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HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLON AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
1. MIKÄ ON AVUSTUS
Avustuksella tarkoitetaan vuosittain talousarviossa hyväksyttyä määrärahaa, joka
kohdistuu haja-asutusalueen asuinkiinteistöjen sekä vesilaitoksen toiminta-alueeseen
kuulumattomien asemakaava-alueen asuinkiinteistöjen vesihuollon tukemiseen.
2. MIHIN AVUSTUS KOHDISTUU
Avustuksen kohteena ovat 1. kohdassa mainittujen kiinteistöjen:
- vedenottamot
- veden hankintaan ja puhdistukseen sekä paineen ylläpitoon kuuluvat laitteet
- jäteveden käsittelylaitteet
-

vesi- ja viemärijohdot rakennuksen ulkoseinään saakka
sisäasennukset (painesäiliöltä/suodattimelta lähtien) eivät kuulu avustuksen piiriin
valtion tien tienalitukset

3. KENELLE AVUSTUSTA VOIDAAN MYÖNTÄÄ
Avustusta voidaan myöntää kohdassa 2. mainittuihin töihin asuinkiinteistöjen omistajille.
4. AVUSTUKSEN SAAMISEN EHDOT
4.1 Avustuksen saajan on asuttava kiinteistöllä vakituisesti.
4.2 Avustusta haetaan viimeistään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, kun
työt on aloitettu. Myöhemmin jätetyistä (myöhästyneistä) hakemuksista päättää
avustuksen myöntävä viranomainen tapauskohtaisesti.
4.3 Sellainen hakija, joka aiemmin on saanut avustusta, voi täydentäessään
laitteitaan, saada avustusta kohdan 5.3 mukaan.
4.4 Kun edellisestä (viimeisestä) avustuspäätöksestä on kulunut 10 vuotta,
käsitellään kiinteistöä avustuksen suhteen kuin kyseessä olisi uusi hakija. Avustus
voidaan siten myöntää myös aiemmin avustetun kohteen uusimiseen tai
korjaamiseen ottaen huomioon em. aikaraja.
5. AVUSTUKSEN MÄÄRÄ
5.1 Avustuksen enimmäismäärä kiinteistöä kohden on kohdassa 5.2 mainituin
rajoituksin enintään 40 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin
enintään 850 € ja tienalituksissa enintään 20 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Enimmäismäärää voidaan vuosittain tarkistaa.

Kustannuksiin voidaan hyväksyä myös kohtuullinen oman työn osuus ml. konetyö,
mutta ei talkootyötä.
5.2 Mikäli kohteeseen saadaan valtion avustusta, se ei vähennä kunnan avustusta.
Avustusten yhteismäärä saa kuitenkin olla korkeintaan 75 % hankkeen
kustannuksista.
5.3 Lisäavustuksen määrä on 40 % lisähankkeen kustannuksista kuitenkin enintään
kulloinkin voimassa olevan avustuksen enimmäismäärän ja aiemmin maksetun
avustuksen erotuksen verran.
6. AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Jos avustushakemus jätetään ennen töiden aloittamista, on hakemuksen liitteeksi
laadittava kustannusarvio, josta selviää hankkeen laajuus.
Hankkeen toteutuksessa on otettava huomioon viranomaisten ohjeet ja määräykset
(terveystarkastaja, ympäristökeskus) ja tästä tarvittaessa esitettävä selvitys
hakemuksessa.
Avustusta haetaan kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella.
7. SUUNNITELMIEN JA TOTEUTUKSEN TARKASTUS
Tekninen osasto suorittaa tarvittaessa suunnitelmien ennakkotarkastuksen sekä hankkeen
toteuduttua lopputarkastuksen.
8. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN
Avustus myönnetään hyväksyttyjen jakoperusteiden edellyttämällä tavalla.
9. AVUSTUKSEN MAKSATUS
Avustus maksetaan yhdessä erässä, kun työt ovat täysin valmiit, hanketta koskevat
maksetut laskut esitetty ja hakija on laboratoriotutkimuksen perusteella osoittanut veden
olevan talouskäyttöön hyväksyttävää. Laboratoriotutkimusta ei tarvita, jos kaivoon
ei ole kohdistunut toimenpiteitä. Vedenpuhdistuslaitteistoa avustettaessa on
laboratoriotutkimus aina oltava. Mikäli avustuksen maksatusta ei ole pyydetty kahden
vuoden kuluessa avustusanomuksen jättämisestä, ei avustusta enää makseta.

