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Valtioneuvoston asetus
aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta

annetun valtioneuvoston asetuksen (79/2006) 2—4 § seuraavasti:

2 §

Myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää aravavuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten
kattamiseen, jos Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt aravarajoituslain
17 §:n nojalla luvan purkaa talo. Jos vuokratalo on vapautunut aravarajoituslaissa tarkoi-
tetuista käyttö- ja luovutusrajoituksista (aravarajoitukset), avustus voidaan myöntää, jos
talon purkamiseen on mainitun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että avustus on vuokratalon omista-
jayhteisön huomattavien taloudellisten vaikeuksien vuoksi tarpeen purkamisesta aiheutu-
vien kustannusten kattamiseen. Aravarajoituksista vapautuneen vuokratalon purkamis-
kustannusten avustamiseen tulee olla lisäksi muu erityisen painava syy.

Jos kohteelle on myönnetty purkulupa aravarajoituslain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan
perusteella tai jos käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautunut kohde täyttää mainitun koh-
dan mukaiset edellytykset, avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustus on tar-
peen:

1) omistajayhteisön taloudellinen tilanne huomioon ottaen purkamisesta aiheutuneiden
kustannusten kattamiseen; ja

2) edelleen taloudellisissa vaikeuksissa olevan omistajayhteisön talouden tervehdyttä-
misen edesauttamiseksi tai omistajayhteisön taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemi-
seksi.

Avustusta ei voida myöntää veroista tai jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheutuvi-
en kustannusten kattamiseen.

Avustuksen hakijan on laadittava avustushakemuksen liitteeksi kokonaisselvitys pur-
kamiskustannuksista sekä purkamisen, mahdollisen purkuakordin ja avustuksen vaikutuk-
sista yhteisön taloudelliseen tilaan.

Avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä, jos purkutyö on aloitettu ennen
avustuksen myöntämistä.
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3 §

Avustuksen myöntäminen ja maksaminen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää vuokratalon
omistajayhteisön hakemuksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen toteutuneiden kustannus-
ten perusteella avustuspäätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun talo on purettu.

4 §

Avustuksen määrä

Avustusta voidaan myöntää enintään 70 prosenttia Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen hyväksymistä talon purkamisesta aiheutuvista kohtuullisista kokonaiskustan-
nuksista.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri Meri Pensamo
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