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Kuulutus valtionavustuksesta alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen vuonna 2020

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Pirkanmaan ELY-keskus) ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustukset
pilaantuneiden alueiden selvittämiseksi ja puhdistamiseksi. Avustuksia
myönnetään edellyttäen, että tarkoitukseen osoitetaan määrärahaa vuodelle 2020.
Vuoden 2020 avustushaku on jatkuva ja se päättyy 31.12.2020.
Hakemukset tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa aluehallinnon asiointipalvelussa. Mikäli asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa myös lomakkeella Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon ELY-keskuksen yleisen
sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai tulostamalla hakemus ja toimittamalla se ELY-keskuksen kirjaamoon paperisena. Hakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä.
Pirkanmaan ELY-keskuksen tehtävänä on edistää kestävää riskienhallintaa siten, että pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen kokonaishyödyt ovat mahdollisimman suuret niistä aiheutuviin haittoihin verrattuna.
Kestävyyttä arvioidaan ympäristö- ja terveysvaikutusten sekä sosiaalisten
ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.
Avustuksen kohteena oleva toiminta ja avustuksen määrä
Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä avustus on harkinnanvarainen.
Valtionavustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien
pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan
selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Avustusta voidaan
myöntää silloin, kun terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi on perusteltua selvittää alueen pilaantuneisuus, arvioida puhdistustarve ja tarvittaessa puhdistaa alue.
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Avustuksen saaminen edellyttää, että valtionavustuksen myöntämiselle
säädetyt yksityiskohtaiset edellytykset täyttyvät ja että hankkeen kustannukset ovat lain mukaan avustuskelpoisia.
Avustusta voidaan myöntää, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville
tai aiheuttajaa ei tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista ja alueen pilaantuneisuuden selvittäminen
tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta. Kunnalle voidaan myöntää avustusta vanhan suljetun ympäristö- tai terveysriskiä aiheuttavan kaatopaikan alueen tilan selvittämisestä ja puhdistamisesta
aiheutuviin kustannuksiin, vaikka kunnan katsottaisiin olevan pilaantumisen aiheuttaja.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija osallistuu toimeen
tai sen kustannuksiin ja että hankkeeseen osallistuva muu taho ei hoida
koko toimea tai kata kaikkia sen kustannuksia. Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Valtionavustus voidaan myöntää erilaisille yhteisöille, kuten kunnille ja yrityksille sekä yksityishenkilöille
ja esimerkiksi kuolinpesille.
Valtionavustus voi olla enintään 50 prosenttia alueen pilaantuneisuuden
selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 40 prosenttia
alueen puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustus voi kattaa näitä suuremman osan kustannuksista, jos alueen pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai alueen pilaantuneisuuden selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset
ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.
Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa valtionavustuksen hakijan pyynnöstä
pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen maksullista asiantuntijapalvelua. Palvelua voidaan antaa valtionavustuksen ohella ja sitä annetaan vain valtionavustuksen saajalle. Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijapalvelu on konkreettista erityisasiantuntija-apua yksittäiseen selvittämis- tai puhdistamishankkeeseen. Se voi liittyä esimerkiksi hankkeen
suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen tai lupien sisältöihin.
Pirkanmaan ELY-keskus antaa myös avustuksiin liittyvää maksutonta hallintolain tarkoittamaa viranomaisneuvontaa.

Sovellettava lainsäädäntö
Valtionavustuksen myöntämisestä, asiantuntijapalvelusta sekä muista näihin liittyvistä seikoista säädetään pilaantuneiden alueiden puhdistamisen
tukemisesta annetussa laissa (246/2019, PIMA-tukilaki) sekä valtioneuvoston asetuksessa pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020-2022 (1239/2019, PIMA-tukiasetus).
Valtionavustukseen sovelletaan myös valtionavustuslakia (688/2001) avustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja
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takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Lisäksi valtionavustukseen sovelletaan Euroopan Unionin valtiontukilainsäädäntöä, kun avustuksen hakija on taloudellista toimintaa harjoittava yritys tai muu yhteisö.
Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).
Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet:
Lisätietoja valtionavustuksesta
www.maaperakuntoon.fi
Hakemisohjeet ja lomakkeet:
www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue
Hae valtionavustusta sähköisesti:
sahkoinenasiointi.ahtp.fi

Yhteystiedot
Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere,
puhelin 0295 036 000, kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus:
puhelin 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
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