
Opetus-ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasosen viesti opettajille:

Kestävää kehitystä ei voi 
sivuuttaa missään koulussa

LYKE
LUONTO- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TUKIVERKOSTO

2016

LUONTO • YMPÄRISTÖ • KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA • TUKEA KOULUILLE JA VARHAISKASVATUKSELLE



Sisällysluettelo
3 LYKE pähkinänkuoressa 

4  Koulut luontosuhdetta vahvistamassa, 
Sanni Grahn-Laasosen haastattelu

6 Kokkolan luontokoulun esittely

LYKE-LEHTI 2016

KUSTANTAJA
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

TOIMITTAJAT
Aulikki Laine, Niina Mykrä

Taitto: Petri Clusius
Kannen kuvat: Asta Ekman, Harakan luontokeskus, eduskunnan arkisto
Hämeen kirjapaino 2015

ClimateCalc CC-000025/FI
HÄMEEN KIRJAPAINO OY

H
IIL

IN
EU

TRAALI PAINOTUOTE

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

441              209
Painotuote

EM
M

A
 L

U
U

K
K

A
LA

EM
M

A
 L

U
U

K
K

A
LA

ED
U

SK
U

N
N

A
N

 A
R

K
IS

T
O

7 Vesieliökortit –leikkaa, laminoi ja säilytä!

11 Lajintuntemusleikkejä

12 Kestävä elämäntapa on opetussuunnitelman 
punainen lanka. Niina Mykrä

14 LYKE-uutisia

K
O

K
K

O
LA

N
 L

U
O

N
T

O
K

O
U

LU
N

 A
R

K
IS

T
O



LYKE-verkosto
•  on rakentunut luonto- ja 

ympäristökoulujen verkoston 
ympärille.

•  kehittyy koulutustapaamisten, 
sertifi oinnin ja vertaisauditoin-
tien avulla.

•  tukee kasvattajia luonto- ja 
ympäristökasvatuksessa 
sekä kestävän elämäntavan 
kysymyksissä.

LYKE-verkosto tarjoaa

•  luonto- ja ympäristö-
kouluopetusta koulu- ja 
varhaiskasvatusryhmille.

•  täydennyskoulutusta 
kasvattajille luonto- ja 
ympäristökasvatuksesta.

LYKE

Toiminnan laajuus
•  59 LYKE-pistettä ympäri 

Suomea: luonto- ja ympäris-
tökouluja, nuorisokeskuksia, 
luontokeskuksia, leirikoulukes-
kuksia ja muita luonto- ja ympä-
ristökoulutoimintaa tarjoavia 
toimijoita.

•  asiakaskäyntejä vuosittain noin 
190 000, ryhmiä noin 7600, kou-
lutuksia kasvattajille noin 150.

Toiminta tähtää kestävään 
tulevaisuuteen  

•  toiminnallisin ja elämyksellisin 
menetelmin

• asioiden ymmärtämisen kautta

• aidoissa oppimisympäristöissä

•  johdattamalla osallisuuteen ja 
osallistumiseen

•  tieteelliseen tietoon perustuvalla 

opetuksella

LYKE-verkostoa koordinoi 
Suomen luonto- ja ympäristö-
kouluj en liitto.
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Yhteystiedot:

Niina Mykrä
toiminnanjohtaja

niina.mykra@luontokoulut.fi  

p. 044 700 2505

Kuninkaankatu 39
33200 Tampere

pähkinänkuoressa
LYKE-verkoston kaikki toimipisteet tarjoavat opetussuunnitel-
maa tukevaa luonto- ja ympäristökouluopetusta. Verkostolaisilla 
ei ole omia oppilaita. Koululuokat ja varhaiskasvatuksen ryhmät 
osallistuvat oman opettajansa kanssa toimintaan, joka voi kestää 
muutamasta tunnista useaan päivään. 
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Koulut luontosuhdetta 
vahvistamassa
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mielestä luonto- ja ympä-

ristökasvatuksen merkitys korostuu yhä enemmän yhteiskuntamme 

kohdatessa ympäristön kantokyvyn rajat, ja opetussuunnitelma 

ohjaa kestävään kehitykseen ja monipuolisiin oppimisympäristöihin. 

Ministeri vastasi sähköpostitse LYKE-lehden haastattelukysymyksiin.

Mikä on elämänne suurin 
Ahaa-elämys ympäris-
töasioihin liittyen?

Kenties vähän naiivi vastaus: ”...kuten 

norpan, on määrä myös Miikkulaisen, 

olla sukunsa viimeinen.”. Muistan, kun 

jossain vaiheessa tajusin Junnu Vainion 

Vanhoja poikia viiksekkäitä tarinan. Se 

laulu liikuttaa edelleen. Myöhemmin 

toivottomuuden tunne iski ilmaston-

muutoksesta. Meidän pitää poliitik-

koina pystyä tekemään enemmän, tur-

vata maapallo elinkelpoisena tulevillekin 

sukupolville. 

Miten ympäristökasvatusta 
käsiteltiin kouluaikananne? 

Muistan, että teimme koulusta usein 

retkiä läheiselle harjulle. Lisäksi tutus-

tuimme luontoon ja ympäristöön Fors-

san luonnonhistoriallisessa museossa. 

Kotiseudullani Forssassa kaunis luonto 

on ympärillä koko ajan – luontoon ei 

tarvinnut erikseen ”mennä”. 

Haastattelusta koostanut 
Aulikki Laine 
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MAKSUTONTA TÄYDENNYSKOULUTUSTA
VARHAISKASVATTAJILLE

ULOS OPPIMAAN -KOULUTUKSET 2016

Pihalle siitä, siellä on pöllö - päiväkodin piha ja puistot oppimisympäristönä.
JYVÄSKYLÄ 14.1.2016 / HÄMEENLINNA 3.2.2016 / HELSINKI 4.2.2016

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa 
ESPOO 16.2.2016 / OULU 18.2.2016   

- Luonto- ja ympäristökasvatus 
varhaiskasvatuksessa. 
OULU 16.3.2016 / ROVANIEMI 17.3.2016 / KOUVOLA 21.4.2016

- Metsän monipuolinen hyödyntäminen 
oppimisympäristönä. MIKKELI 20.4.2016

 - Vesistöjen ja kosteikkojen monipuolinen 
hyödyntäminen oppimisympäristönä. PORI 26.4.2016

 - Luonto- ja ympäristökasvatusta 
seikkailukasvatuksen keinoin.
VIRRAT 1.-2.4.2016 / VIRRAT 30.9.-1.10.2016

nenn 

aa 

Ollessanne ympäristömi-
nisteri perustitte Ympäristö-
kasvatuksen ja -tietoisuuden 
työryhmän. Mikä asia on 
työryhmän raportissa 
sydäntänne lähinnä?  

Ympäristökasvatus on valtavan tärkeää, 

sillä muuttuvassa maailmassa on kas-

vatettava ympäristötietoisempia suku-

polvia. Se on meidän aikuisten vastuu. 

Raportin ehdotukset jakautuvat karke-

asti hallinnonalojen kehittämiseen sekä 

kestävän kehityksen kasvatuksen paran-

tamiseen. Silti pidän suunnitelmiakin 

tärkeämpänä itse tekemistä. Enemmän 

tekoja, vähemmän pelkkää puhetta.

  

Kuinka raportissa 
esitettyjä toimia edistetään 
konkreettisesti tällä 
hallituskaudella?

Uusi opetussuunnitelma antaa paljon 

mahdollisuuksia. Haaveeni on, että tule-

vaisuudessa ympäristö- ja ilmastokasva-

tus olisivat jokapäiväinen osa koulujen 

arkea oppiainerajat ylittävästi. Esimer-

kiksi ilmastonmuutos on hyvä esimerkki 

teemasta, joka sopii ilmiöpohjaiseen 

oppimiseen.

Tavoitteena on monipuolistaa oppi-

misympäristöjä. Toivon, että yhä useam-

min oppilaat lähtisivät pois pulpeteista 

oppimaan ympäröivään maailmaan. 

Tasan varmasti kasvit oppii paremmin 

luonnossa kuin kirjoista. 

Olette maininneet 
luontokoulut hyvänä mallina 
edistää ympäristökas-
vatusta. Mitä keinoja on 
parantaa niiden asemaa?

Opetussuunnitelman perusteiden 

tavoite yhteistyön lisäämisestä eri toi-

mijoiden kanssa kannustaa luonto- ja 

ympäristökoulujen palvelujen käyttöön. 

Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen 

valtakunnalliseksi luo luonto- ja ympä-

ristökouluille mahdollisuuden toimia 

edelläkävijänä ympäristökasvatuksen 

liikunnallistamisessa.

Kuinka useammat opettajat 
voidaan saada mukaan toimi-
maan kestävän tulevaisuuden 
puolesta?

Hallituksen kärkihankkeissa tehdään 

merkittäviä panostuksia opettajien 

täydennyskoulutukseen. Lisäksi uudis-

tamme koko opettajankoulutuksen. Kes-

tävän kehityksen teema kulkee läpi ope-

tussuunnitelman perusteiden. Lisäksi 

kestävä kehitys on yksi opetussuunni-

telman laaja-alaisista kokonaisuuksista, 

ja tulee näin ollen huomioida jokaisessa 

oppiaineessa, opetusjärjestelyissä sekä 

koko koulun toimintakulttuurissa. 

Kestävää kehitystä ei siis voida sivuut-

taa missään koulussa. Luonto- ja ympä-

ristökasvatuksen merkitys korostuu 

yhä enemmän yhteiskuntamme koh-

datessa ympäristön kantokyvyn rajat. 

On tärkeää, että kestävän kehityksen 

teema jalkautetaan olennaiseksi osaksi 

koulutyötä.

 

Mikä on viestinne Suomen 
opettajille luonto- ja ympäris-
tökasvatukseen liittyen?

On hyvin tärkeää, että jokainen lapsi 

ja nuori saa luontokokemuksia. Koulut 

ovat yksi tärkeimmistä toimijoista luon-

tosuhteen vahvistamisessa. Tarjotaan 

mahdollisuus oppimisen elämyksiin 

luonnossa!
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Kokkolan luontokoulu toimii 

osana Nuorisokeskus Villa Elbaa 

ja sijaitsee Kokkolan Vanhansata-

manlahden rannalla, Rummelön 

lintuvesialueen kupeessa. Luon-

tokoulu on perustettu keväällä 

1992 ja se on yksi Suomen van-

himmista luontokouluista. 

Ta voit teenamme on tarjota posi-

tiivisia elämyksiä luonnossa, 

herättää kiinnostusta luontoa 

kohtaan ja kasvattaa vastuul-

lisuuteen ympäristöä ja muita 

ihmisiä kohtaan.

Järjestämme kummiluokkatoimintaa 

Kokkolan alakoulujen luokille Villa 

Elban lähiympäristössä. Kummiluokilla 

on yksi koulupäivä kuukaudessa syys-

kuusta toukokuuhun. Järjestämme myös 

kiertävää luontokoulutoimintaa Pietar-

saaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn 

alueen ruotsinkielisille kouluille vuo-

desta 2006 lähtien. Muihin palveluihin 

kuuluu leirikoulut ja päiväretket koulu-

luokille ja päiväkotiryhmille sekä leirit 

ympäri vuoden ja koulutusta opetuksen 

ja kasvatuksen parissa työskenteleville.

www.villaelba.fi 

Esittelyssä LYKE-toimipiste 

Kokkolan 
luontokoulu
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Vesieliökortit

leikkaa, 
laminoi ja 

säilytä!
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RUNDMASK

PIKKUMALLUAINEN

BUKSIMMARE

LIMAKOTILO

DAMMSNÄCKA

SUKELTAJA

DYKARE

HOPEASEPPÄ

VIRVELBAGGE
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BITHYNIASNÄCKA 

MITTARIJUOTIKAS

FISKIGEL

NUIJAPÄÄ

GRODYNGEL

JOUHIMATO

TAGELMASK 

HYTTYSEN TOUKKA

MYGGLARVER
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Vesieliökortit osa 2
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Cocktail-kutsut
Jokainen leikkijä saa yhden kortin, jossa 

on kuva opetettavasta eläin- tai kasvila-

jista. Kuvan lajinimestä tulee leikkijän 

sukunimi ja hän lähtee esittäytymään 

toverilleen häntä kätellen ja hänelle 

sanoen: ”Hyvää päivää, minä olen Anna 

Ampiainen! Kuka sinä olet?” Toinen 

vastaa: ”Hyvää päivää, minä olen Matti 

Muurahainen! Hauska tutustua!” Tämän 

jälkeen Matti Muurahainen ja Anna 

Ampiainen vaihtavat kortteja, jolloin 

heistä tulee Matti Ampiainen ja Anna 

Muurahainen ja he lähtevät taas esittäy-

tymään seuraavalle tapaamalleen hen-

kilölle. Leikki loppuu, kun lähes kaikki 

ovat toisilleen esittäytyneet ja palataan 

takaisin alkupiiriin.

KIM-leikki 
 Leikkijät laittavat edellisessä leikissä 

käteensä jääneet lajikortit maahan ja 

pistävät tarkoin mieleen missä mikäkin 

kortti on. Kerrataan yhdessä kaikkien 

lajien nimet. Sitten leikkijät laittavat sil-

mänsä kiinni ja ohjaaja poistaa yhden 

kortin. Leikkijät arvaavat tai tietävät 

mikä kortti puuttuu. Tätä toistetaan 

muutama kerta niin, että lajinimet muis-

tuvat mieleen.

Lajintuntemusleikkejä

Pyydystäkää ötököitä purkkeihin tutki-

muksen ajaksi. Vesiötököitä voi pyytää 

keittiösiivilän avulla. Keittiösiivilällä 

kaapaistaan järven rannasta pohjamutaa 

ja eritellään löytyneet ötökät purkkeihin. 

Tutkimuksessa voi käyttää apuna luup-

peja ja haaveja, jos niitä on olemassa. 

Tutkitaan löydettyjä ötököitä ja jaetaan 

ne ryhmiin. 

Perusjako selkärangattomien ryhmiin 

jalkojen lukumäärän perusteella:

• 6-jalkaiset: hyönteiset

• 8-jalkaiset: hämähäkkieläimet

• yli 8-jalkaiset: tuhatjalkaiset ja siirat

• ei jalkoja: etanat, kotilot, madot. 

Selkärangattomien eläinten 
eli ötököiden tutkimista

Ötökkäbongari
Kaksi oppilasta on tutkijoita, jotka sei-

sovat paikoillaan. Leikissä on 2-4 haavia, 

jotka yrittävät saada muita oppilaita eli 

karkuun ”uivia” ötököitä kiinni. Ötö-

köillä on jokaisella ötökkäkortti. He 

pitävät kortit niin että kuva näkyy, nimi 

ei. Jos haavi saa ötökän kiinni, hän vie 

ötökän tutkijan luokse. Ötökkä näyttää 

kortista kuvan tutkijalle. Jos tutkija osaa 

ötökän nimen, ötökkä ja tutkija vaih-

tavat paikkaa. Jos tutkija ei osaakaan, 

ötökkä sanoo nimen ääneen ja lähtee 

taas ”uimaan”. 

Ennen leikkiä käydään läpi kaikki lei-

kissä mukana olevien ötököiden nimet 

ja leikin jälkeen kerrataan ne. 
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Osaatko kuvata kestävän tulevai-

suuden rakentamista tukevia ja 

uhkaavia tekijöitä? Tunnistatko 

yleisimmät kasvit ja niiden elin-

ympäristöt? Kuudesluokkalaiset 

tulevat osaamaan nämä asiat, 

jos uutta opetussuunnitelmaa on 

uskominen. 

Esiopetuksessa rakennetaan 
luontosuhdetta
Esiopetuksessa ympäristöasioita lähes-

tytään luonnon ja kestävien  arkikäytän-

töjen kautta:

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän 

elämäntavan periaatteita.

Opetuksessa havainnoidaan luon-

toa. Lasten ympäristöherkkyyden ja 

luontosuhteen kehittymistä tuetaan 

tarjoamalla lapsille kokemuksia 

luonnossa liikkumisesta sekä sen 

tutkimisesta.

Arjen kestävät toimintatavat 

on helppo omaksua jo pienenä.  

Opetussuunnitelman mukaan 

esiopetuksen tehtävänä on myös 

vahvistaa lasten luontotuntemusta 

ja pohja kestävälle elämäntavalle luo-

daan esikoulussa. Opetussuunnitelma 

velvoittaa tutustuttamaan lapset myös 

luonnonsuojeluun. 

Niina Mykrä
Perusopetuksen tavoitteena 
on kestävä tulevaisuus
Kestävä elämäntapa, kestävä tulevai-

suus tai kestävä kehitys mainitaan ope-

tussuunnitelmassa yhteensä 140 kertaa. 

Lisäksi puhutaan ympäristönsuojelusta, 

kestävästä kulutuksesta ja luonnonva-

roista. Valtakunnallisissa perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa 

todetaan yksiselitteisesti:

Ihminen on osa luontoa ja täysin 

riippuvainen ekosysteemien elinvoi-

maisuudesta. Tämän ymmärtämi-

nen on keskeistä ihmisenä kasvussa. 

Perusopetuksessa tunnistetaan kes-

tävän kehityksen ja ekososiaalisen 

sivistyksen välttämättömyys, toi-

mitaan sen mukaisesti ja ohjataan 

oppilaita kestävän elämäntavan 

omaksumiseen.

Luonto luokkahuoneena
Lähiluonnosta löytyy on monipuolinen 

oppimisympäristö, josta löytyy elämyk-

sellisiä ja toiminnallisia mahdollisuuksia 

kaikkiin oppiaineisiin tai monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien käsittelyyn. 

Kun luonto tulee tutuksi luokkahuo-

neena, oppilaiden keskittymiskyky ja 

oppiminen on tutkitusti jopa tehok-

kaampaa kuin sisätiloissa.

Yhteistyö onnistumisen 
edellytyksenä 
On olemassa vaara, että opetussuunni-

telma jää kuolleeksi kirjaimeksi. Jatkuva 

muutos saattaa turhauttaa, tai tieto ja 

taito voivat olla hukassa. Kestävän elä-

mäntavan edistäminen vaatii kuitenkin 

Kestävä elämäntapa
on opetussuunnitelman punainen lanka
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ennen kaikkea keke-silmälasit. Kaikista 

asioista löytyy kestävän tulevaisuu-

den kannalta merkittäviä näkökulmia. 

Vastauksia voi etsiä yhdessä lasten ja 

nuorten sekä muiden aikuisten kanssa. 

Tärkeintä on nostaa ekologinen näkö-

kulma  keskusteluun. Ratkaisut löytyvät 

yhdessä.

   

Kirjoittaja tekee Tampereen yliopistossa 

väitöstutkimusta liittyen kestävän elä-

mäntavan kasvatukseen koulussa.

Tueksi kestävän 
elämäntavan opetukseen:
www.mappa.fi   –  Tukimateriaalia kes-

tävän kehityksen kasvatukseen sekä 

ympäristökasvatukseen

www.lyke.fi  – LYKE-verkosto varhais-

kasvatuksen ja koulujen tukena

sykli.etapahtuma.fi   -> ympäristökas-

vatus – Syklin koulutukset opettajille ja 

kasvattajille

www.luontokoulut.fi /kasvattajille/

muistilista – LYKEn ja OAJ:n yhteinen 

ulkona oppimisen muistilista 

www.luontokoulut.fi /ops2016 – Lisää 

uudesta opsista KEKEn kannalta 

Jokaisella oppi-
aineella on oma 
 tehtävänsä  kestävän 
tulevaisuuden 
kannalta 

On tärkeää oppia:

•  pohdiskelemaan, luke-
maan ja keskustelemaan 
(äidinkieli) 

•  kommunikoimaan myös glo-
baalissa maailmassa (vieraat 
kielet)

•  ymmärtämään lukuja 
ymmärtääkseen ilmiöiden 
mittasuhteita ja logiikkaa 
(matematiikka)

•  hahmottamaan systeemistä 
maailmaa (biologia, fysiikka, 
kemia, maantieto)

•  ymmärtämään mistä ympä-
ristön kannalta tuhoisakin 
kulttuuri on saanut alkunsa 
(historia)

•  yhteiskunnan toimintaa 
ja kansalaisvaikuttamista 
(yhteiskuntaoppi)

•  eettistä ajattelua (uskonto ja 
elämänkatsomustieto

•  eri materiaalien ominaisuuk-
sia (käsityöt)

•  kuvin ja ääni vaikuttamista 
(kuvataide ja musiikki)

•  liikkumista luonnossa 
(liikunta) 

•  arjen ympäristötekoja 
(kotitalous)

•  luonnon terveysvaikutuksia 
(terveystieto)
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Vinkki digiopetukseen: 
Digitaalinen mikroskooppi 

Arveluttaako lähteä lasten 

ja nuorten kanssa luontoon? 

OAJ ja LYKE-verkosto tekivät 

yhdessä ulkona oppimisen 

muistilistan. Tarkistamalla, 

että nämä asiat ovat kun-

nossa, voit hyvällä mielellä 

laajentaa luokkahuoneesi 

ympäröivään maailmaan. 

www.luontokoulut.fi /kasvattajille/

muistilista

Ulkona 
oppimisen 
muistilista
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Digitaalisella mikroskoopilla voi kuvata 

selkärangattomia eläimiä, kasveja tai 

vaikkapa lunta. Windows-pohjaisissa 

tietokoneissa ja tableteissa toimii muna-

mikroskooppi. Esimerkiksi: Easi-Scope- 

merkkinen mikroskooppi. Kasveja ja 

hitaasti liikkuvia ötököitä voi kuvata 

myös suomalaisella KeepLoop –mikro-

skoopilla. Sen voi asentaa mihin tahansa 

laitteeseen. 

Monen lapsen voi olla vaikea katsoa 

mikroskoopin okulääreilla. Digitaalisen 

mikroskoopin avulla jokainen näkee 

näytöltä suurennettavan kohteen.
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Mustikan kukka ja sudenkoren-
non toukka digitaalimikroskoopilla 
kuvattuna.

LYKE-uutisia

14



Auditointi käynnissä 
LYKE-toimipisteissä
LYKE-toimipisteistä kaikki on sertifi oitu 

tai sertifi oidaan lähiaikoina. Sertifi oinnin ja 

opetuksen laatua varmistamaan on kehitetty 

sisäinen auditointi. Auditointi on 

pyörähti  käyntiin syksyllä 

2015 ja jatkuu keväällä 

2016. 
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LYKE-verkosto ja 
MAPPA-materiaali-
pankki eivät vielä 
tuttuja

Vuoden 2015 Educassa LYKE järjesti 

kyselyn. Yksi kolmesta vastaajasta oli 

kuullut LYKEstä ja MAPPAsta aiem-

min. LYKE-verkosto esittäytyy jatkos-

sakin tapahtumissa ja tarjoaa tukea 

kasvattajille.  

Ympäristö-
kasvatusma-
teriaali löytyy 
MAPPA:sta
MAPPA on kestävän kehityksen kasva-

tuksen ja ympäristökasvatuksen materi-

aalipankki. MAPPAssa eri toimijoiden 

materiaalit on koottu yhteen kaikkien 

helposti saataville ja hyödynnettäväksi. 

Tällä hetkellä palvelussa on yhteensä  jo 

1000 materiaalia yli 70 eri toimijalta ja 

määrä kasvaa jatkuvasti. Tavoitteena on, 

että tulevaisuudessa MAPPA tulee ole-

maan tärkein ympäristökasvatusmateri-

aalien jakelukanava Suomessa. 

MAPPAsta löytyy muun muassa 

videoita, tehtäviä, pelejä sekä tilattavia 

materiaaleja. Suurin osa materiaaleista 

tähtää toiminnallisuuteen ja kannustaa 

kasvattajia viemään opetusta myös luok-

kahuoneiden ulkopuolelle.

www.mappa.fi  

Ekopaku on pakettiauto, joka sisältää 

kaiken luonto-opetuksessa tarvitta-

van välineistön. Ekopakuun asen-

nettu tekniikka luo mahdollisuuden 

koulun ulkopuoliseen opetukseen 

nykyaikaisesti missä vain. Ekopa-

kusta on olemassa valmis malli ja 

suunnitelmat, joten sen hankkiminen 

on vaivatonta. 

Ekopaku voi olla useamman 

kunnan yhteisomistuksessa, jolloin 

kulut jakaantuvat. Ekopakun käyttö 

ei vaadi erityisosaamista. Pakettiauto 

on suunniteltu ajettavaksi B-ajokort-

tiluokan kortilla. Auton sisältämä 

digitekniikka on yksinkertaista ja sen 

käyttöön on laadittu selkeät ohjeet.  

www.ekopaku.fi 

Ekopaku-malli on valmiina 
kuntien käyttöön
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Tarkemmat tiedot 
toimipisteistä:
www.lyke.fi 
Läs LYKE-bladet på svenska:
www.lyke.fi /lykebladet

Pääkaupunkiseutu

Kehittämiskeskus

Toimintakeskus

Tavoittelee sertifi ointia

Liittymisprosessi
menossa
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