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VESISTÖKUNNOSTUS ON
MONIVAIHEINEN PROSESSI

Hoito, seuranta ja ylläpito

Toimien toteuttaminen

Valittujen toimien tarkempi suunnittelu ja lupahakemukset

Toteutettavien kunnostustoimien valinta ja rahoitus

Perustietojen kerääminen ja yleiskunnostussuunnitelma

Päätös kunnostuksen aloittamisesta ja järjestäytyminen

Kunnostustarpeen havaitseminen



RAHOITUSTA ON TARJOLLA
PROSESSIN ERI VAIHEISIIN

Hoito, seuranta ja ylläpito

Toimien toteuttaminen

Valittujen toimien tarkempi suunnittelu ja lupahakemukset

Toteutettavien kunnostustoimien valinta ja rahoitus

Perustietojen kerääminen ja yleiskunnostussuunnitelma

Päätös kunnostuksen aloittamisesta ja järjestäytyminen

Kunnostustarpeen havaitseminen

Leader, ELY,
opiskelijat

Leader, ELY, Kemera, Makera,
YM, Metso, kunnat, talkoot

ELY



ENNEN RAHOITUKSEN
HAKEMISTA SELVITÄ:

• Vallitseeko kylällä yhteisymmärrys kunnostuksen
tarpeesta ja tavoitteista? Palveleeko hanke yleistä etua?

• Onko hankeideasta viestitty mahdollisimman laajasti?
• Onko maa/vesialueenomistajat mukana suunnittelussa?
• Kuka on oikeustoimikelpoinen hakija?
Ø Voi olla esim. kyläyhdistys tai osk tai voidaan perustaa yhdistys

• Riittääkö kassa hankkeen pyörittämiseen?
• Miten omarahoitus hoidetaan?
• Onko hankkeella tarvittavat luvat?
• Onko luontoarvot selvitetty?
• Onnistuuko työt kaikkina vuodenaikoina?



YLEISIÄ OHJEITA
HAKEMUKSEN TEKEMISEEN

• Jätä hakemus määräaikaan mennessä ja jos tulee kiire,
täydennä sitä myöhemmin

• Pidä päätöskokous ajoissa ja varmista nimenkirjoitusoikeus
• Selvitä, onko hakija alv-velvollinen ja budjetoi sen mukaan
• Muista kirjata talkootyö myös kuluksi (15/30 €/h)
• Pyydä muilta rahoittajilta kirjalliset päätökset
• Kustannuksia voi kirjata vasta hakemuksen

jättöpäivästä/ilmoitetusta aloituspäivästä alkaen
• Ostopalvelut on yleensä kilpailutettava,

varaa siihen riittävästi aikaa
• Muista tositteet ja talkookirjanpito



ELY-KESKUSTEN AVUSTUKSET
HAETTAVISSA 2.12. ASTI!

• Haettavissa laajasti vesistö- ja kalataloudellisiin
suunnittelu ja toteutushankkeisiin, lupamaksuihin ja
ympäristökasvatukseen

• Avustus yleensä 50%, toimenpideohjelma määrittää
• Omarahoitus voi olla kokonaan talkootyötä
• Hyvät karttaliitteet nopeuttavat hakemuksen käsittelyä
• Suositus käyttää sähköistä hakua
• Päätökset tulee yleensä myöhään keväällä
• Keväällä 2020 seuraava haku, päätökset syksyllä
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-
ymparistovastuualue

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


LEADER-AVUSTUKSISSA
JATKUVA HAKU

• Haettavissa laajasti erilaisiin investointi, kehittämis-,
koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin

• Hankkeiden tuettava paikallisen maaseudun
kehittämisstrategian toteutumista

• Rahoituskausi lopuillaan, ole etukäteen yhteydessä
• Avustus jopa 80% kokonaiskustannuksista
• Omarahoitukseen kelpaa talkootyö, kuntaraha ei
• Hakemus jätetään Hyrrän kautta, Katso-tunnukset!
• Useita ryhmiä, selvitä omasi www.leadersuomi.fi

http://www.leadersuomi.fi/


KEMERA-LUONNONHOITO-
HANKKEISSA JOPA 100% TUKI

• Usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden
kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja
kunnostustöihin sekä metsä- ja suoelinympäristöjen
ennallistamiseen

• Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen
estämiseen tai korjaamiseen

• Toimet voivat kohdentua myös peltoalueille
• Ole yhteydessä Metsäkeskukseen
• Hankehakuja yleensä 3 krt vuodessa
• Avustus voi olla jopa 100%
www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet

http://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet


PELTOJEN KUIVATUKSEEN
TUKEA MAKERA-VAROISTA

• Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA)
avustusta voi saada kahden tai useamman tilan
yhteiseen peruskuivatushankkeeseen

• Hakijana on yleensä ojitusyhteisö
• Avustusta haetaan ELY-keskuksesta
• Rahoitushakemukseen liitetään ojitustoimituksessa

hyväksytyt kuivatussuunnitelmat
• Avustus yleensä 40%, mutta vesiensuojelurakenteisiin

voi olla huomattavasti suurempi
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus
_ja_ojitus/Peruskuivatustuki

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatustuki


MUUT RAHOITUKSET

• Ympäristöministeriön vesiensuojelun
tehostamisohjelma 2019-2023, myös MMM

• EAKR, LIFE
• Säätiöt, rahastot
• Apurahat



OMARAHOITUKSEEN ON
USEITA VAIHTOEHTOJA

• Yhdistyksen jäsenmaksut + kannatusmaksut
• Osakaskunnan/kalastusalueen lupamyyntitulot
• Talkootyö
Ø Yleensä hyväksytään vain konkreettista työtä

esim. näytteenotto tai niittojätteen haravointi

Ø Kaikki tunnit dokumentoitava ja allekirjoitettava!

Ø Muista talkootyövakuutus

• Paikalliset sponsorit mm. pankit ja kaupat
• Varainhankinta mm. tapahtumissa, LUVAT!
• Joukkorahoitus



MYÖS NÄMÄ VAIHTOEHDOT
KANNATTAA SELVITTÄÄ

• Löytyisikö opiskelija selvityksiä tekemään?
• Sopisiko kunnostus jonkun isomman hankkeen

pilottikohteeksi?
• Voisiko kunta selvittää asiaa virkatyönä tai esim. antaa

käyttöön maanomistaja- tai osoitetietoja tai vaikkapa
tarjota mittauspalveluita tai rakennusmateriaaleja?

• Auttaisiko paikallislehti positiivisen huomion saamisessa?
• Somessa on voimaa, käytä mielikuvitusta!
• Perusseurantaa voi tehdä ilman hankkeitakin
Ø esim. vedenpinnan korkeusseuranta, näkösyvyys-,

kasvillisuus- ja linnustoseurannat



Rahoitusta on tarjolla
-kysy ja selvitä!



Ollaan
yhteydessä!
Satu Heino
puh. 03 246 1207
satu.heino@kvvy.fi

vesienhoito.kvvy.fi/rahoitus

mailto:satu.heino@kvvy.fi
https://vesienhoito.kvvy.fi/kunnostajan-abc/rahoitus/

