
VAIHDA ÖLJYLÄMMITYS EKOLOGISEEN
MAA- TAI ILMAVESILÄMPÖPUMPPUUN 
JA VOIT SAADA 4000 EURON AVUSTUKSEN!

4000 € AVUSTUS ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMISEEN 
Sinun on mahdollista saada jopa 4000 €:n avustus, kun luovut öljylämmityksestä ja vaihdat sen ekologisempaan 
lämmitysmuotoon, kuten maalämpöpumppuun tai ilmavesilämpöpumppuun! Avustus on osa koronakriisiin liittyvää 
kestävää elvytystä ja tuen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen 
maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

KENELLE JA MILLAISIIN KOHTEISIIN AVUSTUS ON TARKOITETTU?
AAvustus öljylämmityksestä luopumiseksi on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakotitalojen tai 
paritalojen omistaville yksityishenkilöille ja kuolinpesille. 

Avustuksen voi saada vain, mikäli hakijalle ei ole myönnetty tarkoitukseen muuta tukea (kuten energia-avustusta), 
eikä hän hae hankkeeseen kotitalousvähennystä.

AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA MAKSAMINEN
Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Siten esimerkiksi paritalo voi saada yhden tai kaksi avustusta 
riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

VVoit saada avustusta 2500 tai 4000 € riippuen mihin lämmitysjärjestelmään öljylämmityksen vaihdat.

 • 4 000 € siirtyessäsi öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
 • 2 500 € siirtyessäsi muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä lainkaan fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin, kuten öljyä, hiiltä, 
maakaasua tai turvetta.

AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat 
syntyneet 1.6.2020 jälsyntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustus on haettavissa niin kauan kuin määrärahat riittävät, kuitenkin enintään syksyyn 
2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022. 
Määrärahat riittävät noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle, katso ajantasainen hakemustilanne:
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle#Hakemustilanne.

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen 
avustuspäätöksen saamisesta. Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella ja avustus maksetaan, kun 
hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.
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PYYDÄ MEILTÄ TARJOUS 
JA HAE AVUSTUSTA
NÄILLÄ HELPOILLA
OHJEILLA!

OHJEET AVUSTUKSEN HAKEMISEEN
Koska tarvitset avustushakemuksen liitteeksi kustannusarvion lämmitysjärjestelmän vaihdosta, tilaa meiltä ilmainen 
kartoitus yhteydenotto lomakkeen kautta, soittamalla 010 666 72 82 tai sähköpostilla info(at)mrlvi.fi, jonka jälkeen 
saat tarjouksen, jonka liität avustushakemuksen.

Avustushakemuksen pääset täyttämään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. 
1. Mene verkkosivulle https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=ya_environment_oljy
2.2. Valitse "Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi" ja kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla.
4. Lomake avautuu. Otsikossa lukee "Uusi asiointi - Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja 
     merenhoidon avustukset", mutta sivun alareunassa on esivalittu "Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä 
     luopumiseksi". Jatka tästä ja aloita lomakkeen täyttäminen.

Jos et pysty asioimaan sähköisesti, voit pyytää meitä tulostamaan tai voit itse tulostaa lomakkeen sivun 
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle alaosasta kohdasta ”OIKOPOLUT -> Hakulomake” ja toimittaa 
sen liitsen liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon viemällä, postittamalla tai sähköpostitse.

Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamon yhteystiedot:
Email: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Puh (vaihde): 02 950 36000
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 297 33101 Tampere

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Suunni• Suunnitelma, esim. tarjous johon on eritelty laitteiden ja työn hinnan lisäksi tietoa vanhasta sekä uudesta 
   järjestelmästä ja selvitystä asennuksesta ja vanhan öljykattilan poistosta.
• Valtakirja tarvitaan tapauksissa jos
    • hakemus tehdään toisen henkilön puolesta
    • kohde on kuolinpesän omistuksessa
    • kohde on yhteisomistuksessa
• Yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys 
    • Yhtiömuo    • Yhtiömuotoisessa pientalossa lämmitysjärjestelmän tulee olla osakkaan kunnossapitovastuulla.
• Lisäksi voit liittää hakemuksen mukaan vapaaehtoisia liitteitä.

Saatuasi avustuspäätöksen, ota meihin yhteyttä ja alamme vaihtamaan lämmitysjärjestelmääsi ekologisempaan 
vaihtoehtoon!
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