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alkuvuoden 2013 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista annetun lain (1192/2013) 2, 3, 4 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksel-
listen tulvien aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamisesta annetun lain (284/1983), jäljem-
pänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien
vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta
1.1. —30.6.2013 sattuneiden poikkeuksellis-
ten tulvien osalta.

2 §

Korvausprosentit ja korvaus asiantuntija-
avusta

Muille kuin maa- ja metsätalouden harjoit-
tajan tai ammatinharjoittajan yksityisteille,
silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, ra-
kennelmille tai välttämättömälle kotitalousir-
taimistolle aiheutuneista 1 §:ssä tarkoitetuista
vahingoista ja kustannuksista korvataan 80
prosenttia tulvavahinkolain korvausperustei-
den mukaisista vahingoista.

Maa- ja metsätalouden harjoittajan tai am-
matinharjoittajan tulvavahinkolain mukaisesti
korvattavista vahingoista ja kustannuksista
korvataan 60 prosenttia tulvavahinkolain kor-
vausperusteiden mukaisista vahingoista.

Suomen metsäkeskuksen antama asiantun-
tija-apu vahinkojen arvioinnissa korvataan
käyttäen laskentaperusteena 60 euron tunti-
korvausta. Suomen metsäkeskukselle voidaan

myöntää kilometrikorvausta asiantuntija-
käynneiltä enintään 45 senttiä kilometriltä.

3 §

Eräiden korvausten myöntäminen

Muun kuin maatalousalan ammatin harjoit-
tamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä
tarvittavalle irtaimistolle, yksityisteille, sil-
loille, ojille tai penkereille sekä rakennuksille
tai rakennelmille sekä kasvavalle puustolle
aiheutuneiden vahinkojen perusteella mää-
räytyvä 2 §:ssä tarkoitettu korvaus myönne-
tään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltami-
sesta vähämerkityksiseen tukeen annetun ko-
mission asetuksen (EU) N:o
1407/2013 mukaisena tukena, jäljempänä
yleinen vähämerkityksinen tuki. Korvauksen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle
yleisenä vähämerkityksisenä tukena myön-
nettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä mainitun
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaista enim-
mäismäärää.

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä
on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekau-
della myönnettyjen yleisten vähämerkityksis-
ten tukien ja muiden mahdollisten vähämer-
kityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä 1 mo-
mentissa mainitun komission asetuksen 3 ar-
tiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.



4 §

Arviointiperusteista

Saamatta jäänyt sato tai ammatin harjoitta-
misessa valmistunut tuote eräiden tuotteiden
osalta korvataan käyttäen seuraavassa taulu-
kossa mainittuja alueellisia arvoja siltä osin
kuin näistä ei ole määrätty satovahinkojen
korvaamisesta annetun lain (1214/2000) no-
jalla.

Yksikköhinnat 2013
Laji Yksikköhinta

≠/kg
olki 0,03

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
maaliskuuta 2014.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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