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YM/MMM ohjelmat ja avustukset
Vesiensuojelun
tehostamisohjelma
2019-2023
• Maa- ja metsätalouden
vesienhallinta
• Vesistökunnostukset
• Maatalouden
hajakuormitus
• Kaupunkivesien
haitalliset aineet

27.4.2022

YM Helmielinympäristöohjelma
2021-2030
• Lintuvesien ja
kosteikkojen
kunnostaminen
• Pienvesien ja
rantaluonnon
kunnostus
• Perinnebiotoopit
• Metsäiset
elinympäristöt
• Suot

YM Ravinteiden
kierrätysohjelma
(2021-2023)
• Yhdyskuntien
jätevesien ravinteiden
kierrätys
• Toimijoiden väliset
ravinteiden
kierrätyksen
symbioosit

MMM NOUSU –ohjelma
2020-2022
• 9M€
• Kalatiet ja
alasvaellusratakaisut
• Vaellusesteiden
purkaminen
• Virtavesikunnostukset
ja poikastuotanto

• Toimenpideohjelma
vuoteen 2030
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Vesiensuojelun tehostamisohjelma:
Vesistökunnostukset
• Konkreettiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla
• Erityisesti hyvää huonommassa tilassa tai olevat pinta- ja pohjavedet
• Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja
muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa
• Omarahoitusosuus 50-75 % toteutuneista kustannuksista; ELY:llä harkintavalta
• Kunta voi olla toteuttajana, omarahoittajan, tai molempia
• Omarahoitusta voi teknisesti kohdistaa vain osaan hankkeesta

• Haku auki kaikissa alueellisissa ELY –keskuksissa loka-marraskuussa
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Vesiensuojelun tehostamisohjelma:
Maa- ja metsätalouden vesienhallinta
• Keskeisiä teemoja mm.
•
•
•
•

Luonnonmukaisten vesienhallinta- ja suojelumenetelmien valtavirtaistaminen
Kuivatusuomien kunnossapito ja peruskorjausten edistäminen
Modernit ja monimuotoiset metsän vesienhallintavaihtoehdot
Valuma-alue lähtöisten yhteistyötoimintamallien kehittäminen

• Avustuksen osuus on pääsääntöisesti 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
• Skaalattavien menetelmien kehitystyöhön => 80 %.

• Haku auki valtakunnallisesti loka-marraskuussa 2022 (varmistuu myöhemmin)
• Pohjois -Pohjanmaan ELY –keskus hallinnoi ja valmistelee rahoituspäätökset
11.3.2019
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YM ravinteiden kierrätysohjelma
• Vuosina 2021-2025 haut ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa tai ravinteiden
kierrätyksen symbiooseja tukeville hankkeille
• Avustettavien hankkeiden tulee lisäksi toteuttaa

• ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaa
• Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän vihreän siirtymän toimenpiteitä ja tavoitteita

• Hankkeet voivat olla

• tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohakkeita
• uusien tekniikoiden ja menetelmien pilotti-, demonstraatio- tai käyttöönottohankkeita
• sekä niihin liittyvien investointien käynnistämistä

• Avustusprosentti on yleensä hanketyypistä riippuen 25-60 %

• Seuraava hankehaku avataan 2022 aikana

Vesi- ja rantaluonto
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Helmielinympäristöohjelma
2021-2030:
Kunta-Helmi ja
Järjestö-Helmi
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Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030
Helmi-ohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta
• Kunnostamalla lintuvesiä- ja kosteikoita rantoineen
• Hoitamalla ja kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa, kuten
hiekkarantoja
• Kunnostamalla ja hoitamalla perinnebiotooppeja
• Hoitamalla metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja
paahdealueita
• Suojelemalla ja ennallistamalla soita
•

Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella

•

Metsähallituksen ja ELY-keskuksien kautta on tunnistettu yli
150 pienvesi- ja rantaluontokohdett

•

Osa kohteista edellyttää inventointitietojen tarkentamista tai
kunnostussuunnitelmien laatimista
HELMI-ELINYMPÄRISTÖOHJELMA

Pikkuapollo
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Kunta- ja Järjestö-Helmi
• Asetuksella mahdollistettu valtionavustuslain
mukaisten avustusten myöntäminen Helmi-ohjelman
tavoitteita edistäviin, luonnon monimuotoisuutta
parantaviin ja turvaaviin hankkeisiin kunnille,
kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille.
• Avustusprosentti on enintään 80% tai erityisillä
perusteilla enintään 95%
•

Erityisenä perusteluna toimien toteuttaminen
vapaaehtoistyönä tai erityisen merkittävät luontoarvot.

• 1. hakukierros 2020 oli kunnille ja vuonna 2021 haku
avattiin kunnille ja järjestöille
•

Seuraava hakukierros avataan syksyllä 2022
Kirjopapurikko
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Avustusten tarkoitus
• Kannustetaan kuntia, kuntakonsortioita, yhdistyksiä
paikallisten luontokohteiden kunnostukseen ja hoitoon.
• Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin
ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimiin Helmiohjelmassa mukana olevien elinympäristöjen tilan
parantamiseksi.
• Kannustetaan hakijoita muodostamaan alueellisia
hankeyhtymiä yhteisten hankkeiden suunnitteluun ja
hankkeisiin, joiden kunnostustoimilla hyödytetään
laajoja ekologisia kokonaisuuksia.
• Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan
sisällyttää hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset
kunnostus- tai hoitotoimet tehdään saman hankkeen
aikana tai niihin on muu rahoitus ja osoitettavissa oleva
aikataulu.
Kirjopapurikko
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HELMI-ELINYMPÄRISTÖOHJELMA

Tule mukaan ja valmistaudu syksyn hakuihin!

ym.fi/helmi
ym.fi/vedenvuoro
ym.fi/avustukset-ja-tuet
ym.fi/ravinteidenkierratys
ym.fi/virtaavesienhoitoon
ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi
ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin#.WAXIYTEYEVx
ely-keskus.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku

Laajempi kattaus ja
rahoituskalenteri:
rahatpintaan.fi/

