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Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan
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Datan kokoaminen ja
analyysi
GIS tietokanta ja palvelut
●● Leväkukintojen seuranta, olemassa
olevan aineiston kokoaminen,
analysointi ja tiedottaminen
●● Järvet
●● Rannikkoalueet

Mallien, menetelmien ja
palveluiden toteutus
Ekologiset ja taloudelliset
ennusteet
Kuormituksen,
maankäytön ja
ilmastonmuutoksen
vaikutus leväkukintaan
ja leväennusteet

●● Valuma-aluekuormitus ja maankäyttö
●● Kaukokartoitus ja automaattinen
mittaustoiminta
●● Interaktiivinen karttapalvelu, Järviwiki
ja tietojärjestelmä

∙ LakeState/LLR-malli
∙ vesistömallijärjestelmä
∙ tilastolliset mallit
∙ estuaari-malli
∙ hajakuormitusmallit
∙ data assimilaatio
∙ Vihma-malli

Vedenlaadun virkistys- ∙ Kutova-malli
arvon ja toimenpiteiden ∙ Virva-malli
kustannusten arviointi ∙ Vihma-malli
sekä kustannustehokkaiden toimenpiteiden
tunnistaminen
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Testaus pilottialueilla
Kansalaisten tietoisuus,
valmiudet ja taidot

Kustannustehokas toteutus
Vesien hyvä ekologinen tila
ja käyttökelpoisuus

Hankkeen pilottialueet:
1. Lapuanjoki
2. Hiidenvesi
3. Pohjanpitäjänlahti ja Tvärminnen merialue
4. Pien-Saimaa
5. Vanajavesi
6. Säkylän Pyhäjärvi
7. Lahden Vesijärvi
8. Vantaanjoki ja Helsingin merialue

Taloudellisten mallien testialueet:
9. Karvianjoen vesistö ja
10. Temmesjoki

Tavoitteena puhtaammat vesistöt yhteistyöllä

GisBloom-hanke

●● Rehevöityminen ja leväkukinnat kuriin

www.ymparisto.fi/syke/gisbloom

●● Kustannustehokkaimmat menetelmät

Kesto: 2010–2013

●● Uusinta/ syventävää tietoa kiinnostuneille ja aktiivisille ravinnekuormituksen,
maankäytön, hoitotoimenpiteiden ja ilmaston vaikutuksista

Rahoitus: EU:n LIFE+ 2009 ohjelma

●● Kaikkien toimijoiden yhteistyö vesienhoidossa
●● Uusia apuvälineitä yhteistyön tueksi

Uusi kansalaisten ja viranomaisten yhteinen vesienhoidon
apuväline
●● auttaa seuraamaan ja ennustamaan levätilanteen kehittymistä

●● auttaa valitsemaan kustannustehokkaita vesienhoitomenetelmiä ja tukee
vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista
●● havainnollistaa maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesistön tilaan
●● tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille yhteisen foorumin vesistöjen hoitamiseksi ja
kunnostamiseksi
●● lisää verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa vesienhoitohankkeiden välillä

Koordinaattori: Suomen ympäristökeskus, SYKE
Yhteistyökumppanit:
Arbonaut Oy
Päijät-Häme Vesijärvisäätiö
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö
Tvärminnen eläintieteellinen asema / Helsingin yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan ELY ja
vesistöalueiden paikalliset toimijat
Lisätietoja:
Erikoistutkija Olli Malve, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 148 826
Tutkimusinsinööri Pia Rotko, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 148 708
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1

2

7

