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ROVANIEMEN KAUPUNGIN JÄTEVESIAVUSTUSTEN PERUSTEET 2016
HAKUAIKA PÄÄTTYY 10.10.2016
Avustus kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän parantamisen
suunnitteluun ja toteutukseen koskien vakituista asuntoa.

Avustuksen myöntämisen ehdot
Avustus myönnetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella olevien
omakotitalojen ja paritalojen jätevesijärjestelmien parantamisen suunnittelu- tai / ja
toteutuskustannuksiin. Avustusta ei myönnetä vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon liittymisestä
vesihuoltolaitoksen viemäriverkon toiminta-alueella. Sen sijaan avustusta on mahdollista saada
liityttäessä vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon toiminta-alueen ulkopuolelta.
Jätevesiavustuksen saajan on oltava Rovaniemen kaupungissa kirjoilla. Vakituinen osoite on oltava
omakotitaloon tai paritaloon, jolle avustusta haetaan. Hakijan on omistettava kiinteistö, jolle avustusta
haetaan. Rakennuksen on oltava merkitty kiinteistö- ja huoneistorekisterissä omakoti tai paritaloksi.
Avustusta myönnetään vain yhdelle hakijan omistamalle rakennukselle.
Avustusta ei myönnetä uudisrakennuskohteisiin. Avustus myönnetään asuntojen
perusparantamiskohteissa, jos laajennus on alle 50 % alkuperäisen rakennuksen kerrosalasta ja
avustuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät muutoin.
Jätevesiavustukset koskevat vuonna 2015–2016 tehtyjä jätevesijärjestelmän suunnitelmia ja toteutusta
(avustusta ei makseta taannehtivasti). Avustukseen oikeuttavan jätevesijärjestelmän parantamisen
suunnitelmat tai / ja toteutus on tehtävä 30.11.2016 mennessä. Avustuksen perusteena olevista
kustannuksista on toimitettava kopio laskuista ja maksukuiteista. Laskuista ja maksukuiteista on
käytävä ilmi mitä suorituksia ne koskevat. Avustusta ei makseta mm. toimenpidelupamaksusta,
jätevesijärjestelmän normaaliin huoltoon liittyvistä toimenpiteistä kuten esim. sakokaivon
tyhjennyksestä. Avustuksiin myönnetty määräraha on rajallinen 3000€. Avustushakemukset käsitellään
siinä järjestyksessä kun hakemus on ratkaisukelpoinen, kaikki kuitit ym toimitettu. Mikäli
lisämäärärahaa ei saada, määrärahan loputtua avustuksia ei voida myöntää.
Ennen jätevesijärjestelmän rakentamiseen / korjaamiseen ryhtymistä on haettava toimenpidelupa
rakennusvalvonnasta.

1. Avustus suunnitteluun
Avustusta haetaan lomakkeella jätevesiavustuslomake A (ei tulorajaa) ja B (sosiaalisin perustein.
Avustusta on mahdollista saada jätevesijärjestelmän parantamisen suunnittelukustannuksista 50 % ja
enintään 300 € / kiinteistö.

2. Avustus toteutukseen
2.1Avustus toteutukseen ilman tulorajoja
Avustusta haetaan lomakkeella jätevesiavustuslomake A (ei tulorajaa). Avustusta on mahdollista saada
jätevesijärjestelmän toteuttamiskustannuksista 20 % ja enintään 600 € / kiinteistö.
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2.2 Avustus toteutukseen sosiaalisin perustein
Avustusta haetaan lomakkeella jätevesiavustuslomake B (sosiaalisin perustein). Avustusta on
mahdollista saada jätevesijärjestelmän toteuttamiskustannuksista 30 % ja enintään 1000 € / kiinteistö.
Tulorajat (tuloiksi ei katsota mm. kansaneläkelain mukaista hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta,
rintamalisiä, lapsen hoitotukea, lapsen elatusapua tai elatustukea, lapsilisää, vammaistukea,
toimeentulotukea eikä opintotukea)
Henkilöluku

1

2

3

4

Tulot €/kk

1 760

2 940

3920

4995

Haettaessa sosiaalisin perustein jätevesiavustusta on hakemuksen mukana oltava seuraavat
liitteet:
- verotustodistus selvitysosineen viimeksi toimitetusta verotuksesta
- selvitys nykyisistä bruttokuukausituloista (palkka-, eläke- tms. todistus)
- selvitys ruokakunnan muun kuin haettavan kohteen nettovarallisuudesta. Hakijan on
lisäksi ilmoitettava hakulomakkeella mahdolliset pankkitalletukset ja säästöt.
- selvitys suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden kustannukset
- selvitys koko hankkeen kustannukset kattavasta rahoitussuunnitelmasta (hakemus-lomakkeessa).
- suunnitelma jätevesijärjestelmästä asetuksen 209/2011 LIITTEEN 1 mukaisesti
Ruokakunnan varallisuus sosiaalisin perustein
Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnalla on korjattavan rakennuksen lisäksi muuta varallisuutta siinä
määrin, että se kykenee parantamaan jätevesijärjestelmän ilman avustusta. Varallisuutta arvioitaessa
otetaan huomioon ruokakunnan yhteenlaskettu nettovarallisuus (verotusarvo – lainat +säästöt) lukuun
ottamatta vähäistä varallisuutta tai varallisuutta, joka on välttämätön ruokakuntaan kuuluvien
elinkeinon tai ammatin harjoittamista varten. Varallisuutta voi pitää vähäisenä, jos
hakijaruokakunnalle jäisi jätevesijärjestelmän toteuttamisen jälkeen yhteenlaskettua varallisuutta
enintään 50 000 euroa / ruokakunta.

3. Käyttörajoitus
Suunnitteluavustuksen kohteena oleva jätevesijärjestelmä on toteutettava kolmen vuoden kuluessa
sekä käytettävä avustuksensaajan asuntona kolmen vuoden ajan avustuksen myöntämisestä lukien.
Asunto voidaan kuitenkin ilman perintäseuraamuksia rajoitusaikana luovuttaa sellaiselle
ruokakunnalle, joka luovutushetkellä täyttää em. ehdot. Kaikissa muissa tapauksissa kunta voi periä
avustuksen takaisin mikäli kunta ei myönnä vapautusta käyttörajoituksista.

4. Yleistä
Hakijan on huolehdittava, että avustushakemukset on 10.10.2016 klo 15.00 mennessä toimitettu
Rovaniemen kaupungin ympäristönvalvontaan os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Hakemukset maksetaan siinä järjestyksessä kuin avustushakemukset tarvittavine liitteineen ovat
toimitetut, niin kauan kuin määrärahaa riittää. Hakuajan jälkeen tulleita avustushakemuksia ei
huomioida.
Työt tulee olla tehtynä 30.11.2016 mennessä. Vuoden 2016 jätevesiavustukset maksetaan laskuja,
maksukuitteja ja hyväksyttyä suunnitelmaa vastaan, jotka on toimitettu 30.11.2016 klo 15.00
mennessä. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamiseen / korjaamiseen ryhtymistä on haettava
toimenpidelupa.
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Hakulomakkeita ja tarkempia lisätietoja sekä hakemusten palautus:
Rovaniemen kaupunki / Ympäristönvalvonta Harri Katainen
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi
Puh. 050 366 1430
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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