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Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y-vastuualue, Luonto ja 
alueidenkäyttö –yksikkö, vesienhoitotiimi) edistää 
vesistökunnostuksia

▪ koordinoi vesienhoidon suunnittelua ja yhteistyötä 

Pohjois-Karjalan alueella  

▪ avustaa vesistökunnostuksia

• rahoittajana kansallisella rahalla (YM ja MMM), 

avustukset 

• mahdollisuus olla apuna kunnostusten 

virittämisessä (esim. asiantuntija-apu)
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https://www.etpo.fi/

▪ Vesienhoidon toimenpideohjelma → Pohjois-Karjalan vesienhoidon 

toimenpideohjelma 2022-2027 https://www.etpo.fi/pohjois-karjala
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https://www.etpo.fi/pohjois-karjala


https://rahatpintaan.fi/
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Valtioneuvoston asetus (714/2015) vesistön ja vesiympäristön käyttöä 
ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta

▪ Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

▪ Avustettavat hankkeet

▪ Hyväksyttävät kustannukset

▪ Avustuksen osuus avustettavasta hankkeesta

▪ Vastikkeetta tehtävä työ

▪ Avustuksen hakeminen

▪ Avustuspäätös

▪ Avustuksen maksaminen
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Miten hyödyntää vesienhoidon/merenhoidon 
tavoitteita omassa hankehakemuksessaan?

• Vesimuodostuman ekologinen tila (huono, välttävä, tyydyttävä, 

riskissä)

• Mistä tekijöistä ekologinen tila muodostuu?

‒ kemiallinen, biologinen, hydrologis-morfologinen tila

• Mistä ekologisen tilan heikennys johtuu? 

‒ paineita esimerkiksi pistekuormitus, metsätalous, voimatalous, rakennettu rantaviiva 

jne.

• Vesimuodostumat ovat kytköksissä muihin vesimuodostumiin 

(esimerkiksi joki laskee järveen/mereen) → kunnostuksilla vaikutusta 

useampaan muodostumaan.  
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Esimerkkejä avustetuista hankkeista, Pohjois-
Karjalan ELY-keskus  

• Seuraavat esimerkit ovat päättyneistä ja toteutuksessa olevista 

hankkeista Pohjois-Karjalan alueelta.

• Hankkeiden avulla avataan sitä, mitä avustushaussa voitaisiin 

esimerkiksi rahoittaa.
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Esimerkkejä avustetuista hankkeista (POKELY)
Vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävä hanke (Issakka, 

Ilomantsinjärven va), Mäkikylät ry  

• Hanke edistää alueen luonnon monimuotoisuutta (linnusto, pienvesi), vähentää 

kiintoaine- ja ravinnekuormitusta alapuoliseen vesistöön. Kosteikkojen ympäristöä 

hyödynnetään virkistyskäytössä. Yhdessä suojellun metsän kanssa muodostaa hienon 

luontokokonaisuuden, joka toimii pilottikohteena alueella.

• Ilomantsinjärvi on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Paineita muodostavat mm. maa- ja 

metsätalous.

Viinijärven Kylänlahden valuma-aluekunnostus ja niittotyöt 2021-2023                                   

(Vaivio, Liperi),Vaivion vesistökunnostus ry

• Lahtialueen umpeenkasvun hillitseminen ja valuma-alueen ravinne- ja 

kiintoainekuormituksen pienentäminen.

• Ekologiselta tilaltaan riskissä oleva. Yhtenä paineena on maatalouden hajakuormitus. 

Sijaitsee Viinijärven-Heposelän vesienhoidon painopistealueella.  
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Esimerkkejä avustetuista hankkeista (POKELY)

Piitsonsuon ennallistamishanke (Ilomantsi), Hiilipörssi Oy

• Parantaa veden laatua, tasata virtaamia, vähentää erityisesti orgaanisen 

kiintoaineen kulkeutumista Koitajokeen (Koitajoen planktonsiika). Vähentää 

hiilen karkaamista suon turvekerroksista (ilmastohyöty). Parantaa suoluonnon 

biodiversiteetin pitkän aikavälin selviämistä seudun poikkeuksellisen arvokkailla 

suoalueilla (mahdollistaa metapopulaatiodynamiikan merkittävän parantumisen 

myös alueen suurille suolajeille). Parantaa virkistysarvoja.

• Koitajoen alajuoksu on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. 

Metsätalouden hajakuormitus on yksi paineista. Piitsonsuon alapuolella on 

uhanalaisen planktonsiian kutualueita (Ahvenojan suualue) ja rajautuu Natura 

2000 -alueisiin. Suosta kunnostettiin 125 hehtaaria Freshabit LIFE IP –

hankkeessa. Kunnostetaan yhteensä 446 hehtaaria.   
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Kenelle ja millä ehdoin?

• Yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä 

saavutettaviin hyötyihin verrattuna.

• Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, 

vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai 

yritys. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan.
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Kiitokset!
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