
 
 

LIITE 

Suomi – 7 hanketta (17,8 miljoonaa euroa) 

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+ -tuki (4 hanketta – 8,7 miljoonaa euroa) 

- Hajuton valu (Uudenkaupungin Rautavalimo Oy): Hankkeen tavoitteena on 
käsitellä valimoprosessien haju- ja vaarallisten aineiden päästöjen rajoittamiseen 
liittyviä ongelmia. Tavoitteena on määritellä tavanomaisten alumiini-, teräs- ja 
rautavalimoiden haju- ja vaarallisten aineiden päästöt sekä esitellä laajasti 
hyödynnettäväksi soveltuvia ja taloudellisesti toteutettavissa olevia torjuntatekniikoita. 

- ARIT (Suomen ympäristökeskus): ARIT-hankkeen tavoitteena on laatia sekä 
käytössä oleviin että käytöstä poistettuihin ampumaratoihin liittyvien ympäristöriskien, 
myös ekologisten ja terveysriskien, hallintajärjestelmä. Ensisijaisilla radoilla 
suoritetaan riskinarviointi riskinhallintatoimien laajuuden ja tavoitteiden yksilöimiseksi. 
Kunnostettavaksi valitaan eniten toimia edellyttävä rata. Aikaisempien toimien tuloksia 
hyödynnetään hallintajärjestelmää laadittaessa. 

- ASROCKS (Geologian tutkimuskeskus): ASROCKS-hankkeen päätavoitteena on 
laatia ohjeet luonnonkiviresurssien (murskattu kivi, hiekka ja sora) hyödyntämiselle 
sellaisilla alueilla, joilla peruskallion ja maaperän arseenipitoisuudet ovat kohonneet. 
Lisäksi laaditaan ohjeet kiviaineksen uudelleenkäyttöä varten tietyillä suurilla 
rakennustyömailla, joilla on kohonneet arseenipitoisuudet. 

- LIFEdata (Metsäntutkimuslaitos): Paras menetelmä säilyttää ja parantaa 
luonnonvaroja ja edistää niiden kestävyyttä on ylläpitää, seurata ja analysoida hoidon 
ja käytön vaihtoehtoja, myös kasvien ja eläinten osalta. LIFE-data-hankkeessa 
kehitetään ja esitellään yksilöllinen tietokantajärjestelmä, joka yhdistää sen yhdennetyt 
metsätietokannat muiden osallistuvien järjestöjen (LYNET) tietokantoihin. Kerättyjä 
tietoja käytetään paikkaamaan tietojen tuottajien ja käyttäjien toimintojen välisiä 
aukkoja. Järjestelmän ansiosta yhdistetyt tiedot ovat helposti saatavilla. 

Luonnon Life+-tuki (2 hanketta – 8,8 miljoonaa euroa) 

- NATNET (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus): Hankkeen yleisenä 
tavoitteena on parantaa ekologisia yhteyksiä ja luoda vihreää infrastruktuuria, joka 
parantaa Natura 2000 -verkoston elinvoimaisuutta ja yhdenmukaisuutta Lounais-
Lapissa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta hankealueella. Toimet liittyvät 
hankealueella oleviin yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin ja luontotyyppeihin. 
Tavoitteena on niiden suojelun tason parantaminen tai ennallistaminen ja joissakin 
tapauksissa suotuisan suojelun tason ylläpitäminen.  

- Species-rich LIFE (Metsähallituksen luontopalvelut): Hankkeen yleisenä 
tavoitteena on parantaa 19:n sellaisen luontodirektiivin liitteessä I luetellun lajin 
suojelutasoa, joiden suojelun tason arvioitiin luontodirektiivin nojalla annetussa 
Suomen maaraportissa olevan Suomen boreaalisella luonnonmaantieteellisellä 
vyöhykkeellä ’epäsuotuisa-huono’ tai ’epäsuotuisa-riittämätön’. Hanke kattaa yhteensä 
59 Natura 2000 -aluetta ja 466 951 hehtaaria. 

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki (1 hanke – 0,4 miljoonaa euroa) 

- Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen (Pohjois-Karjalan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus): Hankkeen yleisenä tavoitteena on 
ylläpitää Saimaan arvokkaan lohikannan geneettinen monimuotoisuus ja parantaa 
kannan elinvoimaisuutta jakamalla tietoa ja käynnistämällä neuvotteluprosessi, jonka 
tavoitteena on edistää kestäviä kalastuskäytäntöjä. Saimaan alueella esiintyvien 
lohilajien kannat edellyttävät erityistä huomiota ja ylläpitoa. 

 


