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Rakennusperinnön hoitoavustukset 2022

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-

keskuksille vuosittain 

harkinnanvaraista määrärahaa 

jaettavaksi avustuksina 

rakennusperinnön 

hoitoon.

Hämeen ELY-keskus sai jaettavaksi

133 000 €

Hämeen ELY-keskukselta haettu avustusmäärä

1 203 258 €

Hakemuksia

84 kpl
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Säästävä korjaaminen

Rakennusperinnön hoitoavustuksilla 

tuetaan eri aikakausien hyvien 

rakennus- ja korjaustapojen ja 

rakennusperinnön säilymistä. 

Korjausrakentaminen toteuttaa myös 

kestävän rakentamisen ja kiertotalouden 

tavoitteita. 

Säästävä korjaaminen ei tuhlaa 

materiaaleja. Asiantunteva korjaaminen 

varmistaa rakennuksen säilymisen 

pitkään käyttökelpoisena.
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Ketkä voivat hakea avustusta?

• Rakennusten yksityiset omistajat. 

• Rakennusperinnön hoitoa edistävät 

yhteisöt esim. asunto-osakeyhtiö, 

maatalousyhtymä, yhdistys.

• Kunnat ja kuntayhtymät.

Mainiemen saha, Padasjoki, Kuva © Teija Ahola
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Millaisiin kohteisiin
avustusta voi hakea?

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

• Suojellut rakennukset (asemakaava, 

yleiskaava, rakennusperintölaki).

• Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

merkittävä rakennukset.

• Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaaseen maisema-alueeseen

kuuluva kohteet.



Korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen 

säilymistä:

• katto/vesikatto

• ulkoseinät

• ikkunat

• ovet

• perustukset

• tulisijat 

Kuva © Hannele Kuitunen
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Mihin toimenpiteisiin
avustusta voi hakea?
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Mihin toimenpiteisiin
avustusta voi hakea?

Rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän 

ympäristön kunnostamiseen:

• maanmuokkaus

• kiviaidan kunnostus

• piha-alueen historialliset rakenteet.

Muihin kunnossapitoa, suojelua ja 

parantamista edistäviin toimenpiteisiin esim. 

• kuntoselvitykset

• korjaussuunnitelmat (rakennusperinnön 

säilymistä tukeva suunnitelma).

Kuva © Ritva Ruponen
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Avustusta ei myönnetä

• rakennuksen siirtämiseen 

• käyttömukavuuden lisäämiseen tai perusparantamiseen (vesijohdon 

vetäminen, viemäröinti, sähköistäminen) 

• väliaikaisiin toimenpiteisiin, paitsi erityisestä syystä

• vuosikorjauksiin, kuten huoltoon

• kohteisiin, joihin on ensisijaisesti saatavilla muuta kautta valtion tai kirkon 

avustusta (esimerkiksi Museoviraston tai Kotiseutuliiton avustukset)

• 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 

• jo tehtyihin tai aloitettuihin toimenpiteisiin.
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Avustuksen ehtoja

Korjauksessa on säilytettävä rakennuksen ja alueen 

ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet.

Rakennusosien tarpeetonta uusimista on vältettävä. 

Korjattaessa tehdään mahdollisimman pieniä 

muutoksia.

Rakennuksen käytön on sopeuduttava rakennuksen 

historialliseen luonteeseen.

Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan 

mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla 

perinteisillä rakennusmateriaaleilla.

Kuva © Ritva Ruponen
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Avustuksen suuruus

Harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Enintään 50 % korjauksen 

kustannuksista.

Yleensä myönnetyt avustukset ovat 

selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia 

pystytään myöntämään usealle hakijalle.

Vuonna 2022 avustussummat 750 € -

9 000 €.
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Aikataulu

Hakuaika päättyy 30.11.2022.

Älä jätä hakemuksen lähettämistä viime 

hetkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei 

huomioida ensi vuoden päätöksissä.

Avustuspäätökset tehdään määrärahan 

varmistuttua 2023 ja lähetetään kaikille 

hakijoille huhti-kesäkuussa.

Kuva © Hannele Kuitunen
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Milloin työt voi aloittaa?

Kunnostustyöt saa aloittaa hakemuksen 

jättämisen jälkeen - huomioiden, että 

avustuspäätös tulee myöhemmin.

Avustusta ei myönnetä ennen hakemuksen 

jättämistä aloitetuille tai tehdyille 

kunnostustöille. 

Kunnostustyön aloittamiseksi katsotaan 

esim. hanketta koskevan sopimuksen tai 

tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai 

hankintaa koskevan maksun suorittaminen.Kuva © Ritva Ruponen
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Valmistaudu

• Aloita valmistelut ajoissa.

• Selvitä kohteen historia, arvot ja 

taustatiedot.

• Laadi kuvaus vaurioista sekä 

korjaussuunnitelma. Hae avustusta 

rajattuihin työkokonaisuuksiin.

• Ota valokuvia (yleiskuvia pihapiiristä ja 

rakennuksesta sekä selventäviä kuvia 

vaurioista).

• Tee kustannusarvio tai hanki hinta-

arvio työn teettämisestä.
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Avustuksen piiriin kuuluvista työmenetelmistä ja 
materiaaleista voi tiedustella alueelliselta 
vastuumuseolta. 

Päijät-Häme, Lahden museot:

Anssi Malinen, korjausrakentamisen asiantuntija
p. 044 482 6372
anssi.malinen@lahti.fi

Kanta-Häme, Hämeenlinnan kaupunginmuseo:

Anne Räsänen, restaurointiasiantuntija
p. 050 434 9618 
anne.rasanen@hameenlinna.fi

Kuva © Ritva Ruponen
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Vinkkejä…
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• Mikäli tilanne sen sallii, asu talossa vuosi ja tee sitten 
korjaussuunnitelma.

• Huolehdi kuitenkin etteivät mahdolliset olemassa 
olevat vauriot pahene.

• Suunnittele korjaustoimenpiteet huolellisesti ja arvioi 
niiden toteuttamismahdollisuudet realistisesti.

• Tarvittaessa jaa hanke osiin ja hae avustusta 
useampana vuonna.

• Konsultoi säilyttävän korjausrakentamisen 
asiantuntijaa.

• Arvioi kumpi on parempi ratkaisu:  kotitalousvähennys 
vai mahdollinen ELY:n avustus. Molempia ei voi saada 
samaan toimenpiteeseen.
Huom! Kotitalousvähennys on vain työhön, avustus 
työhön ja  materiaaleihin. Kuva © Hannele Kuitunen
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Vinkkejä kunnostus-
hankkeen ajaksi

• Tee urakoitsijan kanssa kirjallinen 

sopimus. 

• Seuraa työn etenemistä. 

• Valokuvaa kunnostustyön eri vaiheita.

• Pidä kunnostuspäiväkirjaa.

• Kerää kuitit ja tositteet ja pidä kirjaa 

niistä työn aikana.
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Hakemus

• Hakemus löytyy sivulta 
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-
rakennusperinnon-hoitoon

• Lue hakuohjeet tarkasti.

• Kuvaa korjaustoimenpide selkeästi: mitä 
rakennusta se koskee, mitä aiot tehdä, 
millaisilla materiaaleja ja tekniikoita käyttää. 
Maininta ”katon korjaaminen” ei riitä.

• Liitä mukaan kuvia.

• Huolehdi että hakemuksessa on kaikki 
tarvittavat liitteet.

• Hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, 
jonka alueella kohde sijaitsee. 

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon
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https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Pankkitunnuksilla kirjautuminen 6.
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Hakemuksen liitteet

• selvitys omistusoikeudesta

• mahdolliset valtakirjat, 

nimenkirjoitusoikeus

• kartta esim. peruskartta 1:20 000

• kaavaote

• (asemapiirros)

• (rakennuspiirustukset)
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• korjaussuunnitelma tai työseloste 

(mitä, miten ja millä korjataan)

• kuvat (nimeä kuvat)

-yleiskuva pihapiiristä/ympäristöstä

-yleiskuva rakennuksesta

-tarkemmat kuvat korjattavasta 

kohteesta ja vaurioista

• kustannusarvio

• selvitys kulttuurihistoriallisista arvoista 

(esim. kaavaote, rakennusinventointi).
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• kulttuurihistoriallinen arvo

• suunnitellut kunnostustoimenpiteet

• kunnostustöiden vaikutus rakennuksen 
säilymiseen tai laajemmin ympäristöön

• korjaushankkeen toimiminen kannustavana 
esimerkkinä.

Avustettavien kohteiden 
valinnassa otetaan 
huomioon mm.
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Avustuspäätöksestä ilmenee, mihin tarkoitukseen 

ja millä ehdoilla avustus on myönnetty. 

Hyväksyttäviä menoja ovat vain avustuspäätöksen 

ja sen ehtojen mukaiset menot.

Avustettavan hankkeen toteutusaika käy ilmi 

päätöksestä. Huomioi myös maksatusaika.

Avustusta saa vain sellaisiin kustannuksiin, jotka 

ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen 

jälkeen.

Avustuspäätös

Kuva © Ritva Ruponen

Kuva © Ritva Ruponen
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Maksatushakemus: https://www.ely-

keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Avustus maksetaan todellisten kustannusten 

mukaan työn tekemisen jälkeen, maksatus-

hakemuksen ja kuittien perusteella. 

Hakemukseen tulee liittää kuvia tehdystä työstä 

sekä selvitys kunnostustyöstä ja materiaaleista 

(esim. valmis raporttipohja).

Avustus maksetaan 1-3 erässä, kerrallaan kuitenkin 

korkeintaan 50 % jo suoritettujen toimenpiteiden 

kustannuksista.

Maksatus

Kuva © Ritva Ruponen

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon


Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä 

mainitussa määräajassa. 

Viimeistä erää on haettava maksuun viimeistään 

päätöksessä ilmoitettuun päivään mennessä.

Avustuksen maksamisen edellytys on, että menot 

ovat avustuksen saajalle osoitettuja sekä avustuksen 

saajan maksamia.

Mikäli hanke ei toteudu, tulee siitä välittömästi 

ilmoittaa ELY-keskukselle. Myös 

omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa.

24

Kuva © Ritva Ruponen

Maksatus
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Hyväksyttävät menot

Ei hyväksyttävät menot

• Oma työ ja siitä aiheutuneet kulut, esim. 

talkooruokailu.

• Laitehankinnat.

• Avustushakemuksen jättämisen jälkeen 

syntyneet menot. 

• Esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, 

vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä 

teline- ja konevuokrat kuittien mukaan. 



Hämeen ELY-keskus 

Hannele Kuitunen, alueidenkäytön asiantuntija 

hannele.kuitunen@ely-keskus.fi

Virve Ulonen, ympäristöasiantuntija

Virve.ulonen@ely-keskus.fi

22.9.2022

Hannele Kuitunen
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