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”TUTKIMUSALUS” 
11.9.-18.10. 

Teos nostaa esille vesistöjen merkityksen- ja suojelun ja ottaa ympäristönsuojelullisesti kantaa isoon 
ongelmaan, mikromuoviin. Samalla peilautuu vesistöjen historiallinen merkitys, joka ajatuksia 
nykypäivän sekä menneen välille ja ottaa kantaa ihmisen muuttuvaan luontosuhteeseen.  

”Tutkimusalus” herättää paljon kysymyksiä ja aihetta ajatella teemaa, joka on tällä hetkellä mitä 
ajankohtaisin. Tuhoaako ihminen vesistön, sen ekosysteemin-ja biodiversiteetin vain omien 
kasvavien tarpeidensa varjolla?  Onko puhtaiden vesien Suomi kohta enää myytti? 
 
Luonto ei ehdi korjata itseään kiihtyvän ongelman keskellä. Asian voi ratkaista ainoastaan ihminen, 
menetettyä ei saa takaisin. Olemme siis tehneet kuolemattoman tuotteen, muovin, vaikka minkään 
ei tulisi olla ikuista.   

Kansallispuiston Orajärven pohjoisrannassa lepää uponnut, puinen ruuhi. Alus on merkitty 
Museoviraston muinaisjäänteeksi. Orajärven ruuhi ei suinkaan ole Nuuksion ainoa historiallisesti 
merkittävä hylky, vaan niitä on löydetty myös Väärä-Mustasta, Vuohilammelta ja tietysti 
Pitkäjärvestä. Luontoon kuuluvasta materiaalista tehdyt ruuhet ovat syvällä veden syleilyssä arvokas 
muisto siitä miten ihminen ja muu luonto ovat aikoinaan eläneet toisiaan tukien. 
 
 
”Tutkimusalus”- näyttelyyn osallistuvat taiteilijat: 
 
Barbara Tieaho, Noora Ylipieti, Kaamos Pitkänen, Carita Maury, Katri Hakkarainen, Anne Ovaska, 
Sofia Wilkman, Sirkku Ala-Harja, Saila Saranpää, Esa Hyvärinen, Topi Ruotsalainen, Tapio Haapala ja 
Sanna Juujärvi-Bremer 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Kokonaisuus sisältää ” Mikromuovi, ympäristön pienisuuri uhka”-luennon, jota pitämässä on Espoon 
Taiteilijakillan kutsumana SYKEn merikeskuksessa tutkijana työskentelevän Julia Talvitien.  
Luennon ajankohta on 10.10. klo. 13-13.30, Luentokeskus Haltia.  
 
 
 
 
 



”Mikromuovi, ympäristön pienisuuri uhka”,  
10.10. klo. 13-13.30, 
TKT, tutkija, Julia Talvitie, Suomen ympäristökeskus 

Julia Talvitie tutkii työkseen ympäristön roskaantumista ja erityisesti roskien lähteitä ja reittejä, 
joiden kautta ne päätyvät vesiympäristöön. 

Tällä hetkellä hän selvittää Maa- ja vesitekniikka Ry:n rahoittamassa projektissa kaupunkihulevesien 
roolia vesiympäristön roskaantumisessa. Roskien lähteiden ja reittien selvittäminen on erityisen 
tärkeää, jotta ympäristön roskaantumista ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein. Julia 
Talvitie asuu Espoon Nuuksiossa ja vapaa-ajallaan hän on intohimoinen retkeilijä ja lenkkeilijä 
omassa lähimaastossaan. 

 
www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Mikroroska__haaste_jatevedenpuhdistamoil(46726) 
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Espoon Taiteilijakilta ry on vuonna 2009 perustettu espoolaisten ammattitaiteilijoiden yhdistys, joka 
järjestää taidenäyttelyitä, seminaareja sekä muuta kuvataiteeseen liittyvää toimintaa Espoossa sekä 
Espoon ulkopuolella. Taiteilijakiltaan kuuluu 49 jäsentä monipuolisesti kuvataiteen kaikilta osa-
alueilta.  
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