
KLIVA-podcastin jakso 1. Mikä KLIVA-hanke on? 

 

Ida-Maria (00:00:05) (musiikkia kuuluu taustalla): Tervetuloa KLIVA-podcastiin. Tämä on 

KLIVA-hankkeen tekemä podcast, ja tässä podcastissa keskustelemme veteen liittyvistä 

ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja 

metsätaloudessa.  

 

Ida-Maria (00:00:29): Eli tervetuloa tänne meidän mukaamme tänään. Täällä puhuu Ida-

Maria, olen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen viestintäharjoittelija tämän kesän ajan. Mutta 

en ole täällä yksin, täällä on myös Mari. Mari saa nyt kertoa hiukan itsestään. 

 

Mari (00:00:51): Joo. Pääsin tammikuussa aloittamaan Etelä-Pohjanmaan ELY:n KLIVA-

hankkeessa hankekoordinaattorina ja vielä kaksi vuotta hanke jatkuu tästä eteenpäin. 

Minulla on metsänhoitajan koulutustausta, mikä sopii aika hyvin tähän hankkeeseen, kun 

tässä mietitään esimerkiksi metsätalouden toimintaedellytyksiä muuttuvassa ilmastossa. 

 

Ida-Maria (00:01:30): Joo. Ajattelimme tänään kertoa enemmän KLIVA-hankkeesta. Eli 

menen heti ensimmäiseen kysymykseen. Mari, mikä KLIVA-hanke on? 

 

Mari (00:01:42): Eli mikä KLIVA-hanke on, niin se on jatkoa ELY-keskuksen vetämille EU-

hankkeille, jossa on mietitty Pohjanmaan vedenlaatu-kysymyksiä monesta eri kulmasta. 

Tällä hetkellä ilmastonmuutos on sellainen asia, joka halutaan huomioida ja jolla voi olla 

vaikutusta esimerkiksi maaseutuelinkeinojen toimintaan täällä meidän seudullamme. Ja 

tähän meillä on nyt KLIVA-hanke. Hankkeen koko nimi on: "Vattenbalans, ekosystemtjänster 

och metalltransport i ett klimat i förändring", eli vesitase, ekosysteemipalvelut ja 

metallihuuhtouma muuttuvassa ilmastossa. KLIVA pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten 

täällä voitaisiin sopeutua niihin muutoksiin, joita tulevaisuus tuo. Esimerkkejä on kuivuuden 

ja toisaalta tulvien lisääntyminen.  



 

Ida-Maria (00:03:13): Keitä osapuolia KLIVA-hankkeessa on mukana? 

 

Mari (00:03:15): Meillä on, voi sanoa ehkä poikkeuksellisen iso porukka tässä. Meitä on 

yhdeksän kumppania. Suomen puolelta meillä on ELY-keskus, joka on hankkeen vetäjä, ja 

sitten meillä on Metsäkeskus, SYKE, GTK ja Åbo Akademi. Ruotsista sitten meillä on 

Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet ja SGU, joka on GTK:ta 

vastaava laitos Ruotsissa. 

 

Ida-Maria (00:04:09): Kenelle tämä hanke on suunnattu? 

 

Mari (00:04:17): Meillä on maaseutupainotteista tämä Pohjanmaan seutu, ja kun meillä 

puhutaan nyt maaseutuelinkeinoista, maa- ja metsätaloudesta, joihin ilmastonmuutos myös 

vaikuttaa, niin ne ovat tämän alueen toimijat. Ja myös asukkaat. Me viranomaiset ja 

asiantuntijat, haluamme antaa ohjeita ja neuvoja mahdollisesti mihin suuntaan tätä maa- ja 

metsätalouden toimintaa pitäisi jatkossa suunnata, että se säilyy elinvoimaisena. 

 

Ida-Maria (00:05:09): Mitä tavoitteita KLIVA-hankkeella on ja miten näihin tavoitteisiin 

yritetään päästä? 

 

Mari (00:05:18): Ehkä voisi kaksi tavoitetta nostaa sieltä. Pyritään tai halutaan tuntea 

paikallisia oloja paremmin, koska yleisellä tasolla paljonkin tiedetään ilmastonmuutoksesta, 

mutta miten se paikallisesti vaikuttaa, missä on riskikohteita esimerkiksi, jos tulvat ja 

kuivuus esimerkiksi lisääntyvät. Se on tärkeää tietää paikallisesti. Toinen tärkeä tavoite on, 

että lisätään vuorovaikutusta tutkijoiden, viranomaisten, asukkaiden ja yrittäjien välillä, jotta 

yhteisymmärrys lisääntyy. Samoin kuin ymmärrys näistä ilmiöistä lisääntyy. Jos mietitään 

miten tavoitteisiin päästään, niin tässä meillä on SYKE eli Suomen Ympäristökeskus 

tärkeässä roolissa. He mallintavat mallialueemme vesiä, eli Laihianjoen valuma-alueen vesiä. 



Siellä selvitetään missä ja millaisena vesi kulkee. He käyttävät eri skenaarioita 

ilmastonmuutoksen suhteen, ja laskelmissa otetaan huomioon myös happamat 

sulfaattimaat, jotka ovat yksi haaste veden laadulle Pohjanmaalla. Mallinnuksen kautta 

voidaan päästä kiinni mahdollisiin riskialueisiin. Toinen tärkeä osa projektissa on 

kommunikaatio, vuorovaikutus, joista äsken jo puhuin. Siihen meillä on Åbo Akademista 

mukana tutkija, jonka tavoitteena on laatia kommunikaatiomalli, jota voitaisiin jatkossakin 

käyttää, kun halutaan tavoittaa ja saada mukaan keskusteluun myös paikallisia asukkaita ja 

maanomistajia. 

 

Ida-Maria (00:07:52): Miten KLIVA-hanke eroaa kaikista muista, sitä edeltävistä hankkeista? 

 

Mari (00:08:01): Pakko sanoa, että rajat ylittävä yhteistyö on avainjuttu tässä hankkeessa. 

Tätä on tehty jo aikaisemmissakin hankkeissa, on verkostoiduttu ja käyty oppimassa 

esimerkiksi Merenkurkun toisella puolella, kuinka siellä tehdään asioita. Nyt yritetään 

yhteistyössä, meillä on yhteisiä haasteita, niin opitaan yhdessä. Saada vielä enemmän irti 

siitä, että meillä on näin monta kumppania tässä hankkeessa, joilla on kaikilla omaa 

osaamistaan. 

 

Ida-Maria (00:08:57) (musiikkia kuuluu taustalla): Kiitos, että kuuntelitte. Lisätietoja KLIVA-

hankkeesta löytää meidän nettisivuilta: kliva.org. Meidät löytää myös somesta. Twitterissä, 

Facebookissa ja Instagramissa meidät löytää nimimerkillä @KlivaB. Menkää siis sinne 

seuraamaan meitä. Ja palataan taas seuraavalla kerralla, moi moi! 
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