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Sipillän hallitusohjelma: Suomesta kestävän bio- ja  
kiertotalouden edelläkävijä 
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Kiertotalouden kärkihankekokonaisuus on iso! 



Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila 
 

Miltä tila näyttää nyt? 



Pinnalla 

22.2.2017 5 

Ekologinen tila on hyvä tai erinomainen 

85% 

Järvistä 
424 029 ha on hyvää huonommassa tilassa  

384 364 ha niistä on tyydyttävässä tilassa 

noin 1500 järveä kunnostustarpeessa  

65% 
25% 

jokipituuksista 

järvipinta-alasta 

rannikkovesissä 

Erinomainen 

Hyvä 

Tyydyttävä 

Välttävä 

Huono 

Ei tietoa 

  



Pohjalla 
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350 

Hyvä tila 

Riskialue, hyvä tila 

Riskialue, huono tila 

Selvityskohde 

Luokittelu kesken 

  

98 riskipohjavesialuetta tilaltaan huonoja 

riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta 



Vesien ja merenhoito on yhteinen tehtävämme 

Hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat: 

• Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vesienhoitoalueille 

• Merenhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma koko Suomen merialueelle 

 

Perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon  

järjestämisestä (2011), taustalla EU lainsäädäntö: 

• Vesipuitedirektiivi (2000) 

• Meristrategiadirektiivi (2008) 
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Esimerkkejä toimenpiteistä 

• Järvi- ja virtavesikunnostus 

• Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen 

• Kipsin levitys maatalousalueilla fosforin poistamiseksi 

• Kalojen nousuesteiden poistaminen virtavesistä 

• Pilaantuneiden pohjavesien puhdistaminen  

• Selvitykset sekä kehittämis- ja yhteistyöhankkeet 

• Kalojen nousuesteiden poistaminen  

• Hulevesien hallintatoimenpiteet 
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Tietoa on. 
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Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat ymparisto.fi-nettisivut & rahatpintaan.fi-nettisivut 



Kumppaneita on.  

Vesiensuojeluyhdistykset 

Osakaskunnat, 

maanomistajat  

Yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut  

Vesiensuojelusäätiöt 

 ja -instituutit  

Kunnat ja kaupungit 

Verkostomuotoiset 

hanketoimijat (mm. VYYHTI II) 

Maaseutualan toimijat   

(MTK, Maaseutuvirasto)  

Valtion tutkimuslaitokset 

(SYKE, LUKE, GTK)  

Yritykset 

Maakunnat  

ELY-keskukset Vesistökunnostusverkostot 



Rahaa on. 
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Sinun 

hankkeesi 

rahoitus: 
Järvi, joki, 

merenlahti, 

peltolohko  

  

Paikalliset hankkeet 
Kunnostuksen hankeavustukset 
Kalataloudelliset kunnostukset  
Kalatalousvelvoiterahat  
Kalastonhoitomaksut 
YM kärkihankeavustukset 
YM RAKI 
MMM ravinteidenkierrätysohjelma 
Maaperä kuntoon kärkihanke 
 
 

 

  

Alueelliset hankkeet 

ELY:t 
Kunnostuksen hankeavustukset 
Kalataloudelliset kunnostukset  
Kalatalousvelvoiterahat  
Kalastonhoitomaksut 
YM kärkihankeavustukset 
YM RAKI 
MMM ravinteidenkierrätysohjelma 
Maaperä kuntoon –kärkihanke 
Alueelliset EAKR –hankkeet? 

 

  

Kansalliset hankkeet 
EAKR 

EU:n Itämeriohjelma  

EU:n Central Baltic –ohjelma  

EU:n LIFE + ohjelma 

Suomen Akatemia 

TEKES kv 

EU: Botnia – Atlantica 

Järjestörahoittajat 
 
 

 

  

 

 

  

Kansainväliset 

hankkeet EU-hankkeet 
 

EU:n Itämeriohjelma  

EU:n Central Baltic –ohjelma  

EU:n LIFE + ohjelma 

Suomen Akatemia 

TEKES kv 

Järjestörahoittajat 

Kärkihankerahoitusta 2016-2018 

 

Konkreettisin toimenpiteisiin 5 M € 

Selvitys- ja kehityshankkeisiin 3 M € 



Rahaa on: Vesien- ja merenhoito nyt 

Vuonna 2017 yhteensä 5 miljoonaa euroa 
 

ravinteiden kierrätykseen (Ravinteiden Kierrätysohjelma, RAKI2)  

ja vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toteuttamiseen, erityisesti  

ravinteiden ja haitallisten aineiden vesistökuormituksen vähentämiseen  

 

Haku on nyt! Yhteinen vesienhoidolle ja RAKI:lle!  
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1. Ideahakuvaihe 3.2.–3.3.2017 

• Jatkoon valituilta hankkeilta  

pyydetään varsinainen hakemus 

• Hankkeita yhdistellään  

tarpeen mukaan  

• Hankkeille etsitään sopivin rahoituslähde  

 

 

2. Jatkovaihe 3.4.–15.6.  

(alustava aikataulu)  

• Hankepäätökset kesäkuussa 

• Rahoitetaan min 50 % 

kokonaiskustannuksista 

• Rahoitus käytettävissä 2019 loppuun  

 

Viimeinen 
kärkihankehaku
vuonna 2018!  



Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä 

• Järvi- ja virtavesikunnostus 

• Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen 

• Kipsin levitys maatalousalueilla fosforin poistamiseksi 

• Kalojen nousuesteiden poistaminen virtavesistä 

• Pilaantuneiden pohjavesien puhdistaminen  

• Selvitykset sekä kehittämis- ja yhteistyöhankkeet 

• Kalojen nousuesteiden poistaminen  

• Hulevesien hallintatoimenpiteet 
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Vesistöt kuntoon kiertotalouden kärkihankkeilla 2.22017/ Anni Karhunen, YM 



Rahaa on: YM ravinteidenkierrätysohjelma nyt 

• Ohjelman päätavoitteet  
 

• Vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä  
 

• Säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä edistää bio- 
ja kiertotaloutta 
 

•  Tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi 
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Rahaa on: YM ravinteidenkierrätysohjelma nyt 

1. Konkreettisen ravinnekierrätyksen ja vesiensuojelun edistäminen 
uudenlaisilla yhteistyömalleilla 

 

2. Tiedonvälityksen uudet keinot ravinteiden kierrätyksen ja vesien tilan 
parantamisen edistämiseksi 

 

3.   Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen hyödyntäminen uusin            
menetelmin 

 

4.   Ravinneneutraali alue - konseptin eteenpäin vieminen uusille alueille 
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YM ravinteidenkierrätysohjelma esimerkkejä 
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• Lannan yhteishyödyntäminen, biokaasutus ja happokäsittely 

• Lautasjätteen kompostointi 

• Lohkon ominaispiirteet huomioiva  ravinnekuormitusmallinnus 

• Erilliskerätyn virtsan tuotteistaminen lannoitteeksi  

•   Ravinteiden talteenotto jätevedenkäsittelyprosessissa 

•   Lannan, biomassojen, teollisuuden kuivausteknologia 

•   Kipsilevitys pelloille  

• Maatilan ravinne- ja energiaomavaraisuus  

• Pellon vesitalouden hallinta  

 



Kärkihankerahoitus käytännössä 

• Yhteisesti rahoitettavia, hankehakijan omarahoitus vähintään 20 – 50% 
voi olla ”in kind”, talkootyötä tai omaa työtä), ei investointeja 

 

• RAKI: ssa sopimus/ määräraha –päätös 

•  Vesien- ja merenhoidossa avustuspäätös tai määrärahapäätös  
 

• Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, yritys, yhdistys jne. 
monenlaiset konsortiot myös mahdollisia, hakijamäärää ei rajoitettu 
 

• Rahat maksetaan jälkikäteen 1-2 kertaa vuodessa laskutettavien 
toteutuneiden, todennettujen kustannusten perusteella 
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Kärkihankehakemusten arviointi 

Ideahakuvaiheessa korostuvat:  

• Hankkeen kytkeytyminen hallitusohjelman, RAKI-ohjelman ja/tai  

     vesien- ja merenhoidon tavoitteisiin   

• Innovatiivisuus ja uudet avaukset   

• Tulosten hyödyntäminen, jalkauttaminen ja monistettavuus 

• Hakijan asiantuntemus ja kokemus ao. tehtävässä, yhteistyöverkosto  

Toisessa vaiheessa korostuvat: 

• Työ/tutkimussuunnitelman laatu 

• Kustannus- ja resurssitehokkuus  

• Hankkeen viestintäsuunnitelma 
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Toimi. Nosta rahat pintaan! 
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2.Jatkovaihe 3.4.–15.4.  

(alustava aikataulu)  

• Hankepäätökset kesäkuussa 

Hae tietoa, kumppaneita ja rahaa osoitteesta:  
 

www.rahatpintaan.fi  



Kärkihankkeet ja pohjavedet:  
Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke 

 

• kehittää pilaantuneiden maiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyviä 
menetelmiä ja toimintatapoja 

• edistää alalla toimivien cleantech yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia 
kansainväliseen liiketoimintaan 

•  hanketta hallinnoi Pirkanmaan ELY yhteistyössä TEKES:in kanssa  

• T&K toiminnan hakuprosessi on avoinna 1.6.2016 – 30.5.2018. 

• www.maaperakuntoon.fi  
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http://www.maaperakuntoon.fi/


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu  

puh. 0295 020 900 ma–pe klo 9–16, sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi   www.ymparisto.fi 

Kysy lisää. Lue lisää.  

Vesien- ja merenhoito, YM  

projektipäällikkö Jenni Jäänheimo,  

jenni.jaanheimo@ym.fi   

p. 0295250349 

      

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 

 

www.ym.fi/vesienjamerenhoito 

 

Vesiensuojelun valtakunnallisen tilaisuuden (YM 2.2.2017) materiaalit ja videoidut esitykset:  

 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557 

 

 

 

Ravinteiden kierrätysohjelma, RAKI2  

ylitarkastaja Anni Karhunen,  

anni-kaisa.karhunen@ym.fi   

p. 0295 250 376 

 

www.ym.fi/ravinteidenkierratys 

 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557
http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys


Liity joukkoon. Osallistu keskusteluun 

TWITTER 

@yministerio 

@mmm_fi 

@JenniJaanheimo 

#vaikutavesiin 

 

FACEBOOK 

www.facebook.com/mmm.fi 



  Kiitos! 
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