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Hakijan ohje
Valtion tuki pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden
puhdistamiseen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää
valtionavustuksia maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.
Avustusta voivat hakea erilaiset yhteisöt, kuten kunnat ja yritykset, yksityishenkilöt sekä esimerkiksi kuolin- ja konkurssipesät.
Avustusten ohella Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa hankkeeseen maksullista asiantuntijapalvelua.

Valtionavustuksen myöntämisestä ja asiantuntijapalvelusta
säädetään laissa pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019, PIMA-tukilaki) sekä valtioneuvoston asetuksessa pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta
(1239/2019, PIMA-tukiasetus). Lisäksi valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hakijan ollessa taloudellista toimintaa harjoittava yritys tai muu yhteisö, Euroopan
valtiontukilainsäädäntöä.

www.ely-keskus.fi

NÄIN HAET JA KÄYTÄT AVUSTUSTA
Avustuksen saaminen edellyttää, että myöntämisen edellytykset
täyttyvät ja että hankkeen kustannukset ovat avustuskelpoisia.
Hae avustusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelun
kautta. Mikäli se ei ole mahdollista, voit laatia hakemuksen myös
lomakkeella. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan
ELY-keskuksen kirjaamoon ELY-keskuksen yleisen sähköisen
asiointilomakkeen liitteenä tai tulosta hakemus ja toimita se
ELY-keskuksen kirjaamoon.
Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet helpottavat ja nopeuttavat asian käsittelyä. Tarvittaessa voit hakea
hankkeeseen avustuksen ohella Pirkanmaan ELY-keskuksen
maksullista asiantuntijapalvelua. Sitä voi pyytää myös myöhemmässä vaiheessa. Vastaavia asiantuntijapalveluita tarjoavat
myös yksityiset tahot.
Voit täydentää hakemustasi ennen kuin ELY-keskus tekee asiasta päätöksen. Pirkanmaan ELY-keskus voi myös pyytää sinua
täydentämään avustushakemusta. Samalla ELY-keskus asettaa määräajan täydennyksen toimittamiselle. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua, mutta puutteellinen avustushakemus johtaa yleensä asian tutkimatta jättämiseen ja siihen, ettei avustusta myönnetä.

Perehdy avustuspäätöksen huolellisesti. Siinä on perusteltu,
miksi avustus on myönnetty. Kiinnitä huomio myönteisen päätöksen käyttötarkoitukseen, määrään ja muihin ehtoihin. Sekä
myönteiseen että kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta.
Avustuspäätöksessä määrätään, milloin hanke tulee viimeistään aloittaa. Noudata avustuspäätöksen määräyksiä toteuttaessasi hanketta. Mikäli hanke tarvitsee jatkoaikaa, voit hakea
Pirkanmaan ELY-keskukselta määräaikojen muuttamista perustellusta syystä.
Pyydä alueesi ELY-keskuksen lausunto loppuraportista, ja toimita Pirkanmaan ELY-keskukselle lopuksi avustuspäätöksessä
mainitut asiakirjat.
Hae maksatusta ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus KEHA-keskukselta yhdessä tai useammassa
erässä. Mikäli olet hakenut avustusta aluehallinnon asiointipalvelussa, hae myös maksatusta sen kautta. Avustus maksetaan
toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Tarkista
saamasi maksatuspäätös huolellisesti. Mikäli päätöksessä on
virhe, sinulle on maksettu valtionavustusta liikaa tai avustuksen
myöntämisen edellytyksiä ei enää ole, palauta koko avustus tai
sen osa viipymättä oma-aloitteisesti. Vaihtoehtona voi olla viranomaislähtöinen takaisinperintä.
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MITÄ TARKOITTAA MAKSULLINEN
ASIANTUNTIJAPALVELU?
Pirkanmaan ELY-keskus voi antaa valtionavustuksen hakijan
pyynnöstä pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen
asiantuntijapalvelua. Palvelua voidaan antaa valtionavustuksen
ohella ja sitä annetaan ensisijaisesti valtionavustuksen hakijalle/saajalle, ei siis esimerkiksi hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavalle konsultille tai urakoitsijalle. Asiantuntijapalvelulla tarkoitetaan konkreettista tapausta tai hanketta koskevaa,
erityisasiantuntemusta vaativaa neuvontaa. Pirkanmaan ELYkeskuksen asiantuntijapalvelu on maksullista.
Maksullinen asiantuntijapalvelu eroaa hallintolain mukaisesta
neuvonnasta sekä PIMA-tukilain tarkoittamasta ohjauksesta ja
neuvonnasta. Näiden säännösten mukainen neuvonta on luonteeltaan asiantuntijapalvelua yleisempää ja kohdistuu lähinnä
menettelyllisiin seikkoihin, kuten valtionavustusprosessiin tai
PIMA-tukilain soveltamista koskeviin yleisiin seikkoihin.

NÄIN PYYDÄT ASIANTUNTIJAPALVELUA
1. Selvitä asiantuntijapalvelun tarve
Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijapalvelu on konkreettista erityisasiantuntija-apua yksittäiseen selvittämis- tai puhdistamishankkeeseen. Se voi liittyä esimerkiksi hankkeen suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen tai lupien sisältöihin.

3. Kysy tarvittaessa lisätietoja ja käsittele tarjous
Asiantuntijapalvelua voidaan antaa ainoastaan valtionavustuksen ohella. Siksi Pirkanmaan ELY-keskus myöntää asiantuntijapalvelua aikaisintaan yhtä aikaa valtionavustuspäätöksen
kanssa. ELY-keskuksen vastaus on muodoltaan tarjous, jossa
määritellään muun muassa, millaista asiantuntijapalvelua asiassa voidaan tarjota sekä palvelun hinta ja ehdot. Tarjouksen
antamiseksi ELY-keskus voi neuvotella pyynnön esittäjän
kanssa palvelun sisällöstä. Palvelua ei voida antaa, mikäli valtionavustusta ei myönnetä tai palvelua pyydetään seikkoihin,
jotka eivät kuulu sisällöltään asiantuntipalvelun piiriin.

4. Allekirjoita asiantuntijapalvelusta sopimus
Mikäli palvelua pyytänyt hyväksyy ELY-keskuksen tarjouksen,
tehdään palvelusta kirjallinen sopimus. Sopimus laaditaan ennen palvelun antamista ja siinä määritellään muun muassa sopimuksen osapuolet ja tavoitteet, osapuolten oikeudet, velvoitteet ja vastuut, asiantuntijapalvelun sisältö ja aikataulu, palvelun
hinta ja hinnan määräytymisen perusteet sekä muut tarpeelliset
ehdot.
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Molempien osapuolten tulee noudattaa sopimusta. Koska kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus, sitä
koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa, elleivät osapuolet pääse neuvottelemalla sopuun.

Lue lisää
Mikäli olet epävarma, kuuluuko asiasi maksullisen asiantuntijapalvelun vai maksuttoman neuvonnan piiriin, voit tiedustella
asiaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Palveluita koskevat tiedustelut ovat yleistä neuvontaa ja niihin vastataan maksutta.
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Asiantuntijapalvelua voi hankkia muiltakin toimijoita. Useat yksityiset yritykset tarjoavat pilaantuneisiin alueisiin liittyviä konsultti- ja urakkapalveluita. Yritysten palveluvalikoima voi olla laajempi ja kattavampi kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen, sillä ELYkeskuksella on asiassa myös viranomaisrooli.

2. Pyydä palvelua Pirkanmaan ELY-keskukselta
Asiantuntijapalvelua voidaan antaa ainoastaan nimenomaisesta
pyynnöstä. Pyynnön voi esittää useissa eri vaiheissa, esimerkiksi valtionavustusta haettaessa tai vasta myönteisen avustuspäätöksen saamisen jälkeen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Pyynnöstä on syytä ilmetä ainakin pyynnön esittäjä, avustushakemus tai -päätös johon pyyntö liittyy, hanke jota pyyntö koskee
sekä pyydettävän asiantuntijapalvelun sisältö.
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