:  
maanjäristys, maastopalo, myrsky tai tulva. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

Tunnista eri toimintavaiheisiin (ennaltaehkäisy, varautuminen, reagointi ja 
toipuminen) liittyviä toimintoja valitsemastasi luonnonkatastrofikuvasta.

– Millaisia riskitekijöitä kuvassa on?

– Millaisia häiriötilannetta ehkäiseviä tekijöitä kuvassa on?

– Miten eri tason toimijat voisivat vähentää riskiä?

 •  Sinä itse

 •  Naapurusto

 •  Kaupunki

 •  Valtio

Toimintavaiheet katastrofitilanteessa

Tehtävä

Lähde: 

Meriläinen, Nikkanen, Räsänen & Silvast (2020). Katastrofitutkimuksen käsitteistöä suomeksi ja Suomes-
sa: kimmoisasti vaaroja kohti? Alue ja ympäristö, 49 (2), 92–109.
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Esimerkkivastaukset:

Kattavammat vastaukset löydät yläkoulun ja toisen asteen materiaaleista s. 18–25.

Maastopalo

Ennaltaehkäisyssä on olennaista pitää palavan aineen määrä pienenä paloherkällä 
alueella esimerkiksi pitämällä piha-alueet siisteinä ja kulottamalla maastoa halli-
tusti palokauden ulkopuolella.

Varautumisen kannalta on tärkeää jakaa tietoa riskeistä ja oikeista toimintatavoista. 

Maastopalon kannalta yleisiä riskitekijöitä ovat kuivuus, kasvaneet lämpötilat sekä 
tuulien suunta ja voimakkuus. Kuivana kautena pienikin kipinä voi sytyttää palon. 
Kuvassa esimerkiksi leirinuotio, roskien polttaminen ja junan pyöristä tuleva 
kipinä voivat aiheuttaa palon.

Maanjäristys

Ennaltaehkäisyssä tärkeässä roolissa ovat rakennusmääräykset ja niiden noudatta-
minen sekä toimiva varoitusjärjestelmä ja tiedonkulku ihmisille. Varautumisessa 
harjoitellaan esimerkiksi järistyksen hetkellä suojautumista.

Kuvassa riskitekijöitä ovat esimerkiksi eristyksissä asuminen ja rakennukset, joissa 
on vaurioita edellisestä maanjäristyksestä. 

Tulvat

Tulvariskialueilla kaavoittamisella pystytään ennaltaehkäisemään suurista vesi-
määristä syntyviä vahinkoja esimerkiksi purkamalla pois asfalttia ja lisäämällä 
viheralueita, joihin vesi voi imeytyä. Tulvan aikana uimataito voi pelastaa hengen, 
joten sitä kannattaa harjoitella. Rakennuksia voidaan myös suojata tulvan aikana 
esimerkiksi hiekkasäkeillä.

Kuvassa rantavallissa näkyy edellisen tulvaveden korkeus. Mikäli mahdollinen 
uusi tulva nostaisi vedenpinnan samalle korkeudelle, niin monet joen rannassa 
olevat talot jäisivät veden valtaan. Kaikissa häiriötilanteissa on myös syytä huoleh-
tia erityisryhmien hyvinvoinnista (esimerkiksi liikuntarajoitteiset).

Myrsky

Luonnonalueiden säilyttäminen ja suojelu parantaa katastrofiresilienssiä. Esimer-
kiksi rannikkoalueella luonnollinen kasvusto muodostaa hidasteen hyökyaalloille 
sekä toimii luonnollisena veden imeytymisalueena. Keskeistä varautumisessa on 
huolehtia kotivarasta. Kotivaralla tarkoitetaan ruokaa ja muita tarvikkeita, joiden 
avulla kotitalous pystyy selviytymään tarvittaessa kolme vuorokautta ilman ulko-
puolista apua.

Kuvassa riskitekijöitä ovat esimerkiksi sähkölinjat ja niiden lähellä oleva puusto 
(sähkökatko). Talojen lähellä olevat puut voivat myös kaatua myrskyssä talojen 
päälle. Maanviljelijän sato voi tuhoutua myrskyssä. 
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Tässä materiaalissa esitellään neljä näyttelystä tuttua luonnonilmiötä: 
maastopalo, maanjäristykset, myrskyt ja tulvat. Tulvat ja myrskyt ovat näistä 
yleisimpiä Suomessa. Suomen kielessä katastrofi-sanaa käytetään tavallisesti 
suurista mullistuksista, joihin yhteiskunnan varautuminen ei ole riittänyt. 
Muussa tapauksessa voidaan puhua esimerkiksi luonnononnettomuudesta 
tai luonnonilmiön aiheuttamasta häiriötilanteesta.

Tulva tarkoittaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Tämä johtuu tyypilli-
sesti vesistön vedenpinnan noususta, meren pinnan noususta tai hulevesien 
kertymisestä. Maaston muodot, vuotuinen vesitilanne ja alueen maankäyttö 
vaikuttavat paljon tulvien syntymiseen.

Myrskyillä tarkoitetaan matalapaineeseen liittyviä laaja-alaisia ja pitkäkes-
toisia tuulia. Tuuli luokitellaan myrskyksi, jos tuuli puhaltaa 10 minuutin 
ajan keskimäärin vähintään 21 metriä sekunnissa. Rajuilmaksi kutsutaan 
ukonilmaa, johon salamoinnin lisäksi liittyy voimakkaita tuulenpuuskia.

Maastopalot ovat tulipaloja, joista suurin osa johtuu ihmisen toiminnasta ja 
vain pieni osa luonnollisista syistä, kuten salamaniskusta.

Maanjäristys on peruskallion tärähtelyä. Valtaosa maanjäristyksistä syntyy 
mannerlaattojen törmäysalueella. 

Lisäksi materiaalissa on toiminnallisia tehtäviä tulviin, maanjäristyksiin ja 
myrskyihin liittyen. Niiden avulla voi tutustua tarkemmin näihin luonnon-
ilmiöihin.

Luonnonkatastrofit
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Tulvat
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Tavoite: 

– Havainnollistaa haihtumista, tiivistymistä ja sateen syntyä. 

Välineet: 

– Kuumaa vettä 

– Jääpaloja

– Iso vesiastia

– Keitinlasi

– Tuorekelmua

– Suolaa

– Teelusikka

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Työn suoritus:

1. Kaada keitinlasiin lämmintä vettä. 

2. Sekoita veteen 1–2 teelusikallista suolaa niin, että vesi kirkastuu. 

3. Kaada isoon astiaan kuumaa vettä. 

4. Kaada suolavesi isoon astiaan. Nyt isossa astiassa on ”meri”. 

5. Tyhjä lasipurkki asetetaan ison astian keskelle varovasti ja iso astia 
suljetaan tuorekelmulla. 

6. Kelmun keskelle pienen astian yläpuolelle asetetaan n. 5 jääpalaa.

7. Nyt meillä on isossa astiassa meri, jossa on yhtä paljon suolaa kuin merissä 
keskimäärin. Mitä astiassa tapahtuu? 

Vinkkejä opettajalle:

– Työn jälkeen voi katsoa esimerkiksi Yle Areenalta löytyvän 
Ihmejuttu: Sateen synty -ohjelman. areena.yle.fi/1-1464386 

– Työssä kestää jonkin aikaa ennen kuin vesipisaroita kerääntyy pieneen astiaan.

Työn voi jättää hetkeksi odottamaan ja tehdä sillä aikaa Pilvi purkissa -kokeen.

Haihtumiskoe

Tehtävä

https://areena.yle.fi/1-1464386
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Tavoite: 

– Havainnollistaa pilven syntyyn tarvittavia tekijöitä. 

Välineet: 

– Lasipurkki

– Kuumaa vettä 

– Jääpalapusseja

– Hiuslakka

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Työn suoritus: 

1. Kaada lasipurkkiin kuumaa vettä ja laita kansi kiinni. 

2. Asettele kannen päälle jääpalapussit. 

3. Lisää pieni suihkaus hiuslakkaa purkkiin ja sulje kansi nopeasti. 
Laita jääpalapussi takaisin kannen päälle. Näkyykö purkissa nyt pilvi? 
Mitä purkissa tapahtuu? 

4. Lopuksi avaa purkin kansi ja katso, kuinka pilvi karkaa purkista ja 
haihtuu ilmaan.

Taustaa:

Pilvet ovat nestemäistä tai kiinteää vettä eli pienen pieniä pisaroita tai jääkiteitä 
ja siksi myös näkyviä. Kokeessa kuuman veden lisäämisen jälkeen lämmin ilma 
ja sen mukana vesihöyry nousevat purkissa ylöspäin, mutta emme voi nähdä sitä 
paljaalla silmällä. 

Saadaksemme pilven muodostumaan tarvitsemme tiivistymisytimen. Tätä 
varten lasipurkkiin lisättiin hiuslakkaa. Luonnossa tiivistymisytiminä toimivat 
esimerkiksi pöly ja hieno hiekka. 

Sadetta on myös mahdollista tuottaa keinotekoisesti. Tiivistymisytimien avulla 
voidaan saada pilvi satamaan aikaisemmin tai voimakkaammin kuin se tekisi 
luonnostaan. Tätä kutsutaan sadepilvien kylvämiseksi ja siinä pilviin lisätään 
kemikaalia, joka vauhdittaa pilvipisaroiden kasvua sadepisaraksi.

Lähteet ja lisätietoa:
ilmatieteenlaitos.fi/sade-pilvet-ja-lumi

Pilvi purkissa

Tehtävä

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/sade-pilvet-ja-lumi 
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Tavoite:

– Tutustua tulvimisherkkyyteen vaikuttaviin tekijöihin 

Välineet:

– Alumiinivuoka

– Muki

– Muovailuvahaa

– Teippiä

– Kyniä

– Paperia

– Sakset

– Iso muovinen astia

– Kirjoja tms. tekemään kallistuskulma

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Tulvasuojelussa käytetään ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten raken-
nussuunnittelua ja kaavoitukseen liittyviä suosituksia. Tässä kokeessa voit testata 
erilaisia tulvimisherkkyyteen ja mahdollisten tulvavaurioiden vakavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä.

Tee näin:

1. Muotoile muovailuvahasta jokiuoma alumiinivuokaan. Aseta vuoka ison 
muovisen astian sisään ja korota muoviastiaa toisesta päästä laittamalla 
alle muutama kirja.

2. Rakenna paperista kuusi taloa ja asettele niistä kolme eri kohtiin joen rantaa.

3. Testaa ensin rauhallisella virtauksella: Kaada kupista vettä niin, että 
se pysyy jokiuomassa.

4. Testaa tulvatilannetta: Kaada vettä nopeasti suuri määrä.

5. Tutki mahdolliset vahingot.

6. Lisää jokiuomaan tarvittaessa tulvasuojelussa käytettäviä ratkaisuja, kuten
 •  tulvakanava (jokiuomasta lähtevä kanava)
 •  tulvapenger (korotettu jokipenger).

7. Vaihda tarvittaessa vahingoittuneet talot ja kokeile uudelleen. Voit vaihtaa 
myös jokiuoman rakennetta ja tutkia, miten se vaikuttaa. Kokeile esimerkiksi 
tehdä iso mutka jokiuomaan, tai tehdä se erityisen kapeaksi yhdestä kohdasta.

Tulvasimulaattori

Tehtävä
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Maanjäristys
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Tavoite:

– Havainnollistaa, kuinka matematiikan ja luonnontieteiden tietoja 
soveltamalla rakennuksista saadaan kestävämpiä.

Välineet:

– 2 kirjaa/puulevyä
– 4 kumipalloa
– 4 kuminauhaa
– Alusta
– Sinitarraa, teippiä tai muuta kiinnitysmateriaalia
– Puutikkuja/rakennuspalikoita/pillejä tai muita saatavilla olevia materiaaleja
– Sakset

Oppiaineet: 

Ympäristöoppi ja matematiikka

Maanjäristyksissä ennakointi on tärkeä osa mahdollisten vahinkojen ehkäisyä. 
Seuraava koe havainnollistaa, kuinka matematiikan ja luonnontieteiden tietoja 
soveltamalla rakennuksista saadaan kestävämpiä.

Vinkkejä ja lisätietoa opettajalle:

Tässä muutama vinkki rakentamisen avuksi:
– Muodoista kolmiot ovat neliöitä kestävämpiä. Kolmioita hyödynnetään  

paljon rakentamisessa. 

Tämä näkyy rakennuksissa esimerkiksi näin:
–  Korkeat rakennukset muistuttavat monesti ulkomuodoltaan isoa A-kirjainta.
–  Rakennuksissa käytetään tukipuita, jotka muodostavat rakenteen 

sisään kolmioita. 

Lisähaaste: 
Lisää painoa talosi päälle

– Lisää pallo tai muu esine talosi päälle. Miten se vaikuttaa talosi 
maanjäristyksenkestävyyteen?

– Vaikuttaako lisäpainon kiinnitystapa siihen, millainen vaikutus sillä on 
rakennuksen maanjäristyksenkestävyyteen?

Tiesitkö, että Bristolin yliopisto järjestää vuosittain suunnittelukilpailun maanjä-
ristyksenkestävälle rakennukselle? Kilpailussa käytetään isoa maanjäristyssimu-
laattoripöytää, ja rakennukset suunnitellaan hyödyntäen mm. puutikkuja, liimaa 
ja muovailuvahaa. Kilpailu on levinnyt myös muualle maailmaan.

Maanjäristysalustan rakentaminen

Tee näin:
1. Laita kaksi kirjaa/levyä päällekkäin. 

2. Yhdistä kirjat/levyt kuminauhoilla. Laita kuminauhat kirjojen ympärille, kaksi 
kuminauhaa molempiin päihin.

3. Lisää neljä kumipalloa kirjojen väliin. Pallot kannattaa laittaa melko keskelle. 
4. Nyt maanjäristysalusta on valmis.

Testaa: 
Rakenna maanjäristyksen kestävä talo

Tehtävänäsi on rakentaa mahdollisimman korkea talo. Kun olet saanut talon 
valmiiksi, voit testata sen maanjäristyksen kestävyyttä tärisyttämällä.  Tee muu-
toksia rakennukseen tarpeen mukaan.

Maanjäristyssimulaattori

Tehtävä



18

Myrsky
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Tee näin:

1. Kaada haaleaa vettä astiaan ja aseta astia näkyvälle paikalle pöydälle.

2. Tiputa astiaan muutama siniseksi värjätty jääpala toiseen päähän astiaa. 
Se edustaa kylmää ilmamassaa.

3. Tiputa muutama pisara punaista elintarvikeväriä toiseen päähän. 
Se edustaa lämmintä ilmamassaa. Mitä tapahtuu?

Tavoite:

– Havainnollistaa, kuinka kylmä ja kuuma ilmamassa liikkuvat ilmakehässä

Tarvikkeet:

– Siniseksi värjättyjä jääpaloja
– Punaista elintarvikeväriä
– Läpinäkyvä astia
– Haaleaa vettä

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Ilmamassojen liike -demonstraatio

Tehtävä

Taustaa

Kokeessa kylmä vesi siniseksi värjätyistä jääpaloista menee astian pohjalle punaisen 
elintarvikevärin noustessa kohti pintaa. Samalla tavalla tapahtuu myös kylmän ja 
lämpimän ilmamassan kohdatessa. 

Ilma laajenee lämmetessään, minkä vuoksi lämmin ilma on kylmää ilmaa harvem-
paa. Lämmin ilma nousee kevyempänä ylöspäin kylmän ilmamassan laskeutuessa.

Kun lämmin ja kylmä ilmamassa kohtaavat toisensa, syntyy säärintamaksi kutsuttu 
rajavyöhyke. Alue on epävakaa erityisesti matalapaineiden keskusten lähellä ja luo 
hyvät edellytykset kovien tuulten, sateiden ja ukkosen kehittymiselle.
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Ruokaturva

Suomessa ruokaturvan taso on hyvä, eikä useimpien meistä tarvitse aktiivi-
sesti miettiä, mistä saisi seuraavan aterian. Kaikkialla maailmassa tilanne ei 
kuitenkaan ole samanlainen, vaan sadat miljoonat ihmiset eri puolilla maa-
ilmaa kärsivät ruuan puutteesta. Lisäksi ruoan heikko saatavuus ja kalleus 
estää miljardeja ihmisiä saamasta ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. 

Ruokaturvattomuudella tarkoitetaan sitä, että ruokaa ei ole ihmisten saata-
villa: joko sitä on liian vähän, tai se on ihmisten ulottamattomissa korkean 
hinnan tai jakeluongelmien vuoksi. Köyhyys on monesti merkittävä taus-
tatekijä. Kuivuus on luonnonkatastrofi, joka myös merkittävästi vaikuttaa 
ruokaturvaan.

Lähde ja lisätietoa: 
punainenristi.fi/tyomme/kansainvalinen-apu/nalanhata-ja-ruokakriisi

Ruokaturva ja vesivarat
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Tavoite:

– Havainnollistaa logistiikan merkitystä 

Tarvikkeet:

– Moniste erilaisista kaupungeista (liitteenä)

 • 5 kaupunkia
 • 7 kaupunkia
 • 10 kaupunkia

– Kynä, kumi ja viivoitin

Oppiaineet: 

Matematiikka

Vinkkejä opettajalle:

– Aluksi kannattaa antaa oppilaiden etsiä itse ratkaisua. Heidän pohdittuaan asiaa 
riittävästi heille voi antaa vinkiksi sen, että yleensä lyhin reitti löytyy yhdistämäl-
lä kaupungit suoralla viivalla ilman, että yksikään viiva risteää.

– Tehtävän voi toteuttaa myös konkreettisesti. Tällöin oppilaat voivat käyttää 
esimerkiksi lelurekkaa ruokapakettien kuljetukseen ja kaupungit voivat olla 
hernepusseja, kartioita tms. 

– Tehtävässä voi myös harjoitella mittaamista ja antaa oppilaiden itse mitata  
kuljettavat matkat.

– Tehtävään voi lisätä kilpailullisen asetelman esimerkiksi muuttamalla tehtävä-
nantoa hieman. Oppilaat omistavat kuljetusyrityksen, ja heidän tehtävänään on 
tehdä tarjous saadakseen ruokakuljetuksen itselleen. Lyhin matka voittaa. 

Tehtävä:

Kuvassa näet kuvitteellisen maan, jossa jokainen kaupunki on yhteydessä 
toisiinsa tien välityksellä. Maan pääkaupungissa sijaitsee ruokahuollon kes-
kusvarasto. 

Tehtävänäsi on suunnitella mahdollisimman lyhyt reitti, jonka avulla ruo-
kakuljetus saadaan vietyä kaikkiin kaupunkeihin. Reitin tulee lähteä pää-
kaupungista ja kulkea kaikkien kaupunkien kautta ja lopuksi palata takaisin 
pääkaupunkiin. 

Taustaa

Tämän tyyppistä matemaattista ongelmaa kutsutaan matkamiehen ongelmaksi. 
Tämä on tyyppiesimerkki matemaattisesta ongelmasta, joka on huomattavasti 
haastavampi kuin aluksi näyttää. Pienellä kaupunkien määrällä oikea vastaus löy-
tyy tietokoneen avulla nopeasti, mutta kaupunkien lukumäärän noustessa tehtävä 
muuttuu haastavaksi.

Viidellä kaupungilla mahdollisia reittejä on 12, mutta 10 kaupungilla reittivaihto-
ehtojen määrä nousee 181440 ja 15 kaupungilla vaihtoehtoja on 43 589 145 600.

Päivä logistiikkavastaavana

Tehtävä
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Vesivarat

Suomi on tunnettu tuhansien järvien maana, ja olemmekin yksi onnekkaista 
valtioista, joka ei kärsi vesipulasta. Maailmassa on kuitenkin monia maita, joiden 
vesivarat eivät riitä omiin tarpeisiin, tai jotka joutuvat miettimään tarkkaan veden 
riittävyyttä. Arvioiden mukaan 3,8 miljardia (58 %) ihmistä asuu alueilla, jotka 
kärsivät veden puutteesta. Vuosisata sitten tilanne kosketti 14 % väestöstä.

Vesivarojen väheneminen aiheuttaa painetta niiden käyttäjille. Heidän pitää valita, 
tekevätkö he yhteistyötä, vai ajautuvatko he konflikteihin vesivaroista. Ihmis-
ten tarpeiden lisäksi arvioitaessa veden riittävyyttä on otettava myös huomioon 
ympäristön vaatimukset; palautuuko vettä riittävästi, jotta veden luonnollinen 
kiertokulku ei häiriinny. Tätä vesivarojen kohdistuvaa painetta voidaan kutsua 
vesistressiksi. Yksinkertainen tapa arvioida vesistressiä on määrittää, kuinka iso 
osuus saatavilla olevasta vedestä on käytössä.

Vesipulasta puhutaan silloin, kun vettä ei ole riittävästi saatavilla ihmisten tar-
peisiin. Vesipulaa voidaan määrittää arvioimalla, kuinka paljon vettä on saata-
villa henkilöä kohden järvissä, joissa ja pohjavesissä ja päätellä, onko se riittävä. 
Vesipulan määrittäminen ei ole helppoa, sillä siihen liittyy monia monimutkaisia 
kysymyksiä, kuten milloin kyseessä on aito tarve vs. halu, tai miten määritellään 
veden helppo saatavuus. 

Vesipulaan vaikuttavia tekijöitä:

– Vettä käyttävän populaation suuruus

– Veden määrä

– Sade ja maanperän kosteus tarjoavat lisäksi ”vihreää” vettä

– ”Virtuaalinen” vesi on esim. muualta tuotua ruokaa

Moniin käyttämiimme tuotteisiin ja ruoka-aineisiin sisältyy paljon piilovettä. Sillä 
tarkoitetaan kaikkea sitä vettä, joka kuluu tuotteen kasvatukseen, tuotantoon ja 
jalostukseen. Vesijalanjälki puolestaan tarkoittaa kaikkia käyttämiäsi vesivaroja, 
jotka koostuvat suoraan käyttämäsi talousveden lisäksi hyödyntämiesi tuotteiden 
sisältämästä piilovedestä. 

Mitä tilanteelle voi itse tehdä? 

Kastelujärjestelmät ja maatalous ovat kaksi suurinta vedenkuluttajaa maailman-
laajuisesti tarkasteltuina. Suurin osa tästä vedestä käytetään ruuantuotantoon. 
Tärkeää olisikin vähentää ruuantuotantoon käytettävän veden määrää samalla 
kuitenkin huolehtien terveellisen ravinnon takaamisesta. 

Seuraavilla toimilla on havaittu vaikutuksia:

– Ruokavalion muutos: ylensyömisen välttäminen ja liharuokien vähentäminen

– Ruokahävikin vähentäminen

– Suurempien satojen tuottaminen samalla vesimäärällä

– Vientitalouden hyödyntäminen: tietyillä alueilla ruuantuotanto tarvitsee 
vähemmän vettä eivätkä vaikuta merkittävästi vesipulaan

Lähde ja lisätietoa: 
waterscarcityatlas.org/water-stress
/waterscarcityatlas.org/water-shortage 
waterscarcityatlas.org/possible-futures/what-should-you-do 

Kummu, M., Guillaume, J., de Moel, H. ym. (2016). The world’s road to water scarcity: shortage and 
stress in the 20th century and pathways towards sustainability. Scientific Reports 6, 38495.  
https://doi.org/10.1038/srep38495 

https://waterscarcityatlas.org/water-stress/
https://waterscarcityatlas.org/water-shortage/ 
https://waterscarcityatlas.org/possible-futures/what-should-you-do/ 
https://doi.org/10.1038/srep38495 
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Tavoite:

– Tutustua Maan tarkkailuohjelman avulla vesialueiden kuivumiseen ja 
aavikoitumiseen eri alueilla.

Tarvikkeet:

– Tietokoneet, joissa ladattuna Google Earth Pro -Maan tarkkailuohjelma

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Tee näin:

1. Avaa Google Earth Pro ja hae seuraavia alueita:
 a. Aral sea
 b. Colorado river
 c. Sahara desert

2. Valitse kuvakevalikosta historialliset kuvat (Show historical imagery). 
Tutustu alueen muuttumiseen noin 30–40 vuoden ajalta. Mitä havaitset?

3. Selvitä syitä, mitkä johtavat aavikon kasvamiseen tai makeanvedenalueiden 
pienenemiseen.

Taustatietoa:

Araljärvi on aikanaan ollut neljänneksi suurin järvi maailmassa ja siihen virtasi 
useita jokia. Toisen maailmansodan jälkeen järveen laskevien jokien vettä alet-
tiin käyttää peltojen kasteluvetenä, minkä seurauksena järvi alkoi kutistua. Tänä 
päivänä järvestä ei ole paljoakaan jäljellä verrattuna sen aiempaan kokoon. 

Lähde ja lisätietoa: yle.fi/uutiset/3-7498333 

Colorado-joen kohtalo on hyvin samankaltainen. Osittain ilmastonmuutoksesta 
johtuen alue kärsii yhä enemmän kuivuudesta, minkä lisäksi aluetta on asutettu 
viime vuosikymmeninä yhä laajemmin. Colorado-joen vesivarantoja käytetään 
yli varantojen ja alueella on niin golfkenttiä kuin Las Vegasin suurkaupunki.

Saharan laajeneminen voi johtua puolestaan luonnollisesta kuivumisesta, mutta 
usein ihmisen tekemiset vaikuttavat myös aavikoitumiseen.  Saharan eteläosissa 
aavikon laajeneminen näkyy hyvin historiakuvien avulla. 

Vesialueiden kuivuminen ja aavikoituminen

Tehtävä

https://yle.fi/uutiset/3-7498333 
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Tavoite:

– Tutustua siihen, kuinka omat valinnat vaikuttavat vesijalanjälkeen

Tarvikkeet:

– Laskin
– Muistiinpanovälineet

Oppiaine: 

Ympäristöoppi

Maapallon vesivarat ovat rajalliset, ja jokainen meistä voi omilla valinnoillaan 
vaikuttaa kulutetun veden määrään. Suoraan käyttämäsi talousveden lisäksi myös 
kulutusvalinnoillasi on iso merkitys.

Tehtävänäsi on selvittää syömäsi lounaan raaka-aineiden vesijalanjälki. Vesijalan-
jälki ottaa huomioon tuotteen tai tässä tapauksessa ruoka-aineen valmistukseen 
kulutetun veden määrän.

Voit käyttää apunasi vieressä olevaa taulukkoa, tai etsiä tietoa raaka-aineista tieto-
koneen tai älylaitteen avulla.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

Miten voisit vähentää ruokasi vesijalanjälkeä?

Millaisia vaikutuksia ruoka-aineen lähtömaalla on vesijalanjälkeen?

Taulukko 1. Taulukko eri tuotteiden vesijalanjäljistä (FORMAS. Water for Food, 
sivu 54). Eräiden ruoka-aineiden vesijalanjälki, globaali keskiarvo (litraa)

Appelsiini 1 kg 460

Avomaan kurkku, kurpitsa 1 kg 240

Banaani 1 kg 860

Juusto 1 kg 5 000

Kahvi kuppi/125 ml 140

Kananliha 1 kg 3 900

Keräkaali 1 kg 200

Leipä (vehnästä) 1 kg 1 300

Maapähkinä (kuorineen) 1 kg 3 100

Maissi 1 kg 900

Maito lasi/250 ml 250

Mango 1 kg 1 600

Naudanliha 1 kg 15 500

Oliivit 1 kg 4 400

Omena, päärynä 1 kg 700

Persikka, nektariini 1 kg 1 200

Peruna 1 kg 250

Riisi 1 kg 3 400

Salaatti 1 kg 130

Sianliha 1 kg 4 800

Sokeri (sokeriruo’osta) 1 kg 1 500

Suklaa 1 kg 24 000

Taateli 1 kg 3 000

Tee kuppi/250 ml 30

Tomaatti 1 kg 180

Lähde: Förare, J. (ed.) 2008. Water for food. The Swedish Research Counsil Formas. 

Mitä söit tänään lounaaksi?

Tehtävä

https://yle.fi/uutiset/3-7498333 
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Ihmiset kohtaavat arjessaan monia häiriötilanteita, jotka vaikuttavat yhteis-
kunnan toimintoihin. Esimerkiksi sähkökatko voi pahimmillaan estää käyt-
tämästä yhteiskunnan palveluita tai vähintäänkin häiritä niiden saatavuutta.

Viranomaiset ja järjestöt suosittelevat, että jokainen koti varautuisi tilan-
teeseen, jossa kotitalouden pitäisi pärjätä kolme vuorokautta eli 72 tuntia 
omillaan.
 
Tämä käytännössä tarkoittaa: 

– Kotivaraa eli kotoa tulisi löytyä riittävästi ruokaa ja juomaa  
niin ihmisille kuin lemmikeille

– Lääkkeitä

– Taskulamppua ja paristoja

– Paristoilla toimivaa radiota

– Käteistä rahaa

– Hygieniatuotteita ja muita välttämättömyystarvikkeita

– Varautumisen perusteiden tuntemista 
(esim. oikean tiedon saamisen turvaaminen)

Lähde ja lisätietoa: 72tuntia.fi/ 
– SPEKin & Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä sivusto varautumisesta  

Arjen turvallisuustaidot 
(72 h)

https://72tuntia.fi/
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Tavoite:

– Tutustua varautumiseen ja pohtia sitä omasta näkökulmasta

Tarvikkeet:

– Muistiinpanovälineet

– 72tuntia.fi-sivuston Varautuminen kotona -esite monistettuna tai  
tietokoneelta katsottuna  
72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf

Oppiaineet: 

Kuvaamataito

Vinkkejä opettajalle:

– Käykää Heurekan näyttelyssä 72 h varautumista käsittelevässä näyttelykohtees-
sa. Vierailun jälkeen voitte jatkaa teeman käsittelyä koulussa.

– Tehtävän tarkoituksena on osoittaa oppilaille, että viranomaisten suosituksen 
sisällä on paljon liikkumavaraa. Esimerkiksi oppilaat voivat valita omaan selviyty-
mispakkaukseensa omia lempiruokiaan hyvin säilyvässä muodossa. Ajanvietettä 
ei kannata myöskään unohtaa. 

Tavoite:

– Tutustua sähkökatkon mahdollisiin vaikutuksiin

Tarvikkeet

– Muistiinpanovälineet

– Varautuminen kotona -esitteen sähkökatko-osio tai Sähkökatko -verkkosivu
72tuntia.fi/sahkokatko/ 

Tehtävä: 

Kuvittele, että joutuisit olemaan kotona kolme vuorokautta ilman sähköä ja 
vettä. Tutustu viranomaisten laatimaan ohjeistukseen. 

Piirrä unelmiesi selviytymispakkaus. Mieti seuraavia asioita tavaroita valitessasi:

– Millaista ruokaa haluat syödä kolmen päivän ajan?

– Millaista ajankulua tarvitset (lehtiä, kirjoja, musiikkia yms.)?

Tehtävä: 

Monet luonnononnettomuudet saattavat aiheuttaa sähkökatkon. 
Miten sähkökatko vaikuttaisi sinun arkeesi? Otetaan selvää!

1. Kuvaile tyypillinen arkipäivä heräämisestä nukkumaan menoon saakka. 
Mitä kaikkea teet päivän aikana?

2. Miten sähkökatko vaikuttaisi edellisessä kohdassa listaamiisi asioihin?

3. Onko jotain tehtäviä, joita et pysty tekemään ilman sähköä?

Unelmiesi selvitymispakkaus

Tehtävä

Sähkökatko

Tehtävä

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf 
https://72tuntia.fi/sahkokatko/ 
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Taustaa:

Miten arki kotona muuttuisi 3 vuorokauden sähkökatkon aikana?

Heti

– Vedentulo lakkaa, vessan voi vetää vain kerran

– Lämmitys katkeaa

– Valot sammuvat

– Kodinkoneet eivät toimi

– Jääkaapit ja pakastimet alkavat lämmetä

– Hissit pysähtyvät

– Katuvalot ja liikennevalot sammuvat

– Huoltoasemalta ja jakelupisteestä ei saa polttoainetta

– Pankkiautomaatit ja pankkien konttorit menevät kiinni, maksukortit eivät toimi

– Raitiovaunut, metro, lähi- ja kaukojunat pysähtyvät

15 min

– Useimmat ruokakaupat ja muut pienet liikkeet sulkevat ovensa

2 tuntia

– Ensimmäiset tietoliikenteen tukiasemat mykistyvät 
– sen jälkeen ei voi soittaa eikä pääse nettiin

6 tuntia 

– Suurimmalta osalta suomalaisia puhelin- ja nettiyhteydet katkeavat

Miten valmistaa ruokaa sähkökatkon aikana?

– Ruokaa voi valmistaa ilman sähköäkin
 • takassa

 • retkikeittimellä

 • grillissä tai kertakäyttögrillissä

 • nuotiolla

Vesikatko

 –Vesikatko voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta tai veden saastumisesta

– Yli vuorokauden mittaisissa vesihuollon häiriötilanteissa järjestetään 
usein varavedenjakelu

– Ihminen tarvitsee päivittäin 2 litraa puhdasta vettä, joten kotona kannattaa olla 
aina muutama litra kaupasta ostettua pullovettä

– Lisäksi vettä tarvitaan ruoanlaittoon ja hygieniaan

Jos vettä ei tule

– Varaudu tilanteeseen kannellisilla astioilla tai kanistereilla, joilla voi noutaa vettä 
esimerkiksi vedenjakelupisteistä

– WC:n voi vetää vain kerran. Pönttöön voi asettaa roskapussin, johon tehdään 
tarpeet. Käytetty pussi lajitellaan sekajätteeseen.
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Katastrofien keskellä on tehty yhdessä kriisinkestävyyttä 

tutkivien ja edistävien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lämmin kiitos!

Oivaltamisen iloa!
Heureka


