
Kunnostusten suunnittelu, 

lupatarve ja rahoitus

Virtavesien kunnostuskurssi 

Vantaa 8.8.2017

Kalastusbiologi Teemu Hentinen,  

ELY-keskus Järvi-Suomen kalatalouspalvelut



2

Teemu Hentinen

▪ ELY-keskus Järvi-Suomen 

kalatalouspalvelut, Mikkelin 

toimipaikka

▪ 41 v, kalastusbiologi

▪ Intohimona urheilu, metsästys, 

kalastus ja koiratoiminta

▪ Virtavesikunnostusten mm. 

suunnittelua ja käytännön töiden 

ohjaamista yli 10 v 

▪ ” Kalavirkamies joka tykkää 

hankkeista ☺ ☺ ”



Sisältö (paljon valokuvia, vähän asiaa)
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▪ Ajatuksia kunnostushankkeiden suunnittelusta ja 

toteutuksesta

▪ Ilmoitusmenettely vai lupa ?

▪ Rahoitusmahdollisuudet



Kunnostuskohteet ovat erilaisia 

ja onnistuminen edellyttää 

kunnostusprosessin hyvää hallintaa ja 

kohteen tuntemusta !
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Kunnostusprosessi
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▪ Kunnostustarve  neuvottelut ja yhteistyö omistajien 

kanssa sekä yhteistyöverkoston luominen

▪ Suunnitelma, rahoitus ja sopimukset, mahd. 

lausunnot

▪ Ilmoitusmenettely tai luvan hakeminen

▪ Kuka on luvan hakija ?

▪ Käytännön töiden toteutus

▪ Vastuutaho = luvan hakija. Lupaan liittyvät 

velvoitteet ja määräykset

▪ Rakennuttaja 

▪ Rahoittajat

▪ Muut yhteistyötahot
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Läsäkosken alaosa, Kangasniemi

Ennen kunnostusta
(Melontaväylän säilyttäminen, ei muita rajoitteita. 

Rannat jyrkät, ei vettymishaittoja vaikka kosken kaltevuutta muutetaan ja ropsautetaan kiveä 

koskeen)



Läsäkosken alaosa, Kangasniemi

Kunnostuksen jälkeen
Kivetön uittoränni on muuttunut monimuotoiseksi koskeksi
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Yli 15 000 nousukalaa 

luonnonmukaisesta kalatiestä 3 kk

Lähde: www.kymijoenvesijaymparisto.fi/kalastotutkimukset/



Laadukas sorastaminen ?
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▪ Tutkimustieto on lisääntynyt 2000-luvulla ja 

parantanut käytännön toteutusta.

▪ Tiedostettava kohteen vedenkorkeuden ja 

virtaamien vuodenaikaiset vaihtelut

▪ Koskialueet tärkeitä, ei pelkästään niska-alueet 

▪ Pienissä kohteissa aina helpompaa kuin suurissa 

reittikoskissa, kaivinkoneella ja ämpäreillä

▪ Kaivinkonekunnostuksessa on tärkeää riittävä 

työnohjaus ja osaaminen
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Vuonna 2011 ja 2013 havaittiin 123 kutupesää 

Heinävedenreitin koskissa, kunnostuksessa tehdyissä 

soraikoissa niistä sijaitsi noin 70 %. 

Kermankoski, 

esimerkki 

suuren 

reittiveden 

koskesta jossa 

niska-alueen 

merkitys 

ylikorostuu

kutualueena.



Yleisiä virheitä sorastuksessa
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EI NÄIN ! VAAN NÄIN !

soraa

soraa



Suunnittelun lähtökohtia
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▪ Kunnostushankkeen vastuutahon resurssit ja 

mahdollisuudet

▪ Täydennyskunnostus talkooporukalla (sorastus)

▪ Pienen kohteen lisääntymis- ja poikasalueiden 

kunnostaminen (sorastus + kiveäminen / kaivinkone)

▪ Kalataloudellinen kunnostus (suunnittelu, lupaprosessi, 

virtaamat, vedenkorkeudet, rakennuttaminen, työnohjaus, 

seuranta, rahoitus) AINA YHTEISTYÖHANKKEITA

▪ Nousuesteen poistaminen ja kalatien rakentaminen AINA 

YHTEISTYÖHANKKEITA

Kalataloudelliset kunnostukset
▪ Valtion rooli vähenee ja paikalliset toimijat ovat 

yhä tärkeämpiä niin pienissä kuin suurissa 

hankkeissa !



Suunnittelun lähtökohtia
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▪ Vesistöreitin kalataloudellinen potentiaali ja nousuesteet

▪ Kunnostuskohteen vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelut 

(purkautumiskäyrä)

▪ Uoman kaltevuus ja kalataloudellinen kunnostustarve 

(mahdollisuudet)

▪ Materiaalien kuljetus ja määrät sekä laatu

▪ Uoman kantavuus ja syvyys, ajourien suunnittelu

▪ Nousuesteen poistamismahdollisuus
▪ omistajan näkemykset, voimalaitos- ja myllylammen säilyttäminen vai 

palauttaminen koskeksi ?

▪ Tekninen vai luonnonmukainen kalatie ?

▪ Kaavakartat ja –määräykset  vaikutuksia hankkeeseen

▪ Luontoselvitykset ja niiden ottaminen huomioon

▪ Muinaismuistolain mukaiset kohteet ja muut museaaliset 

arvot  rajoitteita hankkeeseen



Ilmoitusmenettely
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▪ Yleensä puro- ja talkookunnostukset toteutetaan 

ilmoitusmenettelyllä (ELY-keskus)

- ELY-keskukseen toimitetaan lupahakemusta kevyempi suunnitelma 

lausunnolle hyvissä ajoin ennen kunnostukseen ryhtymistä

▪ Ilmoitusmenettelyn edellytyksenä on vesialueen 

omistajan (ja rannanomistajien) kirjalliset suostumukset 

hankkeesta ja luonnollisesti se, ettei vesilain 

luvantarvekynnystä ylitetä

▪ ELY-keskus voi kirjata lausuntoon ehtoja, joita 

noudattamalla hanke voidaan toteuttaa ilman lupaa tai 

suoraan kehottaa hakemaan lupaa (ei kuitenkaan siirtää 

ilmoitusta AVIin)



Luvan tarve (1/2)
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▪ Lupa tarvitaan mikäli hankkeesta aiheutuu vesilain 3 

luvun 2 §:ssä mainittu muutos, purokunnostus-

hankkeessa siis yleensä käytännössä: 

▪ Hankkeesta aiheutuu muutoksia vesistön vedenkorkeuteen 

tai virtaamaan (kaivetaan uusia uomia, suvannon vesipinta 

muuttuu)

▪ Pohjapatojen rakentaminen tai olemassa olevien rakenteiden 

muuttaminen edellyttävät yleensä lupaa

▪ Mikäli hankkeessa  tehdään merkittäviä ruoppauksia (esim. 

syvänteiden kaivaminen, uoman levittäminen, 

suvantoalueiden liettymien poistot)



Luvan tarve (2/2)
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▪ Lupa voidaan tarvita myös mikäli kunnostusalue tai 

sen vaikutusalue kuuluvat mahdollisesti vesistön 

järjestely- tai ojitushankkeen piiriin 

 kunnossapitovelvoite ja kunnostushankkeessa toteutettava 

kiveäminen voivat olla ristiriidassa alkuperäisen hankkeen kanssa. 

Suunnitteluvaiheessa asia kannattaa varmistaa alueellisesta ELY-

keskuksesta. Voidaan myös sopia ojitusyhtiön kanssa.

▪ Purouoman luonnontilan vaarantaminen synnyttää 

aina luvantarpeen.



Lupamenettely
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▪ Mikäli ELY-keskus lausunnossaan toteaa, että 

hanke vaatii vesilain mukaisen luvan, toimitetaan 

vesiasetuksen 2§:n mukainen vapaamuotoinen 

hakemus AVI:in kirjallisesti vähintään 3 kappaleena.

Hakemus voidaan toimittaa myös suoraan ilman 

vesilain valvojan lausuntoa

▪ Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä pätevyys 

suunnitelman tekemiseen (käytännön kokemus / 

koulutus)

▪ AVI neuvoo luvanhaussa



LUPAMENETTELY

Hakemuksen 

täydennykset



Luvan hyödyt ja haitat 1/2
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+ Lupamenettelystä tiedotetaan kuullaan laajasti 

asianosaisia ja viranomaisia (vältytään yllätyksiltä)

+ Luvasta käy selkeästi ilmi hankkeessa toteuttavat 

toimenpiteet (lisäarvoa toteuttajalle ja asianosaisille)

+ Lupa suojaa toimenpiteitä muutoksilta

+ Riitatilanteessa toteuttaja voi tukeutua lupaan

+ Luvassa määräykset vaikutusten seuraamiseksi 

 seuranta ja dokumentointi lisäävät toteuttajan ja 

asianosaisten oikeusturvaa

+ Lupamenettelyssä suunnitelmaan panostetaan 

enemmän ja lopputuloksestakin tulee yleensä 

laadukkaampi



Luvan hyödyt ja haitat 2/2
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- Lupamenettely on todennäköisesti kunnostuksen 

toteuttajalle ilmoitusmenettelyä työläämpi

- Lupamenettely suhteellisen hidas prosessi 

(Vesilain mukaisten asioiden tavoitteellinen 

käsittelyaika 9 kk)

- Lupa maksaa joitakin tuhansia euroa



Rahoitusmahdollisuudet 

(www.rahatpintaan.fi)
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▪ Kalataloudellisten kunnostusten määräraha. 

Kokonaisuudessaan 757 000 €/vuodessa. ELY-keskus 

myöntää avustusta tai yhteistyösopimukseen perustuen. 

Maksimissaan 50 %. Tietyissä tapauksissa tukiosuus 

voi olla suurempi (kts. Valtioneuvoston asetus 

714/2015, 6 §). Lisäksi 2016-2018 jaksolle on yhteensä 

7 M€ kärkihankerahoitusta.

▪ Kalatalouden edistämisvarat.                             

Pienten hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, 

omarahoitusta oltava. Rahoituksen myöntävät 

alueelliset Ely-keskukset (Varsinais-Suomen, Pohjois-

Savon ja Lapin ELY-keskukset).



Rahoitusmahdollisuudet 

(www.rahatpintaan.fi)
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▪ Avustukset vesistön ja vesiympäristön tilaa ja 

käyttöä sekä tulvariskien hallintaa parantaviin 

hankkeisiin.

▪ Avustuksia voivat myöntää paikalliset ELY-

keskukset (Y-vastuualue) ja kalataloushallinto.

▪ Rahaa on riittävästi hyvien hankkeiden 

edistämiseen, toimijoita tarvitaan 

kunnostushankkeisiin valtion roolin 

vähentyessä. 

KIITOS !


