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- oppimateriaali yläkouluille
ja toiselle asteelle
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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 yläkouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: 

Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin aineisiin ja aiheisiin: 
biologia, fysiikka, kemia, maantieto, terveystieto, äidinkieli ja kirjallisuus, 
yhteiskuntaoppi, psykologia sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin, 
kuten monilukutaito, hyvinvointiosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen 
ja vuorovaikutusosaaminen.
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Oikea tieto on erityisen tärkeää häiriötilanteessa, sillä se voi mahdollisesti 
pelastaa sinun tai läheistesi hengen. Perusperiaatteena tiedon luotettavuut-
ta arvioitaessa on olla lähdekriittinen. On tärkeää erottaa, onko kyseessä 
tieteellisesti 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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tejä

Kohderyhmä:

Yläkoulu ja toinen aste

Tavoite:

– Tutustutaan katastrofeihin liittyviin myytteihin
– Opitaan kriittistä ajattelua ja tiedon arviointia

Tarvittavat välineet:

– Tietokoneet
– Muistiinpanovälineet
– Kolme myyttiä -moniste

Oppiaineet: 

maantiede, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus

Katastrofeihin liittyy monia uskomuksia, jotka tutkimukset ovat todistaneet vää-
räksi. Nämä katastrofimyytit elävät kuitenkin edelleen vahvoina ihmisten mielissä, 
ja ne voivat pahimmillaan haitata pelastustöitä oikeassa häiriötilanteessa. 

Ennakkokäsitysten arviointi

Katastrofielokuvat ja median uutisointi saattavat synnyttää tai vahvistaa monia 
paikkansa pitämättömiä tai jopa haitallisia uskomuksia katastrofitilanteisiin 
liittyen. Seuraavilla väittämillä voi mitata oppilaiden ennakkokäsityksiä aiheeseen 
liittyen.

Väittämät:

Katastrofissa massapaniikki on väistämätön        

Ihmisjoukot toimivat alkukantaisten vaistojen varassa      

Virheelliset huhut leviävät nopeasti katastrofitilanteessa  

Ihmiset toimivat katastrofitilanteessa epäitsekkäästi      

Ammattilaiset eivät panikoi kriisitilanteessa       

Rikosten määrä kasvaa katastrofin aikana ja välittömästi sen jälkeen   
 

Seuraavaksi esitellään tutkimusten mukaan kolme tyypillisintä myyttiä. Esittelyn 
jälkeen voi valita tehtävän/tehtäviä myytteihin liittyen. Uutisten etsimisen sijaan 
oppilaille voi antaa analysoitavaksi myös valmiin tarinan hirmumyrsky Katrinasta.

Katastrofimyyttejä

Tehtävä

Tosi Epätosi



5

Kolme myyttiä

Kolme tyypillistä katastrofeihin liittyvää myyttiä ovat ”massapaniikki”, ”järjestys-
häiriöt” ja ”avuttomuus”. 

Myytti 1: Massapaniikki iskee kuin hyökyaalto

Massapaniikki tarkoittaa liioiteltua tai epärationaalista pelkoa, joka tarttuu 
ihmisestä toiseen. Sen sanotaan aiheutuvan, kun ihmisjoukolla on uhkaavassa 
tilanteessa vain rajallinen mahdollisuus paeta. Massapaniikin uskotaan selittävän 
suuren määrän täysin vältettävinä pidettyjä kuolemia hätäevakuoinneissa. 

Useista katastrofielokuvista tutut massapaniikit ovat tosielämässä harvinaisia. 
Keskimäärin ihmiset pysyvät rauhallisina sekä toimivat nopeasti. Tätä katastrofi-
tilanteissa esiintyvää rauhallisuutta ja määrätietoisuutta on kutsuttu ”katastrofin 
jälkeiseksi utopiaksi”. 

Myytti 2: Tilaisuus tekee varkaan

Tämä myytti perustuu uskomukseen siitä, että katastrofit ja kriisitilanteet tuovat 
ihmisten huonoimmat puolet esiin. Ihmiset käyttäytyvät itsekkäästi, eivät auta 
muita ja syyllistyvät laittomuuksiin, kuten rötöstelyyn ja väkivaltaan. 

Katastrofitilanteita tutkittaessa on kuitenkin havaittu, että kriisitilanteissa rikos-
ten määrä laskee ja itsekästä selviytymistä huomattavasti yleisempää on toisten 
auttaminen.

Myytti 3: Avuttomat autettavat

Tämä myytti perustuu ajatukseen avuttomista uhreista, jotka kaipaavat katastrofin 
jälkeen pelastamista.

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että selviytyjät ovat tyypillisesti ensimmäiset 
auttajat katastrofipaikalla. Avun tuleminen katastrofialueen ulkopuolelta kestää 
monesti kauan ja katastrofin kokeneet ihmiset toimivat henkien pelastajina. Voi-
daankin sanoa, että pelastajat tulevat läheltä, ja auttajat kaukaa. 

Taustaa

Tutkimuksissa on havaittu, että katastrofeihin liittyvät myytit saattavat johtaa 
tiedon salaamiseen kansalaisilta. Tämä perustuu pelkoon siitä, että ihmiset 
panikoivat ja voivat synnyttää massapaniikin. 

Uskomus ihmisten taipumuksesta oman edun tavoitteluun ja alttiuteen rötös-
tellä saattaa viivästyttää avun saamista katastrofialueelle. Itsekkään käyttäy-
tymisen korostaminen uutisoinnissa voi lisätä itsekästä käytöstä luodessaan 
vääristyneen kuvan vallitsevasta moraalista. Näin käsityksistä muiden aikeista 
tulee itseään toteuttavia.

On havaittu, että monesti yhteisen vastoinkäymisen jälkeen syntyy yhteistyön 
tulva-aalto. Viranomaisten vääränlaisiin ennakko-oletuksiin uskominen ja 
niistä seuraava mahdollinen ylireagointi voivat pahentaa tilannetta.
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Tehtävä 1. 

Valitse yksi luonnonkatastrofi ja etsi siihen liittyvää uutisointia. 

Tarkastele eri medialähteiden uutisointia kolmen myytin näkökulmasta.

Voit miettiä esimerkiksi

– Mitä myyttejä tunnistat?

– Millaisia vaikutuksia näillä myyteillä voi olla

 1. ennen katastrofia

 2. katastrofin aikana?

Tehtävä 2.

Valitse jokin dystopia-aiheinen kirja/elokuva/sarja ja analysoi valitsemasi teoksen tapaa 

kuvata ihmisten toimintaa äärioloissa. 

Lisätehtävä: 

Löydätkö sellaisen teoksen, joka vahvistaa kaikkia kolmea tyypillistä myyttiä? 

Entä sellaisen, jossa ihmisten toimintaa kuvataan tutkimuksissa havaitun mukaisesti? 
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Lisämateriaali:

Hirmumyrsky Katrina 29.8.2005 New Orleans, Yhdysvallat 
(Bregman & Janatuinen, 2020, 19–21)

Vuonna 2005 hirmumyrsky Katrina peitti 80 % taloista veden alle New Orle-
ansissa, Yhdysvalloissa. Myrskyssä kuoli ainakin 1836 henkilöä, ja uutisissa 
kerrottiin laajasti ryöstelystä ja väkivallasta. Saatujen tietojen pohjalta viran-
omaiset viivästyttivät ulkopuolisen ammattiavun saapumista kaupunkiin, koska 
he arvioivat kaupungin olevan vaarallinen auttajille ilman sotilaallista suojelua. 
New Orleansiin komennettiin kaikkiaan 72 000 sotilasta turvaamaan levotto-
maksi arvioitua kaupunkia.

Jälkikäteen havaittiin, että median luoma kuva kaupungin tilanteesta oli vääris-
tynyt. Tosiasiassa suurempi ongelma oli väkivaltainen järjestyksenpito kuin vä-
kivaltaisuudet tai ryöstely. Kovaotteista järjestyksenpitoa perusteltiin ihmisten 
odotetulla väkivaltaisella käyttäytymisellä. Oman edun tavoittelun ja itsekkään 
käytöksen sijaan keskiössä oli toisten auttaminen ja yhteisöllisyys. Asukkaat 
organisoivat itsenäisesti satoja pelastusryhmiä, ja lähiseudulta tuli merkittävä 
määrä aluksia auttamaan New Orleansin asukkaita. Kaupungissa toimi myös 
Robin Hood -ryöstelijöiksi kutsuttuja ryhmiä, jotka ”varastelivat” ruokaa, vaat-
teita ja lääkkeitä vain jakaakseen ne muille. Ihmiset lisäksi majoittivat omiin 
koteihinsa itselleen entuudestaan tuntemattomia ihmisiä pitkäksikin aikaa.

Lähteet ja lisämateriaali:

Bregman, & Janatuinen, M. (2020). Hyvän historia: ihmiskunta uudessa valossa. Atena.
Drury, Novelli & Stott (2013). Psychological disaster myths in the perception and management of 
mass emergencies. Journal of Applied Psychology, 2259–2270.
Eskelinen, T. (2020). Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia. Ajatus, 77(1), 
231–260. Noudettu osoitteesta journal.fi/ajatus/article/view/100264

http://journal.fi/ajatus/article/view/100264
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Kuvaaja 1. Suurten yhdysvaltalaisten televisiokanavien uutiskynnyksen  
ylittämäiseen vaadittujen kuolemien määrä eri luonnonkatastrofeissa

Kuvaaja 2. Suurten yhdysvaltalaisten televisiokanavien  
uutisoinnin määrä eri luonnonkatastrofeista vuosina 1968−2002

Elintarvikepula

Kylmyys

Kuivuus

Epidemia

Maanvyörymä

Tulva

Myrsky

Tulipalo

Maanjäristys

Tulivuori

Maanjäristys

Tulivuori

Myrsky

Tulipalo

Tulva

Maanvyörymä

Kylmyys

Kuivuus

Elintarvikepula

Epidemia

0

0 %

5 000

5 %

10 000

10 %

15 000

15 %

20 000

20 %

25 000

25 %

30 000

30 %

35 000

38 920

33 %

3 150

30 %

2 395

14 %

1 696

14 %

882

9 %

674

7 %

280

6 %

12

4 %

2

3 %

1

2 %

Kohderyhmä: 

Yläkoulu ja toinen aste

Tavoite:

– Opitaan kriittistä ajattelua ja tiedon arviointia

Tarvittavat välineet:

– Tietokoneet

Oppiaineet: 

Maantiede, äidinkieli ja kirjallisuus

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten luonnonkatastrofeista 
uutisoidaan eri medioissa? Tai miten maantieteellinen sijainti vaikuttaa siihen, 
miten paljon näkyvyyttä luonnonkatastrofit saavat suomalaisissa medioissa? 

Tutustu oheisiin luonnonkatastrofien uutisointiin liittyviin kuvaajiin ja  
vastaa seuraaviin kysymyksiin:
– Kuvaajissa 1 ja 2 on esitetty, miten luonnonkatastrofin tyyppi on vaikuttanut 

uutisointiin.

1. Analysoi, millaiset tekijät vaikuttavat luonnonkatastrofin saamaan  
näkyvyyteen. Voit pohtia esimerkiksi, miksi tulivuorenpurkaus vaatii  
keskimäärin vain yhden kuolonuhrin, mutta elintarvikepula liki 40 000?

2. Mitä mahdollista haittaa voi olla uutisoinnin valikoituneisuudesta?

Lähde: 
Eisensee, T., & Strömberg, D. (2007). News droughts, news floods, and US disaster relief. 
The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 693-728. 

Katastrofit ja uutisointi

Tehtävä
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– Kuvaajissa 3 ja 4 on esitellään luonnonkatastrofien maantieteellisen sijain-
nin vaikutuksia uutisointiin. 

1. Pohdi mahdollisia selittäviä tekijöitä sille, miksi Yhdysvalloissa Keski- ja 
Etelä-Amerikka sekä Eurooppa saavat suhteessa muita maanosia enemmän 
näkyvyyttä pienemmillä uhrimäärillä.

2. Kuvaajassa 3 Afrikka saa merkittävästi vähemmän näkyvyyttä kuin Aasia. 
Kuvaajassa 4 Afrikka ja Aasia ovat puolestaan lähes tasoissa luonnonon-
nettomuuksissa kuolleiden suhteen. Mikä voisi selittää näiden kahden 
kuvaajan välistä eroa?

Lähde:

Eisensee, T., & Strömberg, D. (2007). News droughts, news floods, and US disaster relief.  
The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 693-728. 

Kuvaaja 3. Luonnonkatastrofien uutisointi maanosien mukaan jaoteltuna  
suurissa yhdysvaltalaisissa televisiokanavissa 1968−2002

Kuvaaja 4. Uutiskynnyksen ylittämiseen suurissa yhdysvaltalaisissa televisiokanavissa  
vaadittujen kuolemien määrä eri luonnonkatastrofeissa maanosittain jaoteltuna

Etelä- ja  
Keski-Amerikka

Eurooppa

Aasia

Afrikka

Australia

Australia

Afrikka

Aasia

Etelä- ja  
Keski-Amerikka

Eurooppa

0 %

0

2 % 4 %

20

6 % 8 %

40

10 % 12 %

60

14 % 16 % 18 %

80

18 %

45

18 %

91

13 %

43

4 %

3

3 %

1
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Taustaa:

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

Kuolemien määrää enemmän uutisoinnin näkyvyyteen vaikuttivat tutkimuk-
sen mukaan 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 
ihmisten käsityksiin erilaisista katastrofeista.  Pahimmillaan media saattaa 
vääristää ihmisten näkemyksiä erilaisten katastrofityyppien määrästä ja 
vakavuudesta. Tämä voi vaikuttaa myös siihen, ketkä saavat apua. 

Kannattaa ottaa myös huomioon, että median suosimat nopeasti tapahtuvat 
katastrofit antavat vain vähän aikaa mahdollisten vaikutusten minimoimi-
seen itse tilanteessa. Hitaasti syntyvissä katastrofeissa reagointiaikaa taas on 
enemmän, jos apua saadaan paikalle. 

Uutisointiin vaikuttaa paljon se, minkä arvioidaan olevan kiinnostavaa 
oman yleisön mielestä. Luultavasti tämän vuoksi Yhdysvalloissa painottuvat 
lähialueet Keski- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa.

Aasiassa tapahtuu Afrikkaa enemmän nopeita luonnonkatastrofeja. Afrikas-
sa puolestaan ravinnon puute ja kuivuus ovat merkittäviä selittäviä tekijöitä 
kuolleisuudelle. Tämä voisi osaltaan selittää, miksi Aasia on saanut suhtees-
sa enemmän mediahuomiota kuin Afrikka, vaikka Afrikan kuolleisuus on 
hiukan Aasiaa suurempi.

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 

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 sekä vähentää niiden vaikutusta ja pärjätä 
tilanteessa sekä toipua shokista ja stressistä tapahtuman jälkeen. 

Resilienssin kannalta tapahtuneesta oppiminen on tärkeä osa prosessia. Op-
pimisprosessin avulla voidaan tarvittaessa kehittää esimerkiksi uusia tapoja 
tai rakenteita eikä vain palata häiriötilannetta aiemmin olleeseen tilaan.

Vahvinta kriisinkestoa osoittavat yhteiskunnat, jotka saavat syntymässä 
olevan katastrofin estetyksi. Tulvariskejä pienennetään kaupunkien suunnit-
telulla. Rakennusmääräysten ansiosta talot kestävät paremmin maanjäris-
tyksiä. Sään varoitusjärjestelmien avulla ihmiset saadaan turvaan hirmu-
myrskyn alta. Jos katastrofi kumminkin 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

Tarvikkeet:

– Muistiinpanovälineet

Oppiaineet:

Psykologia, maantieto, yhteiskuntaoppi, terveystieto

Resilienssi on ilmiö, joka näkyy yhteiskunnan eri tasoilla. Tutustu tasojen 
kuvauksiin ja vastaa niiden pohjalta. 

Millaisia vaikutuksia seuraavilla tekijöillä voi olla eri resilienssin tasoille

a) Myrsky
b) Koulutus
c) Väkivalta ja epävarmuus
d) Nälänhätä
e) Massamuutto
f) Yhteisöllisyys?

Yksilötaso ja perhe

Yksilö, jolla on hyvä resilienssi, omaa tiedot, taidot, ominaisuudet ja ajatteluta-
van sopeutua uusiin tilanteisiin ja parantaa omaa elämäänsä sekä myös heidän 
perheensä, ystäviensä ja yhteisönsä elämää. 

Yhteisötaso

Resilientti yhteisö vahvistaa yhteisön jäsentensä resilienssiä

Paikallinen/kunta taso

Voi joko vahvistaa tai heikentää aiempien tasojen resilienssiä. Yhteiskunnallinen 
taso on vastuussa infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä, sosiaalipal-
veluista ja lain ylläpitämisestä.

Valtakunnallinen taso 

Resilienssi näkyy tällä tasolla poliittisissa linjauksissa, sosiaaliturvajärjestelmissä, 
infrastruktuurissa, laeissa sekä hallinnollisissa kysymyksissä ja voi merkittävästi 
vaikuttaa yhteisön resilienssiin.

Eri tasot ovat sidoksissa toisiinsa ja yhden tason positiiviset tai negatiiviset muu-
tokset resilienssissä voivat vaikuttaa myös muilla tasoilla.

Resilienssin eri tasot

Tehtävä
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Kohderyhmä: 

Yläkoulu ja toinen aste

Tavoite

– Tunnistaa omia valmiuksia

Tarvikkeet

– Muistiinpanovälineet

Oppiaineet: 

Terveystieto, psykologia

Oma resilienssi ei ole syntymästä saakka yksilöllä oleva vakiintunut ominaisuus, 
vaan sitä voi kehittää läpi elämän. Alla on lista väittämiä, jotka liittyvät omiin 
ajattelutapoihin ja asennoitumiseen. Lue lista läpi ja merkitse kaikki sinun koh-
dalla paikkansa pitävät väittämät.

– Kriisin tai kaoottisen tilanteen hetkellä huomaan olevani keskittynyt  
tilanteeseen ja tarttuvani toimeen

– Olen useimmiten optimistinen. Uskon hankaluuksien olevan tilapäisiä ja 
asioiden kääntyvän aikanaan parhain päin.

– Kestän epätietoisuutta ja epävarmuutta.

– Sopeudun nopeasti muutoksiin.

– Olen utelias, kyselen, haluan tietää, miten asiat toimivat.

– Opin omista ja muiden kokemuksista.

– Olen hyvä ongelmanratkaisija. Olen analyyttinen, käytännöllinen ja luova.

– Olen joustava.

– Kokemani vaikeudet ovat vahvistaneet minua.

– Löydän vahvuuksia itsestäni ja muista.

– Pyydän apua muilta, jos oma ratkaisuideani ei toimi.

– Tartun helposti toimeen.

– Olen joukkuepelaaja.

– Uskallan kertoa ajatuksistani ja näkemyksistäni.

Väittämät kuvaavat erilaisia resilienssiin liittyviä taitoja. Valitse yksi väittämistä, 
joka osuu sinuun. Miten se näkyy sinulla arjessa?

Valitse yksi väittämä, mikä ei ole sinulle luonteenomainen tapa toimia. Mieti, 
miten voisit harjoitella sitä arjessa ja testaa. Esimerkiksi, jos omien ajatusten 
esiintuominen tuntuu haastavalta, niin aloita kirjoittamalla ajatuksesi ylös. 
Lue se sen jälkeen ääneen jollekin ihmiselle, johon luotat.

Lähde ja lisätietoa: Lipponen, K. (2020). Resilienssi arjessa. Helsinki: Duodecim.

Oma resilienssi

Tehtävä
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Kohderyhmä: 

Yläkoulu ja toinen aste

Tavoite: 

– Tutustua kunnalliseen päätöksentekoprosessiin

Tarvittavat välineet:

– Hahmokortit 
– Tietokoneet (jos haluaa)

Oppiaineet: 

Yhteiskuntaoppi, maantieto, fysiikka, äidinkieli ja kirjallisuus

Tehtävässä oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin, joissa jokaiselle annetaan 
oma hahmo. Oppilaiden tarkoituksena on simuloida kaupunginvaltuuston 
alaisen rakennustoimikunnan kokousta. Roolikuvaukset löytyvät taulukosta X.

Johdatteluun voi käyttää esimerkiksi tutkimusprofessori Hilppa Gregowin 
haastattelua tulviin varautumiseen liittyen (Yle, 23.9.2021 yle.fi/uuti-
set/3-12108748?fbclid=IwAR1jtszPrgHe7CEaNkkmhVhGL-LCo-
fNDzNKDgSqhS2zohYNRNb-GBBF2N8w)

Roolileikki 
ympäristövaikuttamisesta

Tehtävä

https://yle.fi/uutiset/3-12108748?fbclid=IwAR1jtszPrgHe7CEaNkkmhVhGL-LCofNDzNKDgSqhS2zohYNRNb-GBBF2N
https://yle.fi/uutiset/3-12108748?fbclid=IwAR1jtszPrgHe7CEaNkkmhVhGL-LCofNDzNKDgSqhS2zohYNRNb-GBBF2N
https://yle.fi/uutiset/3-12108748?fbclid=IwAR1jtszPrgHe7CEaNkkmhVhGL-LCofNDzNKDgSqhS2zohYNRNb-GBBF2N
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Tehtävänkuvaus

Kaupunkivaltuuston rakennustoimikunta kokoontuu keskustelemaan jokiran-
nan kunnostustoimista. Yksisarvilan kaupungissa joki tulvii muutaman vuoden 
välein. Joki kulkee läpi kaupungin aina tiheään asutusta keskustasta harvemmin 
asutulle omakotitaloalueelle ja viljelysmaille. Viimeisestä tulvasta on kolme 
vuotta ja kuntalaiset ovat tehneet valtuustolle aloitteen tehdä jokiuomasta ja 
kaupungin rakenteesta tulvia paremmin kestävä. Paikalle on kutsuttu rakennus-
toimikunnan jäsenten lisäksi aloitteen tehneet kuntalaiset sekä asiantuntijoita. 

Kokouksen tarkoituksena on päättää, siirtyykö kuntalaisten tekemä aloite kun-
nanvaltuuston käsittelyyn. 

Sinulle on annettu rooli, ja tehtävän tarkoituksena on antaa peruskäsitys siitä, 
miten kuntatasolla päätöksenteko toimii, ja miten siihen voi erilaisissa rooleissa 
vaikuttaa.

Taustaa

Tulvariskien hallinta koostuu toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on arvioida 
ja vähentää tulvariskejä, sekä estää tai vähentää tulvien tekemiä vahinkoja.

Tulvariskiä voi vähentää etenkin maankäyttöä suunnittelemalla. Tyypillisiä 
tapoja tähän ovat kaavoittaminen ja rakentamismääräykset. Ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä ovat lisäksi tulvien todennäköisyyksien arviointi, tulvavaara- ja 
riskikartoitukset sekä tulvatietoisuuden lisääminen asukkaiden keskuudessa 
esimerkiksi tulviin varautumisohjeiden avulla.

Tulvasuojelussa suunnitellaan ja rakennetaan pysyviä rakenteita, joiden tar-
koituksena on estää tai vähentää tulvien haittoja. Keinoina käytetään rantojen 
pengerryksiä, jokien ja purojen perkauksia sekä vesistöjen säännöstelyä. Luon-
nonmukaisessa tulvasuojelussa pyritään pitämään vesi valuma-alueella. Tähän 
käytetään muun muassa erillisten tulvauomien muodostamista sekä tekemällä 
pengerrykset mahdollisimman kauas uomasta.

Lähde ja lisätietoa: 

ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallin-
nan_toimenpiteet

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinna
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinna
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Roolihahmot

Vesitekniikan asiantuntija

Tehtävä: 

Olet kokouksessa asiantuntijan roo-
lissa, ja tehtävänäsi on auttaa parhaasi 
mukaan toimikuntaa tekemään tosi-
asioihin perustuva ratkaisu.

Tiedot:

– Tulvariskin vähentämisessä tärkeim-
piä keinoja ovat maankäytön suun-
nittelu, tulvien todennäköisyyksien 
arviointi sekä riskikartoitus.

– Keinoja joen tulvimisen vähentä-
miseen: rantojen pengertäminen, 
erillisten tulvauomien kaivaminen, 
joen perkaus

– Yksisarvilassa ei olla tehty riskikar-
toitusta, joten tämä olisi mielestäsi 
ensisijainen tapa edetä asiassa.

Toimikunnan puheenjohtaja

Tehtävä: 

Jakaa puheenvuoroja ja tarjota mah-
dollisimman tasapuolinen kuulemis-
tilaisuus. 

Tiedot:

– Oma valtuustoryhmäsi kannattaa 
aloitetta, ja ryhmän jäsenenä haluat 
edistää sitä.

– Huolehdit kokouksen kulusta, jonka 
yhteenvedon löydät alta:

1. Kokoukseen on käytettävissä 20 min

2. Esittelet ensin lyhyesti aiheen

3. Kuntalainen avaa lyhyesti, 
miksi tekivät aloitteen

4. Asiantuntija kertoo 
erilaisista mahdollisuuksista

5. Avointa keskustelua, jossa 
kaikki saavat puhua

Kuntalainen

Tehtävä: 

Olette huolissanne jokiuoman ympä-
ristön tulvakestävyydestä. Haluatte 
saada rakennustoimikunnan viemään 
aloitteenne eteenpäin valtuuston 
kokoukseen.

Tiedot:

– Edellisen tulvan jälkeen kolme 
vuotta sitten ei ole tehty mitään 
toimenpiteitä tulvaturvallisuuden 
lisäämiseksi

– Olet lukenut uutisista, että lähikau-
pungissa on rakennettu tulvapenke-
reet, ja haluat ehdottomasti saman-
laiset myös Yksisarvilaan.

Rakennustoimikuntalainen

Tehtävä: 

Estää aloitteen läpimeno

Tiedot:

– Valtuustoryhmäsi näkee aloitteen 
kalliina investointina, josta ei saada 
merkittävää hyötyä

– Edellinen tulva oli kolme vuotta 
sitten, ettekä pidä uutta tulvaa kovin 
todennäköisenä

– Haluatte käyttää rahat mieluummin 
kohteeseen X (keksi itse).
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Kohderyhmä: 

Yläkoulu ja toinen aste

Tavoite: 

Tutustua, miten resilienssi näkyy katastrofin eri vaiheissa 

Tarvittavat välineet:

– Kuvat luonnonkatastrofeista (liitteet) tai näyttelyssä tehtäessä kuvaseinät

– Muistiinpanovälineet

Oppiaineet: 

Yhteiskuntaoppi, maantieto

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

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. 

Toimintavaiheet katastrofissa

Näihin vaiheisiin pääsee hyvin tutustumaan Heurekan Katastrofien keskellä 
-näyttelystäkin tuttujen piirrosten avulla. Seuraavaksi käsitellään näyttelyssä esiin 
nousseita luonnonilmiöitä ja samalla käydään läpi kunkin kohdalla, millaisia 
keinoja on toimia ennen katastrofia, katastrofin aikana sekä katastrofin jälkeen.

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 kuvasta

– Millaisia riskitekijöitä kuvassa on?

– Millaisia häiriötilannetta ehkäiseviä tekijöitä kuvassa on?

– Miten eri tason toimijat voisivat vähentää riskiä?

 • Sinä itse

 • Naapurusto

 • Kaupunki

 • Valtio

Lähde: 

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

Toimintavaiheet katastrofissa

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

Tässä mainittu kootusti muutama Maastopalo-kuvasta löytyvistä resilienssiä lisää-
vistä tekijöistä sekä mahdollisista riskeistä. 

Ennaltaehkäisy

– Paloherkällä alueella oman pihan pitäminen siistinä palavasta materiaalista 
edistää koko alueen turvallisuutta. 

 • Yhteisön puutarhajäte-auto joka kiertää keräämässä haravoidut roskat 

– Maastossa laiduntavat lampaat syövät kasveja, jolloin palava materiaali vähenee. 
Monilla paloherkillä alueilla karja on otettu osaksi palontorjuntasuunnitelmia.

– Hallittu maaston kulottaminen palokauden ulkopuolella vähentää suurten 
maastopalojen vaaraa. 

Varautuminen

– Viranomaiset ja järjestöjen edustajat kertovat asukkaille riskeistä ja  
oikeista toimintatavoista. 

 • Tietoa jaetaan helposti ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi laulun,  
    leikin, teatteriesityksen tai kuunnelman muodossa.
 • Asukkaita koulutetaan palontorjuntaan

– Leirinuotiolla aina vesiämpäri ja lapio

Reagointi

– Helikoptereita käytetään ainakin kolmessa tarkoituksessa: veden toimitus, saar-
roksiin joutuneiden ihmisten pelastaminen, ja ruuan vieminen palojen jälkeen 
erämaahan eläimille. (Huom. kuvassa porkkanalasti)

Toipuminen

– Hyvä suhde ympäröivään luontoon edistää maastopalosta / luonnonkatastrofista 
toipumista.

– Luonnontutkimus, miten on toipunut edellisestä palosta

Riskitekijät

– Yleisesti riskitekijöitä ovat kuivuus, kasvaneet lämpötilat, tuulien suunta ja 
voimakkuus

– Pieni kipinä voi kuivana kautena sytyttää palon. Kuvassa esimerkiksi: 

 • Junan pyöristä kipinä 

 • Leirinuotio

 • Roskien polttaminen

 • Sähkölinjojen vauriot

– Maastopaloissa suuremmasssa riskissä ovat haja-asutusalueilla asuvat ihmiset, 
joiden kodit sijaitsevat lähellä luonnonalueita, tai kaukana muusta asutuksesta. 

Lähteet ja lisätietoa:

headwaterseconomics.org/natural-hazards/land-use-planning-wildfire/
CFPA Europe. (2016). Forest fires: CFPA-E Guideline No 6:2016 N. Haettu osoitteesta:  
cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-natural-hazards-form/ 

http://headwaterseconomics.org/natural-hazards/land-use-planning-wildfire/
https://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-natural-hazards-form/ 
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Tulvat
Tulva tarkoittaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Tämä tyypillisesti johtuu vesistön vedenpinnan noususta, meren pinnan noususta tai hulevesien kertymisestä. 
Maaston muodot, vuotuinen vesitilanne ja alueen maankäyttö vaikuttavat paljon tulvien syntymiseen.
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Vastaukset

Tässä mainittu kootusti muutama Tulva-kuvasta löytyvistä resilienssiä lisäävistä 
tekijöistä sekä mahdollisista riskeistä. 

Ennaltaehkäisy

– Tutkimustietoa hyödynnetään tulvariskien kartoittamisessa ja tulvien 
mallintamisessa.

– Tulvariskialueilla kaavoittamisella pystytään ennaltaehkäisemään suurista 
vesimääristä syntyviä vahinkoja.

 •  Kaupungeissa sadevedelle tehdään tilaa purkamalla pois asvalttia ja   
lisäämällä viheralueita, joihin vesi voi imeytyä. Tulvapuistot ovat  
normaalioloissa viihtyisiä vapaa-ajan alueita. 

 • Asuntojen kaavoittaminen turvallisille alueille pelastaa henkiä. 
    Kuvassa sairaala ja koulu sijoitettu mäen päälle (haavoittuvimmat  
    turvallisimmassa paikassa).

– Rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskit ja uusin tieto. 

Tässä muutama esimerkki kuvasta tulvariskin vähentämisestä: 

 • Talot korotetuilla jaloilla tulvan kestävillä rakenteilla 
    (käytetään etenkin Aasiassa)

 • Kelluvat puutarhat

 • Korotettu kaivo

 • Viherkatot ja vettä läpäisevät pinnat

 • Rannan pengertäminen

 • Vesistön perkaus

Varautuminen

– Koti ja piha kannattaa valokuvata vakuutusta varten, jos tulvan tiedetään 
lähestyvän. 

– Uimataito saattaa pelastaa hengen tulvatilanteessa. Monilla tulva-alttiilla alueilla 
kaikki eivät osaa uida.

– Evakuointiin on oltava valmis siltä varalta, että viranomaiset antavat evakuoin-
tikäskyn. Yhteisissä suunnitelmissa ja harjoituksissa on tärkeää ottaa huomioon 
erityisesti ne, jotka tarvitsevat apua. 

– Talvisin voidaan käyttää dynamiittia ja jäänsahauskonetta jääpatojen murtamiseen. 

Reagointi

– Seuranta ja ihmisten varoittaminen: satelliitit, anturit ja mittarit, tutkimuslaitos 
jossa analysoidaan tieto. Tieto kulkee ihmisille radion / TV:n / mobiililaitteen 
kautta.

– Tulvatilanteessa rakennuksia voi suojata hiekkasäkeillä. Lattiakaivot ja vessan-
pöntöt tukitaan, koska tulva voi tulla sisään viemärin kautta, etenkin maanpin-
nan alla olevista paikoista. 

Toipuminen

– Katastrofi on järkyttävä kokemus, jonka käsittelyyn voi tarvita apua. Sitä voi 
saada esimerkiksi vertaisryhmistä ja kriisityön ammattilaisilta. 

Riskitekijät

– Liian lähelle vesistöä rakennetut talot ovat vaaravyöhykkeellä. Monissa maissa 
vähävaraiset ihmiset joutuvat asumaan vaarallisille alueille, koska heillä ei ole 
varaa asua muualla.
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Maanjäristys
Maanjäristys on peruskallion tärähtelyä. Valtaosa maanjäristyksistä syntyy mannerlaattojen törmäysalueella.
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Vastaukset

Tässä mainittu kootusti muutama Maanjäristys-kuvasta löytyvistä resilienssiä 
lisäävistä tekijöistä sekä mahdollisista riskeistä. 

Ennaltaehkäisy

– Ryhmässä harrastaminen vahvistaa yhteistä resilienssiä. Erilaisiin ryhmiin  
kuuluminen helpottaa toimintaa kriisitilanteessa ja edistää toipumista  
sen jälkeen.

– Rakennusmääräykset laaditaan niin, että alueen tyypilliset luonnonvoimat ja 
niiden aiheuttamat riskit otetaan huomioon. Rakennusmääräysten noudattami-
nen pelastaa henkiä. 

– Sairaalarakennus vahvistettu maanjäristyksen varalta (ulkoiset tukirakenteet) 

– Luontaiset puskurit, esimerkiksi kuvan mangrovepuut, suojaavat tsunameilta 
hidastaen aallon etenemistä.

Varautuminen

– Perhe sopii yhteyshenkilön, jonka luokse kaikki menevät, jos he eksyvät toisis-
taan hätätilanteessa. Perhe laatii hätätilanteen varalta yhteisen toimintasuunni-
telman, joka kerrataan säännöllisesti.  

– Toimintaa hätätilanteessa harjoitellaan kodin lisäksi koulussa ja työpaikoilla.  
Kuvassa näkyy myös rauniokoiria harjoittelemassa ihmisten etsintää.

– Viranomaiset pitävät yllä tarvikevarastoja kriisin varalta. Varastoista saadaan 
nopeasti apua lähialueelle, ja niistä myös lähetetään tarvikkeita sinne, missä 
apua tarvitaan. 

– Rannalla opastekyltti, joka osoittaa minne suuntaan evakuoidaan, jos  
tsunami uhkaa 

Toipuminen

– Vuosijuhla / muistopäivä niille, jotka on menetetty maanjäristyksessä. 

– Sortuneiden rakennusten ja rakenteiden tarkistaminen ja vahvistaminen. Meksi-
kossa metrosilta sortui 4 vuotta maanjäristyksen jälkeen kun sitä ei oltu korjattu. 

– Uudessa-Seelannissa on piirretty viivat katuihin siihen kohtaan, minne tsunami 
viimeksi ulottui. Viivan takana on “turvallinen alue” 

Riskitekijät

– Vuoristoisilla alueilla maanvyörymävaara. Puiden istutus rinteisiin vähentää riskiä

– Haja-asutus aiheuttaa riskin erityksiin jäämisestä, mikäli tiet katkeavat

– Maanjäristyksen jälkeen rakennusten ja muiden rakenteiden, esimerkiksi  
siltojen kunto on tarkistettava. 

– Maanjäristyksen aikana maa saattaa muuttua nestemäisen kaltaiseksi ja 
rakennukset voivat upota maan sisään.

Lähteet ja lisätietoa:

https://www.wremo.nz/about-us/initiatives/blue-lines/ 
https://www.britannica.com/science/soil-liquefaction#ref1118741 
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Myrsky
Myrskyillä tarkoitetaan matalapaineeseen liittyviä laaja-alaisia ja pitkäkestoisia tuulia. Tuuli luokitellaan myrskyksi, jos tuuli puhaltaa 10 minuutin 
ajan keskimäärin vähintään 21 metriä sekunnissa. Rajuilmaksi kutsutaan ukonilmaa, johon salamoinnin lisäksi liittyy voimakkaita tuulenpuuskia.
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Vastaukset

Tässä mainittu kootusti muutama Myrsky-kuvasta löytyvistä resilienssiä lisäävistä 
tekijöistä sekä mahdollisista riskeistä. 

Ennaltaehkäisy

– Luonnonalueiden säilyttäminen ja suojelu parantaa katastrofiresilienssiä. 
Esimerkiksi rannikkoalueella luonnollinen kasvusto muodostaa hidasteen hyö-
kyaalloille sekä toimii luonnollisena veden imeytymisalueena.   

– Kuvassa olevia rakenteita, jotka vähentävät myrskyvahinkoja: 

 • Rantavalli, jossa näkyy edellisen myrskynaiheuttama vedenpinnan  
    nousutaso

 • Korotetut tiet

– Kaupunki ja kunta pitävät yhteiset alueet hyvässä kunnossa ja turvallisina. Yllä-
pitotyötä tehdään jatkuvasti, myös silloin, kun suurta myrskyä ei ole näkyvissä. 

 • Viemärikansien puhtaana pitäminen roskasta on helppo keino parantaa  
    resilienssiä. Esimerkiksi New Orleansissa ihmiset voivat adoptoida    
    oman viemärikaivon, jonka puhtaana pitämisestä he ovat vastuussa.

– Tutkimustieto auttaa ennakoimaan paremmin myrskyjä. Kuvassa lentokone on 
matkalla tekemään mittauksia lentämällä hirmumyrskyn läpi ja tiputtamalla 
sinne mittaavia sondeja.

– Asiantuntijat havainnoivat sääilmiöitä jatkuvasti. Supertietokoneilla lasketaan 
ennusteita myrskyjen käyttäytymiselle. Ilmastonmuutos lisää sääilmiöiden 
arvaamattomuutta. 

Varautuminen

– Kuvassa esiintyviä rakenteita myrskyyn varautumista varten:

 • Myrskysuojat: alueilla, joissa hirmumyrskyt ovat yleisiä, yhteisiä   
    myrskysuojia pidetään yllä erityisesti niitä asukkaita varten, jotka eivät  
    voi lähteä suojaan perheen tai tuttujen luokse turvallisemmalle alueelle. 

 • Hurrikaaniluukut ikkunoissa

 • Kattorakenteiden vahvistaminen

 • ”Hurricane straps” eli talo liinoilla kiinni maassa. Tällä on tarkoitus   
    estää katon lähteminen irti hirmumyrskyn aikana. Tätä menetelmää  
    käytetään jonkin verran Yhdysvalloissa. Tyypillisempää on vahvistaa  
    kattoa ja sen tukirakenteita pelkän väliaikaisen sitomisen sijaan.

– Tiedottaminen ja tiedotusten seuraaminen (otetaan huomioon erityisryhmät)

– Evakuointivalmius sekä kyky

– Esimerkkejä, mitä ihmiset voivat itse tehdä varautuakseen myrskyyn:

 • Kotivara eli kotiin varataan ruokaa, vettä ja tärkeitä tarvikkeita ainakin  
   kolmeksi päiväksi siltä varalta, että myrsky katkaisee yhteydet  
   ulkomaailmaan. 

 • Viedä ulkokalusteita varastoon

 • Amme täyteen vettä, sillä voi huuhdella pöntön ja peseytyä tarvittaessa

Toipuminen

– Kaatuneiden puiden raivaaminen

Riskitekijät

– Sähkölinjat ja niiden lähellä oleva puusto

– Myös puut asuintalojen lähellä voivat mahdollisesti kaatua talon päälle

– Maanviljelijän/Puutarhurin sato on suojaamatta lähellä veden rajaa

– Toimintarajoitteisten henkilöiden evakuointi
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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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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 tarpeisiinsa 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. Ihmisten 
tarpeiden lisäksi arvioitaessa veden riittävyyttä on otettava myös huomioon 
ympäristön vaatimukset; palautuuko riittävästi vettä, jotta luonnollinen veden 
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, mikä 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 maailmanlaa-
juisesti tarkasteltuna. 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

Lähteet: 

https://waterscarcityatlas.org/water-shortage
https://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

Vesivarat

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

– Tutustua maan tarkkailu ohjelman avulla vesialueiden kuivumiseen ja  
aavikoitumiseen eri alueilla.

Tarvikkeet:

– Tietokoneet, joissa ladattuna Google Earth Pro -Maan tarkkailuohjelma

Oppiaineet: 

Maantieto

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, jonka seurauksena järvi alkoi kutistua. Tänä 
päivänä järvestä ei ole paljoakaan jäljellä verrattuna aiempaan kokoonsa. 

Lähde ja lisätietoa: 

yle.fi/uutiset/3-7498333 

Colorado-joen kohtalo on hyvin samankaltainen. Osittain ilmastonmuutoksesta 
johtuen alue kärsii yhä enemmän kuivuudesta, jonka 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
– Tietokone (mikäli tehdään tiedonetsintää)

Oppiaineet: 

Kotitalous, kemia, biologia

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 


30

Ihmiset kohtaavat arjessaan monia häiriötilanteita, jotka vaikuttavat yhteiskunnan 
toimintoihin. Esimerkiksi sähkökatko voi pahimmillaan estää käyttämästä yhteis-
kunnan palveluita tai vähintäänkin häiritä niiden saatavuutta.

Viranomaiset ja järjestöt suosittelevat, että jokainen koti varautuisi tilanteeseen, 
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 https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautumi-
nen-kotona-esite.pdf

Oppiaineet: 

Terveystieto

Vinkkejä opettajalle:

– Käykää Heurekan näyttelyssä 72 h -varautumista käsittelevässä näyttelykohteessa. 
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. 

Tehtävä: 

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

Ohjeistuksesta näet, mitä kaikkea olisi hyvä varata mahdollista häiriötilannetta, 
kuten sähkökatkoa varten. Varautumisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa ainoas-
taan valtavaa määrää tölkkiruokaa, vaan asioita, mitä normaalissa arjessasikin 
käytät. 

Kerää itsellesi oma selviytymispakkaus. Mieti seuraavia asioita tavaroita valitessasi:

– Millaista ruokaa haluat syödä kolmen päivän ajan?

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

– Mitä muuta on hyvä ottaa huomioon?

Varautuminen häiriötilanteessa

Tehtävä

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf
https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf
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Lue oheinen kertomus hurrikaani Marian aiheuttamasta sähkökatkosta.  
Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

– Lue 72tuntia.fi-sivuston sähkökatkoa käsittelevä osio ja vertaa tarinaa siellä 
annettuihin suosituksiin.

– Miten hyvin sinä ja perheesi olette varautuneet sähkökatkoon? Perustele.

Hurrikaani Maria, Puerto Rico 20.9.2017

Hurrikaani Maria pyyhälsi Puerto Ricon yli aikaisin aamulla syyskuussa 2017. 
Sen armoton tuuli- ja saderintama katkaisi sähköt ja kommunikaatioyhteydet 
välittömästi. Puertoricolaiset joutuivat elämään kuukausia ilman sähköä ja 
juoksevaa vettä. Veden lisäksi oli pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Myös taloudelli-
nen toimeentulo oli monilla koetuksella.

”Vietimme päivät kuunnellen uutisia pattereilla toimivasta radiosta. Iltaisin ky-
selimme tietoa tuttavilta, jotka palasivat kotiin. Meillä oli kuitenkin hyvä tuuri 
ja saimme lainattua sähkökaapelin naapurilta” kertoo Angelicque Bautista, joka 
eli 40 päivää ilman sähköä.

Kaikille ei käynyt yhtä hyvin, vaan osa oli kuukausia ilman sähköä. Viisi ja 
puoli kuukautta ilman sähköä ollut Andrea Martinez kertoo: ”Naapurimme 
menettivät kotinsa, ja yksi heistä asui luonamme puoli vuotta. Oli mahdotonta 
löytää juomakelpoista vettä. Jokivettä ei voinut juoda hurrikaanin aiheuttaman 
saastumisen vuoksi. Joskus jonotimme 6–7 tuntia ruokakaupassa vain kuullak-
semme, ettei ruokaa ole enää jäljellä. ”

”Ihmiset pitivät yhtä, vaikka kaikesta oli pulaa. Mekin aloimme auttaa muita, 
kun olimme saaneet oman perheemme tilanteen vakautettua. Hallitusta ja sen 
tarjoamaa apua ei näkynyt missään”, Martinez jatkaa.

Lähde:

refinery29.com/en-us/2018/09/209761/hurricane-maria-anniversary-puerto-rico-women-experience

Sähkökatko

Tehtävä

https://www.refinery29.com/en-us/2018/09/209761/hurricane-maria-anniversary-puerto-rico-women-experi
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Kohderyhmä:

Yläkoulu, toinen aste

Tavoite:

– Tutustua vedenpuhdistuksen ja vedenpuhdistuslaitoksen toimintaperiaatteeseen. 

Tarvikkeet:

– Kuivahiivaa
– Kaakaojauhetta
– Maitojauhetta
– Pesuainetta
– Multaa
– Käsipaperisilppua
– Teesiivilä
– Kalsiumoksidia
– pH-paperia

Oppiaine: 

Kemia

Kokeen on tarkoitus havainnollistaa vedenpuhdistusprosessia eikä siinä puhdistet-
tua vettä kannata juoda. 

Tee näin:

1. Käytä joko ottamaasi vesinäytettä tai valmista oma likavesinäyte seuraavasti: 
sekoita veden joukkoon kuivahiivaa, kaakaojauhetta, maitojauhetta, pesuainetta, 
paperisilppua ja multaa.

2. Aloita vedenpuhdistaminen kaatamalla vesinäyte siivilän läpi keitinlasiin.

3. Lisää siivilöityyn liuokseen 0,5 rkl kalsiumoksidia. Sekoita ja mittaa liuoksen 
pH. Liuoksen pitäisi olla emäksinen. Lisää tarvittaessa kalsiumoksidia. 

4. Lisää 1 rkl alunaa ja sekoita. Mittaa liuoksen pH. Mitä huomaat?

5. Anna liuoksen saostua n. 20 min. Rakenna sillä aikaa hiekkasuodatinjärjestelmä.

6. Leikkaa muovipullo puoliksi hiekkasuodatusta varten. Ota muovipullon kärki-
puolikas ja aseta suodatinpaperi pullon suulle ja kiinnitä se kumilenkillä.

7. Käytä kolmen eri karkeusasteen hiekkaa. Laita ensimmäiseksi hienojakoisinta 
hiekkaa pulloon.

8. Laita seuraavaksi toiseksi karkeinta ja lopuksi päälle kaikkein karkeinta hiekkaa.

9. Testaa hiekkasuodattimen toimivuus kaatamalla suodattimen läpi puhdasta 
vettä. Veden pitäisi säilyä kirkkaana.

10. Suodata jätevesiliuos kaatamalla se keitinlasiin hiekkasuodattimen läpi.
Kotona kannattaa pitää kotivarana riittävää määrää nestettä sekä 
kannellisia astioita, joiden avulla voi häiriötilanteen sattuessa käydä 
hakemassa puhdasta juomavettä vedenjakelupisteeltä.

– Alunaa
– Keitinlaseja
– Lusikoita
– Erikokoista hiekkaa (3 eri raekokoa)
– Muovipullo
– Sakset
– Suodatinpaperia
– Kumilenkki

Vedenpuhdistus

Tehtävä
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Taustaa

Jätevedenpuhdistamoiden vedenkäsittelyprosessit eroavat jonkin verran 
toisistaan, mutta perusperiaatteet ovat kaikissa laitoksissa samat. 

Ensimmäisenä vaiheena on jäteveden esikäsittely, jossa jätevedestä poiste-
taan myöhempiä käsittelyvaiheita haittaavat aineet ja esineet. Nämä ovat 
tyypillisesti mekaanisia puhdistusmenetelmiä.

Pääkäsittelymenetelmänä käytetään joko kemiallista tai biologista puhdis-
tusta tai näiden yhdistelmää rinnakkaissaostusta. Kemiallisessa puhdis-
tuksessa käytetään saostamista esimerkiksi ferrosulfaatilla epäpuhtauksien 
poistoon. Biologisessa puhdistuksessa käytetään mikrobeja, jotka hyödyntä-
vät epäpuhtauksia aineenvaihdunnassaan.

Pääkäsittelyn jälkeen monet puhdistamot vielä jälkikäsittelevät veden esi-
merkiksi suodattamalla sen esimerkiksi hiekkasuodattimen läpi.

Voit tutustua tarkemmin oman alueesi jätevedenpuhdistamon toimintaan 
esimerkiksi vierailemalla niiden verkkosivuilla.

Puhdistamoiden verkkosivuja:

Helsinki: hsy.fi/vesi-ja-viemarit/nain-vesihuolto-toimii 
Turku: turunseudunpuhdistamo.fi 
Seinäjoki: seinajoenenergia.fi/vesi/toiminta 
Kuopio: kuopionvesi.fi/tietoa-vedesta/jatevedenpuhdistus
 

Lähteet ja lisätietoa:

jatevedenpuhdistus.wordpress.com 
julkaisu.hsy.fi/kummikoulun-kansio-ymparistotekoihin-vesi.pdf
vesikoulu.fi/assets/docs/vesikoulu_tietopaketti_jatevedesta.pdf 

https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/nain-vesihuolto-toimii/  
https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/
https://seinajoenenergia.fi/vesi/toiminta/
https://www.kuopionvesi.fi/tietoa-vedesta/jatevedenpuhdistus/
https://jatevedenpuhdistus.wordpress.com/
https://julkaisu.hsy.fi/kummikoulun-kansio-ymparistotekoihin-vesi.pdf 
http://www.vesikoulu.fi/assets/docs/vesikoulu_tietopaketti_jatevedesta.pdf 
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Katastrofien keskellä on tehty yhdessä kriisinkestävyyttä 

tutkivien ja edistävien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lämmin kiitos!

Oivaltamisen iloa!
Heureka


