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EUROOPAN ALUEKEHITYS-
RAHASTON  TUKI YMPÄRISTÖHANK-
KEILLE

Lounais-Suomen ympäristökeskus
myöntää myös rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR) ohjelma-
kautena 2000 - 2006 osarahoitettaville
hankkeille.

Rahoitusohjelmat ovat:

� Etelä-Suomen tavoite 2
(Varsinais-Suomi)

� Länsi-Suomen tavoite 2
(Satakunta)

� Interreg III A Saaristo
� Interreg III A Etelä-Suomen

rannikkoseutu.

Tavoite 2 –ohjelmat

Toiminta-alueellamme toteutetaan kahta EU:n tavoite
2 –ohjelmaa (2000 - 2006) eli Länsi-Suomen tavoite 2 –
ohjelmaa Satakunnassa ja Etelä-Suomen tavoite 2 –oh-
jelmaa Varsinais-Suomessa. Osallistumme näiden oh-
jelmien toteutukseen rahoittamalla ja jossain määrin
myös toteuttamalla ympäristöhankkeita. Hankkeiden
EU-rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja
valtion rahoitus ympäristöministeriöstä tai maa- ja met-
sätalousministeriöstä.

Vuosina 2000 - 2003 ympäristökeskuksella on ollut
käytettävissään EU-rahoitusta noin 4,3 miljoonaa eu-
roa ja valtion rahoitusta noin 3,6 miljoonaa euroa. EU-
rahoituksesta on tällä hetkellä (23.9.2003) sidottu 3,7
miljoonaa euroa ja valtion rahoituksesta 3,2 miljoonaa
euroa. Rahoitettujen hankkeiden kokonaiskustannuk-
set ovat yhteensä 13,3 miljoonaa euroa.

Ympäristökeskuksen käsiteltäväksi on vuosien 2000-
2003 aikana jätetty yhteensä 154 hanketta koskevaa ra-
hoitushakemusta. Rahoitusta on osoitettu 103 hank-
keelle. Rahoituksella on tuettu mm. vesistöjen kunnos-
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tusta, vesihuollon ja jätevesihuollon sekä jätehuollon
kehittämistä, luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksi-
en edistämistä, ympäristötiedotusta ja –valistusta, ym-
päristön tilan tutkimusta ja seurantaa, kulttuurimaise-
mien ja kulttuurihistoriallisten rakennusten säilyttä-
mistä ja kunnostamista sekä asuinympäristöjen viih-
tyisyyden parantamista.

Vuonna 2004 ympäristökeskuksella on edellisiltä
vuosilta mahdollisesti sitomatta jäävän rahoituksen li-
säksi käytettävissään EU-rahoitusta 961.000 eroa ja val-
tion rahoitusta 827.000 euroa. Em. rahoituksesta Sata-
kuntaan kohdentuu yhteensä 793.000 euroa ja Varsi-
nais-Suomeen 995.000 euroa. Satakunnassa vuonna
2004 tavoite 2 -ohjelman painopisteitä ovat yhdyskun-
tarakennetta ja ympäristönsuojelua edistävien keskeis-
ten vesihuoltojärjestelmien kehittäminen, matkailua
tukevien luonto-, kulttuuri- ja ympäristökohteiden
kunnostus sekä vedenlaatua, ympäristön tilaa ja vesis-
töjen käyttömahdollisuuksia lisäävien ja SATAVESI-
ohjelman toimenpiteitä tukevien merkittävien vesistö-
jen kunnostus. Varsinais-Suomen osalta jatketaan mm.
Pro Saaristemeri -ohjelman kautta Saaristomeren tilaa
parantavien hankkeiden toteutusta erityisenä paino-
pisteenä haja-asutusalueiden jätevesihuollon kehittä-
minen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Interreg III A -ohjelmat

Ympäristökeskuksen toiminta-alueella Varsinais-Suo-
messa toteutetaan myös kahta Interreg III A –ohjelmaa.

� Interreg III A Saaristo –ohjelmasta rahoitetaan ja
toteutetaan yhteishankkeita Varsinais-Suomen ja Län-
si-Uudenmaan saaristoalueilla, Ahvenanmaalla ja Tuk-
holman saaristossa.
� Interreg III A Etelä-Suomen rannikkoseutu –oh-
jemasta rahoitetaan ja toteutetaan yhteishankkeita Vi-
ron kanssa.

Ympäristökeskuksen myöntämä valtion rahoitus tulee
ympäristöministeriöstä ja Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen sekä Varsinais-Suomen liiton myöntämä
EU-rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR).

Lounais-Suomen ympäristökeskukselle on jätetty
vuosina 2001 - 2003 yhteensä neljä Saariston Interreg –
ohjelman hanketta koskevaa hakemusta. Ympäristö-
keskus on rahoittanut kahta hanketta. Hankkeisiin on
sidottu päätöksin ja varauksin yhteensä noin 150.000
euroa. Vastaava EU-rahoituksen osuus em. hankkeisiin
on 491.350 euroa. EU-rahoituksen osalta päätökset te-
kee Ahvenanmaan maakuntahallitus. Rahoitusta on
myönnetty saariston kulttuurimaisemien hoidon edis-
tämiseen sekä jätevesihuollon kehittämiseen. Ympäris-

tökeskuksella on käytettävissään sitomatonta valtion
rahoitusta ohjelmakauden loppuun saakka (2006) arvi-
olta vielä noin 90.000 euroa.

Lounais-Suomen ympäristökeskukselle on jätetty
vuosina 2001 - 2003 yhteensä kahdeksan Viron Interreg
–ohjelman hanketta koskevaa hakemusta. Ympäristö-
keskus on rahoittanut kolmea hanketta. Hankkeisiin
on sidottu päätöksin ja varauksin yhteensä reilut
260.000 euroa. Vastaava EU-rahoituksen osuus em.
hankkeisiin on noin 270.000 euroa. EU-rahoituksen
osalta päätökset tekee Varsinais-Suomen liitto. Rahoi-
tusta on myönnetty venesatamien jätehuollon kehittä-
miseen, kestävän luontomatkailun kehittämiseen bios-
fäärialueilla sekä maatalouden vesistökuormituksen
vähentämisen edistämiseen. Vuonna 2004 on ympäris-
töministeriön hallinnonalan valtion rahoituksen
osuus 375.000 euroa. Em. rahoitus jaetaan tarpeiden
mukaisesti ohjelma-alueen (Varsinais-Suomi, Uusimaa,
Itä-Uusimaa, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme)
neljän ympäristökeskuksen kesken.

LYHYESTI:

Tavoite 2 - ohjelmat
Ympäristökeskukseen on vuosien 2000-2003 aikana
jätetty yhteensä 154 rahoitushakemusta.
Rahoitusta on myönnetty 103 hankkeelle.

Rahoituksella on tuettu mm.:
• vesistöjen kunnostusta
• vesihuollon, jätevesihuollon ja jätehuollon kehit-

tämistä
• luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien edistä-

mistä
• ympäristötiedotusta ja –valistusta
• ympäristön tilan tutkimusta ja seurantaa, kult-

tuu rimaisemien ja kulttuurihistoriallisten raken-
nusten säilyttämistä ja kunnostamista sekä

• asuinympäristöjen viihtyisyyden parantamista.

Interreg IIIA Saaristo
Rahoitusta on myönnetty saariston kulttuurimaise-
mien hoidon edistämiseen sekä jätevesihuollon ke-
hittämiseen.

Interreg IIIA Etelä-Suomen rannikkoseutu
Rahoitusta on myönnetty venesatamien jätehuollon
kehittämiseen, kestävän luontomatkailun kehittämi-
seen biosfäärialueilla sekä maatalouden vesistö-
kuormituksen vähentämiseen.
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KANSALLISET AVUSTUKSET YMPÄRISTÖHANK-
KEILLE

Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntää kansalli-
sia avustuksia

� rakennusperinnön hoitoon

� yleiskaavoitukseen
saariston ympäristönhoitoon

� yhdyskuntien vesihuoltoon

� avustusten myöntäminen ympäristönsuojelua
edistäville kokeilu- ja kehittämishankkeille on
toistaiseksi keskeytetty.

Määrärahat kansallisiin avustuksiin osoitetaan vuosit-
tain valtion budjetissa ympäristöministeriön ja maa- ja
metsätalousministeriön pääluokissa. Ministeriöt jaka-
vat  määrärahan edelleen alueellisille ympäristökes-
kuksille, joilta tukea haetaan.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia valtakun-
nalliseen ympäristöjärjestötoimintaan, saaristoaluei-
den jätehuoltoon, aluearkkitehtitoimintaan, virkistys-
alueiden hankintaan sekä asunto- ja rakennusalan jär-
jestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoi-
mintaan. Ympäristöministeriö myöntää avustuksia
myös kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaali-
mista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edis-
täviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin sekä
luonnontieteellisille seuroille luonnon monimuotoi-
suuden valtakunnallista seurantaa tukevien selvitys-
ten ja raporttien laadintaan.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Avustusta voidaan hakea

� kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
(rakennusten) ja niiden välittömän ympäristön kun-
nossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttä-
misen edellyttämiin selvityksiin
� merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin
kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäris-
tön hoitoon ja kunnostukseen
� kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen
hankkimiseen (kunnat ja kuntayhtymät), jolloin avus-
tus myönnetään niissä tapauksissa, kun siitä aiheutu-
vat kustannukset muodostuvat kunnan tai kuntayhty-

män taloudelliseen asemaan nähden kohtuuttomiksi.
Avustusta myönnetään enintään 50 % toimenpiteiden
kokonaiskustannuksista. Erittäin arvokkaaseen, raken-
nustavaltaan tyypilliseen tai ainutlaatuiseen kohtee-
seen, johon uusi käyttötapa on vaikeasti sovitettavissa
tai jolla on valtakunnallista merkitystä, voidaan avus-

tusta myöntää tätä enemmän, kuitenkin enintään 80 %
kustannuksista. Avustussumma on yleisimmin ollut
1.000 - 3.500 euroa.

Hakijana voi olla yksityinen omistaja, rakennuspe-
rinnön hoitoa edistävä yhteisö, kunta tai kuntayhty-
mä.

TTTTTaulukko 1.aulukko 1.aulukko 1.aulukko 1.aulukko 1. Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuosina 2000 - 2003 YM  mom. 35.20.64Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuosina 2000 - 2003 YM  mom. 35.20.64Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuosina 2000 - 2003 YM  mom. 35.20.64Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuosina 2000 - 2003 YM  mom. 35.20.64Avustukset rakennusperinnön hoitoon vuosina 2000 - 2003 YM  mom. 35.20.64

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003
Vars.-Suomi 79 769.100 37 55.000
Satakunta 62 380.000 33 50.000
2002
Vars.-Suomi 90 869.000 27 59.800
Satakunta 64 483.000 26 43.200
2001
Vars.-Suomi 84 792.000 20 37.300
Satakunta 73 787.000 23 35.800
2000
Vars.-Suomi 49 381.000 16 32.800
Satakunta 55 628.000 19 36.200

Esimerkkejä avustetuista kohteista:

•  Piharakennuksen (talli) kunnostus
•  Maatilan päärakennuksen kunnostus
•  Mäkituvan kunnostus
•  Vilja-aitan kunnostus
•  Kalastustilan rakennusten kunnostus
•  Huvilan kunnostus
•  Entisen nahkatehtaan kunnostus
•  Vanhan myllyn kunnostus
•  Entisen pappilan kunnostus
•  Vanhan koulukiinteistön kunnostus
•  Kartanon päärakennuksen kunnostus.
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Avustukset yleiskaavoitukseen

Avustusta on voitu myöntää kunnille yleiskaavan laa-
timiseen seuraavanlaisiin kohteisiin:
� yhdyskuntakehityksen kannalta merkittävät
kohteet
� luonnonsuojelun ja rantojensuojelun kannalta
valtakunnallisesti merkittävät kohteet
� maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
hoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävät alueet
ja
� virkistyskäytön kannalta valtakunnallisesti
merkittävät alueet.

Määrärahaa on myönnetty erityisesti sellaisten ranta-
osayleiskaavojen tekemiseen, joilla ratkaistaan valta-

kunnallisesti merkittäviä suojelukysymyksiä sekä kult-
tuuriympäristön kannalta merkittävien yleiskaavojen
laatimiseen.  Avustussumma on ollut 2.000 - 10.000 eu-
roa per yleiskaavahanke. Vuoden 2004 avustusten ja-
koperusteeksi on annettu valtakunnallisesti erityisesti
merkittävien yleiskaavojen tukeminen.
Kunnat ovat hakeneet yleiskaava-avustuksia kiitettä-
västi ja oikein perustein. Budjetissa osoitetun koko-
naissumman kohdentaminen alueille on ympäristömi-
nisteriön vastuulla. Lounais-Suomessa on paljon pie-
niä kuntia ja paljon kaavoitusta sekä myös paljon val-
takunnallisesti merkittäviä alueita kaavoitettavana.
Tästä johtuen olemme vuosittain anoneet ministeriöl-
tä suurempaa osuutta määrärahasta.  Avustusmäärära-
ha ei toimi tehokkaasti ohjausvälineenä silloin, kun
jaettavat summat jäävät jatkuvasti  hankkeiden koko-
naiskustannuksiin nähden hyvin pieniksi.

TTTTTaulukko 2.aulukko 2.aulukko 2.aulukko 2.aulukko 2. Avustukset yleiskaavoitukseen vuosina 2000 – 2003  YM mom. 35.20.37Avustukset yleiskaavoitukseen vuosina 2000 – 2003  YM mom. 35.20.37Avustukset yleiskaavoitukseen vuosina 2000 – 2003  YM mom. 35.20.37Avustukset yleiskaavoitukseen vuosina 2000 – 2003  YM mom. 35.20.37Avustukset yleiskaavoitukseen vuosina 2000 – 2003  YM mom. 35.20.37

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003 18 301.000 14 55.000
2002 17 295.000 10 42.000
2001 15 184.000   9 52.100
2000 21 297.000 13 67.300

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Avustusta voidaan hakea toimenpiteisiin, jotka koske-
vat saaristoluonnon suojelemista taikka mai-semaku-
van säilyttämistä tai parantamista. Tällaisia hankkeita
ovat mm.:
� saariston eläimistön, kasviston tai maiseman
suojeluun liittyvät hankkeet
� hankkeet, jotka koskevat maa- ja vesialueiden
tavanomaista hyötykäyttöä, mikäli niillä voidaan kat-
soa olevan ympäristönhoidollisia, luonnonsuojelullis-
ta tai perinteisen maisemakuvan säilyttämistä tukevaa
merkitystä
� maisemakuvaa rumentavien rakennusten tai
laitteiden kunnostus, siirtäminen tai poistaminen
� siltoja, penkereitä, laitureita tms. rantaan tai ve-
sialueelle rakennettavia laitteita koskevat hankkeet sil-
loin kun kysymyksessä on selvästi ympäristönhoidol-
linen toimenpide
� saaristoon soveltuvan teollisen toiminnan jäte-
huoltoa koskevat hankkeet silloin kun kysymyksessä
ei ole toimenpide, jonka järjestämisestä on säädetty jä-
telaissa.

Avustusprosentti on riippuvainen hankkeen sisällöstä
ja sen suuruus vaihtelee välillä 30 - 80% hankkeen hy-
väksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tuen saaminen
edellyttää lisäksi sitä, ettei hankkeen avustamista ole
järjestetty muulla lainsäädännöllä. Avustussumma on

vaihdellut pääasiassa 2.000 - 5.000 euron välillä.
Hakijana voi olla saaristokunta tai tällaisen kunnan

jäsen (kuntalainen tai henkilö, jolla on omistus- tai hal-
lintaoikeus alueella sijaitsevaan kiinteistöön). Hakija-
na voi myös olla yhdistys tai säätiö, jonka tarkoitukse-
na on luonnonsuojelun tai ympäristöhoidon edistä-
minen. Saaristokunnat ja saariston osat, joihin avus-
tusta voidaan myöntää on nimetty Valtioneuvoston
päätöksessä 1175/1999.

Avustukset on pyritty jakamaan tasaisesti sekä asial-
lisesti että maantieteellisesti ja hakijaryhmittäin. Mää-
rärahojen vähäisyydestä johtuen on pyritty tukemaan
pienehköjä toteuttamiskelpoisia hankkeita.

Esimerkkejä tuetuista hankkeista:
• Laiturin ja venevajan korjaus
• Saaristomeren norppapopulaation koon

ja uhanalaisuuden määrittäminen
• Saaristolaistorpan ja ulkorakennuksen kun-

nostaminen
• Vanhan rakennuskannan inventointi
• Talkooleiri Saaristomeren kansallispuistos-

sa
• Kalastajatilan säilyttämiseen tähtäävä ra-

kennuksen kunnostus ja ympäristön hoito
• Merikotkien pesäreviirin hoitaminen
• Perinteisten hakamaiden ja lehdesniittyjen

kunnostus
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TTTTTaulukko 3.aulukko 3.aulukko 3.aulukko 3.aulukko 3. Avustukset saariston ympäristönhoitoon vuosina 2000 - 2003Avustukset saariston ympäristönhoitoon vuosina 2000 - 2003Avustukset saariston ympäristönhoitoon vuosina 2000 - 2003Avustukset saariston ympäristönhoitoon vuosina 2000 - 2003Avustukset saariston ympäristönhoitoon vuosina 2000 - 2003 YM mom. 35.99.65YM mom. 35.99.65YM mom. 35.99.65YM mom. 35.99.65YM mom. 35.99.65

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003 36 236.700 24 34.000
2002 27 270.200 17 35.100
2001 45 477.400 25 34.500
2000 31 288.600 18 37.800

Avustukset yhdyskuntien vesihuoltoon

Määrärahaa on käytetty vedenhankintaa ja jakelua sekä
jätevesien johtamista ja käsittelyä edistäviin toimenpi-
teisiin. Määrärahaa käytetään erityisesti vesihuolto-
lainsäädännön uudistuksen toimeenpa-non edistämi-
seen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla.
Määrärahalla edistetään myös pohjaveden käytön li-
säämistä ja poikkeusolojen vedenhankinnan turvaa-
mista yhdyskunnissa.

Hakijana voi olla kunta, kuntainliitto, vesihuolto-
yhtiö tai yksityinen kiinteistön haltija. Kunnat, kun-
tainliitot sekä vesihuoltoa varten perustetut yhtymät
voivat hakea avustusta yleiseen tai muuhun vesi- ja
viemärilaitokseen kuuluvat kaikki sen toimintaa var-
ten tarpeelliset laitteet ja rakennelmat sekä lietteen kä-
sittely- ja multautuslaitteet.

Haja-asutusalueella sijaitsevan, pysyvään asumi-
seen käytettävän kiinteistön omistaja voi hakea avus-
tusta rakennuksen ulkopuolisten vesihuoltolaitteiden
eli kaivojen, vesijohtojen, pumppujen, vedenkäsitte-
lylaitteiden, viemäreiden sekä jätevedenkäsittelylaittei-
den rakentamiseen, kunnostamiseen tai uusimiseen.
Talon sisäisiä laitteita ja putkistoja ei rahoiteta, paitsi,
jos esim. painesäiliö sijoitetaan sisätiloihin.

Avustusta voidaan myöntää enintään 30% hyväksyt-
tävistä kustannuksista. Avustusprosentti määräytyy
kuitenkin kulloinkin käytössä olevien määrärahojen
perusteella.

Hankkeen lopputuloksena kiinteistöllä on oltava
hyvää, vaatimukset täyttävää vettä tuottava, teknisesti
toimiva järjestelmä. Myös jätevesien käsittelyn on olta-
va kunnossa tai se on saatettava kuntoon samassa yhte-
ydessä. Avustussummat ovat vaihdelleet 1.000 - 50.000
euron välillä. Esimerkiksi talokohtaisen jätevedenkä-
sittelymenetelmän toteuttamiseksi annettu avustus on
tyypillisesti ollut noin 1.000 euroa.

Vesihuoltoavustusten kohdentamisessa on ollut kak-
si periaatetta:

1) haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen kehittä-
minen ja parantaminen
2) vesiensuojelun edistäminen rakentamalla ja kunnos-
tamalla siirtoviemäreitä ja puhdistamoja sekä tukemal-
la puhdistamolietteen käsittelyn kehittämistä.

Tukea ei ole myönnetty kaava-alueiden vesihuolto-
hankkeisiin, koska kaavoitetuilla alueilla tästä asiasta
huolehtiminen on kuntien lakisääteinen tehtävä.

Vuoden 2002 poikkeuksellisesta kuivuudesta johtu-
en on 20.11.2002 annetun asetuksen mukaan voitu an-
taa avustusta maatilojen vesihuoltoinvestointeihin
niissä tapauksissa, joissa investointitarve aiheutuu pää-
asiassa maatilan tuotannon ylläpidosta. Tukea haetaan
TE-keskuksesta, ja avustuksen saamisen ehtona on, että
Lounais-Suomen ympäristökeskus antaa vesihuoltoin-
vestoinnista puoltavan lausunnon. Asetus on voimas-
sa vain yhden vuoden, eli 20.11.2003 asti. Lounais-Suo-
men ympäristökeskukseen on tullut lausunnolle näitä
nk. ALMA- ja MAKERA-rahoitusta hakevia hankkeita
Varsinais-Suomen ja Satakunnan TE-keskuksista kaik-
kiaan 48. Ympäristökeskus on antanut puoltavan lau-
sunnon 40 hankkeelle. Rahallinen vaikutus on ollut
yli 300.000 euroa. TE-keskusten myöntämät avustukset
ovat olleet tärkeä lisätuki kuivuuden vaivaamilla alu-
eilla.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen haja-asutus-
alueiden vesihuoltoon myöntämillä vesihuoltoavus-
tuksilla on ollut suuri merkitys maaseudun asuttuna
pysymiseen. Haja-asutusalueella asumisen edellytyk-
senä on useimmiten riittävän ja laatuvaatimukset täyt-
tävän talousveden saanti kaikkina vuoden aikoina.
Avustuksilla on myös pystytty ohjaamaan ylikunnalli-
sia vesihuoltohankkeita sekä vaikuttamaan kriisivesi-
yhteyksien rakentamiseen haja-asutusalueilla. Lisäksi
myönnetyillä avustuksilla on ollut useasti nk. sysäys-
vaikutus vesihuoltohankkeiden toteutumiselle.

Ympäristöministeriön Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen käyttöön (mom.35.10.63) osoittamat määrä-
rahat ovat käytännössä osoittautunet riittämättömiksi.
Ympäristökeskuksen myöntämillä avustuksilla ei ole
riittävästi pystytty edistämään ympäristönsuojelua
haja-asutusalueilla. Uuden haja-asutusalueiden jäte-
vesien käsittelyä koskevan asetuksen 1.1.2004 tullessa
voimaan, tulisi ympäristöministeriön ympäristökes-
kuksen käyttöön osoittamien määrärahojen määrä mer-
kittävästi kasvaa. Määrärahaa voitaisiin silloin osoittaa
myös haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen nykyis-
tä sakokaivokäsittelyä huomattavasti tehokkaampien
jätevesien käsittelymenetelmien toteuttamiseen. Te-
hokkaammalla käsittelymenetelmällä  pystyttäisiin
merkittävästi parantamaan vesiensuojelua haja-asus-
tusalueilla, ja samalla lisäämään myös asumisviihtyi-
syyttä.
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TTTTTaulukko 4.aulukko 4.aulukko 4.aulukko 4.aulukko 4. VVVVVesihuoltoavustukset vuosina 2000 - 2003 MMM mom. 30.51.31 (yhdyskuntien vesihuolto)esihuoltoavustukset vuosina 2000 - 2003 MMM mom. 30.51.31 (yhdyskuntien vesihuolto)esihuoltoavustukset vuosina 2000 - 2003 MMM mom. 30.51.31 (yhdyskuntien vesihuolto)esihuoltoavustukset vuosina 2000 - 2003 MMM mom. 30.51.31 (yhdyskuntien vesihuolto)esihuoltoavustukset vuosina 2000 - 2003 MMM mom. 30.51.31 (yhdyskuntien vesihuolto)

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003 94 1.627.000 79 434.000
2002 68 1.051.000 61 368.000
2001 47 1.450.000 32 385.000
2000 37 1.799.000 21 186.000

YM mom. 35.10.63 (ympäristönsuojelun edistäminen)YM mom. 35.10.63 (ympäristönsuojelun edistäminen)YM mom. 35.10.63 (ympäristönsuojelun edistäminen)YM mom. 35.10.63 (ympäristönsuojelun edistäminen)YM mom. 35.10.63 (ympäristönsuojelun edistäminen)

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003 26 1.380.000 16 141.000
2002 28 1.436.000 12 105.000
2001 21    515.000 16 119.000
2000 16    614.000 16 154.000

Esimerkkejä avustetuista hankkeista:
• Vedenottamon käsittelylaitoksen rakenta

minen
• Vesihuollon kehittämissuunnitelman laati-

minen
• Vedenottamon ja uuden vedenkäsittelylai-

toksen rakentaminen
• Kriisivesiyhteyden rakentaminen kahden

kunnan välille
• Haja-asutusalueella yhteisen jäteviemäri-

linjan rakentaminen ja yhdistäminen kau-
pungin viemäriverkostoon

• Vedenottamon suoja-alueella sijaitsevien
kiinteistöjen jätevesien johtaminen kunnan
viemäriverkostoon

• Jätekeskuksen suotovesien ja ympäröivän
haja-asutusalueen teollisuuslaitosten siir-
toviemärin rakentaminen

• Haja-asutusalueella vesi- ja viemärijohto-
linjojen ja jätevedenpumppaamon raken-
taminen ja yhdistäminen kunnan vesi- ja
viemärilinjaan.
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Avustukset ympäristönsuojelun edistämiseen

Avustusten myöntäminen ympäristönsuojelua edistä-
ville kokeilu- ja kehittämishankkeille on toistaiseksi
keskeytetty vuodesta 2003 alkaen.

Avustusta on voitu hakea ympäristönsuojelun edis-
tämiseen, ja kohteina ovat voineet olla meluntorjunta,
ilmansuojelu, vesiensuojelu, jätehuolto sekä muut ym-
päristönsuojelua edistävät kehittämis- ja kokeilu- sekä
investointi- ja kunnostushankkeet, uuden ympäristö-
teknologian kehittäminen, jätteiden kierrätys, jätehuol-
lon mallilaitosten perustaminen ja ympäristönsuojelu-
investoinnit.

Ympäristönsuojelua edistäviin kehittämis- ja kokei-
luhankkeisiin on voitu myöntää avustusta yleensä enin-
tään 50 % ja investointi- ja kunnostushankkeisiin enin-
tään 30 % niiden hyväksyttävistä kustannuksista. Tuet-
tavan hankkeen kokonaiskustannusarvion on täytynyt
olla vähintään  17.000 euroa (100.000 markkaa). Avustus-
summa per hanke on ollut 8.5000 - 85.000 euroa.

Avustusta on voitu myöntää yritykselle, kunnalle,
kuntayhtymälle tai muulle yhteisölle.

Vuosina 2000-2002 ympäristökeskuksen painopistee-
nä on ollut erityisesti vesiensuojelu- ja vesihuoltohank-
keiden tukeminen. Varsinais-Suomen liitto on käynnis-
tänyt esim. alueellisen vesiensuojelutyön kehittämisen
Saaristomeren alueella, ja Varsinais-Suomen Agendatoi-
misto on edistänyt AHA21-hankkeessaa haja-asutusalu-
eiden jätevesien käsittelyä.

Esimerkkejä avustetuista hankkeista:

• Hajunpoisto jätevesilietteestä
• Varsinaissuomalaisten yritysten ympäristötie -

topankki
• Alueellisen vesiensuojeluyhteistyön malli Suo -

men ja Itämeren rannikkoalueille
• Ympäristöystävällisen kalanviljelyjärjestelmän

tutkimus- ja tuotekehitystyö
• Tietoteknisten laitteiden osien kierrätys ja uudel-

leenkäyttö
• Maitotilan jätevesien ja jaloittelupihan valumave-

sien luonnonmukainen käsittely
• Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostami-

nen
• Umpiallas kalankasvatuksessa: Kalojen hapen-

saannin optimoiminen tulopumppauksen ja puh-
taan hapen syötön yhdistelmällä

• Siirtokuormausaseman ja jätteen lajitteluaseman
rakentaminen

• Uuden laatuluokitusjärjestelmän kehittäminen pi-
envenesatamille

• Teollisuusmaalaamo: Pesu- ja rautafosfatointiko-
neen hankinta.

TTTTTaulukko 5.aulukko 5.aulukko 5.aulukko 5.aulukko 5. Avustuksen ympäristönsuojelun edistämiseen vuosina 2000 - 2003 YM mom 35.10.63Avustuksen ympäristönsuojelun edistämiseen vuosina 2000 - 2003 YM mom 35.10.63Avustuksen ympäristönsuojelun edistämiseen vuosina 2000 - 2003 YM mom 35.10.63Avustuksen ympäristönsuojelun edistämiseen vuosina 2000 - 2003 YM mom 35.10.63Avustuksen ympäristönsuojelun edistämiseen vuosina 2000 - 2003 YM mom 35.10.63

VVVVVuosiuosiuosiuosiuosi HakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksiaHakemuksia HaettuHaettuHaettuHaettuHaettu MyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnettyMyönnetty
kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa kplkplkplkplkpl euroaeuroaeuroaeuroaeuroa

2003 ei hakua -- -- --
2002 42 8.177.600 15 437.000
2001 45 2.125.500 15 467.300
2000 66 4.116.200 15 302.700



   Rahoitustuet ympäristöhankkeille vuosina 2000 - 2003    SIVU 8LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Yhteyshenkilöt Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa

Vesihuolto
Tarkastaja Risto Oksanen (02) 525 3564, risto.oksanen@ymparisto.fi

Ympäristönsuojelun edistäminen (kokeilu- ja kehittämishankkeet)
Huom! Avustusten myöntäminen on toistaiseksi keskeytetty, mutta näiden hankkeiden
EU-rahoitusmahdollisuuksista kannattaa tiedustella.
ylitarkastaja Lassi Liippo (02) 525 3582, lassi.liippo@ymparisto.fi

Rakennusperinnön hoito
tarkastaja Terttu Niinivuo (02) 525 3558, terttu.niinivuo@ymparisto.fi

Yleiskaavoitus
ylitarkastaja Risto Rauhala (02) 525 3574, risto.rauhala@ymparisto.fi

Saariston ympäristönhoito
kamreeri Paula Leino (02) 525 3543, paula.leino@ymparisto.fi

EU-ohjelmat
ylitarkastaja Teija Nokka (02) 525 3560, teija.nokka@ymparisto.fi

Lomaketilaukset
osastosihteeri Meri Junnila-Havin (02) 525 3527, meri.junnila-havin@ymparisto.fi

Rahoitustukiasioita koskevaa informaatiota ja lomakkeet löytyvät myös internet-sivuiltamme
www.ymparisto.fi/palvelut/rahtuki/los/tuet.htm


