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1 Perustiedot  
 

Hankenumero: 5049, diaarinumero 1493/3570-2008 
 
 
Hankkeen toteuttaja: Sulkavan kunta 
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2008 – 31.12.2011 
Lisäaika myönnetty hankkeelle: 1.1.2012-31.8.2012 
 
Hankkeen yhteyshenkilö: Anu Liljeström, anuliljestrom@gmail.com, p.044 5444480 

 

2 Hankkeen taustaa 

 
Kaipolan koululla Sulkavalla oli toteutettu muutamia luontoympäristössä ja sen 
ilmiöihin ja kohteisiin liittyviä oppimisprojekteja, joista oli saatu hyviä kokemuksia. 
Oppilaiden tuottama luonto- ja kulttuuriympäristön kohteista tuottama tieto katsottiin 
arvokkaaksi ja hankkeen kautta alettiin kehittää ympäristöä johon suurempi joukko 
sosiaalisen median idealla pystyisi tuottamaan yhteistä kulttuuri- ja luontotietoa ja 
hyödyntämään sitä paremmin. 

3 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa teknologiaratkaisu ja palvelu luonto-, asuin-, tai 
perinneympäristön kohteiden informaation tuottamiseen sekä luoda teknologiaa 
soveltavan paikkatietoa tuottavan yhteisön toiminnan malli. Lisäsi hankkeen 
tavoitteena oli kehittää paikkatiedosta rakennettavien oppimisaihioiden yhteisöllistä 
tuottamista. Kehitettävän teknologian tavoitteena oli muodostua paikkatietoosasta, 
wikialustasta sekä mobiilisovelluksesta. 
 
Hankkeen tavoitteena oli saada arvokkaita luonto- ja kulttuuriympäristöön liittyviä 
tietämystä näkyväksi ja kaikkien ulottuville. Alueista ja kohteista olevaa hiljaista tietoa 
oli tarkoitus saada tallennettua niin paikallisten asukkaiden mutta myös 
asiantuntijoiden avustuksella.  
 

4 Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen ja arviointi 

4.1 Teknologiaympäristö 

 
Hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin www.rajupusuwiki.fi ympäristö, joka on  
vapaasti muokattava tietopankki Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnan 
kulttuuri- ja luontoympäristön kohteista. Kuka tahansa pääsee paikkatiedon tuottajaksi 
kirjautumalla wikiin.  
 
Teknologian määrittely vei yllättävän paljon hankeaikaa, tämä viivästytti myös 
hankkeen täysipainoista aloitusta paikkatietoa tuottavien yhteisöjen kanssa. 
Paikkatiedon tuottamisen pilotointia tehtiin teknologiaympäristön kehittämisen kanssa 
rinnakkain. Teknologiapalvelun rakentamisen kilpailuttaminen saatiin päätökseen 
vasta vuoden 2010 vaihteessa, jonka jälkeen päästiin varsinaista palvelua 

mailto:anuliljestrom@gmail.com
http://www.rajupusuwiki.fi/
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rakentamaan. Palvelu rakennettiin vuoden 2010 aikana ja julkaistiin maaliskuussa 
2011.  
 

 
 
Osa RajupusuWikin etusivusta 

 
Wikin lisäksi kohteiden löytämisessä avuksi rakennettiin selaimessa toimiva 
paikkatietoympäristö www.rajupusuwiki.fi/map. Siellä voi hakea ja tutustua 
ympäristöön lisättyihin kohteisiin ja niihin linkitettyihin tietoihin kartan välityksellä. 
Kohteesta on linkki wikisivulle ja video- ja äänitiedostoihin (mikäli kohteesta sellainen 
on olemassa.) Kartta zoomautuu alueen yleiskartasta yksityiskohtaiseen 
maastokarttaan ja Sulkavan taajaman alueella myös taajamakarttaan. 
Paikkatietoympäristö toimii sekä verkkoselaimessa (vaatii Java-sovelluksen) sekä 
mobiilipuhelimessa (Symbian ja Android). Verkkoselaimessa paikkatietoympäristö  
toimii Rantasalmen, Joroisten, Juvan ja Sulkavan alueella, mobiilissa näkyy koko 
Suomi, joskin kohteet ovat vain hankkeen toteutusalueella. Paikkatieto lisätään 
wikisivun tuottamisen yhteydessä ja sille tuotetaan oma lyhyt indeksitieto sekä 
luokitellaan se wikissä sekä paikkatietoympäristössä. 
 
Koska teknologia määriteltiin vasta hankkeen alettua, vuoden 2009 aikana, se 
toteutettiin hieman eri tavalla kuin alkuperäinen suunnitelma oli. Ympäristöstä tuli 
laaja, yksi kokonaisuus ja yhteinen kaikkien neljän kunnan alueelle. Ei ollut järkevää 
tuottaa pienelle alueelle paikkatietoympäristöä, kun samalla se oli mahdollista koko 
alueelle. Alkuperäinen tavoite Vilkaharjun luontopolun ympäristön sisältöjen 
tekemisestä toteutui, mutta paljon laajemmin. Lisäksi Asta-myrsky syksyllä 2010 
muokkasi Vilkaharjun luontopolun alueen lähes käyttökelvottomaan kuntoon, joten 
hankkeen kannalta oli hyvä, että tuotetut sisällöt eivät ole pelkästään Vilkaharjun 
alueelta. Paikkatietoympäristön laajuus mahdollisti myös naapurikuntien osalta 
toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti ”polun alkuja” jokaisen kunnan ja tuottajan 
itse kokemaansa kohteeseen ja alueille.  

http://www.rajupusuwiki.fi/map
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Selaimessa toimiva paikkatietoympäristö 

 
 
Hankkeen aikana ympäristöön tuotettiin 259 kohdetta. Kohteiden sisältö vaihtelee. Se 
voi olla tekstiä ja kuvia, videoita sekä niiden yhdistelmiä ja mahdollisuus 
äänitiedostoille on myös olemassa. Hakusanojen sekä valmiiden hakuluokkien 
mukaan paikkatietoa voi hakea joko wikiympäristön tai paikkatietoympäristön kautta. 
 
Hankkeen aikana selvitettiin eri medioiden sopivuutta paikkatiedoksi useiden eri 
pilotointiryhmien kanssa. Mobiilipuhelimella käytettäväksi videomuotoinen paikkatieto 
vaikutti parhaiten toimivalta, joskin sen ongelmana luonnossa liikkuessa voi olla 
huonot dataverkkoyhteydet. Myös yhdistelmät eri medioista olivat mielenkiintoisa. 
Tietosanakirjamainen, pelkästään faktatietoja luetteleva ja pääosin tekstityyppinen 
sisältö ei tämän tyyppisessä ympäristössä toimi välttämättä parhaiten. Omat 
kokemukset, erityisesti tiedontuottamisen prosessin kuvaukset rikastivat kohteiden 
sisältöä. 
 
Ympäristössä on yli 40 videomuotoista paikkatietoa, jotka on upotettu wikiin youtuben 
kautta. Hankkeen Youtube -kanava on nimeltään Vilkaharju, johon on koottu 
Rajupusuwikin videoita Kanava sai nimensä ensimmäisistä paikkatiedoista, jotka 
tehtiin Vilkaharjun luontopolun ympäristöön. Kuva 2 esittää muutamia esimerkkejä 
videoista.  
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Vilkaharju Youtube-kanavan videoita 

 
Paikkatietoympäristön voi ladata myös mobiilipuhelimeen. Aluksi sovellus kehitettiin 
Nokian Symbian puhelimiin, joka oli selkeästi yleisin käyttöjärjestelmä vuonna 2008- 
2010, jolloin tätä ympäristöä kehitettiin. Hankkeen aikana kuitenkin tuli yllätyksenä, 
että Nokia ei enää kehitä Symbian-käyttöjärjestelmää ja se tulee poistumaan 
vähitellen. muutaman vuoden sisällä. Hankkeen lopussa kehitettiin mobiiliversio myös 
Android käyttöjärjestelmän puhelimiin, jota tuetaan jatkossa. Mobiiliversiot on 
ladattavissa www.rajupusuwiki.fi ympäristöstä sekä niistä on tehty QR-koodeja, josta 
lataustiedoston voi skannata omaan puhelimeen. 
 
Ympäristöä laajennettiin rakentamalla Sulkavan suursoutujen yhteyteen veneiden 
GPS-seuranta. RajupusuWiki ympäristöä hyödynnettiin tässä ja pyrittiin rakentamaan 
seuranta saman paikkatietoympäristön yhteyteen. Kehittämishankkeen aikana selvisi 
kuitenkin että palvelua ei kannata rakentaa kiinteästi samaan paikkatietoympäristöön 
vaan se toteutettiin yhteistyössä GPS-seuranta Pekka Variksen kanssa. GPS-
seurannasta löytyy lisätietoa wikisivustolta. Souduissa seurattiin kesällä 2011 ja 2012 
veneitä ja jatkossa ympäristö on edelleen käytössä. 
 

 
Veneiden GPS-seuranta Sulkavan Suursoutujen yhteydessä kesällä 2011 ja 2012 sai suuuren suosion 

http://www.rajupusuwiki.fi/
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Soutujen GPS-seurannan yhteydessä RajupusuWikiä esiteltiin sadoille henkilöille 
soutuseurannan lomassa. Soutajat pystyivät lataamaan myös RajupusuWikin omaan 
mobiililaitteeseen, sitä mainostettiin sekä soutulehdessä että seurannan yhteydessä. 
Soutajat, kuten myös muut luonnossa liikkuvat, pystyivät siis paikantamaan itsensä 
kartalla ja seuraamaan omaa kulkuaan sekä tutustumaan alueesta tuotettuun 
paikkatietoon. 

 

4.2. Paikkatiedon tuottaminen pilottiryhmissä 

  
 Hankesuunnitelman mukaisesti paikkatiedon ja siitä jalostettujen oppimisaihioiden 

tuottamista pilotointiin eri koululais- ja opiskelijaryhmien kanssa hyödyntäen eri alojen 
asiantuntijoita tuottamisprosesseissa. Paikkatiedon tuottaminen aloitettiin jo ennen 
kuin olimme saaneet varsinaisen teknologiaympäristön kehitettyä.  

 
 Ensimmäiset paikkatiedot tuotettiin joulukuussa 2008 heti hankkeen alkuvaiheessa 

Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajaopiskelijoiden kurssilla. 70 
opettajaopiskelijaa vierailivat Vilkaharjulla ja valitsivat itse mielenkiintoisen kohteen, 
josta tuottivat pienryhmissä oppimisaihioita eli paikkatietoa. Opiskelijat tuottivat 
yhteensä 21 kohdeinformaatiota. Videomuotoiset paikkatiedot nousivat kaikkein 
kiinnostavimmiksi. Opettajaopiskelijoiden projekti oli todellista pilotointia, teknologiaa ei 
ollut olemassa, vain sen hahmotelma. Vaikka kaikkia opiskelijoiden tuottamia sisältöjä 
ei ole liitetty RajupusuWikikiin, pystyttiin opiskelijoiden töiden kautta hahmottamaan 
mahdollisia tulevia kokonaisuuksia ja niiden vaatimuksia. 

 
 Keväällä 2009 Kaipolan koulu oppilaat tuottivat paikkatietoa oman koulun 

lähiympäristöstä Talvikalastukseen liittyvässä oppimisprojektissaan (kts alla oleva 
kuva). Oppilaat tuottivat yhteensä 7 videomuotoista paikkatietoa, jotka ovat 
videomuotoisia tutkimusraportteja heidän omista tutkimuksista liittyen 
talvikalastukseen. Asiantuntijayhteistyö oli tärkeässä roolissa tässä projektissa. 
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Sulkavan lukion kuvataideryhmä tuotti keväällä 2010 draamallisen jännitystarinan ja 
elokuvan Linnavuoren murhamysteeri, joka on liitetty Linnavuoren muun paikkatiedon 
yhteyteen. 
 
Teknologiaympäristöä pystyttiin ensimmäisen kerran pilotoimaan syksyn 2010 
projekteissa. Lohilahden koulu tuotti paikkatietoa Lohikosken myllyn ympäristöstä 
(myllyn historia, myllyn luontoympäristö, myllyn toiminta ja tekniikka), Kaipolan koulun 
oppilaat Kuhakosken ympäristöstä (eläimet, silta, myllyn historia), Sulkavan yläkoulun 
7-luokka tutkimusalus Muikulla Saimaalla oikeita Saimaaseen liittyviä tutkimuksia 
tehden ja niitä raportoiden wikissä, Sulkavan yläkoulun 8-luokka 
perinneruokaprojektissa laajat sivut perinneruuan valmistamiseen liittyen sekä 9-
luokka geologiaan liittyvässä projektissaan valitsimistaan kohteista ympäri Sulkavaa 
paikkatietoa.  Näissä projekteissa oppilailla on ollut hankkeessa hankittua 
mobiiliteknologiaa käytössä. 
 

  
 
Muikkulaivalla tuotettiin yhdessä tutkijoiden kanssa tietoa Saimaasta RajupusuWikiin ja testattiin 
mobiililaitteita 
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Keväällä 2011 Kaipolan koulun pettuleipäprojektissa oppilaat tuottivat 5 
videomuotoista oppimisaihiota pettujauhojen ja leivän tekemisestä, sen historiasta 
faktatietoa sekä draamallisen näytelmän, sekä videon pettuleivän terveysvaikutuksiin 
liittyen. Tässä vaiheessa toimintamalli koululaisten ja asiantuntijoiden yhteistyössä 
voidaan katsoa olleen valmis. Projektista ja sen kulusta on raportoitu wikissä.  
 
Oppilaiden toteuttamien projektien lähtökohtana on ollut avoin oppimistehtävä ja  
yleensä yhteinen tutkittava ilmiö. Siitä yhdessä muodostettiin kiinnostavia kysymyksiä, 
jotka lajiteltiin eri näkökulmien alle. Pettuleipäprojektissa näkökulmiksi tulivat tekniikka 
(jauhojen ja leivän valmistaminen), luonto ja terveys, sekä historia. Oppilaat keräsivät 
valtavasti omaa materiaalia (valokuvia, tekstejä ja videoita) projektin aikana ja työstivät 
niistä yhteensä 5 videota. Tavoitteena oppilailla oli tuottaa jotain sellaista josta joku 
toinen voisi oppia. Kokonaisuudessaan videot ovat erittäin kattava ja kiinnostava 
paketti pettuleivästä. 
 
Hankkeessa tuotettiin kohteita ja niiden sisältöjä ympäristöön myös mm. yhdessä 
kyläyhteisöjen kanssa, muutamien aktiivisten vanhempien henkilöiden (mm. 
laivalaiturit ja tervahöyryhistoriaa), paikallishistorian kansalaisopiston kurssilla ja 
muissa hankkeen esittelytilaisuuksissa. 
 
Lukiolaisten yritys Lumo oy osallistui hankkeen sisällön tuottamiseen kesällä 2011, 
jolloin asiantuntijan avustuksella tuotettiin aihioita opastauluista, joissa esitellään 
hankkeen kohteita. Lisäksi lukiolaiset tuottivat sisältöjä wikiin ja tallensivat mm. 
vanhoja valokuvia skannaten ne digitaaliseen muotoon. Lukiolaisten tekemiä 
opastaulupohjia ei lopulta ole tulostettu ja tuotettu opastauluiksi hankkeessa, mutta 
niiden aihiot ovat jatkotyöstettävissä. Tältä osin hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet, 
joskin myös taloudellisesti siinä on säästetty. 
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Kuviossa koottu yhteen kehitetty teknologia, muodostunut tuottajayhteisö, lataukset sekä kohteiden 
pääluokat 

 
 
 

4.2 Teknologiapalvelujen käyttömäärät 

 
Ympäristö julkaistiin maaliskuussa 2010. Pilotointivaiheessa ja sen jälkeen, ympäristöä 
on esitelty eri matkailutoimijoille, yrityksille, kylätoimijoille, kiinnostuneille yksityisille ja 
yhteisöille sekä opettajille. Esittelytilaisuuksiin on osallistunut noin 1500 henkilöä. 
Nimilistat osallistujista ovat maksatushakemuksen yhteydessä ja osa 
esittelytilaisuuksista on ollut seminaarityyppisiä esittelyjä, joista ei ole pystytty 
keräämään osallistujalistoja. Hankkeessa opastettiin myös teknologian käyttämistä eri 
koulun ulkopuolisille tuottajaryhmille (mm. JJR-kirjastot, Juvan ja Sulkavan kunnan 
matkailu, Vihavaisen suku, Sulkavan paikallishistoria kurssi, useat kyläyhteisöt) 
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Korsisuon ukko – esimerkki hienosta luontokohteesta,  
joka wikin avulla on tullut laajemman yleisön tietoisuuteen 

 
 

 
 
Wikin kävijämääristä statistiikkaa vuoden 2012 aikana 

 

Paikkatiedon tuottajia ympäristöön 
on rekisteröitynyt 159 
käyttäjätunnusta, jossa tulee 
huomioida että useilla oppilasryhmillä 
on ollut yhteiset käyttäjätunnukset ja 
osa ennen ympäristön valmistumista 
tuotetusta paikkatiedoista on liitetty 
ympäristöön projektivastaavan 
toimesta. Paikkatiedon tuottajia on 
ollut eri projekteissa vähintään 300 
henkilöä. Kouluprojekteja 
pilotointivaiheen jälkeen toteutettiin 
ainakin Sulkavan Lukion 
paikallishistorian kurssilla sekä 
Tuusmäen koulun Rautaprojektissa.  
 
RajupusuWiki-palvelussa on vierailtu 
vuoden 2012 loppuun mennessä yli 
290 000 kertaa. Etusivu on suosituin 
yli 35 000 latauksella. Eri sivuja on 
ladattu tuhansia kertoja. Googen 
hakupalvelu löytää erittäin hyvin 
palvelussa olevat sivut. Alla olevasta 
kuviosta voi nähdä statistiikkaa 
viimeisen vuoden aikana 
tapahtuneesta liikenteestä  
www.rajupusuwiki palvelimella.  
 
 

http://www.rajupusuwiki/
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RajupusuWikiin liittyvä Youtube kanavalla (Vilkaharju) olevia videoita on ladattu 
yhteensä lähes 50 000 kertaa. Yksittäisten videoiden latausmäärät vaihtelevat 
muutamasta kymmenestä jopa yli 10 000 kertaan. Pääosin videoiden lataukset ovat 
Suomesta (lähes 40 000 kertaa), mutta myös kansainvälisesti videot ovat 
kiinnostaneet. Yksi koululaisten hankkeessa tuotettu video on käännetty englanniksi ja 
sitä on esitelty hankkeen ulkopuolella toteutetuissa projekteissa kansainvälisesti mm. 
Italiassa ja USA:ssa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikasta on videoita ladattu yli 1000 
kertaa. 

 

 

5 Hankkeesta tiedottaminen 

 
Pääasiallinen tiedotuskanava on ollut verkkosivusto www.rajupusuwiki.fi . Sen 
osoitetta on tiedotettu ja jaettu eri yhteyksissä. Ympäristöä ja hankkeen toimintaa on 
esitelty erilaisissa tapahtumissa (mm. messut, konferenssit, kylätapahtumat, soudut). 
Lisäksi on pyydettäessä käyty esittelemässä hanketta useille kiinnostuneille.  

 
Hankkeesta tiedotettiin Sulkava-lehdessä, jossa ilmoitettiin maksullisilla ilmoituksilla 
useista hankkeen tapahtumista. Sulkava-lehti uutisoi myös useita kertoja erityisesti 
oppilasryhmien projekteista, joissa tuotettiin paikkatietoa (mm. Muikku-laivalla, 
perinneruokaprojekti, geologin vierailu) Myös Itä-Savo -lehti uutisoi hankkeesta mm. 
Pettuleipä-projektin ja geologin vierailun yhteydessä. Myös hankkeesta uutisoitiin 
paikallislehdessä useita kertoja.  

 
Maksullisia ilmoituksia paikallislehden lisäksi on ostettu Sulkavan Lukion Lumon 
kalenteriin ja soutujen ohjelmalehtiseen. 
 
Keväällä 2010 Itä-Suomen alueuutiset teki uutispätkän hankkeesta ja julkaisi tuotettuja 
sisältöjen linkkejä uutisen yhteydessä Ylen sivulla. 
 
Sulkavan kunnan sivuille on RajupusuWiki ympäristön kohteita ja Rajupusu Leader 
ry:n sivuilla on linkki wikiin. 

http://www.rajupusuwiki.fi/
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6 Hankkeen jälkeen 

 
RajupusuWiki ympäristö on sosiaalisen median idealla täydentyvä tietopankki alueen 
luonto- ja kulttuurikohteista. Sosiaalisen median idealla toimivat palvelut joko jatkavat 
kasvuaan tai kuihtuvat vähitellen riippuen lataajien ja tuottajien määrästä.  
 
Latausmäärien osalta RajupusuWikille voi ennustaa loistavaa tulevaisuutta. Ympäristö 
on löydetty hankkeen aikana jo lähes 300 000 kertaa. Silti epäilys on, että ympäristön 
tunnettavuus ei ole kovinkaan suuri alueen asukkaiden osalta.  Ympäristöllä on 
mahdollisuus toimia ja laajentua alueen jokaiseen kuntaa ja toimia luonto- ja 
kulttuuriympärisöstä kiinnostuneiden tukena. Sitä voisi vahvemmin linkittää kuntien 
kotisivuille sekä hyödyntää matkailussa.  
 
Sisältöjen tuottaminen sosiaalisen median idealla wikityyppiseen ympäristöön vaatii 
tuottajalta aktiivisuutta. Jos tuottamista ei henkilökohtaisesti ohjeisteta tai organisoida 
yhteisöllisesti esim. kouluissa, kyläyhteisöissä, paikallishistoriapiireissä tms. sisällön 
tuottaminen on työlästä aloittaa. Mahdollisuudet kansalaisopiston, kyläyhteisöjen tms 
kautta on olemassa. Mahdollisuudet kuntien organisoimana (esim. kesätyöntekijät) 
sisältöjen tuottaminen olisi tuottoisampaa tai jatkohankkeen kautta esim reitistöjen ja 
reittien taukopaikkojen sekä niiden läheisyydessä olevien luonto- ja kulttuurikohteiden 
tuottaminen ympäristöön olisi mahdollista. Nyt reittityyppisiä kohteita ympäristössä on 
vain Sulkavan Suursoutujen reitti ja Alanteentien kävelyreitti. 
 
Ympäristön ylläpito ja valvonta hoituu projektivastaavan talkootyönä. Projektivastaava 
lupaa esitellä pyydettäessä ympäristöä kiinnostuneille ja mahdollisuuksien mukaan 
opastaa uusia halukkaita sisällöntuottajia. Ympäristöä on mm. koulujen mahdollisuus 
edelleen käyttää sekä tuottaa uusia sisältöjä ympäristöön. Mikäli projektivastaava 
palaa Sulkavan kunnan palkkalistoille, tällöin ainakin tullaan ympäristöä 
hyödyntämään koululaisryhmien kanssa. 
 
Sulkavan kunta vastaa paikkatietoympäristön ylläpitämisestä hankkeen jälkeen viiden 
vuoden ajan (hankintasopimuksessa määritelty vuosihinta) ja palvelintilaan liittyvien 
kustannuksista. Ympäristö toimii seuraavan viiden vuoden ajan hankkeen aikana 
kehitetyssä formaatissa ja tämän ajan teknologiassa. Teknologian rakentaja ja 
kehittäjä on paikallinen yritys, joten tarvittavat ylläpitotoimet voidaan joustavasti 
toteuttaa. Mobiilipuolella tuetaan Android-käyttöjärjestelmän ympäristöä. Symbianissa 
ympäristö toimii niin pitkään kun mobiililaitteistot tukevat käyttöjärjestelmää. 
Teknologian kehittämisessä ja kehityksessä viisi vuotta on pitkä aika, joten täysin 
varmuutta ei ole seuraavan viiden vuoden aikaisesta kehityssuunnasta ja kuinka hyvin 
tulevissa käyttöjärjestelmissä ja laitteistoissa hankkeessa kehitetyt ympäristöt toimivat.  
 
Hanke jää elämään myös siihen liittyvän kasvatustieteellisen tutkimuksen kautta. 
Hankkeen ulkopuolella on tehty ja tehdään edelleen tutkimusta, on esitelty ja julkaistu 
kanallisesti ja kansainvälisesti tutkimusraportteja hankkeessa koululaisryhmien 
tuottamista sisällöistä. Valmisteilla oleva väitöskirjassa aineistona on osa hankkeessa 
tuotetuista sisällöistä. Hankkeen toiminnassa ei kuitenkaan ole tuettu tutkimusta. 
 
Hankkeessa on tuotettu ja tallennettu valtava määrä tietoa ja valokuvia, joita 
läheskään kaikkia ei ole voitu ja ennätetty siirtää wikiympäristöön. Nämä kaikki on 
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tallennettu hankkeen siirtolevylle, josta ne ovat käytettävissä. Materiaali on saatavissa 
projektivastaavalta. 
 
Hankkeessa hankittu teknologia ja laitteistot hyödynnetään seuraavasti: 
 

Mobiilipuhelimet: 
- projektivastaavalla hankkeen esittelypuhelimina ei koskeutusnäyttöinen 

puhelin E 71 Navi sekä Nokian E7. Projektivastaava käyttää omaa 
puhelinkorttia tai langattomia yhteyksiä ympäristön esittelyssä 

- C6 puhelimet säilytetään Sulkavan yhtenäiskoululla (kirkonkylällä ja 
tarvittaessa Lohilahdella) ja ovat käytettävissä oppimisprojekteissa, 
lähinnä langattoman verkon avulla. Mikäli jostakin saadaan kunnan 
ulkopuolista rahoitusta puhelinkortteihin ja niitä tarvitaan 
maastokäytössä, ne ovat toimintavalmiita. 

- C6 puhelimia voidaan tarvittaessa lainata RajupusuWiki-hankkeen 
jatkotoimintaan siten että käyttäjä vastaa puhelinkustannuksista. 

 
Muut kalusteet: 

- E7 puhelimen lisävarusteena hankitut HDMI kaapelit projektivastaavalla 
hankkeen ympäristön esittelyä varten 

- Siirtolevy ja muistitikku projektivastaavalla, hankkeen materiaaleja 
varmuustallennettu sekä ylijääneitä materiaaleja (mm. valokuvia, 
opastaulupohjat, videot, opettajaopiskelijoiden tuottamat materiaalit, 
joita ei julkaistu) säilytyksessä levyllä ja muistitikulla. Mahdollinen 
materiaalin jatkotyöstö mahdollista. 

- Toimistotarvikkeet (nitoja, reitittäjä) projektivastaavaalla 
 

7 Ongelmakohtia hankkeen aikana 

 
Hankkeen käynnistyminen viivästyi vuodella, koska alkuperäisistä suunnitelmista 
poiketen teknologian rakentaminen piti kilpailuttaa. Kilpailuttaminen vaati tarkan 
teknologian määrittelyn etukäteen ja se vei paljon hankkeen aikaa ja projektivastaavan 
työpanosta vuoden 2009 aikana. Teknologian rakentaminen viivästyi tästä syystä ja 
osa paikkatiedon ja oppimisaihioiden rakentamisen pilotoinnista tehtiin ilman olemassa 
olevaa teknologiaa. Hankkeelle haettiin ja saatiin lisäaikaa, mutta lisäaika ei sinänsä 
ratkaissut syntynyttä ongelmaa, koska työ- ja erityisesti aikaresurssia ei enää 
hankkeella ollut käytettävissä niin paljoa. 
 
Projektivastaavan työpanos hankkeen aikana oli suunniteltu olevan osa-aikaista, se 
painottui vuosille 2009 ja 2010. Vuoden 2011 ja 2012 puolella osa-aikaisuus 
projektivastaavan ollessa luokanopettajana ja varsinkin syksystä 2011 
projektivastaavan siirryttyä tutkijaksi yliopistolle oli hankalaa. Työskentelyaikaa ei 
tahtonut jäädä hanketöihin. Osa-aikainen työskentely ei välttämättä ole riittävää 
näinkin laajassa hankkeessa, mutta toisaalta taloudelliset resurssit eivät anna 
kokoaikaiseen työskentelyyn mahdollisuutta. 

 
Teknologian kehittäminen erittäin pienillä panoksilla nopeasti muuttuvassa 
teknologisessa maailmassa on hankalaa. Tästä esimerkkinä Nokian ilmoitus Symbian 
käyttöjärjestelmän kehittämisen lopettamisesta ja siirtymisestä Windows- 
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käyttöjärjestelmään. Hankkeen suunnitteluvaiheessa ei pystytty tätä ennakoimaan. 
Symbian oli selkeästi yleisin käyttöjärjestelmä ja Nokian puhelin lähes jokaisella 
suomalaisella. Ongelma ratkaistiin kehittämällä RajupusuWiki myös Android 
käyttöjärjestelmään, tässä teknologian kehittäjä tuli huomattavasti hanketta vastaan 
tekemällä kehitystyön lähes talkoilla.  
 
Yksityisen rahoitusosuuden kerääminen on ollut erityisen hankalaa hankkeessa. 
Talkootyö, jota hankkeessa on tehty paljon, ei kelvannut hankkeen rahoitusosuudeksi. 
Paikalliset yritykset eivät laajalla rintamalla lähteneet rahoittamaan hanketta.  
Yksityisen rahoitusosuuden keräämisessä ongelmana oli myös Sulkavan kunnan 
viranhaltijavaihdokset, jolloin yksityisen rahoituksen hankkiminen jäi lähes koko 
hankkeen ajaksi projektivastaavan tehtäväksi. Hankkeen loppupuolella kunnan 
rahoituksen hankintaan tuli lisävoimia Sulkavan kunnan toimesta. Lopulta 
ymmärsimme hakea uutta rahoituspäätöstä hankkeen lopussa, jolloin yksityisen 
rahoituksen osuus putosi 10 % hankkeen kustannuksista.  
. 

 
 

8 Resurssit  

8.1  Taloudelliset  

 
Hankebudjetti toteutui noin 82 % suunnitellusta, mm. ostopalvelujen ja muiden kulujen 
osalta jäi hankkeen rahoitusta käyttämättä. Palkkauskustannukset (lähinnä 
projektivastaava) toteutuivat lähes suunnitellusti. Tavoitteiden osalta vain opastaulujen 
tekeminen jäi tekemättä, jotka näkyvät myös ostopalvelujen osalta säästettyinä 
varoina. Yksityisen rahoitusosuuden hankkimisen ongelmat näkyivät myös 
hankebudjetin varovaisena käyttämisenä, koska pelko oli, ettemme saa yksityistä 
rahoitusosuutta koottua riittävästi. 

 

8.2 Muut voimavarat  

 
Sulkavan kunnan palkkaamana osa-aikaisena hankkeen projektivastaavana toimi Anu 
Liljeström, hankkeen maksuliikennettä koordinoi kunnassa Maisa Kokki ja hallinnossa 
apuna toimi yritysasiamies Heidi Hänninen. Projektivastaavan osa-aikainen 
työskentely ei ehkä ollut riittävää tämän mittaluokan hankkeessa, töitä hankkeen 
pyörittämisessä on ollut paljon enemmän kuin ennalta on ollut arvattavissa. 
 
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen apu toimintamallin kehittämisessä 
mukana olivat Henriikka Vartiainen ja Jorma Enkenberg. Opettajaopiskelijat olivat 
myös suuri voimavara toiminnan sekä vaatimusten pilotoinnissa. 
 
Koulut, erityisesti Sulkavalla, niiden opettajat ja oppilaat olivat hankkeeen 
toimintamallin sekä teknologian pilotoinnissa mukana ja tuottamassa sisältöjä 
hankkeelle.  
 
Ostopalveluja hankkeelle ostettiin teknlogian kehittämisen osalta Mapline oy:ltä ja 
Otavan Opistolta. Asiantuntijapalveluja hankkeessa ostettiin mm. Taitopaja Pikku 
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Ihmeeltä, osuuskunta Innotyöverkolta, Metsämuseo Lustolta, ESportilta,Tmi Pekka 
Varkiselta, Suomen ympäristökeskukselta ja Geologian tutkimuskeskukselta. 
Kuljetuspalveluja ostettiin paikallisilta linja-autoyhtiöiltä.  
 
Sulkavan Suursotujen kanssa kehitettiin yhdessä hankkeen teknologian ja tuotettujen 
ominaisuuksien hyödyntämistä soututapahtumassa ja saatiin tätä kautta hankkeelle 
laaja julkisuus luontoliikkujien keskuudessa. 
 
Suurin voimavara hankkeessa on sosiaalisen median yhteisö, wikisivujen tuottaja, 
johon myös sisältöä tuottavat koululaiset sekä opiskelijat voidaan katsoa kuuluvan 
sekä käyttäjät jotka hyödyntävät ympäristöä. 
 

9 Kehittämisehdotuksia ja arviointia 

Tämän kehittämishankkeen luonne oli tulevaisuuteen katsominen rohkeasti aivan 
uudenlaisin tavoittein. Mahdollisuudet tämän tyyppisen teknologian ja siihen 
jalostettavien palvelujen osalta ovat aivan valtavat. Teknologian kehittämisen ja 
hyödyntämisen osalta olimme hyvin pienin voimavaroin tuottamassa tulevaisuuden 
palvelua. Samanaikaisesti vastaavat paikkatietoa hyväksikäyttävät maailmanlaajuiset 
palvelut kehittyivät rinnalla valtavasti (vrt. esim. googlen palvelut).  
 
Hankkeen aikana tuli esiin, että mobiiliteknologian osalta paikalliset asukkaat eivät 
olleet vielä siirtyneet älypuhelimien aktiivisiksi käyttäjiksi. Internet-yhteyksiä 
puhelimissa ei vielä vuonna 2010 ollut kovinkaan monella, kun hanketta esiteltiin eri 
tilaisuuksissa. Kasvu siinä on ollut kuitenkin erittäin suurta ja hankkeen loppupuolella 
useammalla yhteydet ovat olemassa. Puhelin datan nopeudet ovat kasvaneet 
valtavasti ja sisältöjen käytettävyys mobiililaitteiden välityksellä on parantunut. Myös 
uudet tablettilaitteistot – kuten mm. Androidin käyttöjärjestelmän tabletit pystyvät 
hyödyntämään kehitettyä palvelua. 
 
Hankkeen aikana ilmeni, että tietotekniikan käyttötaitojen vähäisyys tai halukkuuden 
kokeilla ja yrittää uuden teknologian käyttöä esim. wikiin sisällön tuottamisessa 
erityisesti vanhemmalla väestöllä oli havaittavissa selkeästi arkuutta. Koululaisten ja 
opiskelijoiden osalta teknologian käyttäminen oli selkeästi helpompaa ja tutumpaa.  
 
Toisaalta vanhemmassa väessä oli erittäin hyviä esimerkkejä henkilöistä, jotka 
ymmärsivät tämän tyyppisen palvelun ja tuottamistavan olevan erittäin merkityksellistä. 
He toivat erittäin mielellään omia tietoja julki ja halusivat ne tallennettaviksi 
ympäristöön projektivastaavan sekä lukiolaisten toimiessa teknologian osaajina.    
 
Nuorten teknologian osaaminen ja vanhempien ihmisten hiljainen tieto ja 
asiantuntemus lähiympäristön mahdollisuuksista ja kohteista pitäisi saada vahvemmin 
yhdistettyä ja tämän tyyppisessä teknologiaympäristössä se olisi edelleen mahdollista. 
Hankkeessa siitä on hyviä esimerkkejä, mutta laajamittaisesti sen toteuttaminen 
vaatisi suuremmat voimavarat. 
 
Lisäksi mm. kuntien kaavatieto sisältään valtavasti tietoa ympäristön arvokkaista 
kohteista, jotka jäävät usein suuremmalta yleisöltä piiloon kaavojen pdf-
dokumentteihin. Näiden tietojen tallentaminen tämän tyyppiseen ympäristöön, josta ne 
olisi helposti löydettävissä myös luonnossa liikkuessa, olisi erityisen suotavaa. Samoin 
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kuntien arkistot sisältävät arvokasta tietoa (kuten haastatteluja, videoita jne), joita olisi 
mahdollista hyödyntää tämän tyyppisessä teknologiassa. 
 
Matkailun hyödyntämismahdollisuudet reittien, niiden taukopaikkojen ja läheisyydessä 
olevien kiinnostavien kohteiden tallentaminen jäi hyvin vähäiseksi hankkeen aikana. 
Tässä ympäristön mahdollisuudet olisivat erittäin suuret. 
 
Tiedon oikeellisuuden arviointi oli yksi hankkeen aikana keskusteluun tullut aihe. Osan 
hankkeen esittelytilaisuuteen osallistuvien mielestä tämän tyyppisen ympäristön 
ongelma on se, kuka pystyy tarkistamaan, onko tiedot oikein ympäristössä. Tässä 
tapauksessa ei ole ymmärretty toisaalta sosiaalisen median ajatusta tiedon 
täydennettävyydestä ja yhteisen kulttuurisen pääoman kasvamisesta ja toisaalta myös 
tiedon luonteen muuttumista. Tämän tyyppinen ympäristö ei ole, eikä toimi kopiona 
yrityksen tai yhdistyksen nettisivustosta, siihen ei kannata esim. sisällyttää useasti 
muuttuvaa tietoa.  
 
Keskusteluihin on myös noussut, minkälainen tieto ylipäätään on hyödyllistä.  Onko se 
vain faktatyyppistä tietosanakirjamaista tietoa vai voisiko se olla myös tuottajan 
kokemuksista ja ajatuksista sekä tiedontuottamisen prosesseista kertovaa. 
RajupusuWikin osalta tiedonluonne on selkeästi viimeksi mainittu, joka sisältää 
faktatiedon lisäksi myös kokemuksia, prosesseja sekä ajatuksia ja ne on koettu 
jakamisen arvoiseksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportin laati hankkeen projektivastaava Anu Liljeström 
 


