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1. Avustusta voidaan myöntää Kurikan kaupungin alueella oleville järjestäyty-

neille yhtymille, osuuskunnille ja yhtiöille sekä yksityisille asuinkiinteistön 

omistajille, joille jäteveden puhdistus tai johtaminen muissa olemassa olevissa 

järjestelmissä ei ole mahdollista. 

 

 Järjestelmän piiriin kuuluvat siis kaikki vesihuoltolaitoksien toiminta-alueiden 

ulkopuoliset asuinkiinteistöt, lukuun ottamatta sellaista uudisrakentamista, jo-

ka ei liity jonkun vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. 

 

2. Hakijan on esitettävä hankkeesta asianmukainen vesihuoltolaitoksen hyväk-

symä (verkostoon liityttäessä) suunnitelma, luotettava kustannusarvio ja rahoi-

tussuunnitelma sekä selvitys, että puhdistusmenetelmä täyttää viranomaisten 

sille asettamat vaatimukset (yhteis- ja kiinteistökohtaiset puhdistamoinves-

toinnit). Rahoitussuunnitelmassa edellytetään osoitettavan laitoksen taksojen 

olevan sillä tasolla, että niillä voidaan kattaa investoinnin omarahoitusosuus. 

 

 Lisäksi edellytetään selvitys valtionavustuksen tai muun julkisen tuen hakemi-

sesta, tapauksissa joissa se on mahdollista huomioiden ao. avustussääntö. 

 

 Kaupungin tekninen osasto / vesihuoltopäällikkö avustavat hankkeen käynnis-

tämisessä ja työn valvonnan järjestämisessä silloin kun kysymyksessä on liit-

tyminen kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoihin.  

 

3. Avustus on alku- tai korjausrakentamiseen kohdistuva hankekohtainen kerta-

avustus. Avustuksen piiriin ei lueta myöhemmin avustusta saaneeseen hank-

keeseen liittyvää kiinteistöä. Avustuksen suuruus lasketaan toteutuneista, hy-

väksyttävistä à 3.000 euron (alv 0) ylittävistä asuinkiinteistökohtaisesti laske-

tuista kustannuksista, joihin ei lueta oman yhtymän tai osuuskunnan liittymis-

maksua ja se määräytyy tapauskohtaisesti seuraavasti: 

• liityttäessä kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon 80 % 

• yhteispuhdistamot 50 %, joka tarkoittaa vähintään kahden asuinkiinteistön 

yhteistä puhdistamoa 

• kiinteistökohtaiset puhdistamot 30 % 

• sellaisissa tapauksissa, missä osuuskunnan verkoston liittäminen kaupun-

gin vesihuoltolaitokseen ei ole kustannuksiltaan mahdollinen ja joudutaan 

rakentamaan ns. kyläpuhdistamo, avustusmäärä voisi olla enintään 80 % 

omavastuun ylittävistä kustannuksista 

. 

Laskennallinen perusosa (3.000€) sidotaan maanrakennusindeksiin (2000 

=100)  10/2007, joka tarkistetaan vuosittain tammikuussa verraten edelliseen 

10.kuukauden indeksiin kuitenkin siten, että vain yli 10% indeksimuutos huo-

mioidaan.. 

Avustuksen maksaminen voidaan määrärahojen puitteissa jaksottaa useammal-

le vuodelle. 

 



Kaupungin avustus maksetaan kustannuksien netto-osuudesta, joka jää kun 

em. muut julkiset tuet on vähennetty, joita edellytetään haetuksi. 

 

Arvonlisävero huomioidaan sen mukaan mikä vaikutus sillä on hakijan lopul-

lisiin kustannuksiin. 

 

Vastaavasti tärkeillä pohjavesialueilla ja vesistöjen ranta-alueilla (kaupungin-

valtuuston hyväksymän Vesihuollon kehittämissuunnitelman vyöhykkeet 3 ja 

4) tuki voi olla korkeampikin olemassa oleville asuinkiinteistöille, kuitenkin 

enintään 20 % yksiköllä korotettuna. 

 

Mikäli hanke jää toteutumatta voi kaupunki hakemuksesta ja tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella vastata kaikista suunnittelukustannuksista.   

 

4. Päätöksen avustuksen hyväksymisestä tekee tekninen johtaja 5000 euron avus-

tusmäärään saakka ja ylimenevissä tapauksissa tekninen lautakunta. 

 

5. Maksatuksista tekninen johtaja tekee viranhaltijapäätöksen. Ennakkona voi-

daan maksaa suunnittelukustannukset, joiden avustusosuus on 80 % ja toteu-

tuskustannuksista enintään 80 % laskennallisesta avustusosuudesta yli 50.000 

euron hankkeissa. Ennakon maksamisen perusteet tulee todentaa tilausvahvis-

tuksella, hyväksytyllä tarjouspäätöksellä tai allekirjoitetulla urakkasopimuk-

sella. 

 

6. Avustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka ovat valmiita v. 2014 loppuun 

mennessä.(poistetaan Tätä sääntöä noudatetaan taannehtivasti 1.1.2009 alkaen) 

 

7. Tällä säännöllä kumotaan kaupunginvaltuuston 24.8.2009 hyväksymä sääntö. 
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