
 

 

  

  

  

 

  

  

  

      
  

 

  

  

  
   
    

 

   

  

  

  

  

 
    

 

 
    

   
 

    
  

    

 
    

V  i  r  a n  o m  a  i  n e  n  t ä  y  t  t ä  ä 

Asianumero 

AVUSTUS ASUINRAKENNUKSEN MAAKAASULÄMMITYKSESTÄ LUOPUMISEKSI 

1. Hakija 
Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Tilinumero (IBAN) Pankin tunnistetieto (BIC) 

2. Yhteyshenkilö
Ilmoita yhteyshenkilö vain, jos haluat määrittää henkilön asioimaan puolestasi. Toimita liitteenä allekirjoitettu valtakirja. 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

3. Haettava avustus 
Haettavan avustuksen määrä 

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

KEHA-keskus ilmoittaa maksatusvaiheessa tuesta verohallinnolle. 

4. Hanke ja toimenpiteet 
Kunta, jonka alueelle hanke tai toiminta pääasiallisesti sijoittuu 

Kiinteistötunnus Rakennustunnus 

Kiinteistön osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Asuntojen lukumäärä Rakennuksen rakennusvuosi 

Onko kyseessä paritalo 
Kyllä Ei 

Onko paritalon lämmitysjärjestelmä 
Asuntokohtainen Pientalokohtainen 

Rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva pientalo. Kohteessa asuu väestötietojärjestelmän mukaan vakituisesti 
vähintään yksi henkilö. 

Kyllä Ei 

Kaikki pientalon omistajat ovat luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. 
Kyllä Ei 

Hakija omistaa pientalon, jonka lämmitysmuodon muuttamiseen haetaan avustusta. 
Kyllä Ei 
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Ennen muutostöitä pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on tai on ollut maakaasu. 
Kyllä Ei; toimita erillinen selvitys liitteenä. 

Vanha järjestelmä poistetaan kokonaan. 
Kyllä Ei; toimita erillinen selvitys liitteenä. 

Lisätiedot 

Lämmitysjärjestelmä on 
Asuntokohtainen Pientalokohtainen 

Uuden päälämmitysjärjestelmän tyyppi 

Kun kohdassa 3. haettavan avustuksen määräksi on valittu: 

4000 €: lämmitysmuoto vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppu- tai ilma-vesilämpöpumppujärjestelmään. 
Kaukolämpö 
Maalämpöpumppujärjestelmä 
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä 

2500 €: lämmitysmuoto vaihdetaan muuhun lämmitysmuotoon, ei kuitenkaan fossiilista polttoainetta käyttävään. 
Sähkö 
Aurinkoenergia 
Pelletti 
Hake-, pilke ja halko 
Poistoilmalämpöpumppu 
Muu, mikä: 

Päälämmitysjärjestelmää tukeva lämmitysjärjestelmä 

Avustusta ei myönnetä, jos uusi päälämmitysjärjestelmä tai sitä tukeva lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia
polttoaineita, kuten öljy, hiili, maakaasu tai turve, biokaasu tai -öljy. 

5. Hanke 
Hankkeen arvioitu tai toteutunut alkamispäivä Hankkeen arvioitu tai toteutunut päättymispäivä 

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet aikaisintaan 8.4.2022. Esimerkiksi urakkasopimus tai työn 
tilaussopimus on voitu solmia aikaisemmin. 

Hankkeen suunnitelman mukainen kustannusarvio (sis. alv 24 %) 

Ymmärrän, että avustuksenhakija/-saaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä luvista ja ilmoituksista, kuten rakennuslupa 
ja toimenpideilmoitus, eikä avustuksen myöntäminen vapauta lupien hakemisesta tai ilmoitusten tekemisestä tai tarkoita 
näiden myöntämistä. Luvat on haettava ja ilmoitukset on tehtävä erikseen asianomaisille viranomaisille. 

Onko samaan tarkoitukseen haettu tai myönnetty muuta avustusta? 
Kyllä Ei 

Jos vastasit kyllä, kuvaus haetusta tai myönnetystä avustuksesta 

Onko samaan tarkoitukseen aikomus hakea muuta avustusta? 
Kyllä Ei 

Jos vastasit kyllä, kuvaus haettavasta avustuksesta 

Kuuluvatko kustannukset asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi? 
Kyllä Ei 

Jos vastasit kyllä, selvitys kustannuksien jakautumisesta 

Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö, liitä hakemukseen yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys ja osakasluettelo sekä asunto-
osakeyhtiön antama valtuutus lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen ja avustuksen hakemiseen. 
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Käytetäänkö asuinrakennusta EU-oikeuden valtiotukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan? 
Kyllä Ei 

Jos vastasit kyllä, millaisesta toiminnasta on kyse? 

Lisätietoja hankkeesta 

6. Liitteet
Liitteenä tulee toimittaa 

− Suunnitelma, kuten tarjous/tarjoukset, jossa on eritelty työt ja laitteet sekä/tai vapaamuotoinen selvitys itse
toteutettavasta työstä.

− Valtakirja
− kaikilta omistajilta, jos kohde on yhteisomistuksessa,
− kaikilta kuolinpesän osakkailta ja
− hakijalta, jos yhteyshenkilö toimii hakijan puolesta avustusasiassa.

− Jos kyseessä on kuolinpesä, liitteeksi lisätään kopio perukirjan otteesta, josta selviää kaikki kuolinpesän osakkaat.
Liitteeksi tulee myös liittää allekirjoitettu valtakirja kaikilta kuolinpesän osakkailta.

− Yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys, mistä selviää kenen vastuulle lämmitysjärjestelmä kuuluu ja osakasluettelo
sekä asunto-osakeyhtiön antama valtuutus lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen ja avustuksen hakemiseen.
Yhtiömuotoisessa pientalossa lämmitysjärjestelmän tulee olla osakkaan kunnossapitovastuulla.

− Jos vastasit kieltävästi kohtaan ”Vanha lämmitysjärjestelmä poistetaan kokonaan”, lisää liitteeksi selvitys, miksi vanhaa
järjestelmää ei poisteta kokonaisuudessaan, ja mitä järjestelmästä on tarkoitus jättää ennalleen esim. kattila.

− Selvitys kaasukattilan, -polttimen ja -putkien poistosta. Selvitys voi olla tarjous toimenpiteen suorittavalta urakoitsijalta
tai vapaamuotoinen selvitys itse toteutettavasta työstä.

Liitteenä voidaan toimittaa 
− Muut vapaaehtoiset liitteet

7. Suostumus sähköiseen tiedonantoon
Päätös voidaan toimittaa sähköpostitse hakijalle tai määritellylle yhteyshenkilölle, jos suostumus sähköiseen tiedoksiantoon on 
annettu sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaisesti. 
Jos vastaat ”kyllä”, varmista, että olet antanut toimivan sähköpostiosoitteen. Jos vastaat ”ei”, päätös toimitetaan postitse. 

Voidaanko päätös toimittaa sähköisesti? 
Kyllä Ei 

Hakijan tai määritellyn yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

8. Allekirjoitus (jos useampi pientalon omistaja hakee yhdessä avustusta, tulee kaikkien hakijoiden allekirjoittaa hakemus)
Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen postitse osoitteella 
Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. Vaihtoehtoisesti avustushakemuksen voi lähettää liitteineen sähköpostilla 
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. 

Lisätietoja ja ohjeita saat puhelimitse ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900 tai sähköpostitse 
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi. 
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