
Evon Tiedekansallispuisto
Mahdollisuudet luonto- ja tiedekasvatukselle

Luonto, tiede ja ihmiset kohtaavat

-

Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille
-

Tiedettä yhdessä - luonnollisesti

Science together - naturally

(natur)Vetenskap tillsammans -
naturligt

Niko Nappu, Helsingin yliopisto
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Ehdotus Evon Tiedekansallispuistokonseptin toiminnalliseksi ja 
viitekehykseksi



Evo - luonnonlaboratorio

Pitkät aikasarjat – satoja tieteellisiä julkaisuja.



”Evo” Maria Luna Tescari, 2021 



Video: Niko Nappu, Maria Luna Tescari, Pepe Forsberg, Paula Forsberg, John Loehr.



Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista ja tiedepääoman kartuttamista. 

Tiedekasvatuksen suositukset: 1) saavutettavaa, 2) laaja-alaista, 3) mahdollistaa 

osallisuuden, 4) yhteisöllistä ja 5) innostavaa ja palkitsevaa (Tiedonjulkistamisen 

neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2021).

Tieteen luonteen (engl. nature of Science) ja tieteellisen lukutaidon edistäminen 

(engl. scientific literacy) sekä tutuksi tekeminen kaikille tulevat olemaan keskiössä 

Tiedekansallispuiston sisältöjen kehittämisessä.

Saavutettavuus ja esteettömyys tullaan mahdollistamaan sekä fyysisesti 

infrastruktuurin avulla, että hyödyntäen digitaalisuutta.



Jens Regårdh (Aalto), diplomityö.



Tiedekansallispuisto virtuaalisesti

• Tiedekansallispuiston fyysisen infrastruktuurin rinnalla on syytä yhtä 
voimakkaasti kehittää digitaalista puolta. 

• Virtuaalinen Tiedekansallispuisto auttaa havainnollistamaan 
monimutkaisia luonnonilmiöitä, toimii portaalina sisältöihin, on apuna 
kansalaistiedeprojekteissa. 

• Digitaalinen sisältö mahdollistaa Tiedekansallispuiston kokemisen etänä, 
ja on paikan päällä osana mahdollistamassa esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta. 

• Digitaaliset palvelut ja mahdollisesti kehitettävät sovellukset tukeutuvat ja 
tukevat jo olemassa olevia kansallisia tietokantoja ja avoimia aineistoja, 
esimerkiksi, inaturalist.laji.fi, laji.fi, kyppi.fi ja Pinkka, MAPPA, Lyke, LUMA

https://inaturalist.laji.fi/
https://laji.fi/
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/pinkka
https://mappa.fi/fi/etusivu
https://www.luontokoulut.fi/
https://www.luma.fi/


Mahdollisuudet

• Kansallispuiston tiedekeskus koulutusalustana.
• Tiedekansallispuisto virtuaalisesti – jo ennen kansallispuistoa.
• Tiedepolut ja metsälaboratoriot - tiedettä ja luontoa vuorovaikutteisesti 

ja osallistavasti.
• Tieteellinen kerronta ja konseptointi (esim. majavalive, uusien ideoiden 

kokeilut).
• Palvelut tieteen pohjalta (teemapäivät, kampanjat, opettajien koulutus, 

luontokasvatus, tiedekasvatus yms.) ja yleisön tarpeita ajatellen.
• Kansalaistiede.
• Tutkijoiden kohtaaminen.
• Taide – tiede ja taide.



Pienimmille

Tervatonttu

http://www.tervatonttutoivo.fi/#/etusivu


https://inaturalist.laji.fi/home
Lajitieto
Fenologinen tieto
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https://sketchfab.com/3d-models/polypore-on-a-tree-stump-9c88c4d4c0364e849086294b94cef911


Opetusjärvi

Kala(stus)tutkimuksen turvaamisesta, vahvistamisesta ja 

kansalaiskytköksestä ei ole näkynyt keskustelua. Sen 

herättämiseksi ja ratkaisuksi Suomen Vapaa-ajankalastajat ry. 

ehdottaa Opetusjärvet-konseptin luomista osana mahdollisesti 

perustettavaa tiedekansallispuistoa.

Valikoidut alueen järvet voisivat toimia opetusjärviympäristöinä, 

joissa kala(stus)- ja vesistötutkimuksen tekoon osallistetaan myös 

alueen kävijät ja järvien ympäristö toimii myös tieteen teon ja 

tuloksien viestintäpaikkana. 



Tiedepolut

• Majava: biodiversiteetin avainlaji.

• Metsäpalo, metsän sukkessio ja metsien ennallistaminen metsäpalon avulla.

• Käävät: monimuotoisuuden indikaattorit.

• Kestävä kalastus, ”opetusjärvi”.

• Metso ja riistatutkimus.

• Suorestauraatio.

• Taimenpuron ennallistaminen.

• Happamoitunut järvi (Vähä-Valkjärvi).

• Jääkauden jäljet (Syrjänalusen harju +, paahdelajisto).



Tutkijoiden kohtaaminen

• Tutkijat ovat tärkeitä roolimalleja etenkin puistossa vieraileville 
lapsille ja nuorille, jotka voivat avartaa tulevaisuudennäkymiään ja 
uravalintojaan.

• Puistossa pidetään tutkitun tiedon teemapäiviä, jolloin alueen 
tutkijat esittävät omia tutkimuksia .

• Hyödynnetään sekä etänä että virtuaalisesti.
• tiedepolkujen varrella voidaan saada esimerkiksi tutkija kertomaan asiasta 

lisätyn todellisuuden avulla.

• tutkijaverkosto / asiantuntijat vierailijan ulottuvilla koko ajan.



Tampereen yliopiston, 
Prof. Juho Hamari

Pelillinen interkatio:
- luonnossa liikkuminen
- päätöksenteko





Tiedekasvatuksen tutkimus

HY Professori Maiju Aksela:

• Yhteisöllinen kehittämistutkimus.

• Evo luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkimusperustaisesti ja 
yhteisöllisesti kehittää uusia monitieteisiä ratkaisuja, materiaaleja ja 
toimintamalleja Evon tutkimuksen tutuksi tekemiseen kaikille
kehittämistutkimuksen kehyksessä.



Aksela, M. (2019). Towards student-centred solutions and pedagogical innovations in science education through co-

design approach within design-based research. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology 

Education, 7(3), 113–139. https://doi.org/10.31129/LUMAT.7.3.421

https://doi.org/10.31129/LUMAT.7.3.421

