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Syksyn avustushaut avoinna 18.10.-30.11.2021

• Harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi hakea vuosittain paikallisesta ELY-
keskuksesta, ja ELY-keskukset myöntävät niitä ministeriöiden niille osoittamien 
määrärahojen puitteissa

• Hakijan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä, 
ELY-keskus toimii hankkeissa osarahoittajana ja asiantuntijatahona

• Avustusta voi hakea esimerkiksi vesiensuojelu- tai kyläyhdistys, osakaskunta tai 
kalatalousalue, kunta tai muu vastaava toimija, tiettyjen avustushakujen kohdalla 
myös yritys

• Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue - ELY-keskus

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue


Vesien ja merenhoidon avustushaku

• Avustukset vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä 
palveleviin, vesienhoidon toimenpiteitä toteuttaviin hankkeisiin

• Vesienhoidon toimenpideohjelmat, Vesistökunnostajan karttapalvelu

• Ensisijaisia konkreettiset ja ekologisen tilan luokittelun 
perusteella hyvää huonommassa tilassa olevia pinta- tai 
pohjavesiä parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-
alueilla

• Tehostamisohjelman myötä myös verkostoitumis- ja 
suunnitteluhankkeet

• Avustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin - ELY-keskus

Linnunsuon kosteikko, © Rosanna Sjövik

https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb95bb0a905748ef89cdfbcc1dcc323a
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin


Vesien ja merenhoidon avustushaku

• Avustus on pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, ja 
se maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

• Hyväksyttäviä kustannuksia

• hankkeen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi

• säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset

• vaikutusten seurannasta aiheutuvat kustannukset

• Omarahoitusosuuteen voidaan sisällyttää hakijan omia varoja, talkoo- ja virkatyötä, 
jäsenmaksuja sekä sponsoreilta, säätiöiltä ja kunnalta saatua tukea

• talkootyön arvo 15 €/h työntekijää kohden ja 45 €/h moottorityökonetta ja sen 
kuljettajaa kohti



Näin aloitat kunnostushankkeen ja haet 
avustusta, ohjemateriaali
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Kunnostushankkeen edellytykset

• tiedot vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

• tarvittavat selvitykset, esim. alueella esiintyvien 
direktiivilajien kartoitukset

• tarvittavat ilmoitukset ja luvat

• ruoppaus- ja niittoilmoitus ELY-keskukseen 30 vrk 
ennen toimenpiteitä, lisätietoja

• luonnonsuojelulain mukaiset ilmoitukset ELY-
keskukseen 30 vrk ennen toimenpiteitä, lisätietoja

• vesilain mukaiset luvat AVI:sta, 

lupatarpeen arviointi ELY-keskuksesta, lisätietoja

Lummelampikorento

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesistojen_kunnostus/rantojen_kunnostus/rannan_ruoppaus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Luonnonsuojelun_ilmoitukset
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Vesilupa


Kunnostushankkeen edellytykset

• vesi- ja maa-alueiden omistajien sekä muiden asianosaisten 
kontaktointi

• tarvittavat kirjalliset suostumukset

• viestintä kaikille asianosaisille

• hankkeen kustannusten arviointi ja omarahoitusosuuden 
järjestäminen

• kustannus- ja rahoitussuunnitelma

• auki kirjoitettuna myös talkootyön määrä ja laatu



Kustannus- ja 
rahoitussuunnitelma

Mökkijärven osakaskunnan 
hanke ravinteiden 
poistamiseksi vesistöstä 
vesikasvillisuutta niittämällä 
ja valuma-alueelta tulevan 
kiintoaineen vähentämiseksi



Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku

• Maa- ja metsätalouden monitavoitteiset, valuma-alueiden 
vesitalouden hallintaa edistävät hankkeet, joilla parannetaan 
vesien tilaa, vahvistetaan muuttuviin sää- ja vesioloihin 
sopeutumista ja varautumista sekä vaalitaan luonnon 
monimuotoisuutta

• Etusijalla laajat hankekokonaisuudet, joissa tehdään monen 
toimijan yhteistyötä

• Hakuohje - ELY-keskus

• Suometsissä mahdollisuudet laajamittaiseen päästöjen alentamiseen - Pro 
Höytiäinen rakentaa koivuhaketta käyttävän puhdistusreaktorin (karjalainen.fi)

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/ely90y3i_fi_ohje_hakuilmoitus.pdf
https://www.karjalainen.fi/maakunta/suometsissa-mahdollisuudet-laajamittaiseen-paastojen-alentamiseen-pro-hoytiainen-rakentaa-koivuhaketta-kayttavan-puhdistusreaktorin


Kaupunkivesien hallinnan avustushaku

Avustukset kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja muille yhteisöille kaupunkiympäristön 
vesien hallintaan ja vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseen 
viemäriylivuotoja ennaltaehkäisemällä ja minimoimalla. Hakuohje - ELY-keskus

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Avustukset kunnille, kuntayhtymille ja yleishyödyllisille yhdistyksille pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen sekä vesienhoitosuunnitelmissa 
tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Hakuohje - ELY-
keskus

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/ely90aa3i_fi_hakumenettelyn_ohje_kaupunkivesienhallinta_ja_haitallisten_aineiden_vahentaminen.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/ely90n2i_fi_ohje_avustushakemus_pohjavesialueiden_suojelusuunnitelmien_laatimiseen.pdf


Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue - ely - ELY-keskus

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue
https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue


Avustuksen hakeminen

Hakuaika on 18.10.-30.11.2021

Suositeltava hakutapa on Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut > Ympäristöavustukset 

Toinen vaihtoehto hakea avustusta tulostettavalla lomakkeella, joka lähetetään 
allekirjoitettuna sähköpostitse tai postitse paikallisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut


Tutustumisen arvoisia linkkejä

• Vesistökunnostajan karttapalvelu, Vesistökunnostajan kartta (arcgis.com)

• Tietoa vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta, ymparisto.fi

• Vesistökunnostusverkoston materiaalit

https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb95bb0a905748ef89cdfbcc1dcc323a
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesistojen_kunnostus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Apua_kunnostukseen/Opetusmateriaaleja


Ota rohkeasti yhteyttä

KAIPO-verkkoon

Kainuu / Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen(at)maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308

Pohjois-Karjala / Päivi Jokinen, paivi.jokinen(at)maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

tai paikalliseen ELY-keskukseen

Timo Piirainen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus
timo.piirainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 877

Rosanna Sjövik, vesienhoidon suunnittelija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
rosanna.sjovik(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 027



Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


