
Vesienhoidon tavoitteita edistävät 

erillishankkeet kolmannella hoitokaudella 

(2022–2027)  
 

Vesienhoidon tavoitteita edistetään ottamalla ne huomioon kaikessa ihmistoiminnassa ja 

ohjaamalla toimintaa mm. neuvonnan, lausuntojen, ympäristötukijärjestelmien, lupapäätösten ja 

lainsäännön avulla. Toiminnanharjoittajat ja muut tahot tekevät myös vapaehtoisia toimia vesien 

tilan parantamiseksi. Viranomaiset edistävät virkatyönä tiettyjä hanketyyppejä, kuten 

säännöstelyjen kehittämistä ja toimenpiteitä valtion rakenteissa ja maa-alueilla. 

 

Edellisen lisäksi tarvitaan erillisrahoituksella toteutettavia hankkeita tavoitteiden saavuttamiseksi 

tai saavuttamisen nopeuttamiseksi. Lähes kaikkiin rahoitettuihin hankkeisiin liittyy toteuttajien 

omarahoitusosuus. Tähän dokumenttiin on koottu tietoja eri lähteistä rahoitetuista vesienhoitoa 

edistävistä Pohjois-Pohjanmaan erillishankkeista, jotka ovat olleet käynnissä kolmannella 

hoitokaudella vuosina 2022–2027. Dokumentissa ei käsitellä ensimmäisessä kappaleessa kuvattuja 

toimenpiteitä. Hankkeet on jaoteltu kunnostus-, neuvonta- sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin. 

Kunnostushankkeet on esitetty suunnittelualueittain. Helmi-elinympäristöohjelman eteneminen 

on esitetty tässä vaiheessa yhtenä hankkeena. Kunnostustoimenpiteiden edistyessä Helmi-

hankkeenkin toimenpiteet voidaan esittää suunnittelualueittain. 

 
Tämä dokumentti päivitetään vähintään kerran vuodessa. Viimeinen päivitys on tehty marraskuussa 2022. 

Jos havaitset dokumentissa virheitä tai puutteita ota yhteyttä: kimmo.aronsuu(at)ely-keskus.fi 
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KUNNOSTUSHANKKEET 

Helmi-elinympäristöohjelma 

Valtakunnallinen Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa 

luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen 

sopeutumista. Ympäristöohjelman toteuttaminen tukee monelta osin vesienhoidon tavoitteita.  

 

Pienvesi- rantaluontoteemassa Pohjois-Pohjanmaalla on keskitytty puroinventointeihin ja kunnostussuunnitelmien 

laadintaan inventoinnissa valituille kohteille. Inventoitavia kohteita oli hankkeen lähtötilanteessa yhteensä 20. Vuonna 

2021 inventoitiin 5 kohdetta ja aloitettiin kunnostukset Petäjäojan alaosalla. Vuonna 2022 inventointiin 9 puroa ja 

laadittiin kunnostussuunnitelmat kolmelle purolle. Vuonna 2023 kunnostussuunnitelmat laaditaan 2–3 purolla ja 

kunnostuksia tehdään 2–3 purolla sekä yhdellä lähdekohteella. Päävastuutaho Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus  

Lintuvesiteemassa parannetaan uhanalaisten ja taantuneiden lintujajien elinympäristöjä. Osa toimista tukee 

vesienhoidon tavoitteita. Pohjois-Pohjanmaalla vesienhoitotavoitteitakin edistäviä hoitokalastuksia tehdään 

Haapaveden Ainalissa, Utajärven Ahmasjärvellä ja Ylikiimingin Jolosjärvellä. Jolosjärvellä hillitään ulkoista kuormitusta 

rakentamalla vesiensuojelukosteikko. Ainalissa ja Ahmasjärvessä päävastuutahona on Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus, 

Jolosjärvellä Ylikiimingin kalastuskunta Jolosjoen valuma-alueen hankkeet - Kiiminkijoki ry.  

 

Osana Helmi-elinympäristöohjelmaa tehdään SOTKA-hankkeessa kosteikkoja, joiden päätarkoitus on vesilintujen 

elinalueiden lisääminen, mutta ne edistävät myös vesiensuojelua. Tähän mennessä Pohjois-Pohjanmaalle on 

valmistunut seitsemän SOTKA-kosteikkoa Valmiit SOTKA-kosteikot – SOTKA-kosteikot (kosteikko.fi). Päävastuutahona hankkeen 

edistämisessä on Suomen riistakeskus. 

Kalajoki–Temmesjoki-suunnittelualueen kunnostushankkeet 

Ruosteojan saostusallas, Raahe  
Alpuan kylä – Lumijärven kunnostushankkeet (alpuanseutu.fi) 

Ruosteojan valumavesiä parannetaan ja kiintoaineksen kulkeutumista järveen estetään tyhjentämällä ja puhdistamalla 

nykyinen saostusallas. Lisäksi rakennetaan pienempi saostusallas entisen altaan yläpuolelle. Päävastuutaho Alpuan 

kalavesien osakaskunta. 

Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus, Ylivieska  
Ylivieskan kaupungin toteuttamassa hankkeessa kunnostetaan noin 840 metriä koski- ja virta-alueita, joiden pinta-ala 

on yhteensä noin 0,5 hehtaaria. Hanke lisää siten virtavesikalojen, erityisesti virtakutuisten lohikalojen luontaisia 

lisääntymismahdollisuuksia. Päävastuutaho Ylivieskan kaupunki. 

Lumiojan kalaportaan uusiminen ja ojansuun kunnostus, Raahe 
Alpuan kylä – Lumijärven kunnostushankkeet (alpuanseutu.fi)  

Hankkeessa uudistetaan luonnonmukaiset kalaportaat Lumijärvestä lähtevään Lumiojaan. Päävastuutaho Alpuan 

kalavesien osakaskunta. 

Kiiluntien kosteikon rakentaminen, Raahe 
Hanke on osa Pattijoen valuma-alueen kunnostusta. Kosteikko vähentää suljetulta kaatopaikalta Pattijokeen tulevaa 

kuormitusta. Hankkeen toteuttaja on Raahen kaupunki ja sitä on rahoitettu Vattenfall-puitesopimuksen kautta. 

Haapajärven vesikasvien niitto ja hoitokalastus, Haapajärvi 
Hankkeen toteuttaja on Haapajärven osakaskunta ja sitä on rahoitettu Vattenfall-puitesopimuksen kautta. 

Kaikuluotaus ja nuottaus Iso-Vatjusjärvellä, Haapavesi 
Tavoitteena on poistaa järvestä sisäistä kuormitusta aiheuttavaa särkikalaa. Kaikuluotauksella selvitetään kalojen 

parveilualueet nuottauksen kohdistamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeen toteuttaja on Haapaveden 

kaupunki ja sitä on rahoitettu Vattenfall-puitesopimuksen kautta. 

http://www.kiiminkijoki.fi/fi/Yleist%C3%A4/Jolosjoen+valuma-alueen+hankkeet.html
https://kosteikko.fi/tietoa-hankkeesta-sotka/valmiit-sotka-kosteikot/
https://alpuanseutu.fi/2022/04/10/lumijarven-kunnostushankkeet/
https://alpuanseutu.fi/2022/04/10/lumijarven-kunnostushankkeet/


Vivunkummun pohjapadon muutostöiden vesitalousluvan lupa-asiakirjojen laatiminen, Alavieska 
Hankkeessa laaditaan Kalajoen pohjapadon kalan kulkua parantavien muutostöiden vaatima lupahakemus 

aluehallintovirastolle. Päävastuutaho Alavieskan kunta. 

Virta tuo, Virta vie, Ylivieska 
Hankkeet | Meidän Kalajoki (meidankalajoki.fi) 
Virta tuo, virta vie -hanke on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke. Sen tarkoituksena on luoda 
Pylväsojan valuma-alueelle luonnonmukainen peruskuivatussuunnitelma sekä metsätalousalueiden 
kuivatussuunnitelma ja inventoida alueen luontoarvoja. Hankkeessa on myös tarkoitus luoda parempia käytäntöjä 
maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan yhtenäistämiseksi. Päävastuutaho Ylivieskan kaupunki. 

Mutkia matkaan!, Ylivieska 
Hankkeet | Meidän Kalajoki (meidankalajoki.fi) 

Hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, 
vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun 
tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta. Toimenpiteenä Salmelanojan 
yläosalle suunnitellaan kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunnitellaan 
metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille on myös tarkoitus kartoittaa ja suunnitella metsäojien varteen 
sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja. Päävastuutaho Ylivieskan kaupunki. 

 

Oulujoen suunnittelualueen kunnostushankkeet 

Pirttijärvi – Vesikasvien poisto ja raivausnuottaus, Muhos 
Tavoitteena on koeluontoisesti niittää ja kerätä pois vesikasvustoa. Toimenpiteillä parannetaan Pirttijärven 

kalastusmahdollisuuksia ja virkistyskäyttöä. Kunnostustoimenpiteillä pyritään säilyttämään järven ekologinen tila 

hyvänä. Pirttijärven tilaa on saatu parannettua pitkäjänteisellä kunnostustoiminnalla, jatkotoimenpiteillä pidetään 

huolta siitä, että tehty työ ei ole ollut turhaa. Hankkeen kokemuksia ja tietoa voidaan hyödyntää muilla vesikasvustojen 

vaivaamilla vesistöillä. Päävastuutaho Laitasaaren jakokunta.  

Köykkyrin urheilualueen lumetuksen vedenotto ja kosteikko, Kempele  
Kempeleen kunnan suunnitteluhankkeessa parannetaan metsätalousalueen ojituksen hulevesiä kosteikon avulla. 

Hulevesienkiintoaines ja ravinnepitoisuutta alennetaan kosteikolla, hulevesien virtausreitti pidentyy lähes 2 kilometrillä 

ja niitä viivytetään sekä kosteikossa että lammessa. Hulevesiä hyötykäytetään ensisijaisesti talviaikana Honkasen 

urheilukeskuksen lumetuksen vesilähteenä. Muodostuvaa hulevesilampea voidaan hyödyntää myös kesäkaudella mm. 

ympäristöön suunniteltavan polkuverkoston kautta. Lisäksi vesien merkittävä viivytys vähentää Kissanojan tulvimista 

ulkoilureiteille ja kaduille pienentäen ilmastonmuutoksen myötä voimistuvien sateiden aiheuttamia haittoja. 

Tervolanlahden vesikasvien niittohanke, Vaala  
Tervolanlahtea kunnostettiin vesikasveja niittämällä niittokoneella sektoreittain. Toimenpiteillä parannetaan järven 

kalastusmahdollisuuksia ja virkistyskäyttöä. Kunnostustoimenpiteiltä pyritään säilyttämään järven ekologinen tila 

hyvänä. Hankkeella on vaikutusta alueen virkistyskäytön lisäämiseen, kalojen kutu- ja lisääntymisalueiden lisäämiseen 

ja linnuston elinympäristön parantamiseen. Hankkeen toteutti Jaalangan osakaskunta ry. 

Valkiais- ja Niilesjärvien alueen vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen, Oulu  
Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry:n hankkeessa tehtävät toimenpiteet liittyvät jo tehtyyn Valkiais- ja Niilesjärvien alueen 

vesien kuormitusselvitykseen. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa suunnitellut toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja 

suojelemiseksi. 1. Vesistönsuojelurakenteiden toteuttaminen, 2. Hoitokalastuksen jatkaminen Niilesjärvessä, 3. Vapaa-

ajan kiinteistöiltä aiheutuvan kuormituksen vähentäminen ja 4. Niilesjärven alivedenpinnan pidättäminen (selvityksen 

laatiminen). Toimenpiteet edesauttavat alueen virkistyskäyttöä ja hankkeella torjutaan sinileväongelmaa.  

Naamanjoen kunnostushanke, Utajärvi  
Hankkeessa jatketaan Utajärvellä sijaitsevan Naamanjoen kalataloudellisia kunnostuksia. Hankkeen tavoitteena on 

parantaa kalojen elinolosuhteita kunnostamalla pidempi yhtäjaksoinen alue Naamanjoella. Tavoitteena on myös 

http://www.meidankalajoki.fi/hankkeet
http://www.meidankalajoki.fi/hankkeet


Naamanjoen virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen ja kalaston sekä rapujen elinolosuhteiden parantaminen. 

Päävastuutaho: Utajärven kunta 

Lohenpoikasten istutushanke 2022, Muhos, Utajärvi, Vaala 
Hankkeessa istutetaan noin 50 000 kpl 1-vuotiaita merilohen tai -taimenen poikasia Oulujoen sivujokiin, Muhos-, Utos- 

ja Kutujokeen. Hanke on jatkoa aiemmille vastaaville hankkeille. Vuonna 2005 aloitetun istutuskokeiluhankkeen avulla 

leimautetaan ja edesautetaan jokialueelle syntyvän vaelluskalaston syntymistä. Päävastuutaho Fortum Power and 

Heat Oy ja Käytännön töistä vastaa Montan Lohi Oy. 

Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2022, Muhos, Utajärvi, Vaala 
Hanke on jatkoa aiemmille vastaaville Oulujoen ylisiirtohankkeille. Hankkeessa käytetään Monttaan kesällä 2017 

valmistunutta kalojen ylisiirtolaitetta ja suoritetaan pyydystettyjen kalojen ylisiirrot Utos- ja Kutujokeen syksyllä 2022. 

Päävastuutaho Fortum Power and Heat Oy ja Käytännön töistä vastaa Montan Lohi Oy. 

Ylisiirrettyjen lohien lisääntymisen seuranta 2022–2023, Muhos, Utajärvi, Vaala 
Hankkeessa seurataan sähkökoekalastamalla Oulujoelta Montasta ylisiirrettyjen lohien lisääntymisen onnistumista 

vapautuspaikoilla Utos- ja Kutujoella. Päävastuutaho Fortum Power and Heat Oy. 

Saarelanputaan vedenlaadun ja vesienhallinnan selvitys ja toimenpidekartoitus, Oulu 
Kohdealueena on Saarelanpudas, jonne johdetaan vettä Oulujoesta. Tavoitteena on selvittää Saarelanputaan 

vedenlaatuun vaikuttavat ongelmakohdat ja esittää keskeisimmät toimenpiteet veden laadun parantamiseksi. 

Päävastuutaho Oulun kaupunki. 

Kaupunginojan kunnostus, selvitys kalannousun mahdollistamisesta Kaupunginojaan, Oulu 
Hanke on jatkoa Kaupunginojan kunnostamiseen liittyvälle hankekokonaisuudelle, jota on toteutettu vuodesta 2019 

alkaen. Selvityksessä tarkastellaan kalannousun mahdollistavia rakenteita ja asennetaan Kaupunginojaan 

jatkuvatoiminen vedenlaadun ja virtaaman mittaus. Päävastuutaho Oulun kaupunki. 

 

Kiiminkijoki–Kuivajoki-suunnittelualueen kunnostushankkeet 

Vareputaanojan kuormitusselvitys ja ehdotukset toimenpiteiksi, Oulu  
Vareputaanoja laskee Oulun kaupungin Haukiputaan kylän alueella mereen Halosen lahteen. Ojaa kuormittaa n. 3120 

ha:n valuma-alue. Veden laatu on valuma-alueen yläosilta alaosiin heikossa tilassa. Tavoitteena on selvittää 

Vareputaanojan ja siihen laskevan Pahaojan valuma-alueen kriittisimmät kuormituslähteet ja laatia kunnostuksiin 

liittyvä toimenpideohjelma ojan ekologisen tilan parantamiseksi. Päävastuutaho Halosenlahden kyläyhdistys ry. 

Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen ulkoisen- ja sisäisenkuormituksen vähentäminen, Taivalkoski  
https://www.jokijarvenkylankalastuskunta.fi/category/vesistokunnostus/ 

Hankkeessaan Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen ulkoisen- ja sisäisenkuormituksen vähentämistä. Iijoen vesistön 

latvavesien vedenlaadun parantamisella on myönteinen vaikutus myös alapuolisen vesistön vedenlaatuun. Hankkeessa 

tehdään hoitokalastusta, vähempiarvoisen kalan rysä- ja nuottapyyntiä ja vesiensuojelurakenteita valuma-alueella 

(toteutettu jo 21 kpl). Toimenpiteet toteutetaan vuonna 2018 valmistuneen Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen 

nykytilaselvityksen ja toimenpideohjelman pohjalta. Päävastuutaho Jokijärven kylän kalastuskunta.  

MarttisjärviKuntoon -hanke, Utajärvi 
https://marttisjarvikuntoon.yhdistysavain.fi/ 

Kiiminkijoen vesistöalueella sijaitsevan Marttisjärven tilaa parannetaan ulkoista ja sisäistä kuormitusta vähentämällä. 

Hankkeen aikana toteutetaan mm. ojitusaluekunnostuksia, lintuvesikosteikko, saostumisaltaat sekä hoitokalastusta. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa vedenlaatua, monipuolistaa ja tasapainottaa kalakantoja sekä edistää järven 

käyttömahdollisuuksia. Päävastuutaho Marttisjärvi Kuntoon ry. 

Liesojan virtapaikkojen kartoitus ja kunnostussuunnittelu, Ii 
Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita hakemaan kunnostushankkeita Liesojan valuma-alueelle. Tavoitteena on 

myös Liesojan virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen, kalaston ja rapujen elinolojen parantaminen. Hankkeessa 

https://www.jokijarvenkylankalastuskunta.fi/category/vesistokunnostus/
https://marttisjarvikuntoon.yhdistysavain.fi/


tehtiin Liesojan virtapaikkojen kartoitus ja kunnostussuunnittelu, Liesoja Räinänlahteen laskevan suistoalueen 

kunnostuskartoitus, yhden virtavesikohteen kunnostusnäytös ja sähkökoekalastus 3 kohteella. Päävastuutaho Etelä-Iin 

jakokunta. 

Iso-Viitajärven hoitokalastus, Oulu  
Hankkeessa tavoitteena on Iso-Viitajärven veden tilan paraneminen ja sitä kautta tuleva virkistyskäyttöhyöty ranta-

asukkaille sekä lukuisille pilkkijöille ja muille vierailijoille. Ammattikalastajien tekemä nuottaus tehtiin syksyllä 2021, 

hankkeessa hankittiin kalastustoimintaan liittyviä kalastusvälineitä, tarvikkeita ja palveluja. Päävastuutaho Iso-

Viitajärven suojeluyhdistys ry 

Saunajärven hoitokalastus 2022–2023, Pudasjärvi 
Hankkeessa vähennetään Saunajärven sisäistä kuormitusta poistamalla särkikalastoa ostopalveluna ja talkootyönä. 

Lisäksi mökkiläisiä kannustetaan omatoimiseen kalastukseen, omin ja osakaskunnan pyydyksin. Muutoin seurataan 

järven näkösyvyyttä ja tehdään yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Päätoteuttaja Venkaan osakaskunta 

Myllyojan kalataloudelliset edellytykset, virtapaikkojen kartoitus, ympäristöselvitys ja 

kunnostussuunnittelu, Ii 
Hankkeessa inventoinnilla ja kunnostuksilla pyritään parantamaan Myllyojan veden laatua ja kalaston edellytyksiä 

eritysesti nahkiaisen, mahdollisesti taimenen, lisääntymisedellytysten parantamiseksi. Tavoitteena on malli muidenkin 

vanhan uomien kunnostamistoimien aloittamiseksi. Myllyoja inventoidaan huomioiden kalataloudelliset, ympäristön- 

ja vesienhoidon näkökulmat, tuloksena esitys toimenpiteistä ja tarkempi suunnitelma Myllyojan suun kunnostamiseen. 

Sähkökoekalastus tehdään kalaston rakenteen selvittämiseksi sekä nahkiaistutkimus. Päävastuutahoa Osuuskunta 

Team Kala ry. 

Vahtolanlahden vesistönhoitotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, Oulu 
Vuonna 2021 laaditun valuma-alueselvityksen perusteella Vahtolanlahdelle laskevan ojan alueelle suunnitellaan ja 

toteutetaan kosteikkoalue Vahtolanlahteen kohdistuvan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Lahden tilan 

parantamiseksi ja riittävän vedenkorkeuden ylläpitämiseksi Vahtolanlahden suulle suunnitellaan pohjapato 

Vahtolanlahden vedenkorkeuden säätämisen, liikkumisen mahdollistamiseksi ja maisemahaittojen ehkäisemiseksi. 

Ruoppaus mahdollistaa liikkumisen Vahtolanlahdella. Lisätietoja kattavasti liitteenä olevassa opinnäytetyössä. Hanke 

vaikuttaa Vahtolanlahden tilaan, virkistyskäyttöön, maisemaan sekä kalakantaan ja linnustoon. Päävastuutaho 

Onganranta ja Vahtolanlahti ry. 

Särkijärven hoitokalastuksen jatkaminen, Kuivaniemi 
Särkijärven tilan parantamista jatketaan hoitokalastuksella, jolla pyritään parantamaan vesistön veden laatua ja kalaston 

rakennetta. Päävastuutaho Särkijärven kalastuskunta. 

Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022 

Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022 - Pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä (pohjois-pohjanmaa.fi) 

Hankkeessa rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Iijoen Haapakoskelle, ylisiirretään merilohia ja -

taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Lisäksi edistetään Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä. 

Päävastuutahot Pohjois-Pohjanmaan liitto ja PVO-Vesivoima Oy. 

Lohi Iijokeen -hanke 
Tässä jatkohankkeessa koekäytetään Iijoen Haapakosken voimalaitokselle rakennettua smolttien alasvaellusväylää ja 

kiinniottolaitetta sekä kehitetään niiden toimintaa. Hankkeessa selvitetään lohen vaelluspoikasten käyttäytymistä ja 

selviytymistä Haapakosken alasvaellusreitillä, Haapakosken ja Pahkakosken voimalaitosten välisellä jokialueella sekä 

alempana jokivarressa aina Iijokisuulle saakka. Smoltteja on myös tarkoitus ottaa kiinni alasvaellusväylän 

kiinniottolaitteella ja siirtää Raasakan voimalaitoksen alapuoliselle jokialueelle. Lisäksi tehdään nousukalojen ylisiirtoja 

ja pienpoikasistutuksia sekä viestintätoimenpiteitä Iijoen tunnettuuden lisäämiseksi. Päävastuutahot Pohjois-

Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. 

Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen, vaihe 2 jatko, Ii  
Hankkeessa kunnostetaan Kuivajoen koskia vaelluskalojen (lohi, taimen, siika ja harjus) sekä nahkiaisen elinolosuhteiden 

turvaamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeella jatketaan Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen, vaihe 1 -hankkeen työtä 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/iijoen-vaelluskalahanke-2020-2022/


sekä viimeistellään hankkeessa Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen, vaihe 2 käynnistetty kunnostustyö kolmen 

kohteen osalta. Päävastuutaho Iin kunta. 

Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostaminen, vaihe 2, Ii  
Hankkeessa jatketaan Olhavanjoen kalataloudellista kunnostamista Olhavanjoen alaosalla. Kunnostustyöt parantavat 

erityisesti lohikalaston (taimen, harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia. Päävastuutaho Iin 

kunta. 

Livojoen vesistön hankkeet ja kunnostukset  
Vesistön kehittäminen ja kunnostus - Livojoki ry 

 

Koutajoki–Vienan Kemi -suunnittelualueen kunnostushankkeet  

Elämää Elijärvellä, Kuusamo 
Hankkeen ensisijaisena hyötynä on hyvää huonommassa tilassa olevan Elijärven tilan paraneminen talvisten 

happikatojen pysyessä poissa hapetuksen ansiosta. Nykytilan selvityksen ansiosta voidaan suunnitella tulevaisuutta 

varten parempia/tehokkaampia hoitotapoja Elijärven tilan saamiseksi hyväksi. Elijärvi on keskeinen vetovoimatekijä 

Koillismaan ja Kuusamon nuorisomatkailulle. Lisäksi järven välttävä tila on imagohaitta koko Kuusamon matkailulle, joka 

pohjautuu puhtaaseen luontoon ja sen vesistöihin. Päävastuutaho Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy. 

Muojoen ja Koskenlammen vesistön parannushanke, Kuusamo  
Hankkeessa lisätään vesistön virtaamaa vesikasveja poistamalla ja sitä kautta alueen kalastus- ja muut 

virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Lisätään kalojen vaellusmahdollisuuksia vesistöjen välillä. Harjuksen ja siian 

kutu- ja poikastuotannot lisääntyvät. Päävastuutaho Koskenkylän yhteisen kalaveden osakaskunta. 

Kuusinkijoki kuntoon, Kuusamo 
https://kuusinkijoki.fi/ 

Hankkeessa toteutetaan poistokalastus Ala-Vuotunki järvessä ja Vuotunkijärvessä ja tehdään kunnostustarvekartoitus 

Koverusjokeen. Kartoitus toimii pohjana mahdolliselle kunnostussuunnitelmalle. Kunnostustarvekartoituksen 

yhteydessä ja paikallistuntemuksen perusteella valikoidaan muutama kohde, jossa voidaan pitää käsikunnostustalkoot 

kesän aikana. Talkoissa esitellään kunnostusmenetelmiä ja kunnostusten tavoitteita. Päävastuutaho Kuusinkijoki 

kuntoon ry.  

Kuusinkijoen ennallistamishanke, Kuusamo 
https://kuusinkijoki.fi/ 

Tavoitteena hankkeessa on palauttaa taimenkanta vesistön latvavesiin. Hankkeessa on tarkoituksena lunastaa 

Myllykosken voimalaitos ja vesittää Piilijoen haara, joka voimalaitoksen rakentamisen jälkeen on jäänyt kuiville. 

Päävastuutaho Kuusinkijoki kuntoon Ry.  

Uhanalaisen Oulangan vaellustaimenen tilan parantaminen Ylä-Oulankajoella joki- ja 

purokunnostushankkeella, Salla  
Hankkeessa toteutetaan joki- ja purokunnostuksia Ylä-Oulankajoella uhanalaisen Oulangan vaellustaimenen kutu- ja 
poikastuotantoalueilla. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan laajamittaisempaa koko vesistön tilaa parantavaa 
kunnostushanketta. Päävastuutaho SLL Lapin piiri. 

Viisasta Vesiensuojelua- Vettigt Vattenskydd 
Hankkeen päätavoite on vesiensuojelutoimenpiteiden toimeenpanon vauhdittaminen hotspot-alueilla. Pohjois-

Pohjanmaalta hankealueeseen kuuluu Kalajokilaakso. Toimenpiteet ovat vesistökuormitusta vähentäviä tai ravinteita 

vesistöstä poistavia toimenpiteitä. Toimintatapoihin kuuluvat myös demot ja mittaukset. Päävastuutaho Pohjanmaan 

vesi ja ympäristö ry. 

 

  

https://www.livojoki.fi/fi/Vesist%C3%B6.html
https://kuusinkijoki.fi/
https://kuusinkijoki.fi/


NEUVONTAHANKKEET 

VerkostoNeuvonta (VENE)  
VENE / ProAgria Oulu 

Hankkeen tavoitteena on - koordinoida laajapohjaisen, maakunnallisen, vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä 

edistävän VYYHTI -verkoston toimintaa ja kehittää verkostotoiminnan tuloksellisuutta; toiminnan tuloksena syntyy 

vähintään 4 vesistöaluetta tai vesistöä koskevaa, vesien tilaa parantavaa toimenpidekokonaisuutta, joiden toteutumista 

eri rahoituskanavien kautta edistetään - neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä 

hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa - parantaa rajavesistöihin liittyvän 

tiedon välittymistä maakuntien välillä ja mahdollistaa maakuntien väliset yhteistyöhankkeet - lisätä Vesistökunnostajan 

karttapalvelun käyttäjien ja karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden määrää - lisätä paikallisten 

kunnostustoimijoiden osaamista erityisesti seurantaan liittyen - nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää 

vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Päävastuutaho ProAgria, Oulu.  

Ympäristöviisas viljelijä 
Ympäristöviisas viljelijä / ProAgria Oulu 

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista 
sekä kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä mallinnus- ja 
laskentamenetelmiä. Hankkeessa mm. kehitetään sähköinen työkalu, ympäristöklinikka, jonka avulla viljelijä voi 
suunnitella ja arvioida erilaisia maatilan vesistö-, ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä saa 
seurattavia ympäristötunnuslukuja. Päävastuutaho ProAgria, Oulu. 

Katse vesiin metsänkäsittelyssä Pohjois-Pohjanmaalla 
Katse vesiin / Suomen metsäkeskus 

Hankkeella haetaan ratkaisua metsänkäsittelyn haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseen pilottialuetoiminnan, 
neuvonnan ja tiedotuksen keinoin. Päävastuutaho Suomen metsäkeskus, Oulu. 

Rumpuesteet pois 
Rumpuesteet pois / Suomen metsäkeskus 

Hankkeen päätavoite on välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman 
esteellisyyden korjaamisesta. Hanke järjestää toimijoille ja metsäteiden hoitokunnille/toimitsijamiehille 
tiedonvälitystilaisuuksia maastossa vesistörumpujen esteellisyysasian inventoinnista, esteellisyyden poistamisen 
suunnittelusta ja esteettömän rummun asentamisesta tai korjausmahdollisuuksista kesäkautena 2022. Lisäksi hanke 
järjestää info-tilaisuuksia, webinaareja ja tiedotusta tiekunnille ja toimijoille. Päävastuutaho Suomen metsäkeskus, 
Oulu. 

Peruskuivatuksella peltojen kuivatus kuntoon Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (PERUSKU) 
PERUSKU / Maaseutuverkosto hankerekisteri 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden tietotaitoa peruskuivatuksesta niin, että he 
voivat viedä muodostamiensa ojitusyhteisöjen vastuulla olevia peruskuivatushankkeita eteenpäin hankkeen jälkeen. 
Hankkeen myötä viljelijöillä on tietoutta ojitusyhteisöjen toiminnasta ja perustamisesta, vesilain velvoitteista, 
kunnossapitohankkeesta, peruskorjaushankkeesta, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta sekä 
vesiensuojelutoimenpiteistä osana peruskuivatusta. Lisäksi tavoitteena on, että maanviljelyn parissa työskentelevät 
viranomaiset ja muut organisaatiot muodostavat alueellisen yhteistyöverkoston, joka jakaa tietoa viljelijöille ja 
ojitusyhteisön jäsenille ja edistää näin kuivatushankkeita ja ojitusyhteisön toimintaa hankkeen päätyttyä.  
 

  

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/
https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoviisas-viljelija/
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/katse-vesiin-metsankasittelyssa-pohjois-pohjanmaalla
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois
https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/peruskuivatuksella-peltojen-kuivatus-kuntoon-keski-ja-pohjois-pohjanmaalla-perusku/


TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, maatalous 

Etähallittavan säätösalaojakaivon kehittäminen ja pilotointi (ESKE) 
https://www.oulu.fi/fi/projektit/etahallittavan-saatosalaojakaivon-kehittaminen-ja-pilotointi-eske  
Toimiva kuivatus on yksi Suomen maa- ja metsätalouden perusedellytyksistä. Tässä hankkeessa suunnitellaan, 

toteutetaan ja pilotoidaan etähallittava säätösalaojakaivo. Suunniteltava kaivo on ns. mahdollistavaa tekniikkaa, jonka 

avulla kuivatuksen hallinnointi voidaan nostaa täysin uudelle tasolle. Jatkossa etäkäytettävien kaivojen avulla voidaan 

hallita nykyistä selvästi laajempia valuma-alueita ja muodostaa erilaisia käyttöstrategioita esimerkiksi viljelykasvien 

sadon kasvattamiseen, kasvitautien vähentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen minimoiseen. Tässä hankkeessa jatketaan 

aiemmin prototyyppitasolle kehitetyn kaivon kehitystä niin, että kattavat kenttäkokeet on mahdollista toteuttaa. 

Kokeiden tulosten perusteella kaivon rakenne optimoidaan ja sen hyödyllisyys osoitetaan sekä laadullisesti että 

määrällisesti. Hankkeen tuloksena syntyvä verifioitu konsepti on mahdollista ottaa laajaan tuotannolliseen käyttöön. 

Päävastuutaho Oulun yliopisto.  

Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen 
Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen | Luonnonvarakeskus (luke.fi)  

Hankkeessa etsitään tutkimuksen, asiantuntija kuulemisien ja käytännön kokemusten avulla toimintamalleja 
turvemaiden viljelystä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja salaojavesivalunnan ravinnehävikkien hallintaan 
turvemaiden viljelyssä. Hanke sisältää työpaketit: 1) Tiedonsiirto ja aktivointi, 2) Turvemaan viljelyn kasvihuonekaasu 
päästöt ja niiden vähentäminen, 3) Turvemaiden viljelyn tuottama vesistökuormitus ja 4) Tiedotus. Päävastuutaho 
Luonnonvarakeskus.  

Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ympäristössä 
Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ympäristössä | Luonnonvarakeskus (luke.fi) 

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusaseman turvemaiden tutkimusympäristössä ja siinä 
tutkitaan säätösalaojien kautta tapahtuvan pellonkastelun toimivuutta, kun säätökastelussa tarvittava vedensaanti on 
turvattu. Veden liikkeitä maaperäprofiilissa selvitetään ensin laboratorio-olosuhteissa, jotta saadaan taustatietämystä 
siitä, miten kastelu tai veden pinnan säätäminen toimii eri lohkoilla, minkä jälkeen säätösalaojakastelun toiminta 
testataan isommassa mittakaavassa Ruukin tutkimuskentällä. Samalla todennetaan kenttämittauksin säätökastelun ja 
pohjavedenpinnan nostamisen ilmasto-, vesistö- ja satovaikutukset. Hankkeessa pilotoidaan pellon kosteuden 
ylläpitoon kehitettävää automaatiojärjestelmä. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus. 

Vähempi päästöiset nurmikierrot turvepelloilla 
Hankkeen päätavoitteena on selvittää eloperäisten maiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien viljelytekniikoiden, 
kuten kevennetyn muokkauksen ja pohjavedenpinnan noston toteutuksen mahdollisuuksia ja esteitä tilatasolla. 
Hankkeen aikana kootaan avoin tietopankki kotimaisista eloperäisten maiden kasvihuonekaasupäästöjen 
mittaustutkimuksista ja päästöihin vaikuttavista tekijöistä. joita demonstroidaan hankkeen yhteistyötiloilla (demotilat). 
Tietopankin, pellonpiennarpäivien sekä opetus- ja viestintämateriaalien lisäksi hankkeen tuotoksena kehitetään 
orgaanisten maiden kasvihuonekaasupäästöjä kuvaavia elinkaarimalleja tilatasolle sopivammiksi. Hankkeella ei ole 
suoraa linkkiä vesienhoitoon, mutta sen tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon tavoitteiden edistämisessä. 
Päävastuutaho Luonnonvarakeskus.  

WaterAgri 
https://wateragri.eu/ 

Hankkeen tavoitteena on tuoda uudelleen käyttöön ja tehostaa vedenpidätys- ja ravinteiden kierrätysratkaisuja, jotta 

voidaan mahdollistaa maataloustuotanto, joka pystyy ylläpitämään kasvavaa väestöä ja selviytymään nykyisistä ja 

ennakoiduista ilmastonmuutoksen haasteista. Sellaisenaan hanke pyrkii luomaan syvempää, yksityiskohtaisempaa ja 

integroidumpaa ymmärrystä Euroopan vesivaroja muokkaavista hydrologisista prosesseista ja vuorovaikutuksista. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi WATERAGRI kehittää edelleen perinteisiä kuivatus- ja kasteluratkaisuja ja ottaa 

uudelleen käyttöön luontoon perustuvia ratkaisuja, kuten rakennettuja kosteikkoja ja biovaikutteisia 

kuivatusjärjestelmiä maatalousmaisemaan, mikä johtaa sekä veden että ravinteiden parempaan säilymiseen. 

Hankkeessa on tarkoitus myös arvioida erityisiä veden ja ravinteiden säilyttämistarpeita maanviljelijäyhteisön kanssa, 

kehittää joukon edullisia ja helposti käyttöönotettavia teknologioita, testata niitä kenttätasolla ja ottaa käyttöön 

https://www.oulu.fi/fi/projektit/etahallittavan-saatosalaojakaivon-kehittaminen-ja-pilotointi-eske
https://www.luke.fi/fi/projektit/turvepaasto
https://www.luke.fi/fi/projektit/turva
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwateragri.eu%2F&data=05%7C01%7C%7C9d18cc9a6d7c4c00560e08daadcc99c6%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638013391519275634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y%2FMq0OzJyb4BArQy%2FYYtOssyyUisH62ZzF3kA6IL5X4%3D&reserved=0


vakaan liiketoimintakehyksen niiden käyttöönotolle. Suomen kaksi pilottialuetta sijaitsevat Tyrnävällä ja Ruukissa. 

Suomessa päävastuutahona on Oulun yliopisto. 

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Rantalaidun-hanke 
Rantalaidun / Luke 

Valtaosa monimuotoisuudelle tärkeistä merenrantaniityistä Suomessa keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle ja suurin osa 
niistä hoidetaan laiduntaen. Rantalaiduntamiseen kohdistuu osin kriittistä keskustelua. Huolta aiheuttaa erityisesti 
epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Hankkeessa on muun muassa tutkittu vesinäyttein vedenlaatua 
rantalaidunten läheisyydessä ja laskettu laidunnuksen vesistökuormitusta vähentävä vaikutus ja sitä hoitamattoman 
ranta-alueen kuormitukseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää merenrantojen laiduntamisesta entistä kestävämpää, 
vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus. 
 

Turvemaiden viljanviljelyssä syntyvä ilmasto- ja vesistökuormitus sekä niiden hillintä (Viljapäästö) 
Viljapäästö / Luke 

Hankkeessa tutkitaan nurmen uusimisen yhteydessä turvemaalla viljellyn rehuviljan ilmasto- ja vesistökuormitusta ja 

siinä erityisesti turvekerroksen paksuuden vaikutusta molempien kuormitusten määrään ja koostumukseen. 

Hankkeessa kehitetään lisäksi säätösalaojitusta osana pellon vesitalouden hallintaa ja tutkitaan turvepellon 

muokkausajankohdan ja -menetelmän vaikutusta rehuviljan ja nurmen suojakasvina viljeltävän rehuviljan 

kasvihuonekaasupäästöihin. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus 

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, metsätalous 

Valuma-aluesuunnittelulla vesistöystävällistä metsänhoitoa, VALVE-Metsä, Utajärvi 
VALVE-Metsä hankkeessa sovelletaan valuma-aluetason suunnittelua metsätalouden haitallisten vesistövaikutusten 

minimoimiseksi. Hankkeessa demonstroidaan parhaita vesiensuojelukäytäntöjä ja suunnittelutyökaluja Kiiminkijoen 

vesistöön kuuluvalla Tilanjoen valuma-alueella, johon kuuluu valtion ja yksityisten metsänomistajien talousmetsiä sekä 

luonnonsuojelualueita. Mallivaluma-alueeseen osallistuville yksityismetsänomistajille korvataan vesiensuojelun 

tehostamisesta aiheutuvia metsänhoidon lisäkustannuksia sekä kompensoidaan vesiensuojelutoimista mahdollisesti 

aiheutuvia puunmyyntitulojen menetyksiä. Hankkeessa pyritään sovittamaan yhteen erilaisia metsiin kohdistuvia 

tavoitteita ja hyödyntämään niiden välisiä synergioita. Päävastuutaho John Nurmisen Säätiö. 

Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille  
Ojasta allikkoon - Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille. - Micropolis  
Hankkeen tavoitteena on validoida menetelmä kuivuneiden soiden käyttämiseksi metsätalouden vesiensuojelussa ja 

edistää yksityisten maanomistajien ja valtion yhteisiä vesienpalauttamishankkeita pilottialueilla. Hankkeen 1-vaiheessa 

kartoitetaan paikkatietoaineistojen avulla kaikki Iijoen potentiaaliset metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat 

suokohteet (reunoilta ojitetut aapasuot, kitu- ja joutomaat, tuotannosta poistuvat turvetuotantoalueet) ja niiden 

valuma-alueet. 2-vaiheessa toteutetaan pilottialueilla maastokäynnit ja tutkimukset, joiden yhteydessä varmennetaan 

ja täydennetään tietoja vesien johtamisen toteutettavuudesta (menetelmän validointi). 3-vaiheessa käydään 

pilottialueiden vesienpalauttamishankkeiden vaikutukset läpi yhdessä maanomistajien kanssa ja laaditaan alustavat 

sopimukset toteutuksesta. Lopuksi laaditaan alueellinen sekä koko Suomeen soveltuva toimintamalli ja laadukas video 

menetelmästä, arvioidaan tulokset ja integroidaan metsänhoitosuosituksiin. Päävastuutaho Iin Micropolis Oy. 

Raudan haitallisten vesistövaikutusten vähentäminen turvevaltaisilla metsätalousmailla (RautaVirta) 
Hankkeen tavoitteena on parantaa runsaasta raudan vesistökuormituksesta aiheutuvia ongelmia Jäälinjärven 

turvemetsävaltaisella valuma-alueella. Ongelmaan etsitään ratkaisua kustannustehokkaista 

vesiensuojelumenetelmistä. Menetelmiä ovat rautaa pidättävien luonnonmukaisten materiaalien kuten puu- ja 

risunippujen käyttö ojatasolla, Kalamäen kosteikon toiminnan optimointi käyttämällä raudan pidättäytymistä 

edistävää biopolymeeriä sekä pilotoimalla alueelle biohakereaktorijärjestelmä. Menetelmien optimointia tehostetaan 

soveltuvin laboratoriokokein. Alueella suoritetaan mittaustoimintaa, jonka avulla eri menetelmien tehoa seurataan. 

Samalla saadaan tietoa raudan kulkeumasta ja sen prosessin dynamiikasta. Yhdistämällä jälkimmäistä olosuhteiden 

monitorointiin luodaan selkeämpi kuva ongelmasta valuma-aluetason ilmiönä, mikä taas edesauttaa kokonaisvaltaisen 

https://rantalaidun.luke.fi/
https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/turvemaiden-viljanviljelyssa-syntyva-ilmasto-ja-vesistokuormitus-seka-niiden-hillinta-viljapaasto/
https://micropolis.fi/projekti/ojasta-allikkoon/


alueellisen vesiensuojelun kehittämistä. Eri menetelmien toimivuudesta tehdään ohjeistus, jota voidaan hyödyntää 

muilla valuma-alueilla. Päävastuutaho Oulun yliopisto. 

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS) 
Suomen ympäristökeskus > Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS) (syke.fi) 

Hankkeen testataan viime vuosina käyttöön tulleista laserkeilausaineistoista johdettujen paikkatietoaineistojen 
soveltuvuutta metsien käytön suunnitteluun pienvesien läheisyydessä, painottaen luontoarvojen ja taloudellisten 
arvojen yhteensovittamista. Hankkeen pilottikohteet sijaitsevat Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueella. 
Päävastuutaho Suomen ympäristökeskus. 

TURVI – Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan 
TurVI - Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan - Tapio 

Hankkeessa parannetaan ojituskäytäntöjä. Hankkeessa sovitetaan kestävällä tavalla yhteen turvemaiden metsien 
puuntuotannon turvaaminen, vesiensuojelu sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Erisyvyisten 
ojien vaikutusta vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasujen vapautumiseen testataan hankkeessa perustettavilla 
pilottikohteilla. Tavoitteena on vähentää haitallisia vesistövaikutuksia ja edistää hiilen sidontaa nykysuosituksia 
matalammilla ojilla. Hankkeen tuloksena syntyy uusia turvemaiden metsien käsittelymenetelmiä ja ohjeistus 
kohdekohtaisen ojituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen pilottikohteet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla 
Pudasjärvellä. Päävastuutaho Tapio. 

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta 
https://www.luke.fi/fi/projektit/suo 

Hankkeen tavoitteena on kehittää suometsien hoidon suunnitteluun uusi toimintamalli, joka kannattavan 
puuntuotannon edistämisen lisäksi, pyrkii sovittamaan yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi- sekä 
monimuotoisuuden lisäämistarpeet. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli tuottaa metsä- ja ympäristöviranomaisille 
tietoa sekä suunnittelun että valvonnan tueksi. Toimintamalli on myös hyödynnettävissä vesienhoidon 
toimenpideohjelmia ja metsänhoitosuosituksia laadittaessa. Päävastuutahot LUKE ja metsäkeskus, Pohjois-
Pohjanmaa. 

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan Hiili-VESPA 

https://tapio.fi/projektit/vesienpalautuksen-vaikutukset-talousmetsien-hiilensidontaan-hiili-vespa/ 

Hankkeessa selvitetään, miten vesienpalautus vaikuttaa suojelualueen välittömässä läheisyydessä olevan 

talousmetsän pohjaveden pinnan korkeuteen, ja mitkä ovat mahdollisen vedenpinnannousun vaikutukset 

talousmetsän puustoon, kasvillisuuteen sekä hiilensidontaan. Hankkeen koekohteet ovat Pohjois-Pohjanmaalla. Ei 

suoraa kytköstä vesienhoitoon, mutta tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon tavoitteiden edistämisessä. 

Päävastuutaho Tapio. 

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, valuma-alue/useampi sektori 

Arvovesi Oulujoen vesistöalueen vesistövisio  
ARVOVESI | Oulujoen vesistöalueen vesistövisio (oulujokivisio.com) 

Hankkeen tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet 
yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeen 
tuloksena syntyy monitieteiseen tietoon ja yhteistyöprosessiin pohjautuva Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 
vuodelle 2035. Päävastuutaho Suomen ympäristökeskus. 

Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus 

(MERLIN) 
Suomen ympäristökeskus > Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN) 

(syke.fi) 

Luonnonmukaiset ja luontoon pohjautuvat ratkaisut ovat keino palauttaa ekosysteemien toimintaa 
luonnonmukaisemmiksi, vähentää pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia ainehuuhtoumia ja samalla sitoa hiiltä. Ratkaisujen 
tulee kuitenkin olla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Näitä asioita ratkotaan MERLIN-hankkeessa 17 
pilottikohteessa ympäri Eurooppaa. Pohjois-Pohjanmaalta pilottikohteena on Kuivajoen valuma-alueella sijaitseva 
Komppasuon turvetuotantoalue, jossa tarkastellaan turvetuotannosta poistuvan alueen jatkokäytön suunnittelua ja 
vaikutusten arviointia. Suomessa päävastuutaho Suomen ympäristökeskus. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Paikkatietoon_ja_luontoarvoihin_perustuva_pienvesien_suojavyohykkeiden_suunnittelu_GISSUS
https://tapio.fi/projektit/turvi-tyokaluja-ja-menetelmia-turvemaiden-metsien-kayton-vesisto-ja-ilmastovaikutusten-torjuntaan/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luke.fi%2Ffi%2Fprojektit%2Fsuo&data=05%7C01%7C%7C314a198c53044928f0f008daa7811e4f%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638006470414316291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=UcJ22WnqiUEQ9d06vLY3Oc2ePKJBi0Fv643lMwPJmkU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftapio.fi%2Fprojektit%2Fvesienpalautuksen-vaikutukset-talousmetsien-hiilensidontaan-hiili-vespa%2F&data=05%7C01%7C%7C314a198c53044928f0f008daa7811e4f%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638006470414316291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=xwFll%2Fqy%2BGrabA1j3g2q%2BOTpf1mw5ia%2BDcIseKH9S7o%3D&reserved=0
https://oulujokivisio.com/arvovesi/
https://www.syke.fi/hankkeet/MERLIN
https://www.syke.fi/hankkeet/MERLIN


Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti 

hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili) 
Suomen ympäristökeskus > Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia 

maankäyttöä (SysteemiHiili) (syke.fi) 

Hankkeen päätavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten 
vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen 
käyttöönottoa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla. Hanke tuottaa toimintaympäristön 
muutoksia ennakoivia ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastokestävämmäksi. Hankkeen pilottialueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-Savossa. Päävastuutaho Suomen ympäristökeskus. 

Valuma-alue kunnostusten ja purojen ennallistamisen suorat- ja yhdysvaikutukset purojen 

monimuotoisuuteen (PYRSTÖ) 
https://www.luke.fi/fi/projektit/pyrsto 

Hankkeessa selvitetään turvemaavaltaisen valuma-alueiden ennallistamisten ja puroelinympäristöjen kunnostusten 

yhdys- ja erillisvaikutuksia virtavesien monimuotoisuuteen, ekosysteemitoimintoihin sekä lohikalakantojen tilaan. 

Suoluonnon ennallistamisen vaikutuksia virtavesien monimuotoisuuteen ei ole Suomessa aikaisemmin selvitetty, joten 

hanke tuottaa täysin uutta tietoa kalaston- ja vesienhoitoon. Hanke toteutetaan osana Helmi- ympäristöohjelmaa ja 

Metsähallituksen Sotka-hanketta. Päävastuutahoina Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus. 

Ratkaisuja turvemaiden eri maankäyttömuotojen ympäristövaikutusten vähentämiseen 
Ratkaisuja turvemaiden eri maankäyttömuotojenympäristövaikutusten vähentämiseen 01 | Luonnonvarakeskus (luke.fi)  

Hankkeessa tutkitaan turvemaiden eri maankäyttömuotojen synnyttämiä ympäristövaikutuksia. Tutkimus toteutetaan 
Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipisteessä vuosina 2021-2023. Tarkasteltavat maankäyttömuodot ovat 
metsäojitettu turvemaa, viljelty turvemaa, viljelyn päätyttyä soistuva ja metsittyvä turvepelto sekä luonnontilainen suo. 
Koealueilta mitataan ympärivuotisesti kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormituksen osalta tutkimuskohteena on 
erityisesti turvemaiden fosfori. Turvemaiden viljelyssä tutkitaan erityisesti hiilensidontaa ja maan hiilivaraston 
muutosta. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus.  

Maa- ja metsätalouden turvemaiden vesien yhteishallinta ravinnekuormituksen ja valunnan määrän 

näkökulmasta (TurveSopu) 
Maa- ja metsätalouden turvemaiden vesien yhteishallinta ravinnekuormituksen ja valunnan määrän näkökulmasta 01 | Luonnonvarakeskus  (luke.fi) 

Hankkeessa selvitetään ja mitata, voidaanko valuma-alueen valuntavesien hallintaa yhdistää maa- ja 
metsätalouden osalta ja voidaanko valuntavesiä varastoida kasvukauden varalle parantamaan turvemaiden 
ja happamien sulfaattimaiden vesitalouden hallintaa. hankkeessa demonstroidaan veden varastoinnin 
toimivuutta rakentamalla ns. settipatojärjestelmän Ruukin tutkimusaseman huuhtoumakentän ympäristöön. 
Hankkeessa tarkkaillaan myös vesistöön kulkeutuvaa kuormitusta laajemmin valuma-aluetasolla. 
Päävastuutaho Luonnonvarakeskus.  

Eloperäisten viljelymaiden vesitalouden hallinta veden varastoinnin ja säätösalaojituksen kautta (ALLAS) 
Eloperäisten viljelymaiden vesitalouden hallinta veden varastoinnin ja säätösalaojituksen kautta | Luonnonvarakeskus (luke.fi) 

Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipisteessä vuosina 2021–2023 toteutettavassa hankkeessa pilotoidaan peltoalueen 
yläpuoliselta metsäalueilta tulevien kuivatusvesien varastointia tarkoitusta varten rakennettavaan vesialtaaseen, josta 
vesi syötetään edelleen painovoimaisesti säätösalaojitetulle pellolle. Riittävä vesivarasto turvaa pellon pohjaveden 
tarpeenmukaisen pinnankorkeuden säätelyn. Kasvukauden ulkopuolelle ajoittuvan sadannan ennustettu lisääntyminen 
kasvattaa ojitetuilta metsäalueilta kertyviä valuntoja. Alapuolisten vesistöjen tilan kannalta olisi järkevää, että 
mahdollisimman suuri osuus ravinnekuormituksesta voitaisiin pidättää jo muodostumisalueilleen. Ratkaisu auttaa maa- 
ja metsätaloutta sopeutumaan yhdessä ilmastonmuutoksen ennustettuihin vaikutuksiin. Päävastuutaho 
Luonnonvarakeskus. 
 

  

https://www.syke.fi/hankkeet/systeemihiili
https://www.syke.fi/hankkeet/systeemihiili
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.luke.fi%2Ffi%2Fprojektit%2Fpyrsto&data=05%7C01%7C%7C97f9ee2467624522639608daadb18491%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638013275357840775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=aJ0hw7aZe528RkUKowmAcmIA4jYOz3dY5u4y%2FDHhJaw%3D&reserved=0
https://www.luke.fi/fi/projektit/ratku-01
https://www.luke.fi/fi/projektit/turvesopu-01
https://www.luke.fi/fi/projektit/allas


Tutkimus- ja kehittämishankkeet, kalatalous  

Rakennettujen jokien vaelluskalat_Sateenvarjo III 
Rakennettujen jokien vaelluskalat_Sateenvarjo III | Luonnonvarakeskus (luke.fi)  

Hanke tähtää vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Hanke seuraa vaelluskalojen (lohi, taimen ja siika) käyttäytymistä jo 
rakennetuissa kohteissa. Kerättyä tutkimustietoa voidaan käyttää sekä hankekohteiden että myös uusien 
vaelluskalojen kulkua parantavien toteuttamisratkaisujen yhteydessä. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan mm. 
Iijoella ja Oulujoella. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus. 

Pienten kalateiden toimivuus 
Pienten kalateiden toimivuus | Luonnonvarakeskus (luke.fi) 

Hankkeessa selvitetään 2–4 pienen Pohjois-Suomen alueella sijaitsevan kalatien toimivuutta vaellusyhteytenä. 

Päätavoitteena on tuottaa tietoa valittavien kalateiden kautta kulkevista kalamääristä ja lajikoostumuksista yhden 

avovesikauden aikana per kalatie. Projektilla vastataan maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteisiin 

(palvelusopimus) ja tuotetaan tietoa, jonka avulla Pohjois-Suomen alueen pienten kalateiden toimivuutta ja 

vaikuttavuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus. 

Taimenen kotiutusistutusten seuranta Hupisaarten puroissa 2019–2023, Oulu 
Hupisaarten vaelluskalaseuranta (luke.fi) 

Tavoitteena on palauttaa luontaisesti lisääntyvä taimenkanta kunnostettuun Hupisaarten puroverkostoon. 

Seurantatutkimuksella selvitetään taimenten lisääntymistä Hupisaarten puroissa, syntyvien poikasten elinkykyä, 

vuorovaikutusta sekä kykyä tuottaa luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenkannan kotiuttamisen onnistumista 

tutkitaan PIT-telemetriamenetelmiä, sähkökoekalastuksia ja geneettisin menetelmiä käyttäen. Päävastuutaho 

Luonnonvarakeskus. 

Pro Trout Menestystä luonnonvaraisille taimenille ja paikallisille kalastuselinkeinoille 
https://www.metsa.fi/projekti/pro-trout-menestysta-luonnonvaraisille-taimenille-ja-paikallisille-kalastuselinkeinoille/ 

Hankkeen tavoitteena on, että Oulangan-Pääjärven rajanylisen vesistön kalastoa hyödynnetään ja hoidetaan siten, 
että Pääjärveä syönnösalueenaan käyttävien alkuperäisten vaellustaimenkantojen taantuminen pysähtyy ja paikalliset 
asukkaat voivat harjoittaa ja kehittää kalastukseen perustuvaa yritystoimintaa kestävästi. Päävastuutaho 
Metsähallitus, eräpalvelut. 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, muut  

Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen 

hallintaan - HaSuRiski  
Suomen ympäristökeskus > Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski) 

(syke.fi) 
Tavoitteena on kehittää malli, jolla voidaan luoda happamien sulfaattimaiden riskikartat pilottialueille mallintamalla 

vanhaa ja uutta tutkimustietoa. Riskikartoitusmallin avulla karttoja voidaan myöhemmin luoda koko rannikkoalueelle. 

Maanäytteisiin perustuva riskinarviointi yhdistetään hydrogeokemialliseen dataan tarkastellen erityyppisten 

sulfaattimaiden todellista kuormitusta eri hydrologisissa olosuhteissa sekä arvioidaan kuormituksen määrää. 

Hydrogeokemiallisissa tutkimuksissa hyödynnetään SWATmallinnusta, olemassa olevan datan analysointia sekä 

täydentäviä tutkimuksia. Dataa analysoidaan koneoppimisen ja reunalaskennan menetelmin, ja tuotetaan prototyyppi 

mobiilisovelluksesta. Hankkeen tuloksista viestitään vuorovaikutteisesti sidosryhmille. Hankkeen tuotoksina syntyy 

happamien sulfaattimaiden riskikartta pilottialueille sekä prototyyppi mobiilisovelluksesta, joka toimii työkaluna 

viranomaisille, vesitaloussuunnittelijoille, urakoitsijoille, neuvonantajille ja asiantuntijoille. Päävastuutaho Suomen 

ympäristökeskus. 

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen 

monitieteisesti – (ECORIVER) 
Suomen ympäristökeskus > Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti – 

(ECORIVER) (syke.fi) 

https://www.luke.fi/fi/projektit/sateenvarjoiii
https://www.luke.fi/fi/projektit/pikateho
https://kalahavainnot.luke.fi/hupisaarten-seuranta
https://www.metsa.fi/projekti/pro-trout-menestysta-luonnonvaraisille-taimenille-ja-paikallisille-kalastuselinkeinoille/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Happamien_sulfaattimaiden_riskikartoitus__keinoja_vesistojen_happamuus_ja_metallikuormituksen_hallintaan_HaSuRiski
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Happamien_sulfaattimaiden_riskikartoitus__keinoja_vesistojen_happamuus_ja_metallikuormituksen_hallintaan_HaSuRiski
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Vesivoimatuotantoon_rakennettujen_jokien_ekosysteemipalvelujen_arviointi_ja_arvottaminen_monitieteisesti__ECORIVER
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Vesivoimatuotantoon_rakennettujen_jokien_ekosysteemipalvelujen_arviointi_ja_arvottaminen_monitieteisesti__ECORIVER


Hankkeessa arvioidaan vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutuksia hydrologisiin olosuhteisiin ja 
elinympäristöihin suurissa ja pienissä voimatalousvesistöissä. Ekosysteemipalveluiden arvoja kartoitetaan 
kyselytutkimusten avulla ja samalla mallinnetaan vesivoiman arvoa muuttuvilla energiamarkkinoilla mukaan lukien 
kysynnän joustavuus ja uudet energialähteet. Hankkeen lopputuloksena luodaan arviointikehikko, jota voidaan 
käyttää vesivoimatuotannon kohdevesistöjen ympäristötavoitteiden kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaalta 
pilottikohteina ovat Kalajoki ja Kuusinkijoki. Päävastuutaho Luonnonvarakeskus. 

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun, Ylivieska, Nivala 
Hankkeet | Meidän Kalajoki (meidankalajoki.fi) 

Hankkeessa tutkitaan Ylivieskassa ja Nivalassa pengerryspumppaamoiden sovellettavuutta vesiensuojeluun. Jokivarret 

on pengerretty vesivoimarakentamisen ja tulvasuojelun vuoksi siten, että penkereiden takaiset laajojen peltoalueiden 

kuivatusvedet joudutaan pääosin pumppaamaan Kalajokeen. Valittuihin pumppaamoihin suunnitellaan 

pilotointipuhdistamot ja seurantojen myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien sisältävän 

ravinnekuorman ja myös mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Päävastuutaho Ylivieskan kaupunki. 

LIFE Revives – Jokihelmisimpukan kantojen vahvistaminen ja elinympäristöjen kunnostus 
LIFE Revives: Jokihelmisimpukan kantojen vahvistaminen ja elinympäristöjen kunnostus — Bio- ja ympäristötieteiden laitos (jyu.fi) 

LIFE Revives – elvytystä jokihelmisimpukalle | Metsähallitus (metsa.fi) 

Hankkeessa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, tilaa ja 

elinympäristöjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Iijoen ja Oulujoen vesistöalueiden raakkujokien ja -purojen 

kunnostukset ja seurannat ovat hankkeessa Metsähallituksen luontopalveluiden vastuulla. Raakkuvirtoja kunnostetaan 

valtion monikäyttömetsissä ja suojelualueilla sekä yksityisten vesialueilla yli 60 kilometriä. Metsähallitus Metsätalous 

Oy ennallistaa 400 hehtaaria suota Iijoen valuma-alueella, millä on vedenlaatua ja siten raakun elinoloja parantava 

vaikutus. Päävastuutaho Jyväskylän yliopisto. 

WaterLine  
http://waterlineproject.eu/ 

Hankkeessa käytetään useista lähteistä peräisin olevaa tietoa kaukokartoituksesta, historiallisia tietoja, 

meteorologisten verkkojen in situ -tietoja sekä joukkolähdetietoja, jotta voidaan parantaa hydrologisia malleja ja 

niiden ennusteita. 

Nordbalt ecosafe (juuri alkanut):  
https://www.developmentaid.org/organizations/awards/view/381088/nitrogen-and-phosphorus-load-reduction-approach-within-safe-ecological-

boundaries-for-the-nordic-bal 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia standardeja turvallisten ekologisten rajojen asettamiseksi vesistöille ja uusia 

ravinnemääräyksiä käyttämällä malleja, lieventämis- ja politiikkatyökaluja sekä hallintojärjestelmiä. Hankkeessa on 

mukana kahdeksan kumppania Pohjoismaista ja Baltiasta. Hankkeessa mm. sovelletaan hankkeen kuuteen 

vesistöalueeseen uusinta valuma-aluemallia (SWAT+), jolla arvioidaan ravinnepitoisuuksia, kuormituksia, lähteitä ja 

reittejä. Tuloksia verrataan olemassa oleviin kansallisiin malleihin. Suomessa päävastuutahona Oulun yliopisto. 

Green-digi-basin 
https://www.maanmittauslaitos.fi/en/research/green-digi-basin 

https://www.syke.fi/projects/hydro-ri 

Hankkeessa käytetään monitieteisiä lähestymistapoja, uusia teknologioita ja älykkäitä ratkaisuja läheisessä 

yhteistyössä eri sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa, jotta voidaan tarjota tärkeää tietoa kestävän ja kestävän 

vesivarojen hallinnan kannalta. Hanke liittyy vahvasti olemassa olevaan osaamiskeskukseen eli HYDRO-RDI-

Networkiin. Hankkeessa pyritään löytämään tehokkaimmat vihreät ratkaisut boreaalisille-subarktisille vesistöalueille ja 

parantamaan nykyisiä laskelmia jokien jatkuvuudesta sekä eri maankäyttömuotojen ravinne- ja hiilikuormituksesta 

pintavesiin. Hankkeessa luodaan edelleen maankäyttöskenaarioita, jotka sisältävät erilaisia vihereitä ratkaisuja (esim. 

suon ennallistaminen, kosteikko, kipsinkäsittely) vesimäärän ja -laadun ennustamiseksi valuma-alueen mittakaavassa. 

Päävastuutaho Maanmittauslaitos.  

Ravinteiden ja mikromuovien poistaminen puhdistetuista jätevesistä kylmän ilmaston kosteikoilla 

(RaMiKo) 
RaMiKo / Oulun yliopisto 

http://www.meidankalajoki.fi/hankkeet
https://www.jyu.fi/science/fi/bioenv/tutkimus/luonnonvarat/life-revives
https://www.metsa.fi/projekti/life-revives/
http://waterlineproject.eu/
https://www.developmentaid.org/organizations/awards/view/381088/nitrogen-and-phosphorus-load-reduction-approach-within-safe-ecological-boundaries-for-the-nordic-bal
https://www.developmentaid.org/organizations/awards/view/381088/nitrogen-and-phosphorus-load-reduction-approach-within-safe-ecological-boundaries-for-the-nordic-bal
https://www.maanmittauslaitos.fi/en/research/green-digi-basin
https://www.syke.fi/projects/hydro-ri
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A74546


Hanke selvitti, kuinka rakentaa mahdollisimman tehokkaita kosteikkoja osaksi jätevedenpuhdistusprosessia, joka 

mahdollistaisi ympärivuotisen käytön kosteikoille Pohjois-Suomen olosuhteissa. Hanke tutki myös, kuinka hyvin 

kosteikot yleensä soveltuvat mikromuovien puhdistamiseen ja erityisesti talviaikaan. Hanke päättyi 2022. 

Päävastuutaho Oulun yliopisto. 

Arktisten alueiden typpi -ja raskasmetallipitoisten valumavesien puhdistaminen 

hybridipuhdistusratkaisuilla (TypArkt) 
TypArkt / Oulun yliopisto 

Hankkeen tavoitteena on jatkoseurannan kautta saada pidempiaikaista (yli 2 vuotta) toimivuustietoa edeltävän 

HybArkt- hankkeen aikana rakennettujen hybridipilottiratkaisukokonaisuuksien ja niiden eri osien toimivuudesta typen 

ja/tai raskasmetallien puhdistuksessa. Tällöin rakennekokonaisuuksien ja yksiköiden käyttöikää ja 

puhdistustehokkuudellista toimivuutta voidaan luotettavammin arvioida. Tiedot on tarkoitus myös päivittää 

hybridipilottiratkaisujen mitoitus- ja suunnittelutyökaluun. Päävastuutaho Oulun yliopisto. 

 

 

 

 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A76870



