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ELY-keskukselta haettava rahoitus 

vesistökunnostushankkeisiin

• Vesistökunnostuksiin myönnettävät avustukset (YM)

• Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön 

avustukset (MMM)

• Avustus kalataloudellisiin kunnostuksiin (MMM)

http://rahatpintaan.fi/

http://rahatpintaan.fi/


Tarve 
kunnostukseen

• Rehevöityminen, 
umpeenkasvu, 
kalastomuutokset

• Vedenlaatuongelmat 
(levä, samentuminen)

• Eri osapuolten intressit!

Vetäjätahon 
löytäminen!

• Kunta ja/tai

• Paikallinen taho 
(osakaskunta, 
kyläyhdistys tms.)

• Asiantuntija-apu ja 
rahoitus (esim. ELY)

Yleissuunnittelu

• Toimenpidevaihto-
ehtojen tarkastelu

Suunnittelun 
lähtötietojen 
kokoaminen

Hankesuunnitelman 
laatiminen

• Oltava ennen luvan 
hakemista

Sopimusten ja 
suostumusten 

laatiminen

• Oltava ennen luvan 
hakemista

Ruoppaus- ja 
niittoilmoitus tai 

tarvittaessa vesilain 
mukainen lupa

• Luvan tarve harkitaan 
hankekohtaisesti

Rahoituksen 
järjestäminen

• Omarahoitusosuus

• Mahdolliset avustukset

Toteutus

• Lupaehtojen 
noudattaminen!

Mahdolliset 
tarkkailuvelvoitteet

• Vesistö- ja 
kalastovaikutukset

Ylläpitävät 
hoitotoimet

Vesistökunnostushankkeen vaiheet



2019
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15 M€  

2020 15 M€ 

2021 15 M€ 

Yhteensä 
Totalt

45 M€ 

Historiallisen suuri panostus

10 M€ 

Vesistökunnostushankkeet 

ja asiantuntijaverkostojen 

vahvistaminen



Mihin rahoitusta voi hakea?

• Vesistökunnostukset

• Hankkeet, jotka edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon 
tavoitteiden toteutumista 

• Erityisesti rehevien järvien ja merenlahtien kunnostus (valuma-alue), 
lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeät 
kunnostushankkeet

• Verkostoitumishankkeet → asiantuntijaverkostojen muodostaminen

• Hyväksyttäviä kustannuksia:

• Suunnittelu

• Toteutus

• Korvaukset, lupamaksut, seuranta jne
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Kuka voi hakea ja koska on hakuaika?

• Avustusta voi hakea esim. kunta, rekisteröitynyt yhdistys, 
osakaskunta, vesilain mukainen yhteisö, kalatalousalue.

• Seuraava haku järjestetään marraskuussa 2019. 
• http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset

> Ympäristö 
• Avustusta haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella 

toiminta tapahtuu. 

• Rahoitus myönnetään 3-vuotisena määrärahana, joka on 
käytettävissä hankkeen kuluihin 31.12.2021 saakka. 
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Valintakriteerit eli parhaiten rahaa saan, jos:
• Hanke mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmassa: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaPohjanmaa_Pohjanmaa_
ja_KeskiPohjanmaa/Toimenpideohjelmat/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_tot(12815)

• Vesistö on hyvää huonommassa tilassa paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta

• Hankkeella on jo tarvittavat luvat, suunnitelmat, yhteistyöverkosto ja paikallinen 
sitoutuminen

• Toimenpiteet palvelevat laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä

• Hankkeen muu rahoitus on varmistettu

• Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa

• Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa kärkihankkeiden tuloksia, kokemuksia ja 
verkostoja

• Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman
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https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/EtelaPohjanmaa_Pohjanmaa_ja_KeskiPohjanmaa/Toimenpideohjelmat/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_tot(12815)
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Mitä tietoja ilmoitat hakemuksessa?

• Kuvaus toimenpiteistä

• Liittyminen vesienhoidon toimenpideohjelmaan

• Toteutusaika

• Kustannusarvio

• Rahoitussuunnitelma:
• Omarahoitusosuus 

• Rahaa omasta pussista, jäsenmaksuina, sponsoreilta, jokineuvottelukunnilta, kunnilta, säätiöt 
jne

• Talkootyö (15 € / miestyötunti ja 45 €/h moottorityökone + käyttäjä)

• Liitteet:
- Hankesuunnitelma (jos on jo tehty)

- Eritelty kustannusarvio

- Allekirjoitusoikeudet

- Kartta

- Hankkeen edellyttämät luvat+ilmoitukset ja niiden tilanne
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Muuta huomioon otettavaa: 

• Avustushakemus on toimitettava ELY-keskukselle ennen kuin aloitetaan ne 
toimenpiteet, joiden toteuttamiseen avustusta haetaan

• Avustus on yleensä 50 % toteutuneista kokonaiskustannuksista

• Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan 

• Talkootyöstä on pidettävä kirjaa ja palautettava maksatushakemuksen 
yhteydessä

• www.keha-keskus.fi→ Palvelumme → Hae maksatusta → Ympäristö →
Maksuhakemus

• Hankkeen toteuduttua maksatusta tulee hakea ajoissa ennen päätöksessä 
mainittua päivämäärää
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Yhteistyötä 
vesiperintömme 
säilyttämiseksi

www.ymparisto.fi/freshabit-pohjamaa
www.miljo.fi/freshabit-osterbotten
www.metsa.fi/freshabit
#freshabit #vesiperintö

http://www.ymparisto.fi/freshabit-pohjamaa


Uusi rahoitusmuoto
• FRESHABIT on yksi kuudesta ensimmäisellä kierroksella 

hyväksytyistä hankkeista 

• Nature-hanke 

Kesto 1.1.2016 – 30.9.2022 (6v 9kk)

Yhteensä 8 hankealuetta

Rahoitus: 

Pohjanmaan joet:
• Ähtävänjoki

• Lapväärtin-Isojoki

• Karvianjoen latva-alueet

Toimijat Pohjanmaan jokien alueella:
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 

• Metsähallitus, 

• Suomen Metsäkeskus, 

• Suomen ympäristökeskus, 

• Oulun yliopisto, 

• Luonnonvarakeskus,

• Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri

Kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke

Pohjanmaan joet
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Vesistökunnostukset - järvet

Blomträsket

• Perustettu työryhmä 2016-

• Kunnostussuunnitelma valmistui 2017

• Osakaskunta hakenut ELY-keskukselta 

avustusta toimenpiteiden toteutukseen 

2018

Pesimäsaareke rakennusvaiheessa:
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Valmis pesimäsaareke Lempäälän Ahtialanjärvellä



KIITOS

6.3.2014
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www.ymparisto.fi/freshabit-pohjamaa

www.miljo.fi/freshabit-osterbotten

www.metsa.fi/freshabit

@FHPohjanmaa

#freshabit #vesiperintö

http://rahatpintaan.fi/

https://www.ym.fi/fi-

FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strateg

iat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma

http://www.ymparisto.fi/freshabit-pohjamaa
http://www.miljo.fi/freshabit-osterbotten
http://www.metsa.fi/freshabit
http://rahatpintaan.fi/
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma

