Haluatko lisää tietoa?
Käy vimlavatten.org tai ota meihin yhteyttä:
Etelä-Pohjanmaan liikenne-, elinkeino- ja
ympäristökeskus, ELY-keskus
(koordinoiva hankepartneri)
• edistää aluekehittämistä hoitamalla valtionhallinnon tehtäviä sekä toimialaansa liittyvää kehitystyötä
alueella
• erityisosaamista vesienhoidonsuunnittelusta, maaseudun elinkeinoista sekä niiden ympäristötukikäytännöistä
Yhteyshenkilö: Anna Bonde, anna.bonde@ely-keskus.fi,
puh. +358 295 027 777

Västerbottenin lääninhallitus
• sovittaa yhteen alueellisia panostuksia elinkeinoelämän kehitykseen, maatalouteen ja maaseutuun sekä
ympäristöön ja yhteiskuntaan
• erityisosaamista ympäristöparannuksiin liittyvissä
toimenpiteissä, lainsäädännössä sekä viestintä- ja
tasa-arvoasioissa
Yhteyshenkilö: Tobias Eriksson, tobias.eriksson@lansstyrelsen.se, puh. +46 10 225 43 71

Luonnonvarakeskus, Luke
(Luonnonvarat ja biotuotanto)
Suomen metsäkeskus
• on asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialana
• tehtävänä on edistää metsäbiotaloutta ja alan elinkei- luonnonvarojen kestävän käytön ja bioekonomian
noja, neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon edistäminen
hoidossa sekä hyödyntämisessä, kerätä ja jakaa tietoa
• erityisosaamista kasvienviljelystä, maaperästä ja
Suomen metsistä sekä valvoa metsälainsäädännön
kuivatuksista
noudattamista
Yhteyshenkilö: Jaana Uusi-Kämppä, jaana.uusi-kamp• erityisosaamista metsävarojen kestävästä käytöstä
pa@luke.fi, puh. +358 29 532 6622
sekä metsäluonnon biologisesta monimuotoisuudesta,
luonnonsuojelutyöstä sekä yhteydenpidosta yksityisiin
SGU, Sveriges geologiska undersökning
metsänomistajiin
(The Geological Survey of Sweden)
Yhteyshenkilö: Simon Ollus, simon.ollus@metsakeskus. • tehtävänä on vastata geologisen tiedon tuottamisesta
fi, puh. +358 50 571 6750
yhteiskunnan tarpeisiin niin lyhyellä kuin pitkälläkin
aikajänteellä
Metsähallitus (Pohjanmaan luontopalvelut)
• erityisosaamista happamien sulfaattimaiden kartoi• hallinnoi valtiollisia maa- ja vesialueita sekä toimii
tuksesta ja luonteenomaisten piirteiden kuvailemisesta
yhteystahona yksityisiin maanomistajiin
pitkin Norrlandskustenin aluetta
• erityisosaamista luontoarvojen kartoituksesta sekä
Yhteyshenkilö: Gustav Sohlenius, gustav.sohlenius@sgu.
luonnonsuojeluun liittyvistä asioista
se, puh. +46 18 17 92 76
Yhteyshenkilö: Carina Järvinen, carina.jarvinen@metsa.
Skogsstyrelsen (Swedish Forest Agency)
fi, puh. +358 20 639 6143
• on metsän kysymyksiä käsittelevä viranomainen.
GTK, Geologinen tutkimuskeskus
Valvoo metsälain toteutumista ja antaa neuvoja
• on geologisten luonnonvarojen esiintymisen ja niiden metsänomistajille
kestävän käytön asiantuntijaorganisaatio
• sektorivastuussa oleva viranomainen jolla on erityis• erityisosaamista happamien sulfaattimaiden yleistietoa metsä- ja ympäristöalalta, mm. metsätalouden
kartoituksesta sekä näihin liittyvien ympäristöriskien
vesiensuojelua
arvioinnista
Yhteyshenkilö: Lars Berggren, lars.berggren@skogsstyYhteyshenkilö: Anton Boman, anton.boman@gtk.fi, puh. relsen.se, puh. +46 933 39764
+358 50 348 6247
Åbo Akademi
Linnéuniversitetet (Linnæus University)
• on yliopisto, jossa toteutetaan happamiin sulfaattimai• on geokemiallisten prosessien tutkimukseen erikoishin liittyvää tutkimusta
tunut yliopisto
• erityisosaamista happamien sulfaattimaiden
• erityisosaamista happamien sulfaattimaiden kemialli- luonnehdinnasta ja kartoituksesta sekä vesistöissä ja
sista ja mikrobiologisista prosesseista
jokien uoma-alueiden sedimenteissä olevien happamia
Yhteyshenkilö: Mats Åström, mats.astrom@lnu.se, puh.
sulfaattimaita kuvaavien piirteiden tunnistuksessa
+46 480 447342
Yhteyshenkilö: Peter Österholm, peter.osterholm@abo.
fi, puh. +358 2 215 4509

VIMLA

Vesi ja ihminen
maisemassa

vatten och människan i landskapet
vesi ja ihminen maisemassa

PROJEKTIN TAVOITTEENA ON:
• kartoittaa happamien sulfaattimaiden esiintymistä, jotta
tulevaisuudessa voitaisiin toteuttaa juuri oikeanlaisia toimenpiteitä oikeilla paikoilla
• toteuttaa käytännössä toimenpiteitä, kuten malliratkaisuja
kuivatetuille alueille, ja tällä tavoin vähentää niistä aiheutuvaa hapanta valumaa sekä metalli- ravinne- ja
hiukkaskuormitusta
• tuottaa informaatioaineistoa tietoisuuden lisäämiseksi
maanomistajien ja muiden tahojen keskuudessa

Pienillä mereen
laskevilla vesistöillä on suuri merkitys
rannikkoalueen ekologiaan, talouteen sekä
terveyteen. Monet
näistä vesistöistä ovat
voimakkaasti
ihmistoiminnan
muuttamia.

Vuosina 2015–2018 VIMLA-projektin työ
painottuu useilla eri tavoin tietouden
lisäämiseen vesistöistä ja niiden tilasta
sekä lisäksi projekti tähtää pitkällä aikavälillä vesistöjen tilan parantamiseen niin
Suomen kuin Ruotsin puolella. Projektin
mallialueita ovat Tuovilanjoki Suomessa
ja Hertsångerälven Ruotsissa.

Vimla on Interreg-hanke, joka jatkuu vuoteen
2018 asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 071
000 euroa. Rahoittajia ovat Botnia-Atlantica
ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Havs- och
vattenmyndigheten.

• järjestää tapaamisia eri organisaatioiden edustajien sekä
elinkeinonharjoittajien ja kansalaisten kanssa niin Suomen
kuin Ruotsin puolella, tavoitteena on ratkaisujen löytäminen
havaittuihin ympäristöongelmiin sekä niiden synnyn
ehkäisemiseen

