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MAKSATUSHAKEMUS
Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

1. Hakija
Nimi Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

Pankkitilin numero (IBAN) Pankin tunnistetieto (BIC)

2. Avustettava hanke
Avustettavan hankkeen nimi

Avustuspäätöksen numero

3. Maksatus
Tämän maksatushakemuksen kustannukset koskevat aikaväliä

        /           20 -        /           20 
Tällä hakemuksella maksatukseen haetaan yhdessä erässä liitteenä olevan selvityksen perusteella

4000 €: lämmitysmuoto vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppu- tai ilma-vesilämpöpumppujärjestelmään.
2500 €: lämmitysmuoto vaihdetaan muuhun lämmitysmuotoon, ei kuitenkaan fossiilista polttoainetta käyttävään.

Maksatushakemuksen liitteet
Laskujäljennökset, maksukuitti- tai tiliotejäljennökset
Selvitys maksetuista työpalkoista ja hankkeessa tehdystä omasta työstä
Muu dokumentti

Todelliset kustannukset (tositteet liitettävä) Kustannus euroa
Vanhan öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen liittyvät  
kustannukset

Uuden lämmitysjärjestelmän toteuttamiskustannukset

Yhteensä:

3. Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
Jos hakija antaa suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon (sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n 
mukaisesti), päätös voidaan toimittaa tällöin sähköpostitse. Jos vastasit "kyllä", varmista, että olet antanut toimivan 
sähköpostiosoitteen. Jos vastaat "ei", päätös toimitetaan postitse.
Voidaanko päätös toimittaa sähköisesti?

Kyllä Ei
Sähköpostiosoite

4. Allekirjoitus
Vakuutan, että selvityksessä ja sen liitteissä esitetyt kustannukset ovat avustuspäätöksessä tarkoitettuun hankkeeseen 
sisältyviä ja että pientalon öljylämmitysjärjestelmän on poistettu ja lämmitysmuoto on muutettu päätöksen mukaiseen 
lämmitysmuotoon viranomaislupia ja ohjeita noudattaen. Avustettavaan kohteeseen ei ole saatu muuta julkista tukea.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys
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Mikäli maksatusta haetaan kirjallisesti, maksatushakemus toimitetaan KEHA-keskukseen postitse: 
KEHA-keskus, maksatusyksikkö, PL 1002, 00521 Helsinki.  
Lisätietoja ja ohjeita puhelimitse ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p 029 502 0900, tai sähköpostitse  
ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi

mailto:ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi
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Mikäli maksatusta haetaan kirjallisesti, maksatushakemus toimitetaan KEHA-keskukseen postitse:
KEHA-keskus, maksatusyksikkö, PL 1002, 00521 Helsinki. 
Lisätietoja ja ohjeita puhelimitse ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p 029 502 0900, tai sähköpostitse 
ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi
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