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Rahoitusvaihtoehtoja järven kunnostukseen 

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustukset vesistö- ja 
kalataloushankkeisiin 

 

• Maaseudun kehittämisohjelman Leader-hanketuet 

 



ELY-keskuksen myöntämät avustukset 

Ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset 

• Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen 
• Enäjärven kunnostuksen suunnittelu ja toteutus on tavoitteena Uudenmaan 

vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016–2021 

• Haja-asutuksen jätevesineuvontaan 

• Vesistötoimenpiteiden tukemiseen 
 

www.ely-keskus.fi 

Etusivu > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö 

 

http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/


Avustamisen yleiset edellytykset  

• Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on mm.  
• edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa,  

• turvata luonnon monimuotoisuutta,  

• vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai  

• vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. 

• Hankkeen avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että: 
• 1) hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna; ja 

• 2) avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen 
toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn 
säilymisestä.  

• Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, 
vesialueen osakaskunta, vesilain mukainen yhteisö, kalastusalue tai kunta. 

• Tarkemmin avustamisen edellytyksistä: valtionavustuslaki (668/2001) ja valtioneuvoston asetus 
vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015) 



Esimerkkejä 2018 avustetuista hankkeista 

• Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostushanke, Espoon kaupunki 

• Yaran altaan tyhjentäminen, Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry 

• Vajaasti hyödynnettävän kalan poisto, Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry 

• Tuusulanjärven kunnostushanke, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 

• Hormajärven hoito- ja kunnostushanke 2018, Hormajärvi-yhdistys 

• Perälänjärven niitto, Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta 

• Hiidenveden kunnostus 2016-2021, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

• Siuntionjoki 2030: Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

• Mäntsälänjoen kunnostus 1. vaihe, Mäntsälän kunta 

 

 

 



Muuta vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden 
avustamisesta 
• Avustusta on myönnetty yleensä 30 - 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Myös 

vastikkeetonta työtä voi sisältyä kustannuksiin. 

• Avustuksen osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi silloin, kun: 

1) hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen 
vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman sekä niitä toimeenpanevien 
toimenpideohjelmien toteuttamista;  

• Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. 

• Avustusmäärään vaikuttavat hankkeella saavutettavat hyödyt, hankkeen 

kokonaiskustannukset, hankkeen muut avustukset ja käytettävissä olevat määrärahat.  
• ELY-keskus hakee ministeriöiltä määrärahan sen mukaan paljonko tulee avustuskelpoisia 

hakemuksia 

• Hallitus esittänyt vesiensuojelun tehostamiseen merkittävää rahoituksen lisäystä vuosille 2019-
2021, joten toivottavasti myös rehevöityneiden järvien kunnostukseen saadaan lisäresursseja 

 



Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020 – Leader-hankkeet 

Leader Ykkösakseli Vihdin alueella 

• Yleishyödylliset hankkeet 
• Mm. maaseudun ympäristön viihtyvyyden parantamiseen 

• Tuen saamisen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu 
alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

• Yleishyödyllisen hankkeen hakijana voi olla esimerkiksi:  
• rekisteröity yhdistys 

• yhteisö, järjestö tai säätiö 

• oppilaitos 

• seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta 

• yrittäjäyhdistys tai -rengas 

• kunta tai kuntayhtymä 

 

 

 

http://www.ykkosakseli.fi/ 
 

http://www.ykkosakseli.fi/


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020 – Leader-hankkeet 

• Yleishyödylliset kehittämishankkeet 
• Ykkösakselin kautta rahoitettavan yleishyödyllisen kehittämishankkeen julkinen tuki on 

normaalisti 70 – 80 % hankkeen kustannuksista. 

• Hankkeen kustannusten minimimäärä on noin 7200 euroa. 

• Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai talkootyöstä.  

• Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. 
• Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen (lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia) 

• Matkakustannukset 

• Ostopalveluiden hankinnan kulut 

• Vuokrakustannukset 

• Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut ml. pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset 

 

 



Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020 – Leader-hankkeet 

• Yleishyödylliset investointihankkeet 
• Ykkösakselin kautta rahoitettavan yleishyödyllisen investointihankkeen julkinen tuki on yleensä 

50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.  

• Investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 10 000 euroa. 

• Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta tai talkootyöstä. 

• Tukea voi saada mm: 

• Koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankkimiseen mukaan lukien hankinnoissa tarvittavien 
sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymien kustannuksiin osana tuettavaa 
toimenpidettä.  

• Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

• Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin 

• Palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan 

 

 



Kiitos! 


