
Rahoitusta valuma-alue- ja
vesistötoimiin

29.10.2020

Varsaojan yleisötilaisuus

Hämeen ELY-keskus



Varsaojan yleisötilaisuus2

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-,
vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen 1/3

1. Vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja
ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin
– Esimerkiksi vesistö- ja/tai valuma-aluekunnostukset

2. Tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten vesitaloudellisten riskien ja
haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon
edistämiseen
– Esimerkiksi tulvariskien hallintasuunnitelmassa mainitut kohteet,

säännöstelynkehittämiset, vanhojen valtion perkausten haittojen poistot
3. Toimille, jotka edistävät kalan kulkua, kalakantojen luontaista

lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen
– Esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden

rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen
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Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-,
vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen 2/3

§ Hakuaika 15.10.-30.11.2020 (haku vuosittain syksyllä)
§ Haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella kohde on

(poikkeuksena kalahankkeet → haku Pohjois-Savon ELY-keskuksesta)
§ Hakea voi esim. yhdistys (ry), kunta, osakaskunta, säätiö, muu

järjestäytynyt yhteisö → yleisen edun mukaiset hankkeet
§ Voi hakea selvityksiin, suunnitteluun, toteutukseen,

aluehallintoviraston lupamaksuun ja luvasta aiheutuviin
korvauksiin
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Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-,
vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen
§ Avustus tulee hakea aina ennen hankkeen aloitusta
§ Yleensä avustuksen osuus voi olla enintään 50 % hankkeen

hyväksytyistä kokonaiskustannuksista
§ Hankkeen omarahoitusosuus voi sisältää talkootyötä
§ Avustuksen maksua haetaan jälkikäteen toteutuneita

kustannuksia vastaan
§ https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-

kalataloushankkeisiin#.WAXlb8u7qpp

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-,
vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen 3/3

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin
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Huomioitavaa Varsaojan tapauksessa liittyen vesienhoitoavustuksiin

§ Suunnitellut toimet kohdistuvat ojitusyhteisöiden alueille ja
molemmat yhteisöt uinuvia
§ Lähtökohtaisesti uomien kunnossapito kuuluu vesilain mukaan

ojitusyhteisölle
§ Jos joku muu, kuin yhteisö tekee alueella vesienhallintaa ja

kunnostusta
– Aina olisi parasta, jos yhteisö voitaisiin herättää toimimaan
– Kattavat suostumukset, vähintään vaikutusalueen maanomistajilta
– Tehtävät toimet eivät saa haitata ojituksesta saatavaa kuivatushyötyä
– Avustushanke ei voi sisältää yhteisölle kuuluvia toimia (käytännössä mm.

uoman auki pitämistä)



Huomioitavaa Varsaojan tapauksessa liittyen vesienhoitoavustuksiin

§ Savikoskenojan perkaus 1950-luvulla; vielä vuodelta
1987 löytyy kunnossapitotarkastuksesta asiakirja
(Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri)
– Tarkastusraportissa edellytettiin yhteisöä

tekemään mm. sortumien/liettymien poistoa
uomasta ja vesojen raivausta uomasta

– Vesienhoitoavustushankkeessa Savikoskenojan
purokunnostuksessa muistettava ojitusyhteisön
velvoitteet (käytännössä tukkeumien poisto)

§ Hahmajärven lasku ja siihen laskevien ojien perkaus
1930-luvulla
– 1930-luvulla tehty Hahmajärven lasku

Hahmajokeen rakennetulla järjestelypadolla ja
lisäksi perattu järveen laskevia ojia

– Vesienhoitoavustushankkeessa Varsaojan
kaksitasouomassa muistettava ojitusyhtiön
velvoitteet (uoman auki pito, tukkeumien poisto)
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Peruskuivatustuki 1/2

§ Ideana on taata maanviljelijälle riittävä peltojen kuivatus
§ Hanke voi sisältää myös vesienhoidollisia toimia
§ Suunnitelman ja kustannusten tulee kohdistua pääosin

viljelysmaihin
§ Hakemuksen liitteenä oltava kuivatussuunnitelmat; täytyy näkyä

maankuivatuksen hyöty suhteessa kustannuksiin
§ Ojitusyhteisö voi hakea; myös hyödynsaajat (yksityiset

maanomistajat) voivat hakea (sopimusojitus; silloin hankkeen
kohdistuttava vähintään kahteen maatilaan)
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Peruskuivatusavustuki 2/2

§ Jatkuva haku; tukea myönnetään määrärahatilanteen mukaan
§ Avustusprosentti vaihtelee toimenpiteen mukaan esim.

– putkiojiin enintään 30 %
– normaaliin kaivutyöhön ja suunnitteluun 40 %
§ Tuki myönnetään arvonlisäverollisen kustannusarvion mukaisesti
§ Työtä, suunnittelua lukuun ottamatta, ei saa aloittaa ennen

avustuspäätöstä
§ https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/vesi/vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatustuki

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatustuki


KIITOS!
Lisätietoja vesienhoitoavustuksista:

• ELY-keskusten verkkopalvelu: Rahoitus ja
avustukset (ely-keskus.fi)

• Hämeen ELY-keskus, Hydrobiologi Heini-
Marja Hulkko heini-marja.hulkko@ely-
keskus.fi p. 295 025 183

Lisätietoja peruskuivatustuista:

• Hämeen ELY-keskus, Rakennusinsinööri
Jaana Ojala-Järvi jaana.ojala-jarvi@ely-
keskus.fi p. 295 025 214
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