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HAKUMENETTELYN OHJE – VESIENSUOJELU KAUPUNKIEN ALUEIDEN KÄYTÖSSÄ 

VESIENSUOJELUN TEHOSTAMISOHJELMAN TEEMA: KAUPUNKIVESIEN HALLINTA JA 
HAITALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN 

 

Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa 2022–2025 on varattu resursseja vuonna 2019 
aloitetun vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen. 

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on vesiensuojelun 
tehostamisohjelman yksi teema. Teemakokonaisuudesta on tunnistettu vesien hallinnan kolme 
painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit. Näiden puitteissa 
toteutettavaan taajamien ja rakennetun ympäristön vesien hallintaan kuuluu raakavesilähteiden 
turvaaminen, talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien asianmukainen keruu, puhdistaminen ja 
ympäristöön johtaminen sekä hule- ja kuivatusvesien laadullinen ja määrällinen hallinta. 

Kaupunkivedet ja haitalliset aineet -teeman hankkeiden toteuttamiseen on varattu noin 2,5 miljoonaa 
euroa osoitettavaksi momentilta 35.10.61. Valtionapuviranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus. 
Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa 18.10.-30.11.2022 
välisenä aikana. 

Edellä mainittujen taajamien ja rakennetun ympäristön vesiensuojelun ja hallinnan 
painopistealueiden horisontaalinen elementti on alueiden käytössä, kaavoituksessa ja 
rakentamisen ohjauksessa. Eri toiminnoille osoitetaan aluevarauksia yleispiirteisissä kaavoissa eli 
maakunta- ja yleiskaavoissa. Näillä suunnittelutasoilla tulisi pyrkiä varmistamaan toimintojen 
sijoittuminen vesiensuojelun kannalta suotuisasti vesienhoidon ja merenhoidon 28 §:n 
huomioonottamisvelvoitteen soveltamisen kautta. 
 
 

AVUSTUKSEN TAVOITTEET JA TUETTAVAT TOIMENPITEET 

Käynnistyvä haku kuuluu teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen 
painopistealueet (viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit) yhdistävään 
elementtiin alueiden käyttö ja kaavoitus. Avustushaun aiheena on alueiden käytön, 
kaavoituksen ja vesihuollon sekä kunnan muiden vesiensuojeluun vaikuttavien toimialojen 
yhteistyön toimintamallit kaupunkien viemäröityjen hulevesien ja jätevesien hallinnassa. 

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa kartoitetaan olemassa olevia sekä kehitetään ja 
pilotoidaan alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen uusia yhteistyö-, toiminta- ja viestintätapoja 
kuntien jätevesihuollon ja hulevesien hallinnan järjestämisen välillä Hankkeilla ennakoidaan ja 
varaudutaan tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen 
kaupunkisuunnittelussa. Hankkeilla vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä: kuntien välillä ja 
erityisesti kunnan eri toimijoiden (mm. ympäristötoimi, tekninen toimi) kesken. Hankkeissa voidaan 
luoda ohjeita maankäytön ja viemäröinnin riskienhallinnasta pinta- ja pohjavesien suojelun kannalta. 

Kun vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vesipuitedirektiivien mukainen hyvä kemiallinen tila 
pinta- ja pohjavesissä sekä meristrategiadirektiivin mukainen meriympäristön hyvä tila, voidaan 
alueiden käytön ja kaavoituksen suunnittelun avulla osaltaan vähentää haitallisten aineiden päästöjä 
ja lopettaa vaarallisten aineiden päästöt kerralla tai vaiheittain tilatavoitteiden saavuttamiseksi. 
Lisäksi alueiden käytön ja kaavoituksen suunnittelulla voidaan edistää myös muiden haitallisten 
aineiden, kuten mikromuovien ja lääkeaineiden poistomahdollisuuksia ja siten vähentää niiden 
esiintymistä vesiympäristössä tai juomaveden valmistukseen käytettävässä raakavedessä sekä 
vähentää niiden vaikutuksia ekosysteemeihin ja ihmisen terveyteen. 
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ALUEIDEN KÄYTTÖ JA KAAVOITUS 

Ilmaston muuttuminen ja uudet haitalliset aineet aiheuttavat haasteita yhdyskuntien vesiensuojeluun 
ja vesien hallintaan. Vaikka Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamot toimivat yleisesti ottaen hyvin 
lupamääräystensä mukaisesti ja puhtaiksi mielletyt hulevedet on johdettu tulvasuojelun mukaisesti 
vesistöihin, on suurimpien ongelmien (sekaviemäröinti, rankkasateet, kaupunkitulvat ja sitä kautta 
liiallisen vesimäärän vuoksi jätevesiverkostossa ja jätevedenpumppaamoilla tapahtuvat ylivuodot 
sekä puhdistamoilla tehtävät ohitukset) tekijöitä kuitenkin sivuttu jo kaupunkien alueiden käytön ja 
kaavoituksen suunnittelussa. Vaikka nyt kyetäänkin paikallistamaan tilanteet ja paikat, joissa osittain 
käsiteltyä tai jopa täysin käsittelemätöntä jätevettä pääsee pahojen tulvien ja putkirikkojen aikana 
vesistöön sekä myös kaupunki- ja taajamaympäristöön, on tilanteiden korjaaminen rakennetussa 
ympäristössä usein vaikeaa ja kallista. Joskus alueiden kaavoitus ei mahdollista uusien ratkaisujen 
toteuttamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi kaupunkialueiden ahtaat vesihuollon järjestämistilanteet 
lisääntyvät ja voimistuvat, mikä voi johtaa jopa hygienia- ja terveyshaittoihin vesien tilan 
huononemisen lisäksi. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa on säädetty (1299/2004, VMHL, 28 
§), että valtion ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on 
otettava vesien- ja merenhoitosuunnitelmat soveltuvin osin toiminnassaan huomioon. Tämä koskee 
siten myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaisia kaavoitusviranomaisia ja 
rakennusvalvontaviranomaisia. 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) perustoimenpiteiden 
säädösluettelossa on myös maankäyttö- ja rakennuslaki. Näin ollen mm. kaavoitus on vesienhoidon 
perustoimenpiteitä. Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella voidaan edistää eri toimintojen 
sijoittumista siten, että yhdyskuntarakenteesta aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia 
vaikutuksia pinta- ja pohjavesille. Tämä osaltaan myös varmistaa, että erinomaisessa ja hyvässä 
tilassa olevien vesien tila ei heikkene ja että muuttuvalla maankäytöllä mahdollisuuksien mukaan 
jopa parannetaan heikkojen alueiden tilannetta. Vesienhoidollisesti kestävään suunnitteluun on 
mahdollista pyrkiä kaikilla suunnittelutasoilla (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) ja 
rakentamisessa (luvitus). 

Kestävä kaavoitus on vesienhoidon näkökulmasta käytännössä maankäytön riskialueiden ja 
vaikutusketjujen tunnistamista pinta- ja pohjavesien tilan kannalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tilanteen mukaan kaavan vaikutusten arviointia varten 
tarvitaan mm. riittävät tarkastelut hulevesien hallinnasta, pinta- ja pohjavesistä, tulvariskeistä, 
vesiluonnosta, tarvittaessa vesihuollon järjestämisestä ja toisaalta esimerkiksi maaperäolosuhteista. 
Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, johon kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia, joten selvitys voi käsittää alueita myös kaava-alueen ulkopuolella. Vesienhoidon 
näkökulmasta tämä voi tarkoittaa käytännössä vesistön valuma-alueeseen liittyvien seikkojen 
huomioimista kaavoituksessa. Kaavan vaikutusten selvittämisessä kerättyjä tietoja käytetään sekä 
kaavan sisältöratkaisuissa että kaavamääräyksissä. 

Hulevesiin liittyvä suunnittelu on viime vuosina vakiintunut osaksi taajama-alueiden suunnittelua, ja 
kuntien hulevesisuunnitelmat ja alueelliset hulevesisuunnitelmat ovat tärkeitä niin vesien tilan kuin 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen näkökulmasta. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
että hulevesien hallintasuunnitelmat tehdään riittävän laajalta alueelta, sillä yksittäisessä 
asemakaavassa hulevesien hallinnan mahdollisuudet ovat rajalliset. Erityisesti kuntarajat ylittäviin 
valuma-alueisiin tulee kiinnittää huomiota. 

Valuntojen äärevöitymistä laajalti pinnoitetuilla kaupunki- ja teollisuusalueilla tulisi vähentää 
lisäämällä läpäiseviä pintoja ja poistamalla asfalttia missä mahdollista, sekä rakentamalla 
monitoimikosteikkoja ja muita vettä pidättäviä rakenteita, jotka lisäävät sekä luontoarvoja että 
poistavat kiintoainetta, ravinteita ja roskia hulevesistä. Käsiteltäessä hulevesiä pohjavesialueilla on 
varmistettava imeytettävien vesien laatu tarpeettomien pohjavesiriskien välttämiseksi. 
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HANKKEITA VOISIVAT OLLA 

− Kaavoituksen ja rakentamisen ohjaushankkeita, jotka edistävät eri toimintojen sijoittumista 
siten, että yhdyskuntarakenne aiheuttaa mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia pinta- 
ja pohjavesille. 

− Hankkeet, joissa tunnistetaan maankäytön riskialueita ja vaikutusketjuja pinta- ja 
pohjavesien tilan ja hyödyntämisen kannalta. 

− Kuntarajat ylittävä maankäytön suunnittelu niin, että esim. muodostuvat hulevedet otetaan 
huomioon. 
 
 

RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN KESKEISIÄ TAVOITTEITA 

− Luoda menettelytapoja, toimintamalleja ja tietopohjaa siihen, kuinka jätevesien ja hulevesien 
hallinta otetaan huomioon jo kaupunkien alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. 
Näin voidaan jo jäte- ja hulevesien syntyvaiheessa, ja jopa ennen niiden muodostumista, 
vaikuttaa niiden likaantumiseen muuttuvassa ilmastoympäristössä, erityisesti haitallisten 
aineiden osalta, mikä vähentää niiden puhdistus- ja käsittelytarvetta sekä päästöjä 
vesistöön. Uusien menettelyjen kehittämisestä ja käyttöönotosta huolimatta hankkeiden 
konkreettinen merkitys haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyssä ja vähentämisessä ei 
välttämättä realisoidu hankeaikana. 

− Esittää malleja ja tapoja kuntien välisen sekä kunnan sisäisten toimialojen välisen yhteistyön 
lisäämiseen, millä voidaan yhtenäistää valuma-alueiden käytäntöjä, tasata resurssipulaa ja 
jakaa osaamista. 

− Tunnistaa parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja erilaisiin hallintomalleihin ja 
kaupunkirakenteisiin.  
 

 
HANKKEET, JOITA EI AVUSTETA 

− Kuntien lakisääteiset tehtävät 

− Vesihuoltolaitosten/yksityistoimijoiden normaalitoiminnan tukeminen 

− Pohjaveden suojelusuunnitelmat ja vesihuollon häiriötilannesuunnitelmat 

 
HANKKEIDEN ARVIOINTI 

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan sekä arviointiin hankkeiden odotetusta 
vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi.  

Avustettavan hankkeen tulee olla laadukas ja toteuttamiskelpoinen. Hankkeiden vaikuttavuutta 
arvioidaan erityisesti alla olevien kriteerien perusteella. 

− Kumppanuudet eri toimijoiden ja kuntien kesken 

− Vesien- ja merenhoidon tavoitteisiin liittyvän tietopohjan parantaminen kaavoittajille ja muille 
keskeisille toimijoille kunnassa 

− Ratkaisujen tai menettelyjen elinkelpoisuus, monistettavuus ja laajennettavuus 

− Ratkaisujen tai menettelyjen uutuus 

− Hankkeen tulosten viestintä 
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Etelä-Savon ELY-keskus arvioi hakumenettelyssä saapuneet hakemukset yhteistyössä muiden 
asianomaisten ELY-keskusten kanssa. 

Mikäli hankkeet eivät ole riittävän laadukkaita, Etelä-Savon ELY-keskuksella on oikeus olla 
hyväksymättä mitään hankkeita.  
 
 

AVUSTUSMENETTELY JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ  
 
Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset 
toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. 
Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle. 

Avustettavan hankkeen toteuttajana voi olla myös konsortio, mutta siinä tapauksessa 
valtionavustusviranomainen myöntää avustusta vain päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien 
konsortion osapuolten puolesta. Kaikkien konsortion osapuolten on kuitenkin täytettävä pykälän 
mukaiset vaatimukset. Ei kuitenkaan ole estettä sille, että hankkeen toteuttajat ostavat 
ostopalveluna palveluja valtion virastoilta tai laitoksilta. 

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustuksen määrä voi olla enintään 80 % 
yleishyödyllisissä hankkeissa ja enintään 50 % yksittäisiä yrityksiä hyödyttävissä hankkeissa, ellei 
EU:n valtiontukisääntelystä muuta johdu. Hakijalta edellytetään aina omarahoitusta.  

Hakumenettelyn toteuttamiseen ja avustusten myöntämiseen sekä hallinnointiin sovelletaan 
valtionavustuslakia (688/2001) ja kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden 
vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta 
annettua valtioneuvoston asetusta (669/2020). Avustukset myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 3 
momentin 2 kohdan mukaisina erityisavustuksina kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten 
aineiden vähentämistä koskeviin kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeisiin taikka 
muihin tarkoitukseltaan rajattuihin hankkeisiin. 

Avustusta ei myönnetä yritysten tavanomaisiin tuotannollisiin investointeihin eikä välittömästi vientiä 
edistäviin toimiin. 

Jos avustusta käytetään hankintoihin, on huomioon otettava julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 5 §:n kohta 5. 

Mikäli myönnettävässä avustuksessa tuetaan taloudellista toimintaa, sovelletaan EU:n 
valtiontukisääntöjä (komission asetus (651/2014), yleinen ryhmäpoikkeusasetus sekä komission 
asetus (1407/2013), de minimis -asetus). Lisätietoja valtiontukisäännöistä löytyy työ- ja 
elinkeinoministeriön sivulta http://tem.fi/valtiontukisaannot. 

Avustuksiin käytettävä määräraha on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka. Hankkeiden 
avustettavien toimenpiteiden toteutuksen tulee päättyä kesäkuun puoleen väliin mennessä 2025. 
Jatkoaikoja ei myönnetä. 

 

RAHOITUKSEN YLEISKULUT 

Hakijan tulee esittää tositteet muodostuneista kuluista.  

Hakija voi esittää kiinteämääräisen rahoituksen soveltamista (ns. flat rate) hankkeen 
yleiskustannusten korvaamisessa. Tällöin todellisten kustannusten ohella korvataan 
kiinteämääräisesti 15 % suoria palkkakuluja vastaava määrä ja välillisiä kustannuksia ei korvata 
erikseen. Mallissa ei tarvita erillistä selvitystä kiinteämääräisestä osuudesta. Kiinteämääräisen 
rahoituksen mallia suositellaan erityisesti kehittämishankkeisiin sen mahdollistaessa kevyemmän 
hankehallinnon hankalasti todennettavissa olevien pienten välillisten kustannusten jäädessä 
kokonaan pois. Esimerkiksi ohjausryhmän kokous- ja matkakulut kuuluvat kiinteämääräiseen 
osuuteen, joita ei erikseen korvata. Sen sijaan hankehenkilöstön matkakulut voidaan laskuttaa 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

http://tem.fi/valtiontukisaannot
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RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VIESTINTÄ 
  

Rahoituksen saaneen hanketoteuttajan tulee huolehtia siitä, että hankkeesta tiedotetaan riittävästi ja 
tarkoituksenmukaisesti hankkeen aikana. Hankkeen käynnistyessä hanketoteuttaja laatii hankkeelle 
viestintäsuunnitelman, jota tulee seurata ja päivittää tarpeen mukaan. Hankeviestinnän on oltava 
laajaa, hyvin kohdennettua ja laadukasta. Viestintää tehdään riittävän usein.  
Tärkeimpiä viestintätoimia ovat hankkeen alkamisesta tiedottaminen ja erityisesti tuloksista 
viestiminen keskeisille kohderyhmille. Myös ympäristöministeriön verkkosivuille linkitetään tietoa 
vesiensuojelun tehostamishankkeiden tuloksista. Hankkeen toteuttajan tulee käyttää ulkoisessa 
viestinnässä vesiensuojelun tehostamisohjelman logoa ja yhtenäisiä tekstitunnisteita, jotka 
ympäristöministeriö toimittaa. Lisäksi tiedotettaessa on mainittava ympäristöministeriö hankkeen 
rahoittajana. 
 
 

HAKUMENETTELY  
 
Hakuaika päättyy 30.11.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä 
kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Hakemusten jättöajan jälkeen 
saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  
Rahoitusta haetaan avustushakemuksella ja siihen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, jonka 
pituus on enintään 15 sivua. 

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään, allekirjoitetaan, 

a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä 
(liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt), valitaan virastoksi Etelä-Savon ELY, asiaksi kirjoitetaan 
”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”  

b) Hakemuksen voi lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla  
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi   

tai postitse osoitteella: 

Etelä-Savon ELY-keskus 

Kirjaamo 

PL 164, 50101 Mikkeli 

 

LISÄTIETOJA 

Etelä-Savon ELY-keskus 

Hankekoordinaattori Riina Tuominen, puh. 0295 024 147, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Ympäristöasiantuntija Katri Senilä, puh. 029 5024 162, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, puh. 0295 024 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

mailto:kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

