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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OMATOIMIRAHAHAKEMUS - hakuohje

Hakemuksen käsittely
Hakemus tehdään vapaamuotoisesti tai vesistöhankkeiden osalta Vesilahden kunnan
teknisestä toimistosta saatavalle lomakkeelle. Vapaamuotoisessa hakemuksessa kuvataan
tehtävä toimenpide, kohdealue- tai kiinteistö, mitä tehdään, kuka tekee, toimenpiteen ajankohta
ja perustelut hankkeen yleishyödyllisyydestä ympäristönhoidollisesta näkökulmasta sekä
esitetään hankkeen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma (sis. talkootyön). Hakemukseen
liitetään karttaliite kohdealueesta. Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat
tarkistavat hakemukset ja niiden liitteet sekä pyytävät tarvittaessa lisäselvityksiä. Rakennus- ja
ympäristölautakunta käsittelee kaikki määräajassa saapuneet hakemukset ja tekee
avustuspäätökset.
Omatoimirahan myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:
1. Omatoimirahan hakijat toteuttavat itse hakemuksessa esittämänsä toimenpiteet. Kunnan
avustus on hankkeisiin kannustava.
2. Kunta maksaa avustusta korkeintaan 30 % toimenpiteiden kokonaiskustannuksista,
kuitenkin enintään 500;- euroa / kohde. Avustuksen määrä harkitaan tapauskohtaisesti.
Avustuspäätöksen tekee rakennus- ja ympäristölautakunta. Avustus maksetaan etukäteen
avustuspäätöksen jälkeen.
3. Hyväksyttävät selvitykset omatoimirahan käytöstä (kuitit ja selvitys tehdyistä toimenpiteistä)
tulee toimittaa kunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä tai perustellusta syystä
myöhemmin.
4. Hakemuksen mukaiset toimenpiteet voi aloittaa omalla riskillä hakemuksen jättöpäivästä
lukien. Sitä ennen tehtyihin toimenpiteisiin ei voi saada avustusta.
5. Omatoimisuus (70 % kustannuksista) voidaan toteuttaa joko talkootyönä tai hakijoitten
rahallisena panostuksena. Omatoimisuutta arvioitaessa käytetään talkootyön tuntihintana
10 €/h, paitsi ammatti- ja konetyön osalta 30 €/h. Suunnitelma omatoimisuuden
toteutumisesta tulee toimittaa kuntaan jo avustushakemuksen liitteenä.
6. Avustusta voi saada valmiiden suunnitelmien mukaisten käytännön toimenpiteiden
toteuttamiseen, ei suunnitelmien tai selvitysten laatimiseen. Avustushakemukseen on
liitettävä alustava kustannusarvio.
7. Kestävän kehityksen toimenpiteen tulee olla yleishyödyllinen. Omatoimirahalla ei avusteta
yksittäisen maanomistajan kiinteistöllään tekemää ympäristönhoitoa muuten kuin
perustellusta syystä (esim. luonnonsuojelullisesti arvokkaan kohteen hoito). Omatoimirahaa
ei voi saada toimenpiteisiin, joihin saadaan jotain muuta julkista tukea (esim. kemera,
maatalouden ympäristötuki ja sen erityistuet).
8. Omatoimirahalla rahoitettava hanke on saatettava valmiiksi suunnitellussa laajuudessa
lokakuun loppuun mennessä tai perustellusta syystä myöhemmin (esim. ruoppaus).
9. Tarkastus omatoimirahan käytöstä voidaan suorittaa ympäristönsuojelun viranhaltijoiden
toimesta niissä kohteissa, joihin omatoimirahaa on myönnetty. Tarkastuksiin voivat
osallistua myös rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet.
10. Maksetut avustukset voidaan periä takaisin, mikäli suunniteltuja toimenpiteitä ei ole
toteutettu.
Lisätietoja:
ympäristötarkastaja puh. 040 133 7816
ympäristöpäällikkö puh. 040 133 7804

