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 SUOMI 
 

 

 

 

Yleiskatsaus   
 

 

 

Sen jälkeen kun Euroopan komissio käynnisti LIFE -ohjelman vuonna 

1992, yhteensä 141 hanketta on rahoitettu Suomessa. Niistä 77 

käsitteli ympäristön innovaatiota ja 57 luonnonsuojelua ja biologista 

monimuotoisuutta ja kaksi Tiedotusta ja viestintää. Uusi LIFE-

ohjelma (ks. alla), yksi integroitu hanke, yksi ilmastonmuutoshanke 

ja yksi tekninen tukihanke on saanut EU:n rahoitusta Suomessa. 

Nämä hankkeet edustivat 268 miljoonan euron kokonaisrahoitusta, 

josta Euroopan unionin osuus on 124 miljoonaa euroa. 

Vuodesta 2014 lähtien perinteisten LIFE-ohjelmien lisäksi on ollut 

Ilmaston uusi alaohjelma (kohdealueena ilmastonmuutoksen hillintä, 

ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja ilmaston hallinto ja -tieto). 

LIFE-ohjelmaa on laajennettu kattamaan useita uudentyyppisiä 

hankkeita – integroidut hankkeet, tekninen avunanto, valmiuksien 

parantaminen ja valmistelevat hankkeet sekä toimintatuet – samoin 

on kaksi uutta rahoitusvälinettä, pääomaan liittyvien hankkeiden 

rahoitusväline (NCFF) ja energiatehokkuuteen liittyvä yksityinen 

rahoitusväline (PF4EE).   Lisätietoja hankkeista löydät LIFE-

verkkosivustolta (ec.europa.eu/life). 

Joka vuosi esitetään ehdotuspyyntö hankkeista, jotka kattavat LIFE-

ohjelman prioriteettialueet.    

  

   

 Tämä tiedote antaa 

yleiskatsauksen LIFE-

ohjelmasta Suomessa. 

 

Siinä esitetään 

menestyskertomuksia ja 

meneillä olevia aloitteita. Se 

selvittää, kuinka on 

mahdollista saada lisätietoja 

hankkeista. Sen liitteenä on 

myös luettelo meneillä 

olevista ja hiljakkoin loppuun 

viedyistä/ käynnistetyistä 

hankkeista. 
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LIFE Ympäristö ja resurssitehokkuus 
 

 

 Tämän LIFE prioriteettialueen tarkoitus on kehittää, testata ja osoittaa parhaita käytäntöjä, ratkaisuja ja 
 integroituja lähestymistapoja ympäristöön liittyvissä haasteissa sekä parantaa niiden tietokantaa. 

LIFE Ympäristö ja resurssitehokkuuslohko (aiemmin LIFE ympäristöpolitiikka ja hallinto-osa-alue) on myöntänyt 
osarahoitusta 77 hankkeelle Suomessa. Tämä edustaa 129 miljoonan euron kokonaisrahoitusta, josta Euroopan 
unionin osuus oli €51 miljoonaa euroa.  

Loppuun vietyjen hankkeiden painopisteenä oli 11 pääteemaa: riskin arviointi/saastumisen hallinta, veden 
hallinta jokisuistoissa, kestävä rakentaminen, ekoystävälliset ja vihreät tuotteet, kaupunkisuunnittelu, elämän 
laatu, kuljetuksen suunnittelu, maatalouden jäte, ilman laadun hallinta ja seuranta, vaarallisen teollisuus- ja 
rakennus/purkujätteen hallinta, energiatehokkuus, metsänhoito elämänkaaren arviointi, riskin hallinta ja 
integroitu ympäristön hallinta. Edunsaajien tärkeimmät ryhmät olivat kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, yliopistot, kansainväliset ja suuret yritykset, tutkimuslaitokset sekä pk-yritykset. Hankkeiden 
keskimääräinen kestoaika oli 36 - 42 kuukautta. 

Suomessa on parhaillaan käynnissä kuusi muuta hanketta, jotka painottuvat seuraaviin aiheisiin: 
ilmastonmuutokseen mukautuminen; spatiaalinen suunnittelu; vaarallinen ja teollinen jäte ja jätteen käsittely. 
Hankkeiden pääasiallisina toteuttajina toimivat paikalliset ja kansalliset viranomaiset, tutkimuslaitokset ja 
kansainväliset yritykset. Niiden keskimääräinen kestoaika on 36 - 62 kuukautta. 

Viereisessä ruudussa esitetty hanke on esimerkki menestyksekkäästä LIFE -ympäristöhankkeesta Suomessa. 
Se palkittiin parhaana LIFE-ympäristöhankkeena vuonna 2014. 

Ohjeistus voimakkaasti arseenipitoisten alueiden 
luonnonkiviainesten kestävään käyttöön (ASROCKS)  
LIFE10 ENV/FI/000062 
 
 
ASROCKS-hankkeen tulokset antavat kattavan selvityksen 20 kiven ja maa-aineksen kaivantopaikasta, joilla 
mahdollisesti olisi arseenipäästö- ja vuotolähteitä.  Tutkitusta 20 paikasta neljä valittiin yksityiskohtaisia 
analyyseja varten. Analysoinnissa tutkittiin liuotuskokeita ja ilman päästöjä, jotka johtuvat kaivannosta ja 
maa-aineksen ja kiven käsittelyprosessista. Ilman laadun selvitys ei sisältynyt alkuperäiseen suunnitelmaan, 

mutta sen katsottiin antavan lisäarvoa.  

Tutkimuksen löydökset antoivat tietoa uusien suuntaviivojen muotoilusta kestävää kiviaineksen tuotantoa ja rakentamista varten 
arseenirikkailla alueilla. Ohjeistuksen painopisteenä oli esitellä kivi- ja maa-aineksen näytteenottoa koskeva yhtenäinen menetelmä 
maanomistajille ja viranomaisille. Tämä yhtenäinen lähestymistapa laajeni kaivamislupien käsittelyohjeiden laatimiseen sekä 
pakollisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käyttötapoihin suurempia kaivantoehdotuksia varten (yli 20 000 tonnia). 

ASROCKS oli maailmassa ensimmäinen hanke, jolla tutkittiin ja kehitettiin riskinhallintatyökaluja arseenia varten murskatussa 
kallioperän kiviaineksessa ja rakennusteollisuudessa.  Ohjeistusta, joka on jo hankkeen sidosryhmien käytössä, voi muuttaa 
käyttämällä vastaavia paikallisia parametrejä maassa, jossa maa- ja kiviaineksessa on korkeat arseenitasot.      

Hankkeesta saadun uuden osaamisen ansiosta pystyttiin parantamaan tietoisuutta kiviaineksen sisällön myrkyllisyydestä ja muista 
haittavaikutuksista. Tieto esitettiin tavalla, että se oli ymmärrettävää muillekin kuin asiantuntijoille ja tämä auttoi selvittämään 
epävarmuustekijöitä ja poistamaan huolenaiheita.   

Innovatiivisia menetelmiä käytettiin suuntaviivojen kehittämisessä ja eri sidosryhmien, yhtiöiden, viranomaisten ja tutkijoiden välillä 
tehtiin läheistä yhteistyötä, pidettiin työpajoja ja jatkuvaa keskusteluyhteyttä, eli mukaan otettiin myös toimijoita, jotka eivät olleet 
asiantuntijoita ja kehittämistyössä mukana olevia liikeyrityksiä. Tutkimuslaitokset, yliopistot, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, 
yritykset ja muut sidosryhmät osallistuivat hankkeen toimintaan alkukokouksesta lähtien loppuseminaariin asti, ja läheistä yhteistyötä 
suunniteltiin LIFE-hankkeen jälkeiseen aikaan.  

Hankkeen tuloksia voi käyttää EU:ssa maa-aineksen temaattisen strategian lisäkehittämisessä sekä vedenhallintasuunnitelmissa 
(koskee pohja- ja pintavesien suojelua) vesidirektiiviin perustuen. 

 

 

 Lisätietoja: 
http://projects.gtk.fi/ASROCKS 

http://projects.gtk.fi/ASROCKS
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LIFE Luonto ja biologinen monimuotoisuus 
 

 

Tämän LIFE prioriteettialueen tarkoitus on kehittää, testata ja osoittaa parhaita käytäntöjä, ratkaisuja ja 
integroituja lähestymistapoja luonnon ja biologisen monimuotoisuuspolitiikan ja lainsäädännön kehittämiseen 
ja toteuttamiseen sekä parantaa niihin liittyvää tietokantaa. 

Tähän päivään mennessä LIFE Luonto ja Luonto ja biologinen monimuotoisuus -osa-alueet ovat osa-
rahoittaneet 57 hanketta Suomessa. Nämä hankkeet edustivat 109 miljoonan euron kokonaisrahoitusta, josta 
Euroopan unionin osuus oli 57 miljoonaa euroa. 

Suurin osa loppuun viedyistä hankkeista tähtäsi elinympäristön (aapa, suot, boreaaliset metsät ja turvesuot, 
joet, kosteikot) ja lajien (villimetsäporo, merikotka, valkoselkätikka) suojeluun ja ennallistamiseen.  Alueelliset 
viranomaiset koordinoivat yli 80% hankkeista. Muut jakautuivat kansallisten/paikallisten viranomaisten, 
yliopistojen, kansalaisjärjestöjen, ammatillisen järjestön ja puistojen välille. Hankkeiden keskimääräinen 
kestoaika oli 40-60 kuukautta.  

LIFE+ Luonto ja biologinen monimuotoisuus -ohjelman alaisena on Suomessa meneillään parhaillaan kuusi 
hanketta. Nämä hankkeet keskittyvät seuraavien elinympäristöjen suojelemiseen: boreaaliset suot, kosteikot, 
runsaslajiset elinympäristöt, maaseudun kosteikot ja N2000 verkosto Lounais-Lapissa. Yksi hanke pyrkii 
erityisesti vähentämään Saimaan norppaan kohdistuvia pääasiallisia uhkia, jotka on tunnistettu Suomen 
kansallisessa luonnonsuojelustrategiassa ja toinen pyrkii palauttamaan rakenteelliset ominaisuudet, jotka ovat 
tärkeitä kohde-elinympäristöjen biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämään niiden kokoa 
palauttamalla ennalleen vakavasti huonontuneet alueet. Viimeisin rahoitusta saanut hanke pyrkii saamaan 
”suosiollisen” suojeluaseman Suomen metsäpeuralle vuoteen 2023 mennessä. Neljää hanketta toteuttaa 
kansallinen viranomainen (Metsähallituksen luontopalvelut), yhtä toteuttaa ammattijärjestö (Suomen 
Riistakeskus) ja yhtä kehitysjärjestö (Taloudellinen kehittämiskeskus, Kuljetus ja ympäristö Lappi).  On myös 
yksi jatkuva biologinen monimuotoisuushanke, jota toteuttaa Helsingin yliopisto. Tämä hanke pyrkii luomaan 
kansallisen (suomalaisen) geenipankin uhattuja kansallisia kasveja varten, kuten esim. putkilokasvit ja 
sammalet. Hankkeiden kestoaika on 54 – 72 kuukautta. 

Viereisessä ruudussa esitetty hanke on esimerkki menestyksekkäästä LIFE Luonto-hankkeesta Suomessa. 

Boreaalisten soiden ekojärjestelmien ennallistaminen Natura 2000 
-verkostossa "Boreaalinen suoelämä" (Boreal Peatland Life)  
LIFE08 NAT/FIN/000596 
 
Suoverkosto-LIFE-hanke laati 35 ennallistamissuunnitelmaa (29 ennakoitiin) ja kolme hoitosuunnitelmaa. 
Kaikkiaan 596 hehtaarin maa-alue kuudessa Natura 2000 kohteessa saatiin pysyvästi luonnonsuojelun 
piiriin, mikä ylittää 371 hehtaarin vähimmäistavoitteen. 
Tärkeä näkökohta hankkeessa oli laskuojien täyttö ja patoaminen – yhteensä 1 183 527 m 51 
hankekohteessa. Sen seurauksena vesitalous palautettiin ennalleen 4 790 hehtaarin alueella (ylittää 

tavoitteet 4 279 hehtaarilla täyttämällä ja patoamalla 1 078 696 m ojia). Muita suojelutoimenpiteitä olivat puiden vähentäminen 46 
kohteessa 3 313 hehtaarin alueella, josta 1 295 hehtaaria oli puiden kaatoa ja 2 018 hehtaaria oli ojien raivausta (Tavoite oli 3 143 
hehtaaria).   
 
Lisäksi lahopuuta luotiin kuudessa hankekohteessa 103,2 hehtaarin alueella, mikä ylitti 61 hehtaarin tavoitteen ja 3 590 m metsäteitä 
poistettiin kaivukoneilla kolmessa kohteessa (ennakoitu matka oli 2 100 m kahdessa kohteessa). Edunsaajan ja kumppanien kokemus 
toteuttaa korjaavat toimenpiteet kustannustehokkaasti oli ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta.    
 
Hanketoiminnan ymmärtämisen edistämiseksi uusittiin pitkospuita ja lintutorni ja opastetauluja asennettiin Kilpisuolle. Lisäksi 
toteutettiin mediakampanja, joka koostui 24 lehdistötiedotteesta ja 11 mediaretkestä. Näyttely soiden ennallistamisesta avattiin 
hankkeen aikana ja se jatkui kiertueena Suomessa vuoden 2016 aikana.   
Myös retkiä järjestettiin turvesuolle: 21 retkeä liikuntarajoitteisille, jolloin mukana oli 405 henkeä ja 102 retkeä lapsille, saavuttaen 
3 558 lasta. Hankkeesta tehtiin myös DVD suomeksi ja englanniksi ja sitä näytettiin luontokeskuksissa ja osia ladattiin Youtubeen, 
missä sitä on katsottu lähes 3 000 kertaa hankkeen loppuun mennessä. Myös soiden ennallistamisopas julkaistiin suomeksi ja 
englanniksi, tehtiin kuvallinen tietokanta ja keksittiin suohon liittyviä tietokilpailuja. 
 

Lisätietoja: 
http://www.metsa.fi/web/en/borealpeatlandlife 

http://www.metsa.fi/web/en/borealpeatlandlife
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 LIFE Ympäristön hallinta ja tieto  
 

 
Tämän prioriteettialueen tavoite on lisätä ympäristöasioiden tiedostamista, tukea ympäristötiedon 
viestittämistä, hallintaa ja levittämistä sekä parantaa parempaa ympäristön hallintaa laajentamalla 
sidosryhmien mukanaoloa. 

 

Tähän mennessä tämä osa-alue (aiemmin LIFE+ Tiedotus ja viestintä osa-alue) on rahoittanut kolmea hanketta 
Suomessa. Sen rahoitus on kaikkiaan 3 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa euroa oli EU:n rahoitusta.  
Hankkeen kesto vaihtelee 33 kuukaudesta 36 kuukauteen. 

 

Tämän osa-alueen alaisena Suomessa on viety loppuun kaksi LIFE -hanketta. Ensimmäisen hankkeen 
yleistavoite oli laatia yhteinen monimuotoinen ilmastonmuutosportaali. Sen kestoaika oli 36 kuukautta.  
Hankkeen toteuttajana oli Suomen meteorologinen laitos ja hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,9 miljoonaa euroa, 
josta Euroopan unionin osuus 0,9 miljoonaa euroa. Toisen hankkeen – ELY-keskuksen koordinoiman 33 
kuukautta kestävän - tarkoitus oli ylläpitää arvokkaan lohikannan geneettistä monimuotoisuutta Saimaa-
järvessä ja parantaa niiden elinvoimaisuutta. Hankkeiden toimiin kuului tiedonvaihto ja neuvotteluja kestävien 
kalastuskäytäntöjen edistämiseksi. Hanke valittiin jokin aika sitten parhaaksi LIFE luontohankkeeksi.  Hankkeen 
tulokset esitellään alla olevassa ruudussa. 

On myös yksi meneillä olevaa hanke tämän osa-alueen piirissä Suomessa. Tämän hankkeen – Itä-Suomen 
yliopiston koordinoiman – tarkoitus on lisätä tietoisuutta suuren yleisön ja eturyhmien keskuudessa kansallisen 
rapukannan tärkeydestä biomonimuotoisuudelle ja vesistön ekojärjestelmille. Hankkeen kestoaika on 36 
kuukautta. 

 

Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen 
(Saimaan lohikalojen) 
LIFE10 INF/FI/000052 
 
Tämä hanke sisälsi 60 kalastuksenjärjestämissuunnitelman valmistamisen kalastusalueille ja osakaskunnille. 
Niiden avulla kestävää kalastusta vietiin merkittävästi eteenpäin Vuoksen vesistöalueella.   
 
Tutkimustietoa, lajikohtaisia strategioita ja hoitosuunnitelmia muokattiin hankkeen aikana selkeämpään ja 
ymmärrettävämpään muotoon (sekä visuaalisesti että tekstillisesti). Hankkeessa pävitettiin ja yhdenmukaistettiin 

ajantasainen tieto Saimaan uhanalaisten lohikalojen tilasta ja ongelmista alueviranomaisille, paikallisille kalatalouden päättäjillä, 
kalatalousneuvonnalle, kalastajaorganisaatioille ja kalastavalle väestölle. Hankkeessa luotiin välineitä Saimaan uhanalaisten 
lohikantojen hoidon tehostamiseen ja laajentamiseen.  
 
LIFE –tukea käytettiin korostamaan yksittäisen kalastajan merkitystä uhanalaisten kalakantojen elvyttämisessä ja kannustamaan 
kalastajia noudattamaan kalastusrajoituksia. Analyysi asennetutkimuksista ennen ja jälkeen kalastajien keskuudessa osoitti, että 
tietoisuus lohiasioista oli lisääntynyt (esim. järvilohen suojelutoimenpiteiden suurempi arvostaminen, sekä parempi tietoisuus lohen 
suojelumenetelmistä, kuten kalastuksen rajoituksista). Tärkeä sosioekonominen tulos oli se, että hankkeilla onnistuttiin selvittämään 
kalastajille, että he eivät ole enää ”yksinäisiä toimijoita”, vaan että muut sidosryhmät täydentävät heidän toimintojaan.  
 
Hankekokoukset ja tapahtumat edistivät hyödyllistä vuoropuhelua, joka johti innovatiivisiin ideoihin, uusiin ratkaisuihin ja käytäntöihin. 
Yksi esittelyn arvoinen konkreettinen toimi oli ”viehen suunnittelukilpailu” (2012), jolla pyrittiin optimoimaan vieheiden kestävyyttaä 
lohen kalastuksessa. 
 
Lisätietoja: 
http://www.jarvilohi.fi 

 

  

http://www.jarvilohi.fi/
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Ilmastotoimien alaohjelma (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Ilmastonmuutoksen hillintä ja LIFE Ilmastonmuutoksen sopeuttaminen 

Ilmastonmuutoksen hillinnän prioriteettialueena on auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
myötävaikuttaa ensisijaisesti ilmastopolitiikan ja lainsäädännön toimeenpanoon ja kehittämiseen parantamalla 
tietokantaa, kehittämällä integroituja lähestymistapoja ja kehittämällä ja demonstroimalla innovatiivisia 
teknologioita, järjestelmiä, menetelmiä ja välineitä.  

Ilmastonmuutoksen sopeuttamisen prioriteettialueena on tukea ponnisteluja sinnikkyyden lisäämiseksi 
ilmastonmuutostoimissa ja myötävaikuttaa ensisijaisesti ilmastopolitiikan ja lainsäädännön toimeenpanoon ja 
kehittämiseen parantamalla tietokantaa, kehittämällä integroituja lähestymistapoja ja kehittämällä ja 
demonstroimalla innovatiivisia teknologioita, järjestelmiä, menetelmiä ja välineitä.  

Tähän mennessä Ilmastonmuutoksen hillinnän lohko on yhteisrahoittanut yhtä hanketta Suomessa. Hanke 
haluaa optimoida maatalousmaan käytön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen Luonnonvarakeskus 
koordinoi sitä yli 55 kuukauden ajan, alkaen syyskuussa 2015. Kokonaisbudjetti on 1,97 miljoonaa euroa, josta 
1,2 miljoonaa euroa on EU:n rahoitusta. Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet löytyvät alla olevasta ruudusta. 
Sen tulokset integroidaan myöhempänä ajankohtana. 

 

Maankäytön optimointi maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi (OPAL-Life) 
LIFE14 CCM/FI/000254 
 
OPAL-Life hanke kohdentuu työvälineiden ja menetelmien kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. 
Tarkoituksena on tukea maatalous- ja ympäristöpolitiikan kehittämistä ja siten turvata maaseudun 
elinkeinoelämä ympäristövaikutusten ollessa vähäisemmät. Hanke pyrkii integroimaan kestävän 
tuottoisan sadon ja karjatalouden pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä (GHG). Se tarkkailee kuinka 

rinnakkaiselon tehostaminen, laaja-alaistaminen ja metsittäminen on hyväksyttävä ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehto 
maanviljelijöille, jotta saataisiin lopullinen tavoite GHG päästöjen vähentämiseksi. 
 
Hankkeen tavoite: laatia maan käytön optimointikriteerit ja välineet; antaa näyttöä merkittävästä GHG päästöjen 
vähentymisestä maataloudessa; puolittaa metsänhakkuu erityisesti turvemailla, paremmasta maatalous- ja 
ympäristöpolitiikan koherenssista johtuen; ja asettaa biologisen monimuotoisuuden indikaattoreita maatalouteen ja parantaa 
vuoroviljelyä. 
 
OPAL-Life hankkeen tulokset tulisi panna täytäntöön poliittisissa päätöksentekoprosesseissa erityisesti seuraavissa 
maatalous-ympäristöohjelman kehittämistoimissa.    
 
 
Lisätietoja: 
http://www.opal.fi/ 

 

  

http://www.opal.fi/
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LIFE Integroidut ympäristöhankkeet 
 

Tämän LIFE prioriteettialueen tavoite on panna täytäntöön alueellisesti laajamittaisesti (alueellinen, moni-
alueellinen, kansallinen, ylikansallinen) EU:n ympäristö- tai ilmastolainsäädännön vaatimat ympäristö- tai 
ilmastosuunnitelmat tai strategiat, pääsääntöisesti aloilla: luonto, vesi, jätteet, ilman ja ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja sopeuttaminen.  Integroidut hankkeet varmistavat sidosryhmien mukanaolon ja edistävät 
koordinointia ja vähintään yhden muun relevantin EU:n, kansallisen tai yksityisen rahoituslähteen 
mobilisointia.    

 Tähän mennessä yhtä integroitua hanketta on osarahoitettu Suomessa. Sen kokonaisbudjetti on 24 miljoonaa 
euroa, josta EU:n osuus on 12 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Metsähallitus Parks & Wildlife Finland ja sen 
kestoaika on 81 kuukautta. Yksityiskohtaiset tavoitteet löytyvät alla olevasta ruudusta. Hankkeen verkkosivusto 
lisätään myöhempänä ajankohtana 

Kohti makeanveden Nature 2000 kohteiden ja elinympäristöjen 
integroitua hallintoa (FRESHABIT) 
LIFE14 IPE/FI/000023 
 
 
FRESHABIT-hankkeen kohdealue on makeasta vedestä ja pohjavedestä riippuvaiset elinympäristöt, 
rannikko- ja jokien suistoympäristöt ja lajit, jotka ovat vedestä riippuvaisia monessa Natura 2000 
verkoston kohteessa ympäri Suomea.  

 

Hankkeen tavoite on kehittää uusi metodologia ja indikaattoreita makeanveden elinympäristöjen suojelun arviointiin. Se 
pyrkii lisäksi parantamaan ekologista tilaa, hallintoa ja näiden elinympäristöjen kestävää käyttöä kehittämällä verkostoja ja 
toimintamalleja ja testaamalla niitä valituilla valuma-alueilla. Hanke parantaa valmiuksia laatimalla koordinointirakenteita 
ja polkuja, jotka mahdollistavat priorisoidun rahoituksen puiteohjelman (PAF) ja muun ympäristöpolitiikan täysimääräisen 
täytäntöönpanon.  Parantamalla eri sektorien välistä yhteistyötä, FRESHABIT pyrkii kehittämään uusia rakenne-  ja 
toimintamalleja, jotka helpottaisivat  pitkäkestoisten tulosten saavuttamista.  

 

FRESHABIT hankkeen päätavoitteet: rakentaa koordinointirakenteet, mallit ja verkostot integroituun suunnitteluun, 
toimeenpanoon ja makeanveden hallintaan liittyvien direktiiviluonnosten seurantaan ja demonstroida niitä kahdeksassa 
Natura 2000 kohteen alueellisessa verkostossa; parantaa makeanveden elinympäristöjen luonnonsuojelua, hallintoa ja 
niihin liittyvien resurssien kestävää käyttöä tehostamalla yhteistyötä hallinnollisten ja operatiivisten toimijoiden 
keskuudessa, korostamalla erityisesti yksityistä ja julkista yhteistyökumppanuutta; parantaa makeanveden elinympäristöjen 
suojelua ja ekologista tilaa ja eri lajeja valituissa alueellisissa verkostoissa elinympäristön ennallistamisella; kehittää ja 
demonstroida metodologiaa, joka liittyy makeanveden elinympäristön, ekojärjestelmäpalvelujen ja kulttuuriperinnön 
arviointiin, muokkaamiseen ja tarkkailuun; kehittää biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalvelun indikaattoreita, 
jotka palvelevat sekä kansallisen että kansainvälisen seurannan ja politiikan tarpeita; laajentaa makeanveden resurssien 
kestävää käyttöä integroimalla luonnonsuojelumenetelmiä ekojärjestelmäpohjaiseen yrittäjyyteen;  ja parantaa 
ympäristötietoisuutta. 
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Kuinka löydät lisätietoja LIFE ja LIFE –hankkeista 
 

Surfaamalla LIFE –verkkosivustolla 

 

LIFE –verkkosivusto antaa runsaasti tietoa LIFE -ohjelmasta: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

Tutustumalla LIFE -hankkeiden tietokantaan  

 

Lisätietoja LIFE -hankkeista Suomessa tai LIFE –hankkeista yleensä saat 
tutustumalla online LIFE -hankkeiden tietokantaan. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 
Helppokäyttöinen tietokanta on virallisesti hyväksytty tiedonlähde kaikista meneillä 
olevista ja loppuun viedyistä LIFE -hankkeista. Tietokanta antaa myös tietoja 
edunsaajista, heidän yhteystietonsa ja hankkeen verkkosivustot.  

 

sosiaalisen median: 
 

 twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Nimeämään yhteysviranomainen  

Ottamalla yhteys Suomen kansalliseen keskukseen 

  
 Ympäristöministeriö, fyysinen suunnittelu ja julkiset työt 

   
Nimi:  Pekka HARJU-AUTTI 
  Pirkko HEIKINHEIMO (LIFE Ilmastotoimet) 
Osoite: Kasarmikatu 25 
  FIN - 00023 Valtioneuvosto 
Puh: +358 50 365 2359 (mobile) 
 +358 295 250 078 (mobile) 
Sähköposti: pekka.harju-autti@ym.fi 
  pirkko.heikinheimo@ym.fi 
Verkkosivut: http://www.ym.fi/en-
US/The_Ministry/Financing_and_subsidies/Life_funding/Life_is_the_European_Un
ion_Financial_Ins(1809) 
 
 

 
 Suomen valvontatiimi 
 

 NEEMO EEIG – ELLE sia 

 Osoite: Skolas Iela 10-8 
  LV-1010 Riga 
 Puh:  +371 6 7242411 
 Sähköposti: elle@neemo.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:pekka.harju-autti@ym.fi
mailto:pirkko.heikinheimo@ym.fi
http://www.ym.fi/en-US/The_Ministry/Financing_and_subsidies/Life_funding/Life_is_the_European_Union_Financial_Ins(1809)
http://www.ym.fi/en-US/The_Ministry/Financing_and_subsidies/Life_funding/Life_is_the_European_Union_Financial_Ins(1809)
http://www.ym.fi/en-US/The_Ministry/Financing_and_subsidies/Life_funding/Life_is_the_European_Union_Financial_Ins(1809)
mailto:elle@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Hiljakkoin loppuunviedyt ja meneillä olevat LIFE  Ympäristö ja 
Resurssitehokkuushankkeet 

Hankkeen nimi Hankkeen 
numero 

Verkkosivu Lue hankkeen 
tiivistelmä 

napsauttamlla 
kuvaketta 

Hankkeen 
kestoaika 

 

Kasvinsuojeluaineiden 
ympäristöriskien 
vähentäminen pohjoisissa 
oloissa (PesticideLife) 

LIFE08 
ENV/FIN/000604 

http://www.mtt.fi/pesticidelife 

 
 01/2010–> 12/2013 

Happamien sulfaattimaiden 
ympäristöriskien 
vähentäminen –
sopeutumiskeinoja 
ilmastomuutokseen 
(CATERMASS) 

LIFE08 
ENV/FIN/000609 

http://www.ymparisto.fi/syke/cater
mass 

 
 

01/2010–> 12/2013 

VOC päästöjen vähentäminen 
jäteveden käsittelyssä 
mekaani (VOCless waste 
water) 

LIFE09 
ENV/FIN/000568 

http://www.voclesspulping.com 

 
 10/2010–> 09/2013 

Rehevöitymisen ja 
leväkukintojen torjuntaan 
liittyvä osallistuva valvonta, 
ennakointi, hallinta ja 
sosioekonomiset vaikutukset 
jokiuoma-alueilla (GISBLOOM) 

LIFE09 
ENV/FIN/000569 

http://www.ymparisto.fi/syke/gisblo
om 

 
 

10/2010–> 09/2013 

Elinkaariarvioinnin 
soveltaminen maisemoinnissa 
viheralueilla käyttämällä 
jäteperäisiä materiaaleja (LCA 
IN LANDSCAPING) 

LIFE09 
ENV/FIN/000570 

http://www.lcainlandscaping.fi 

 
 09/2010–> 08/2014 

Ilmastonmuutoksen 
aiheuttaman kuivuuden 
vaikutukset metsän kasvuun ja 
haavoittuvuus (Climforisk) 

LIFE09 
ENV/FIN/000571 

http://www.metla.fi/life/climforisk 

 
 01/2011–> 12/2014 

Arktisen alueen ilmaston 
lämpenemisen hillitseminen 
vähentämällä nokipäästöjä 
(MACEB) 

LIFE09 
ENV/FIN/000572 

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/mac
eb 

 
 01/2011–> 12/2013 

Asuntokannan 
energiatehokkuuden 
parantaminen: vaikutus 
sisäympäristön laatuun ja 
terveyteen Euroopassa 
(INSULATE) 

LIFE09 
ENV/FIN/000573 

http://www.insulateproject.eu 

 
 

09/2010–> 08/2015 

Kestävät menetelmät ja 
prosessit jätemaiden 
muuttamiseksi 
rakennusmateriaaleiksi 
(ABSOILS) 

LIFE09 
ENV/FIN/000575 

http://projektit.ramboll.fi/life/absoils 

 
 09/2010–> 12/2014 

Parhaat talvikunnossapidon 
käytännöt katupölyn 
vähentämiseen 
kaupunkialueilla – parhaiden 
käytäntöjen demonstrointi, 
strateginen kehitys ja 
toteuttaminen (REDUST) 

LIFE09 
ENV/FIN/000579 

http://www.redust.fi/ 

    

 
 

01/2011–> 12/2014 

Hajujen ja terveydelle 
haitallisten päästöjen 
vähentäminen valimoissa 
(Odourless casting) 

LIFE10 
ENV/FIN/000059 

http://odorlesscasting.com/ 

 
 10/2011–> 09/2014 

http://www.mtt.fi/pesticidelife
http://www.ymparisto.fi/syke/catermass
http://www.ymparisto.fi/syke/catermass
http://www.voclesspulping.com/
http://www.ymparisto.fi/syke/gisbloom
http://www.ymparisto.fi/syke/gisbloom
http://www.lcainlandscaping.fi/
http://www.metla.fi/life/climforisk
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/maceb
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/maceb
http://www.insulateproject.eu/
http://projektit.ramboll.fi/life/absoils
http://www.redust.fi/
http://odorlesscasting.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3461
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3474
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3668
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3719
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3720
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3722
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3723
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3725
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3730
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3734
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3926
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Ohjeistus voimakkaasti 
arseenipitoisten alueiden 
luonnonkiviainesten kestävään 
käyttöön (ASROCKS) 

LIFE10 
ENV/FIN/000062 

http://projects.gtk.fi/ASROCKS/ 

 
 09/2011–> 08/2014 

Tietoon perustuvat 
tietopalvelut – 
yleishyödyllisten 
ympäristötietojen elinsyklin ja 
saatavuuden parantaminen 
(LifeData) 

LIFE10 
ENV/FIN/000063 

http://www.metla.fi/life/lifedata/ 

 
 

09/2011–> 12/2015 

Monitavoitearvioinnin 
käytännöt ja työkalut 
ympäristövaikutusten 
arvioinnin laadun ja 
vaikuttavuuden 
parantamisessa (IMPERIA) 

LIFE11 
ENV/FI/000905 

http://imperia.jyu.fi 

 
 

09/2011–> 12/2015 

Vesiensuojelun 
vertailuanalyysi kaupungeissa 
(CITYWATER) 

LIFE11 
ENV/FIN/000909 

http://www.citywater.fi/ 

 
 

10/2012–> 09/2015 

Keidas-hanke: Shaping a 
Sustainable Future through 
Environmentally Functional 
Landscape Features (Urban 
Oases – Keidas) 

LIFE11 
ENV/FIN/000911 

http://www.helsinki.fi/taajamakeita
at/ 

 

 

 06/2012–> 06/2017 

Metsätalouskäyttöön 
soveltumattomien ojitettujen 
soiden jatkokäyttö 
(LIFEPeatLandUse) 

LIFE12 
ENV/FI/000150 

 

http://www.metla.fi/hanke/8547/ind
ex.htm 

 07/2013–> 06/2018 

Ilmastonmuutoksen 
mittaaminen ja aineistojen 
analysointi ja boreaalisen 
havumetsävyöhykkeen 
herkkyyden arviointi (LIFE 
MONIMET) 

LIFE12 
ENV/FIN/000409 

 

 

http://monimet.fmi.fi 

 

 

 
09/2013–> 09/2017 

Sivutuotteiden ja 
vaihtoehtoisten 
rakennusmateriaalien 
hyödyntäminen kaivosten 
suojarakenteissa (UPACMIC) 
(LIFE+ UPACMIC) 

LIFE12 
ENV/FI/000592 

 

http://projektit.ramboll.fi/life/upacm
ic/ 

 

 

 
07/2013–> 08/2018 

Jäteveden typpikuormituksen 
vähentäminen: 
havainnollistaminen ja 
mallintaminen (N-SINK) (LIFE+ 
2012 N-SINK) 

LIFE12 
ENV/FI/000597 

http://www.helsinki.fi/lammi/NSINK/ 

 

 

 

 08/2013–> 07/2017 

Valimon ylijäämähiekan 
uudelleenkäyttö 
kompostoimalla (LIFE-
FOUNDRYSAND) 

LIFE13 
ENV/FI/00285 

 

 

http://life-foundrysand.com 

 

 08/2014–> 09/2017 

 

Hiljakkoin loppuun viedyt ja meneillä olevat LIFE Luonto ja Biologinen monimuotoisuus 
hankkeet 

Hankkeen nimi Hankkeen 
numero 

Verkkosivu Lue hankkeen 
tiivistelmä 

napsauttamlla 
kuvaketta 

Hankkeen 
kestoaika 

 

Luettelointi ja suunnittelu 
meren Natura 2000 verkosta 
Suomessa (FINMARINET) 

LIFE07 
NAT/FIN/000151 

http://www.ymparisto.fi/finmarinet 

   
 

01/2009 –> 12/2012 

Boreaalisten soiden 
ekojärjestelmien 
ennallistaminen Natura 2000 -

LIFE08 
NAT/FIN/000596 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/
fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Su

 
01/2010 –> 12/2014 

http://projects.gtk.fi/ASROCKS/
http://www.metla.fi/life/lifedata/
http://imperia.jyu.fi/
http://www.citywater.fi/
http://www.helsinki.fi/taajamakeitaat/
http://www.helsinki.fi/taajamakeitaat/
http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm
http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm
http://monimet.fmi.fi/
http://projektit.ramboll.fi/life/upacmic/
http://projektit.ramboll.fi/life/upacmic/
http://www.helsinki.fi/lammi/NSINK/
http://life-foundrysand.com/
http://www.ymparisto.fi/finmarinet
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Suoverkosto/Sivut/SuoverkostoLife.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Suoverkosto/Sivut/SuoverkostoLife.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3927
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3928
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4179
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4225
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4180
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4766
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4771
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4769
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4770
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4995
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/FIN/000151&area=1&yr=2007&n_proj_id=3329&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3557
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verkostossa "Boreaalinen 
suoelämä" (Boreal Peatland 
Life) 

overkosto/Sivut/SuoverkostoLife.as
px 

Paikallinen osallistuminen ja 
innovatiiviset menetelmät 
kustannustehokkaaseen 
laajamittaiseen soiden 
ennallistamiseen (Return of 
Rural Wetlands) 

LIFE09 
NAT/FIN/000563 

http://www.kosteikko.fi 

 
 

09/2010 –> 12/2015 

Ekologisten yhteyksien ja 
yhdenmukaisuuden 
parantaminen Natura 2000 –
verkostossa Lounais-Lapissa 
(NATNET) 

LIFE10 
NAT/FIN/000047 

http://www.natnet.fi 

 
 01/2012 –> 12/2017 

Suojelutason parantaminen 
runsaslajisilla alueilla 
(Species-rich LIFE) 

LIFE10 
NAT/FIN/000048 

http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/MET
SA/FI/HANKKEET/LIFELUONTOHANK
KEET/LUONNONHOITOLIFE/Sivut/de

fault.aspx 

 

 09/2011 –> 08/2016 

Saimaannorpan suojelu (LIFE 
Saimaa Seal) 

LIFE12 
NAT/FI/000367 

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/
fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/sai

maannorppa/Sivut/default.aspx  
08/2013 –> 07/2018 

Paahde-LIFE avaa ovet 
biologiselle 
monimuotoisuudelle – LIFE 
(Light & Fire –LIFE) 

LIFE13 
NAT/FI/000099 

http://www.metsa.fi/sivustot/mets
a/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkee

t/paahdelife/Sivut/default.aspx 

 

 08/2014 –> 07/2020 

Suomen metsäpeura (Rangifer 
tarandus fennicus): 
Historiallisen 
levinneisyysalueen suojelu ja 
ennallistaminen  
(WildForestReindeerLIFE) 

LIFE15 
NAT/FI/000881 

 

Ei saatavissa 
 

10/2016 –> 09/2023 

Suomen luonnonvaraisten 
kasvien ex situ -suojeluhanke 
(ESCAPE) 

LIFE11 
BIO/FI/000917 

http://www.luomus.fi/ESCAPE/ 

 
 

09/2012 –> 08/2017 

 

Hiljakkoin loppuun viedyt ja meneillä olevat LIFE Ympäristön hallinta ja tietohankkeet 

Hankkeen nimi Hankkeen 
numero 

Verkkosivu Lue hankkeen 
tiivistelmä 

napsauttamlla 
kuvaketta 

Hankkeen 
kestoaika 

 

Ympäristötoimien 
viestittäminen lapsille ja 
nuorille (CCCRP) 

LIFE07 
INF/FIN/000152 

http://www.fmi.fi/cccrp 

 
 

01/2009 –> 12/2011 

Saimaan lohikalojen kestävän 
kalastuksen edistäminen 
(Saimaan lohikalojen) 

LIFE10 
INF/FIN/000052 

http://www.jarvilohi.fi 

 
 

10/2011 –> 06/2014 

RAPUKAMUA EI JÄTETÄ (LIFE+ 
CrayMate) 

LIFE12 

 INF/FI/000233 
http://www.uef.fi/fi/rapukamu 

 
07/2013 –> 06/2016 

 

  

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Suoverkosto/Sivut/SuoverkostoLife.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/Suoverkosto/Sivut/SuoverkostoLife.aspx
http://www.kosteikko.fi/
http://www.natnet.fi/
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/HANKKEET/LIFELUONTOHANKKEET/LUONNONHOITOLIFE/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/HANKKEET/LIFELUONTOHANKKEET/LUONNONHOITOLIFE/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/HANKKEET/LIFELUONTOHANKKEET/LUONNONHOITOLIFE/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/HANKKEET/LIFELUONTOHANKKEET/LUONNONHOITOLIFE/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/saimaannorppa/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/saimaannorppa/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/saimaannorppa/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/paahdelife/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/paahdelife/Sivut/default.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/paahdelife/Sivut/default.aspx
http://www.luomus.fi/ESCAPE/
http://www.fmi.fi/cccrp
http://www.jarvilohi.fi/
http://www.uef.fi/fi/rapukamu
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3843
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4071
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4072
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4768
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4978
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5841
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4354
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 INF/FIN/000152&area=7&yr=2007&n_proj_id=3311&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4033
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4767
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Meneillä olevat LIFE Ilmaston muutoksen hillintä ja LIFE Ilmaston sopeuttaminen 
hankkeet 

Hankkeen nimi Hankkeen 
numero 

Verkkosivu Lue hankkeen 
tiivistelmä 

napsauttamlla 
kuvaketta 

Hankkeen 
kestoaika 

 

Maankäytön optimointi 
maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi (OPAL-Life) 

LIFE14  
CCM_FI_000254 

 

http://www.opal.fi/ 

 

 

 09/2015 –> 03/2020 

 

Meneillä oleva LIFE Integroitu hanke 

Hankkeen nimi Hankkeen 
numero 

Verkkosivu Lue hankkeen 
tiivistelmä 

napsauttamlla 
kuvaketta 

Hankkeen 
kestoaika 

 

Kohti makeanveden Nature 
2000 kohteiden ja 
elinympäristöjen integroitua 
hallintoa (FRESHABIT) 

LIFE14 
IPE_FI_000023 

Ei saatavissa 

 01/2016 –> 09/2022 

 

http://www.opal.fi/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5254
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5437

