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Valtion avustuksia on haettavissa hankkeisiin:
Etelä-Savon ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

• Vesistökunnostusten sekä vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen

• Vesitalouteen ja vesiluonnon toimenpiteiden toteuttamiseen

• Rakennusperinnön hoitoon

• Saariston ympäristönhoitoon

• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:

• Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

• Kalataloudellisiin kunnostuksiin (Pohjois-Savon ELY-keskus)

• Haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)

• Ympäristökasvatus ja –valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus) 
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Vesistökunnostusten sekä vesienhoidon 
toimenpiteiden toteuttaminen
• Tarkoitettu vesienhoidon toteutusta ja vesien hyvän tilan saavuttamista ja 

ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin

• Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet 
vesistöissä ja valuma-alueilla

• Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja 
pohjavesien tilan parantamiseen

• Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja 
muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja 
kehittymistä.
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Yleiset edellytykset avustukselle

• Kustannukset ovat kohtuulliset saavutettaviin hyötyihin nähden

• Avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen 
käyttöä, vastaamaan toteuttamisesta ja toteuttamisen 
jälkeisistä velvoitteista

• Avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain tai muun lain 
mukaiset luvat kunnossa

• Avustuksen saamiseksi hakijan tulee olla yleensä esimerkiksi 
rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, 
kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö tai kunta
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Kunnostushankkeiden arviointikriteerit:
Asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015)

Asetuksen mukaan avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita alla mainittuja 
tavoitteita:

1. Edistää vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää käyttöä

2. Edistää vesistön ja muiden pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä

3. Vähentää tulvimista, pitkäaikaisesta kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista aiheutuvaa vaaraa ja niistä 
aiheutuvia edunmenetyksiä

4. Edistää kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen

5. Edistää vesiluonnon monipuolisuutta

6. Vähentää vesistöön jääneistä rakenteista tai sinne joutuneista aineksista vesistössä tai sen ranta-alueella aiheutuvaa 
vaaraa tai niistä aiheutuvia edunmenetyksiä

7. Täydentää tai parantaa toimenpidettä, joka valtion tuella on aiemmin toteutettu vesistössä tai maalla vähentää 
tällaisesta toimenpiteestä aiheutuneita edunmenetyksiä
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Hyväksyttäviä kustannuksia

• Yleispiirteisestä suunnittelusta, joka on tarpeen edellä tarkoitettujen hankkeiden valitsemiseksi ja 
alueelliseksi kohdentamiseksi = yleissuunnittelu

• Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien tahojen järjestäytymiseksi vesioikeudelliseksi yhteisöksi 
tai muuksi oikeushenkilöksi, jolle hanketta varten tarvittavat luvat ja avustus voidaan myöntää

• Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta

• Hankkeesta aiheutuvien vahinkojen estämisestä (ei vahingonkorvauksiin)

• Hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista luvista perittävistä maksuista

• Hankkeen toteuttamiseen välittömästi liittyvien säädösten ja lupien mukaisten velvoitteiden 
täyttämisestä

• Hankkeen vaikutusten seurannasta
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Avustuksen määrä ja kesto
• Avustus enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

• Vesistössä tehtävät kunnostustyöt (hoito- ja poistokalastus, vesikasvien poisto, ruoppaus, vedenkorkeuden nosto)

• Valuma-alueella tehtävät kunnostustyöt (kosteikot, laskeutusaltaat, virtaaman hidastimet, ym.)

• Avustus voi olla poikkeustapauksissa myös tätä suurempi
• Yleisesti suunnittelu- ja selvityshankkeissa, jotka tukevat sekä vesien hyvän tilan saavuttamista, että kalatalouden ja 

vesistön virkistyskäytön edistämistä tuen osuus on 70 %

• Lintuvesikunnostuksissa tuen osuus on 50 – 100 % (100 % osuus voidaan myöntää esimerkiksi luonnonsuojelualueen 
tai valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun lintuveden kunnostamiseksi)

• Huonokuntoisten patojen muuttaminen pohjapadoiksi tuetaan 20 – 100 % osuudella. Tuen osuuden harkinta 
perustuu asiantuntijaryhmän arvioon

• Avustus myönnetään 3 vuodeksi kerrallaan, jona aikana hanke on toteutettava
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Vastikkeeton työ

• Talkootyö hyväksytään hankkeen 
kokonaiskustannuksiin 
omarahoitusosuutena

• ”Vastikkeetta tehtävän työn arvona 
pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää 
kohden. Jos vastikkeetta tehtävässä työssä 
käytetään traktoria tai moottorityökonetta, 
sen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 
euroa käyttötunnilta. Vastikkeetta tehtävän 
työn arvo saa olla enintään 
valtionavustuksen ylittävä osa hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Työstä on 
pidettävä tuntikirjanpitoa”.



Avustusten hakeminen

• Avustusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa

• Hausta ilmoitetaan mm. ELY-keskusten nettisivuilla ja alueellisissa lehdissä

• Vesistöhankkeita koskevat hakemukset toimitetaan alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon 
sähköisesti tai (paperisina)

• Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen 
puitteissa

• Määrärahat anotaan ELY-keskuksen käyttöön vuosittain ministeriöltä (YM & MMM). 
Vireille tulleiden hankkeiden määrä ja laatu vaikuttavat ELY-keskukselle myönnettävän 
määrärahan suuruuteen.
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Hakemuksessa ilmoittavat tiedot:
• Kuvaus toimenpiteestä

• Liittyminen vesienhoidon toimenpideohjelmaan

• Toteutusaika

• Kustannusarvio

• Rahoitussuunnitelma:
• Omarahoitusosuus
• Talkootyö (15 € / miestyötunti ja 45 € / moottorikone + käyttäjä)

• Liitteet:
• Hankesuunnitelma
• Eritelty kustannusarvio
• Allekirjoitusoikeudet (maanomistajien suostumukset 

kunnostustoimenpiteille)
• Kartta
• Hankkeen edellyttämät luvat ja ilmoitukset (tilanne)
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Aloittaminen ja maksatus 

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

• Myönteisen avustuspäätöksen saaneen vesistöhankkeen kustannukset ovat 
avustuskelpoisia tukihakemuksen jättämispäivän jälkeen.

• Talkootyöstä on pidettävä kirjaa ja tiedot palautettava maksatushakemuksen yhteydessä

• Avustuksen saajan on ensin itse maksettava hankkeen kustannukset → Avustus 
maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan

• Hankkeen toteutettua maksatusta tulee hakea ajoissa ennen päätöksessä mainittua 
päivämäärää
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Yhteyshenkilöt 
avustusasioissa
Etelä-Savon ELY-keskus:

• Vesistöasiantuntija Lasse Hämäläinen
Puh. 029 502 4206 / lasse.hamalainen@ely-
keskus.fi

• Vesistöasiantuntija Liisa Muuri
Puh. 029 502 4029 / liisa.muuri@ely-keskus.fi

• Johtava asiantuntija Juho Kotanen
Puh. 029 502 4192 / juho.kotanen@ely-keskus.fi

• Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka
Puh. 029 502 4233 / pekka.sojakka@ely-keskus.fi

mailto:teemu.oittinen@ely-keskus.fi
mailto:liisa.muuri@ely-keskus.fi
mailto:juho.kotanen@ely-keskus.fi
mailto:pekka.sojakka@ely-keskus.fi

