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Vesienhoidon avustushankkeet

• ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraisia avustuksia sekä ympäristöministeriön että maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalta

• ministeriöt myöntävät määrärahat vuosittain, avustus on pääsääntöisesti enintään 50 %

• Hankkeiden toteutuksesta vastaa hakija, ELY-keskus toimii hankkeissa osarahoittajana ja 
asiantuntija-apuna

• Avustuksen saaja voi olla vesiensuojelu-, järvi- tai kyläyhdistys, osakaskunta, jokin vesilain 
mukainen yhteisö, kunta tai muu vastaava toimija



• Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää avustuksia vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen, 
vesistön monipuolisen käytön edistämiseen sekä tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseen

• Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut myöntää avustuksia 
kalataloudellisiin kunnostuksiin ja kestävän kalastuksen edistämiseen

• Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia ympäristökasvatus- ja –valistushankkeisiin 
valtakunnallisesti

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia maa- ja metsätalousalueiden 
vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin valtakunnallisesti



Vesiensuojelun tehostamisohjelma

• Rahoitus 69 milj. € vuosille 2019-2023

• Maatalouden innovatiiviset menetelmät, 25 milj. €

• Vesistökunnostukset ja asiantuntijaverkostojen vahvistaminen, 20 milj. €

• Vesienhallinta maa- ja metsätaloudessa, 9 milj. €

• Kaupunkivesien kestävä hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen, 9 milj. €

• Hylkyjen saneeraus, 4 milj. €

• Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus, 2 milj. €

• Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä avustusten määrärahat ovat kasvaneet; 
myönnettyjä avustuksia oli aiemmin muutamia 10 t € vuodessa, mutta vuonna 2019 > 300 
000 €

• Linkki, vesiensuojelun tehostamisohjelma

https://ym.fi/vedenvuoro


Vesienhoidon hankkeet
• Avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä 

vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin 
hankkeisiin 

• Ensisijaisia ovat yleishyödylliset ja konkreettiset 
kunnostushankkeet, sekä ekologisen tilan luokittelun 
perusteella hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja 
pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät hankkeet

• Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä myös 
verkostoitumis- ja suunnitteluhankkeet



Vuosien 2019-2020 vesistö- ja valuma-aluekunnostushankkeita

Hanke Avustus €

Sysmäjärven lintuvesikunnostus 1 ja 2 (Outokumpu) 17 000

Varaslammen kunnostus (Joensuu) 4 500

Hulevesikosteikon rakentaminen Kiteenjärven valuma-alueelle (Kitee) 17 500

Kiteenjoen virtaaman parantaminen (Kitee) 1 500

Juutinsuon ennallistaminen ja vesistökuormituksen vähentäminen (Kitee) 150 000

Valuma-aluekunnostushanke Heposelän lähivaluma-alueella (Liperi) 10 500

Kosteikon rakenteiden parantaminen (Liperi) 1 500

Heinälamminojan valuma-aluekunnostus (Rääkkylä) 44 000

Onkamojärvien hoitokalastus- ja valuma-aluekunnostushanke 100 000 + 30 000

Viinijärven ja Höytiäisen vesikasvien niitto ja raivausnuottaus

Vesikasvillisuuden niitot: Ätäskö, Pyhäselkä, Viinijärvi, Orivesi 18 000



Vuosien 2018-2020 vesistö- ja valuma-aluekunnostushankkeita

Hanke Aikataulu Avustus, €

Ilajanjärven vesikasvillisuuden niitto (Ilomantsi) 2018 450

Valtimojärven pohja- ja säännöstelypadon kunnostus (Nurmes) 2018-2019 117 900

Niitot Viinijärven ja Höytiäisen vesistöissä 2018-2020 4050 + 3500

Viinijärven ja Höytiäisen vesikasvillisuuden niitto ja raivausnuottaus 2020 3 650

Vesistökunnostuksen pilotit Höytiäisellä 2020-2021 11 500

Kuusojan Kankikosken vaellusesteen poiston suunnittelu (Kontiolahti) 2020 4 300

Viinijoen valuma-alueen kunnostushanke (Polvijärvi) 2019-2021 21 000

Paljakanpuron eroosiosuojaus (Polvijärvi) 2018-2021 10 000

Linnunsuon vesiensuojelurakenteiden täydentäminen (Kontiolahti) 2019-2021 140 000

Ylisenjärven valuma-alueen vesiensuojeluhanke (Kontiolahti-Joensuu) 2019-2020 11 500

Kesonsuon ympäristön ennallistamistyöt (Freshabit LIFE IP -hanke, Ilomantsi) 2021 55 000



Helmi-elinympäristöohjelma

• Ohjelmassa 

• suojellaan ja ennallistetaan soita 

• kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen

• hoidetaan perinnebiotooppeja 

• hoidetaan metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita

• hoidetaan ja kunnostetaan pienvesiä ja rantaluontoa

• 2020-2030, vuonna 2020 ohjelman budjetti 42 milj. €

• Linkki, HELMI-ohjelma

https://ym.fi/helmi


Hanke Toteutus

Lintuvesikohteen hoitokalastus, Sääperi, Tohmajärvi 2021

Lintuvesikohteen koekalastus, Juurikkajärvi, Kitee 2021

Vesikasvillisuuden niitot ja rantakohteiden raivaus, Sysmäjärvi, Outokumpu 2021

• Joenrantaluhdan ja soiden suojelua mm. Joensuun Luhtapohjassa, linkki uutiseen

• 244 ha Haukisuo luonnonsuojelualueeksi Juuassa, linkki uutiseen

• Syksyllä 2020 käynnistyi Kunta-Helmi, jossa kuntien omistamilla ja hallinnoimilla mailla 
kunnostuksia avustettiin noin 3 milj. €

• Elovaaran luonnonsuojelualueen kunnostus ja hoito (Joensuu)

• Kyyrönsuon Paskolähteenpuron ennallistaminen sekä Kiviniemen perinnebiotooppien 
luonnonhoito (Kontiolahti)

• Syksyllä 2021 käynnistyy Järjestö-Helmi

https://ym.fi/-/joensuun-luhtapohjaan-merkittava-suojelualue-osana-helmi-elinymparistoohjelmaa
https://ym.fi/-/helmi-ohjelman-soidensuojelu-kaynnistyi-laaja-suojelualuekokonaisuus-juuan-haukisuolle


SOTKA – sorsalintujen tilan kohentaminen

• Hankkeessa tuetaan sorsalintukantoja 

• rakentamalla kosteikoita ja levähdysalueverkostoa

• kunnostamalla soita ja valuma-alueita

• pyytämällä pienpetoja pesimärauhan turvaamiseksi

• Hankkeeseen budjetoitu 3 milj. euroa vuosille 2020 ja 2021, linkki, SOTKA-hanke

• SOTKA-kosteikot –osahanke: vaativillekin sorsalajeille sopivien elinympäristöjen ja 
poikastuotantoa parantavien kosteikoiden perustaminen ja kunnostaminen

• toteuttajana Suomen riistakeskus

• kohdehaku edelleen auki, linkki, SOTKA-kosteikot -osahanke

https://mmm.fi/sotka
https://kosteikko.fi/


• Valmistuneita kosteikkokohteita erityisesti Etelä-Suomessa ja Perämeren rannikolla

• Pohjois-Karjalassa pidemmällä suunnittelussa kolme kohdetta Joensuuhun ja Ilomantsiin

Kurjennevan kosteikko, kuvat © Lauri Laitila, SOTKA-kosteikot -hanke



NOUSU, vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma

• Ohjelmassa elvytetään vaelluskalakantoja purkamalla vaellusesteitä ja toteuttamalla 
ohitusratkaisuja sekä kunnostamalla kalojen lisääntymisalueita. 
Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.

• Toimeenpanoon 9 milj. € määräraha, pääpaino vuosina 2020-2022 toteutettavissa 
olevissa hankkeissa, joihin saadaan kumppaneita osallistumaan 
omarahoitusosuuteen

• Erityisesti kalan kulkua edistävät toimenpiteet, kuten nousuesteiden poisto, 
kalatiet, ohitusuomat ja alasvaellusratkaisut

• Avustushaku vuosina 2020-2022 toteutettaviin hankkeisiin on jatkuva

• Linkki, NOUSU-ohjelma

https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma


• NOUSU-ohjelmasta avustettavia hankkeita

• Louhikosken voimalaitoksen purkuhanke Saramojoella, linkki lehtijuttuun

• Lieksanjoen Pankakosken smolttien kiinniottolaite, linkki lehtijuttuun

Hanke Avustus €

Louhikosken voimalaitoksen purkaminen ja Saramojoen vapauttaminen (Nurmes) 470 000

Pankakosken smolttien kiinniottolaite ja alasvaellusrakenteet (Lieksa) 430 000

Ala-Kelvän myllypadon korvaaminen pohjapadolla 

Hiiskoskenjoen myllypadon poisto ja kunnostus

Ala-Paukkaja, kalan kulun parantaminen pohjapadon muutoksella

Kuusojan Kankikosken vaellusesteen poisto

Lietukkajoen myllypadon poisto

https://www.pks.fi/uutiset/pohjois-karjalan-sahko-purkaa-louhikosken-voimalaitoksen/
https://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/1914-smolteille-kiinniottolaite-1-1-miljoonalla-eurolla


Kiitos!


