
 

 

 

LUMA-alan uravaihtoehdot ja tulevaisuuden 
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Uraprofiili: luontopohjaisten ratkaisujen tutkija 

Tämä uraprofiili on laadittu NBS Phase 2- ja STE(A)M IT -hankkeissa. NBS-pilotin käynnisti ja rahoitti Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto, ja European Schoolnet valvoo 
haastatteluja ja NBS-uraprofiilien laatimista VO EUROPEn tuella (https://www.vo-group.be/en). Tässä asiakirjassa esitetty työ on saanut rahoitusta myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman 
hankkeesta STE(A)M IT (avustussopimus 612845-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD), jota koordinoi European Schoolnet. Asiakirjan sisällöstä vastaa yksinomaan tekijä, eikä se edusta Euroopan 
unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston näkemyksiä. Ne eivät myöskään ole vastuussa asiakirjaan sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

 

Uraprofiili: luontopohjaisten ratkaisujen tutkija  

Olen ympäristöinsinööri, jolla on tohtorin tutkinto bioteknologiasta, ja työskentelen tutkijana meri- ja 

ympäristötutkimusta tekevässä monitieteisessä CIIMAR-keskuksessa luontopohjaisten ratkaisujen 

(nature-based solutions, NBS) parissa. Olen vierailevana professorina Saint Josephin yliopistossa 

(Macao, Kiina) ja Porton yliopistossa (Portugali). Olen jo pitkään yhdistänyt luontopohjaisiin ratkaisuihin 

liittyviä projekteja erilaisiin konteksteihin. Hiljattain olen ollut mukana projekteissa ”Ecological and 

Integrated Sanitation-ECOSAN”, ”Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao” ja ”COST 

Action CA17133 - Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City.” Olen 

myös osallistunut useisiin kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviin projekteihin. Olen Portugalin 

insinöörien ammattikunnan (pohjoisen alueen) hallituksen jäsen ja Portugalin kansallisen 

viherkattoyhdistyksen varapuheenjohtaja. Toimin aktiivisesti ympäristökasvatuksessa ja tarkastelen 

yhdistysten, yritysten ja kuntien kanssa toimia, jotka liittyvät luontopohjaisiin ratkaisuihin ja 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.   

 

 

Työssäni tutkijana keskityn kehittämään luontopohjaisia ratkaisuja, kuten viherkattoja ja -seiniä tai 

rakennettuja ja kelluvia kosteikkoja. Niiden avulla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia 

kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Luontopohjaisilla ratkaisuilla tavoitellaan resurssien 

tehokasta käyttöä alueiden kestävään kehittämiseen ja työkalujen saamista ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tämä tarkoittaa moniulotteista ”työskentelyä luonnon kanssa” 

ja edellyttää vankkaa LUMA-aineiden osaamista. Hyödynnän useita ohjelmia, joilla voi testata 

liiketoimintamalleja yliopistomaailmassa kehitetyille teknologioille. Minulla on kolme luontopohjaisiin 

ratkaisuihin liittyvää toimintalinjaa: tieteellinen tutkimus, opetus ja vuorovaikutus yhdistysten kanssa. 

Teen yhteistyötä oppilaitosten, kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. LUMA-taustani on antanut 

minulle ne taidot, joita tarvitsen suoriutuakseni erinomaisesti valitsemallani tiellä.  

 

 

Olen aina ollut kiinnostunut aiheista, jotka liittyvät ympäristön ja luonnon dynamiikkaan ja 

vuorovaikutukseen. Halusin tehdä jotain yhteiskuntaa hyödyttävää, jotain, mitä voisin tehdä 

antaumuksella ja ilolla. Isoäitini kertoi minulle ympäristötekniikasta ja mahdollisista uravaihtoehdoista 

yliopiston jälkeen. Myöhemmin löysin tieteellisen tutkimuksen, kun perehdyin luontopohjaisiin 
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ratkaisuihin. Ymmärsin, että edessäni olisi paljon mahdollisuuksia innovoida, hankkia tietoa ja välittää 

sitä muille tekemällä yhteistyötä ja opettamalla.  

 

 

Työpäiväni alkaa yleensä käynnissä olevien kokeilujen ja projektien tilannepäivityksellä työtoverien ja 

opiskelijoiden kanssa. Järjestän paljon näytteiden keräyskampanjoita koealueilla, joissa toteutetaan 

luontopohjaisia ratkaisuja, ja työskentelen laboratoriossa. Luennoin yliopistossa luontopohjaisista 

ratkaisuista ja käyn alakouluissa käsittelemässä aihetta opettajien ja oppilaiden kanssa. Vedän usein 

kursseja kuntien palveluksessa työskenteleville teknikoille ja suurelle yleisölle. Tapaan myös 

kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka osallistuvat käynnissä oleviin projekteihin, seuraan 

tieteellistä kirjallisuutta ja osallistun kansainvälisiin konferensseihin. Olen mukana myös useissa 

yhdistyksissä, joiden toiminta liittyy kestävän kehityksen kasvatukseen ja luontopohjaisten ratkaisujen 

sekä ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimien levittämiseen.  

 

 

Lukion jälkeen en tiennyt, mitä tehdä. Halusin kuitenkin ymmärtää maapallon luonnonjärjestelmää, 

ihmisen toiminnan vaikutuksia ja sitä, millä toimilla vaikutuksia voisi vähentää tai välttää. Tämä johdatti 

minut opiskelemaan ympäristötekniikkaa. Tein Britanniassa harjoittelun, joka liittyi saastuneen 

maaperän puhdistamiseen kasvien avulla. Tämän ansiosta sain yleiskuvan siitä, mitä on ”työskennellä 

luonnon kanssa”. Oivalsin myös kansainvälisten kokemusten potentiaalin sekä yhteistyön ja 

tietojenvaihdon voiman. Myöhemmin suoritin tohtorin tutkinnon bioteknologiassa Portugalin 

katolisessa yliopistossa ja kaksi postdoc-tutkijoille tarkoitettua kurssia luontopohjaisista ratkaisuista, 

joita sovellettiin vesihuoltoon, vedenkäsittelyyn ja veden uudelleenkäyttöön. Yritän pysyä ajan tasalla 

luonnontieteiden ja teknologian kehityksestä verkostoitumalla ja osallistumalla syventäville kursseille ja 

konferensseihin. Tämä on antanut minulle kokonaisvaltaisen käsityksen maapallon 

luonnonjärjestelmästä ja osoittanut, miten voin toimia yhteiskunnan kestävämmän tulevaisuuden 

hyväksi. Olen kulkenut monitieteistä urapolkua, jossa luonnontieteet, teknologia ja matematiikka ovat 

aina olleet läsnä ja nivoutuneet toisiinsa. 

 

 

Ammatilliset avaintaidot 

Analysointitaidot: On tärkeää pysyä ajan tasalla oman tutkimusalueen kehityksestä. 

Analysointivälineiden ja data-analyysin erinomainen hallinta on toivottavaa. Kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taidot ovat myös välttämättömiä.  
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Tekniset ja insinööritaidot: Luontopohjaisten ratkaisujen tutkijalla tulisi olla käytännöllinen 

lähestymistapa haasteisiin, joita hänen pitää päivittäisessä työssään ratkoa.    

Liiketoiminta: Luontopohjaisten ratkaisujen sovelluksista puhuttaessa pystyin liiketoiminnan 

tarinankerronnan avulla laajentamaan ja toistamaan ratkaisuja ja siten välittämään konseptin 

sidosryhmille ja päättäjille. Sain myös useita tunnustuksia luontopohjaisia ratkaisuja hyödyntävistä 

käyttökelpoisista ideoista. 

Kommunikaatio: Menestyksen salaisuus on valmius yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa. Työ- ja 

tutkimustulosteni levittämiseksi olen myös kehittänyt esiintymis- ja kirjoitustaitojani.  

Tietotekniikka: Taito käsitellä dataa tietokonegrafiikan avulla on myös tärkeää, erityisesti kun lisää omia 

tuloksia teknisiin raportteihin, julkaisuihin ja opetusaineistoihin. 

Johtaminen: On tärkeää ylläpitää opiskelijoiden ja tiimin motivaatiota. Tutkimus tulisi myös suunnitella 

hyvin, jotta sille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja käytettävissä olevia resursseja hyödyntää 

optimaalisesti.  

Markkinointi: Nykyään strateginen tieteellinen yleisötyö eri kanavissa (sosiaalinen media, televisio, 

sanomalehdet jne.) ja vakiintuneissa verkostoissa on erittäin tärkeää, jotta saa levitettyä tietoa omista 

tieteellisistä edistysaskelista. Tämä tulisi tehdä osallistavasti, saavutettavasti ja ymmärrettävästi.   

Henkilökohtaiset ja sosiaaliset taidot: 

Motivaatio ja resilienssi:  Luontopohjaisten ratkaisujen alalla toimivan tutkijan on oltava motivoitunut ja 

kestettävä takaiskuja, pystyttävä jatkamaan, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan.  

Uteliaisuus ja luovuus: On tärkeää olla ennakkoluuloton ja luova, jotta voi löytää innovatiivisia ratkaisuja. 

Yhteishenki: Vain tekemällä yhteistyötä ja toimimalla tiiminä, eettisesti, on mahdollista soveltaa ideoita 

käytäntöön ja saada ne toimimaan.  

Itsekuri: Kurinalainen työote ja erinomainen organisointikyky auttaa monitieteisen työskentelyn 

toteuttamisessa.   

Tuotteliaisuus ja vastuu: Tuotteliaisuuteen ja ansiokkaaseen tutkimukseen pääsee sitoutumalla 

työhönsä.  

Aloitekyky: Luontopohjaisten ratkaisujen tutkijana minun on ajateltava proaktiivisesti ja suunniteltava 

ratkaisuja, jotka vastaavat yhteiskunnan haasteita ja tarpeita ja ovat kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisia.  

 

 

Jos on tällaista osaamista kuin minulla, voi työskennellä yliopistossa joko opettajana tai tutkijana; 

konsulttitoimistoissa tarjoamassa ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä 

neuvoja ja palveluja; yksityisellä sektorilla ympäristöbiotekniikan ja ympäristötekniikan asiantuntijana; 

julkisella tai yksityisellä sektorilla vesihuollossa, kiinteiden jätteiden käsittelyssä ja ekosysteemin 

säilyttämis- ja kunnostustehtävissä (niin toteutuksessa kuin operatiivisella ja ylläpitopuolella); kunnissa 
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käsittelemässä ympäristökysymyksiä ja strategisessa suunnittelussa, jossa mietitään strategioita 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.  

 

 

Kun työskentelee luontopohjaisten ratkaisujen parissa, tieteellisen tutkimuksen on oltava monitieteistä, 

koska ”työskentely luonnon kanssa” edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä. Suurena haasteena on 

tällöin erilaisten taustojen, tietojen ja mielipiteiden käsittely, jotta voidaan kehittää jokin ratkaisu ja 

tutkia sitä. Tieteellisessä tutkimuksessa työskentely on haasteellista myös siksi, että kokeiden tuloksista 

ei koskaan ole etukäteen varmuutta, vaikka toisaalta juuri siksi se on niin jännittävää ja kiehtovaa. Voi 

tuntea tekevänsä jotain hyödyllistä ja merkityksellistä. 

 

 

Jos yrität keksiä, mitä tekisit lukion jälkeen ja minkä opintopolun valitsisit, sinun on tutkittava itseäsi ja 

yritettävä selvittää, mitä sinusta on kiva tehdä, mikä tuottaa sinulle iloa ja mihin suhtaudut 

intohimoisesti. Näin voit miettiä, miten voit omalta osaltasi parantaa maailmaa ja jättää siihen oman 

jälkesi. Ole utelias, ennakkoluuloton ja ennen kaikkea juttele taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa. 

Näin saat monenlaisia näkemyksiä eri poluista ja uravaihtoehdoista, mikä auttaa sinua valitsemaan 

omasi. Aina kun koulussasi järjestetään vierailuluentoja tai siellä käy vieraita, hyödynnä niitä 

tilaisuuksina tutustua muihin todellisuuksiin ja saada tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Usko aina 

unelmiisi ja toteuta niitä. 

 

 

Yritä mahdollisuuksien mukaan esitellä oppilaillesi/lapsillesi eri alojen ammattilaisia, jotta heillä on 

mahdollisuus nähdä, mitä kaikkia vaihtoehtoja heillä on. 

Pyri aktiivisesti tunnistamaan heidän potentiaalinsa, tue ja ohjaa heitä koko prosessin läpi ja tuo esiin 

heidän parhaat puolensa. On myös tärkeää kannustaa heitä panostamaan kasvuunsa, koulutukseensa 

ja taitojensa kehittämiseen. Jos heille annetaan mahdollisuus, he oppivat tuntemaan itsensä paremmin 

ja luottavat tekemiinsä valintoihin. 

 

 

Cristina Calheirosin profiili: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

HAASTEET 

NEUVOSI OPPILAILLE 

NEUVOSI OPETTAJILLE JA VANHEMMILLE 

LISÄTIETOA 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
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Yleisöluento luontopohjaisista ratkaisuista kaupunkien vesikysymyksiin: http://ise.usj.edu.mo/events-

calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

COST-hanke, kiertotalouskaupungit ja luontopohjaiset ratkaisut: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – luontopohjaisia ratkaisuja vesihuoltoon ja ekosysteemipalvelujen edistämiseen: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portugalin kansallinen viherkattoyhdistys): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

Käännöksen on laatinut Scientix, joka on rahoitettu Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (Scientix 4 -hanke, tukisopimus nro 101000063) ja jota koordinoi 

European Schoolnet (EUN). Asiakirjan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä. Asiakirja ei edusta 

Euroopan komission mielipidettä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta 

käytöstä. 
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http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
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