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Irmeli Ruokanen

Vesiensuojelu luonnonhoitohankkeissa 
ja 

Kemera-rahoitus vesiensuojelun 
toteuttamisessa



• KemeraLaki (34/2015) 4 § (rahoituksen saajat),
21 § (luonnonhoitohanketyypit, hankkeiden suunnittelu ja 
toteuttaminen), 23 § (hankehaku)

• Luonnonhoitohankkeet rahoitetaan kokonaan valtion tuella
• Rahoitusta voidaan myöntää:

› yksityisten maanomistajien metsiin
› alueille, joilla metsälaki on voimassa (metsätalousmaalle)

• Hakumenettely nyt säädöksissä
› hankehaku, jossa metsäkeskuksen valitsema toteuttaja 

hakee rahoituksen esittämänsä suunnitelman pohjalta

Kemeran oikeudellinen tausta



• Metsäkeskus päättää hankkeiden rahoittamisesta sille 
osoitettujen varojen puitteissa 

• Toimenpiteet on suunniteltava yhteistyössä 
maanomistajien kanssa ja toteutus edellyttää 
maanomistajien suostumusta
› käytännössä sovitaan toimenpiteiden 

toteuttamisesta, mahdollisista maapohja- ja 
puustokorvauksista sekä rakenteiden kunnon 
seurannasta ym.

› Metsäkeskus neuvottelee maanomistajien kanssa
osana alueellista suunnittelua

Oikeudellinen tausta



1) usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja 
suoelinympäristöjen ennallistamiseen;

2) metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai 
korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi 
merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia 
voida osoittaa tietylle aiheuttajalle;

3) metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen;
4) metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja 

niiden leviämisen estämiseen metsätalousmaalla;
5) muihin 1—4 kohdassa tarkoitettuja hankkeita vastaaviin 

metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, 
kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin, alueellisesti merkittäviin 
hankkeisiin.

• Priorisoidut hanketyypit = 1 ja 2

Kemeran luonnonhoitohankkeet, 21§



• Metsäluonnon hoitohankkeista rahoituspäätökset 
tehdään hankehaun perusteella saatavien 
hakemusten perusteella 

• KemeraLain mukaan enintään kolme hankehakua 
vuosittain

• Luonnonhoitohankehakuun metsäkeskuksen 
valintaperusteina on esitettyjen toimenpiteiden 
merkitys vesiensuojelun ja metsäluonnon 
monimuotoisuuden edistämisen kannalta 

Kemera, Luonnonhoitohankkeet, 23 §



• Alueellinen suunnittelu ja selvitykset (Metsäkeskus)
› alueellinen metsäohjelma, johon sisältyy luonnonhoidon 

toteutusohjelma (Totelma), laadittin v. 2015
› suunnitelma luonnonhoidon töistä resurssitarpeineen
› hankekokonaisuudet Metsäkeskuksen yleissuunnittelua varten

› Metsäkeskuksen tekemä alueellinen yleissuunnittelu:
› edellytysten selvittäminen (mm. rahoituskelpoisuus)
› toimenpiteiden alustava suunnittelu hankealueella:

› toteutettavien toimenpiteiden kuvaus
› hankealue- ja toimenpidekartat
› alustavat määrä- ja kustannusarviot
› tarvittavat maanomistajien suostumukset
› yhteistyö viranomaisten kanssa
› tiedottaminen

› haku- ja toteutusvaiheessa toimijan neuvonta ja toteutuksen valvonta 
yleissuunnitelman pohjalta

LH hankkeiden toimintamalli



• Hankehaku (Metsäkeskus tekee)
› avoin haku alueen toimijoille Metsäkeskuksen hankkeelle laatiman 

alueellisen suunnitelman pohjalta
› haetaan ammattitaitoista toimijaa, joka ottaa kokonaisvastuun hankkeen 

yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta
› valinta hakuvaiheessa ilmoitettavilla perusteilla
› yksityiskohtainen suunnitelma, jossa eritelty kustannusesitys

• Rahoitushakemus ja –päätös (Metsäkeskus/toimija)
› valitun suunnitelman pohjalta rahoitushakemus ja -päätös

• Toteutus (Toimija)
› tuen maksatukset toteutusilmoitusten perusteella 

• Raportointi (Toimija)
› tulokset raportoidaan rahoituspäätöksen mukaisesti

› mm. toimenpiteiden todelliset kustannukset eriteltyinä
› tarvittaessa loppukokous

LH hankkeiden toimintamalli



• Luonnonhoitohankkeiden rahoitus perustuu 
valtakunnallisiin linjauksiin ja alueelliseen 
toteutusohjelmaan (Totelma)
› Ensijaisesti vesiensuojelu- ja elinympäristöjen kunnostushankkeet

• Totelmassa priorisoidaan hankkeet alueellisesti
• Hankkeiden määrää ohjaa rahoituksen määrä
• Metsäkeskus päättää keskitetysti hankehakuun 

asetettavat hankkeet palvelualueiden esitysten pohjalta
› Hankkeiden alueellinen suunnittelu käynnistetään
› 2017 hankehakuun mm. Kiljanjärven kosteikot Reisjärvi
› 2017 jo toteutetaan Kiljanjärven yhtä kosteikkoa

Luonnonhoitohankkeet, hankehaku 23 §



Pohois-Pohjanmaan
totelmasta 



Oulujoen-Iijoen vesien-
Hoitoalueen vesistöjen 
tila



Luonnonhoidon kemera-tuki vähentynyt 11 milj. €:sta 3 milj. €:oon


Kaavio1
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tiedot

				LUONNONHOITOMOMENTTI 2005, 2011 JA 2012

				Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoito 2005																Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoito 2011														Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoito 2012

		Metsäkeskus/																																Työohjelmaesitys

		alueyksikkö		Myönnetty		Käytetty														Myönnetty		Käytetty												Johtokunnan 21.2.2012 päättämä esitys																				Alueiden esitykset

				yhteensä		ympäristötuki				luonnonhoito				luonnon-hoitokou-lutus		yhteensä		Alueen osuus		yhteensä		ympäristötuki				luonnon-hoito		luonnon-		yhteensä		Alueen osuus		ympäristötuki						luonnonhoito						yhteensä		Alueen osuus						ympäristö       tuki		luonnon-hoito

																												hoitokoulutus						Esitys		2011		Alueen		Esitys		2011		Alueen		Esitys				2011		Alueen

				euroa		euroa		ha		euroa		ha		euroa		euroa		%		euroa		euroa		ha		euroa		euroa		euroa		%		euroa		käytöstä		esityksestä		euroa		käytöstä		esityksestä		euroa		%		käytöstä		esityksestä		euroa		euroa

																																				%		%				%		%						%		%

		Rannikko		337,000		248,299		196		87,291		0		1,408		336,998		7.3		1,080,000		872,577		511		207,423		0		1,080,000		10.0		270,000		30.9		38.1		146,900		70.8		50.4		416,900		6.1		38.6		41.7		708,400		291,600

		Lounais-Suomi		317,000		230,009		98		79,047		0		6,534		315,589		6.9		690,000		573,847		244		116,153		0		689,999		6.4		190,000		33.1		52.8		152,300		131.1		63.5		342,300		5.0		49.6		57.1		360,000		240,000

		Häme-Uusimaa		278,000		231,278		106		43,672		0		3,050		278,000		6.1		1,136,000		1,081,022		400		51,367		3,611		1,136,000		10.5		740,000		68.5		68.5		105,240		204.9		87.7		845,240		12.3		74.4		70.4		1,080,000		120,000

		Kaakkois-Suomi		263,000		99,228		49		158,508		0		0		257,736		5.6		433,000		360,331		139		72,669		0		433,000		4.0		190,000		52.7		50.0		78,300		107.7		87.0		268,300		3.9		62.0		57.1		380,000		90,000

		Pirkanmaa		303,000		204,467		82		97,869		0		0		302,336		6.6		815,000		729,616		185		85,276		0		814,893		7.5		390,000		53.5		78.0		112,050		131.4		86.2		502,050		7.3		61.6		79.7		500,000		130,000

		Etelä-Savo		387,000		165,509		111		216,441		0		5,049		387,000		8.4		610,000		353,993		148		251,775		4,233		610,000		5.6		240,000		67.8		60.0		166,700		66.2		75.8		406,700		5.9		66.7		65.6		400,000		220,000

		Etelä- ja Keski-Pohjanmaa		406,000		200,429		199		205,571		0		0		406,000		8.8		1,090,000		679,237		235		404,667		3,628		1,087,533		10.1		290,000		42.7		45.3		205,610		50.8		43.7		495,610		7.2		45.6		44.6		640,000		470,000

		Keski-Suomi		342,000		229,374		129		105,815		0		6,239		341,427		7.4		1,230,000		1,136,979		393		88,839		4,177		1,229,995		11.4		570,000		50.1		67.1		143,000		161.0		84.1		713,000		10.4		58.0		69.9		850,000		170,000

		Pohjois-Savo		436,000		242,246		136		216,023		0		2,730		460,999		10.0		1,060,000		882,906		472		172,734		4,360		1,060,000		9.8		750,000		84.9		93.8		138,400		80.1		55.4		888,400		12.9		83.8		84.6		800,000		250,000

		Pohjois-Karjala		273,000		148,524		105		130,012		0		9,464		288,000		6.3		785,000		518,412		268		261,996		4,592		785,000		7.3		250,000		48.2		45.5		185,000		70.6		41.1		435,000		6.3		55.4		43.5		550,000		450,000

		Kainuu		214,000		80,090		101		88,490		0		0		168,580		3.7		281,000		19,047		30		260,881		0		279,928		2.6		20,000		105.0		100.0		136,500		52.3		68.3		156,500		2.3		55.9		71.1		20,000		200,000

		Pohjois-Pohjanmaa		535,000		534,990		1,111		0		0		0		534,990		11.6		1,040,000		980,158		1,698		59,772		0		1,039,930		9.6		855,000		87.2		63.3		97,500		163.1		39.0		952,500		13.9		91.6		59.5		1,350,000		250,000

		Lappi		515,000		498,257		670		16,743		0		0		515,000		11.2		575,000		390,653		106		172,781		0		563,434		5.2		370,000		94.7		94.9		82,500		47.7		100.0		452,500		6.6		80.3		95.8		390,000		82,500

		Yhteensä		4,606,000		3,112,702		3,094		1,445,481		0		34,473		4,592,655.84		100		10,825,000		8,578,778		4,830		2,206,332		24,601		10,809,712		100		5,125,000		59.7		63.8		1,750,000		79.3		59.0		6,875,000		100.0		63.6		62.5		8,028,400		2,964,100

		LH.MOMENTIN kehitys

						Käyttö										Käyttö						Budjetti

						2005		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

								0		0		0		0		0		0

		Ympäristötuki				3.1		4.5		5.3		7.6		8.6		5.3		4.4		5.2		3		2

		LH-hankkeet				1.5		2.3		2.2		2.5		2.2		1.6		1.3		1.4		2.9		1

		YHTEENSÄ				4.6		6.8		7.5		10.1		10.8		6.9		5.7		6.6		5.9		3

		Päätetyt HO säästöt 4 milj. euroa + vuoden 2013 päätös ?

		Vuonna 2012 toteutunut HO säästö 3 milj. euroa

		Vuonna 2013 esitetty HO säästö 1 milj. euroa, jonka eduskunta palautti

																				*

																				*
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Taul3

		







1)usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä 
metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen;
- ensisijassa priorisoitavia
- hoitokohteiden priorisointi => rehevät kohteet, pienvedet, lajisto
- ennallistaminen => kohdevalinta, vain puustoiset suot

2) metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen 
estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on 
tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon 
kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle;
- ensisijassa priorisoitavia
- alueellinen hankkeiden kohdistaminen => painopistealueet
- liittymä EU –hankkeisiin ja hallitusohjelmaan

Hanketyypit, priorisointia



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus
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