Avustukset rakennusperinnön
hoitoon – miksi, paljonko ja millä

perusteella myönnetään?
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15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista
kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja
kehittämistehtäviä alueilla

•
•

Kolme vastuualuetta: elinkeinot, liikenne ja ympäristö
Y-vastuualue hoitaa seuraavia tehtäviä
• Ympäristön suojelu
• Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
• Ympäristövaikutusten arviointi
• Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
• Vesivarojen käyttö ja hoito
• Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden edistäminen
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Ketkä voivat hakea avustusta
Rakennusten yksityiset omistajat
Rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt (ei kunnat tai muut julkiset yhteisöt)
Mihin toimenpiteisiin avustusta voidaan hakea
Korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi
katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt.
Rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen.
Muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.
Avustuksen suuruus
Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti.
Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista.
Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia
pystytään myöntämään usealle hakijalle.
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Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja
Korjauksessa säilyvät rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä
historialliset erityispiirteet.
Rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään. Korjattaessa tehdään
mahdollisimman pieniä muutoksia.
Rakennuksen käyttö sopeutuu rakennuksen historialliseen luonteeseen.
Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja
rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Tällaisia ovat
tyypillisesti puna- ja keltamulta (keittomaalit), pellavaöljymaali,
konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus.
Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä.
Avustusta haetaan ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden
aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan esim. hanketta koskevan
sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa
koskevan maksun suorittaminen.
Avustuspäätöksestä ilmenee, mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla avustus
on myönnetty ja että hyväksyttäviä menoja ovat vain avustuspäätöksen ja
sen ehtojen mukaiset menot.
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Mihin avustuksia ei myönnetä
Rakennuksen siirtämiseen.
Käyttömukavuuden lisäämiseen (esimerkiksi vesijohdon vetämiseen,
viemäröintiin, sähköistämiseen), väliaikaisiin toimenpiteisiin tai
vuosikorjauksiin.
Kohteisiin, joihin voi hakea muuta kautta valtion tai kirkon avustusta.
Sellaiseen kohteen osaan (esimerkiksi ikkunoihin, kattoon tai julkisivuun),
johon on saatu kotitalousvähennystä samana vuonna.
Kotitalousvähennystä ei voi saada avustuksen myöntövuonna tai kahtena
sitä seuraavana vuotena. Lisätietoja:
– Verohallinnon ohje A69/200/2015
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Osoitetut määrärahat
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2016 217 000 €, hakemuksia 60 kpl, myönnetty 17 kpl
2015 77 600 €, hakemuksia 73 kpl, myönnetty 23 kpl
2014 116 000 €, hakemuksia 85 kpl, myönnetty 42 kpl
2013 130 000 €, hakemuksia 105 kpl, myönnetty 43 kpl
2012 177 000 €, hakemuksia 163 kpl, myönnetty 61 kpl
2011 319 000 €, hakemuksia 149 kpl, myönnetty 69 kpl
Avustusten käyttöä valvoo ELY-keskus sekä asiantuntijana kaupungintai maakuntamuseo.
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Ympäristöministeriö on ilmoittanut 17.10.2016 haettavaksi hallinnonalansa
vuoden 2017 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään
edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 valtion talousarviossa
tähän määrärahaa.
Hakuaika alkaa 17.10.2016 ja hakemukset ympäristöministeriölle sekä
alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa
viimeistään 30.11.2016 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta.
Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet löytyvät ELY-keskuksen
internetsivuilta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustuksetymparistovastuualue
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnonhoitoon#.WAXF53ma3Vi
henrik.wager@ely-keskus.fi tai 0295 021 473
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Museoviraston entistämisavustukset
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Museoviraston ensi vuoden entistämisavustusten haku on käynnissä.
Hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 16.15, johon mennessä hakemusten
tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa. Tämä koskee sekä
postitse toimitettavia että sähköpostilla lähetettäviä hakemuksia.
Entistämisavustukset kohdennetaan:
Säilyttävään ja palauttavaan korjaamiseen, jolla edistetään
rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä ja
vahvistumista.
Erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin toimenpiteisiin, myös
restauroinnin ja rakennuskonservoinnin osaamista lisääviin ja hyviä
malleja tuottaviin korjauksiin.
Toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten
rakennustapojen säilymistä sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemisen
lisääntymistä.
Yhteystiedot: entistamisavustus@museovirasto.fi tai 0295 33 6313 ke
9-12 ja pe 12-15.
http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset 8

