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YmpäristÖministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman vuosittaiseen hankehakuun tuli
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ennätysmäärä hakemuksia. Marraskuussa 2020
päättynyt ha ku a ktivoi ka i kkiaa n 24 hakijaa esittä mä ä n om a n ha n keidea nsa
vesistÖkunnostukseen. Hakijoina olivat yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja
yksityishenkilöt. Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta
yli2OO OOO euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat
myös itse merkittävästi hankkeisiin.

- Huomioitavaa on, että talkootyö soveltuu myös omarahoitukseksi. Talkootyötä ovat
hanketoimijat esittäneet hankkeisiin ihailtavan runsaasti. Talkootyö ei ole ainakaan
vesistÖjen kunnostamistöissä katoava luonnonvara, mutta myös omaa rahaa hankkeisiin on
sitoutettu, iloitsee ryhmäpäällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Viimeiset hankepäätökset saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valmiiksi
toukokuun loppupuolella. Käynnistyvissä hankkeissa toteutetaan monenlaisia vesistötöitä.
Su u n n ittel u h a n kkeissa toteuteta a n m m. vi rtavesi ku n n ostussu u n n itel m ia,



vesikasvillisuusselvityksiä, kosteikkosuunnitelmia ja järven kokonaisvaltaisen kunnostuksen
suunnittelua. Suunnitteluhankkeiden myötä voidaan tulevaisuudessa hakea jatkohanketta
tu levista ra hoitusha u ista va rsi na isi in vesistöku n nostu ksi i n.

Myös konkreettisia kunnostustöitä toteutetaan monissa hankkeissa. Ylivieskassa
ku n nostetaa n m m. Pylväsoja n alaosa n koski pa i kkoja. Jokijä rven kylä n ka lastusku nta
toteuttaa tuoreessa hankkeessaan kosteikkoja ja kosteikkosuunnittelua Taivalkoskella
sijaitsevien Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen valuma-alueille. Kyseisessä hankkeessa
toteutetaa n myös vä hem pia rvoisen ka la n hoitoka lastusta,

- Tämä hanke on koko kylan yhteinen voimannäyte. Kotivesistojemme kunnostus on
meidän kyläläisten yhteinen asia, kertoo hankkeen vetäjä Olavi Kammonen Taivalkoskelta.
Hankkeen ensimmäinen vaihe eli selvitys- ja suunnitteluhankkeet on aloitettu jo 2018 ja nyt
ollaan toteutusvaiheessa, joka sekin kestää useamman vuoden, Kammonen toteaa.

Uusia rahoituksia tarjolla taas vuoden 2O2l lopulla

YmpäristÖministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) rahoitusta voi hakea
vuosittain. Uusi hakukierros aloitetaan vuoden 2O21 lopulla ja hausta tiedotetaan laajasti
kesän ja syksyn aikana. Rahoitusta voi hakea vesistön kunnostusten suunnitteluun sekä
varsinaisen kunnostuksen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi
ulkoisen kuormituksen vähentäminen, joen tai puron rakenteellinen kunnostaminen tai
hoitokalastus. Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitustuki on yleensä noin 5O %
hankkeen kokonaiskustannuksista. Loppuosa eli omarahoitusosuus voi olla esimerkiksi
kunnan, osakaskunnan, säätiön tai yhdistyksen rahaa tai talkootyötä.

Hanketoimijoiden kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskuksien asiantuntijoihin,
joilta saa apua hankkeiden suunnitteluun ja tietoa siitä, millaisiin toimiin rahoitusta on
mahdollista saada.
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