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VESIHUOLTOAVUSTUSHAKEMUS 
PIENET HANKKEET 

1.      ELY-keskukselle 
 
Allekirjoittanut hakee vesihuoltoavustusta yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 
(Laki vesihuollon tukemisesta 686/2004) nojalla. 
 
2. TIEDOT HAKIJASTA 
Hakijan nimi 
      

Puhelinnumero 
      

Kotikunta 
      

Postiosoite 
      

 
3. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ 
Kunta 
      

Kylä  
      

Kiinteistönumero 
      

Postiosoite 
      

 
Hankkeeseen liittyvien kiinteistöjen lukumäärä rakennusluvan mukaisen käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna 
Asuminen  

        kiinteistöä 

Elinkeinon harjoittaminen  
      kiinteistöä  

Vapaa-ajan asuminen  
      kiinteistöä  

 
4. ERITTELY HANKKEESTA JA SEN KUSTANNUSARVIO  

Mitä rakennetaan? 
Liittymä vesijohtoverkkoon       euro 

Liittymä viemäriverkkoon       euro 

Kaivo 
 

 
      euro 

Vesijohdot 
 

 
      euro 

Pumput säiliöt yms. 
 

 
      euro 

Talousveden käsittelylaitteet 
 

 
      euro 

Talousjäteveden käsittelylaitteet 
 

 
      euro 

Käymäläjätteen käsittelylaitteet 
 

 
      euro 

Suunnittelu ja esitutkimukset 
 

 
      euro 

Kokonaiskustannukset 
 

 
      euro 

Sijaitsevatko kiinteistöt vesilaitoksen toiminta-alueella?  kyllä 
 
ei 
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Jos hanke koskee vain vedenhankintaa, mihin jätevedet johdetaan? 
Kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn (ks, Liitteet kohta 7)  
 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon 

 

 

 

 
Jos hanke koskee vain viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta, miten talousvesi hankitaan? 

Kaivosta (liitteisiin kaivoveden analyysitiedot) 
 
Vesijohtoverkosta 

 

 

 

  
5. RAHOITUSSUUNNITELMA  
 Hakijan esitys 

 
ELY-keskuksen tarkastus 
(hakija ei täytä tätä saraketta) 

Haettava valtion vesihuoltoavustus  
      euro 

 
 

Oma rahoitus  
      euro 

 
      % 

Haetaanko muuta valtion rahoitusta? 
Mistä haetaan? 
  

 
 

      euro 

 
 
 

Haetaanko kunnan rahoitusta? 
Mistä haetaan? 
 

 
 

      euro 

 

 
Onko samalle kiinteistölle myönnetty aikaisemmin? 
Valtion vesihuoltoavustusta? 
 

ei   
 
on      

 
 
vuonna       

Muuta valtion rahoitusta vesihuoltoa varten? 
 

ei    
 
on     

 
 
vuonna           

 
 
mitä?       

 
6. PERUSTELUJA HANKKEELLE  
Taloudelliset syyt  
 

 

Terveydelliset syyt 
 

 

Ympäristönsuojelulliset syyt 
 

 

Vesihuollon varmuuden parantaminen 
 

 

Muita perusteita? 
      

 
 
 
 
7. PANKKIYHTEYSTIEDOT 
Tilinomistaja Pankki 
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Konttori 
      

Tilinumero 
       

 
8. LIITTEET: 
1. Hankkeen suunnitelma ja toteutusaikataulu  

2. Kartta kiinteistön sijainnista  

3. Selvitys kiinteistöjen omistus- tai hallintaoikeudesta  

4. Kopio maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta luvasta  

5. Analyysitulokset vedenottamosta otetusta vesinäytteestä  

6. Vesihuoltoyhtymän säännöt  

7. Selvitys jäteveden käsittelystä ja viemäröinnistä  

 
9. LISÄTIETOJA 

      

 
10. HAKEMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka  Aika  Allekirjoitus 
 
               
          

    Nimen selvennys 
 
 
 
 
 
Hakemus on jätettävä sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka alueella 
hanke aiotaan toteuttaa 
 

 
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 
Vesihuoltoavustusta myönnetään vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) nojalla. Avustuksen myöntää alueel-
linen ELY-keskus ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön sille vahvistamien kiintiöiden puitteissa. 
 
Avustusta voidaan myöntää rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle, usealle kiinteistölle yhteisesti sekä vesihuol-
toa varten perustetulle yhtymälle vesihuoltotoimenpiteiden toteuttamista varten. Tukemisen edellytyksenä on hankkeen  
tarpeellisuus taloudellisista, terveydellisistä, ympäristönsuojelullisista tai muista niihin verrattavista syistä. Vedenhankin-
taa tuettaessa on varmistettava jätevesien käsittelyn riittävyys ja tuettaessa jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä myös 
vedenhankinnan toimivuus on otettava huomioon. Lisäksi edellytetään että kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen tai 
pysyvään asumiseen liittyvään ja siihen vesihuolloltaan rinnastuvaan elinkeinotoimintaan. Avustusta voidaan myöntää 
kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella voidaan vesihuoltoavustusta myöntää 
vain, jos kustannukset kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta liittämiskohtaan saakka olisivat poikkeuksellisen 
suuret.  Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää myös kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja 
käsittelyä varten, jos kiinteistön liittämiselle vesihuoltolaitoksen tai kiinteistöjen yhteiseen verkostoon ei kiinteistön sijain-
nin vuoksi ole edellytyksiä. Tällöin avustettavia työkohteita ovat tarvittavat vesihuoltolaitteistot lukuun ottamatta raken-
nuksen sisäpuolisia vesijohtoja ja viemäreitä. Avustusta voi myöntää vain pysyvään asumiseen käytetylle kiinteistölle. 
 
Tarkempia tietoja avustettavista työkohteista sekä avustuksen myöntämismenettelystä ja -perusteista saa 
ELY-keskuksista. 
 
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
Vesihuoltoavustuksen hakija (tarvittaessa yhdessä suunnittelijan kanssa) täyttää lomakkeen niitä kohtia 
lukuun ottamatta, jotka on osoitettu ELY-keskuksen täytettäviksi. 
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1. Avustushakemus on osoitettava ja toimitettava sille alueelliselle ELY-keskukselle, jonka alueella hakemuksen kohtee-
na oleva kiinteistö sijaitsee. 
 
2. Kohdassa ilmoitetaan hakijan nimi ja yhteystiedot hakemuksen käsittelyn aikana.   
 
3. Kohdassa ilmoitetaan siinä kysytyt tiedot kiinteistöstä, jolle avustettavat vesihuoltolaitteet on tarkoitus rakentaa.  Jos 
kiinteistöjä on useampia, kirjataan tähän kohtaan kaikkien hankkeeseen kuuluvien kiinteistöjen tiedot.  
 
4. Hankkeesta annetaan tässä kohdassa perustiedot ja kustannusten karkea esittely. Tarkempien tietojen tulee käydä 
ilmi varsinaisesta suunnitelmasta, jossa myös  suunnitelman laatija on ilmoitettava. Käymäläjätteen käsittelylaitteilla 
tarkoitetaan kompostikäymälöitä tai vastaavia laitteita. 
 
5. Kohdassa esitetään hakijan suunnitelma siitä, miten hän aikoo hankkeen rahoittaa. Myös mahdolliset aikaisemmat 
valtion tuet saman kiinteistön vesihuoltohankkeille on ilmoitettava tässä. 
 
6. Kohdassa esitetään lain vesihuollon tukemisesta (686/2004) edellyttämät perustelut hankkeelle. 
 
7. Kohdassa ilmoitetaan pankkiyhteystiedot. 
 
8. Kohdassa on mainittu hakemuksen lisäksi tarvittavat liitteet. Niistä on tarkemmat ohjeet jäljempänä. 
 
9. Kohdassa ilmoitetaan mahdolliset muut seikat, joihin hakija haluaa vedota, ilmoitetaan tässä kohdassa tai tarvittaessa 
erillisillä liitteillä. 
 
10. Hakemus on päivättävä ja hakijan tai hakijoiden allekirjoitettava. 
 
LIITTEIDEN LAATIMISOHJEET 
1. Hankkeen suunnitelman laatijan on oltava riittävästi asiaan perehtynyt. Mikäli hanke tarkoittaa kiinteistökohtaisen 
vesihuollon toteuttamista tulee suunnitelmaan sisältyvästä asemapiirroksesta (mittakaava 1:500 - 1:1000) tulee käydä 
ilmi mm. vedenottamon, vesijohtojen, viemäreiden ja jäteveden käsittelylaitteiden sekä tontilla olevien tai rakennettavien 
rakennusten sijainti. Myös naapurien lähellä sijaitsevat rakennukset, kaivot ja jätevesilaitteet, samoin kuin tonttien kalte-
vuussuhteet on osoitettava piirroksessa. Suunnitelman tekijä pitää ilmoittaa suunnitelmassa. 
 
2. Hankkeen sijaintia osoittavana karttana on suositeltavinta käyttää A4-kokoista otetta 1:20 000 mittakaavaisesta pe-
ruskartasta. Karttalehden numero on mainittava. 
 
3. Omistus- ja pysyvä hallintaoikeus kiinteistöön on osoitettava virallisin todistuksin. 
 
4. Jos hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, tulee kopio siitä mahdollisine 
lupaehtoineen liittää hakemukseen. 
 
5. Rakennetusta vedenottamosta on otettava vesinäyte ja analyysitulokset on liitettävä hakemukseen. 
 
6. Jos hakijana on vesihuoltoyhtymä, on sen säännöt liitettävä hakemukseen. 
 
7. Mikäli hanke koskee vain vedenhankintaa, liitteeksi talousjäteveden käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) mukai-
nen selvitys jätevedenkäsittelyjärjestelmistä 
 
 
Tarkempia tietoja liitteistä saa asianomaisesta alueellisesta ELY-keskuksesta. ELY-keskus voi yksittäistapauksissa sal-
lia, ettei kaikkia mainittuja selvityksiä tarvitse liittää hakemukseen. ELY-keskus antaa tarvittavat ohjeet hankkeen tarkas-
tusmenettelystä. 


