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 Yhdyskuntalautakunnan avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet 

Yla 23.1.2019 

Ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen 14.1.2019 

Pirkkalan kunnanhallitus on päättänyt 14.1.2019 kunnan avustustoiminnan 

yleisistä periaatteista. Avustuksia myöntävien toimielinten tulee päättää toi-

mialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista periaatteista.  

 

Pirkkalan kunnan avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, jo-

ka tukee Pirkkalan kunnan strategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita. Pirkkalan 

kunnan avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan yhdyskuntalautakunta 

päättää elinympäristön viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta edistävistä avustuk-

sista sekä haja-asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoi-

tetuista omatoimirahoista. Yhdyskuntalautakunta myöntää avustuksia myös 

haja-asutusalueiden viemäröintiin ja yksityisteiden kunnossapitoon ja peruspa-

rannukseen. Nämä avustustoiminnan yleiset periaatteet ja hakumenettely eivät 

koske edellä mainittuja yhdyskuntakunnan myöntämiä avustuksia. 

 

Aikaisemmin yhdyskuntalautakunta on myöntänyt avustuksia omaehtoiseen 

ympäristönsuojelutyöhön ja asuntosihteeri on tehnyt päätökset haja-

asutusalueilla tapahtuvaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitetut oma-

toimirahoista. 

 

Yhdyskuntalautakunnan toiminta-avustusten yksityiskohtaisia periaatteita on 

valmisteltu ympäristönsuojelun toimesta. Tarkoituksena on tukea omaehtoista 

ympäristönsuojelua ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviä toimia Pirkkalan kun-

nassa. Avustettavan toiminnan tavoitteena voisi olla esimerkiksi luonnon mo-

nimuotoisuuden turvaaminen, monimuotoisen elinympäristön luominen, kier-

totalouden tai resurssiviisauden edistäminen, luonto- ja ympäristötietoisuuden 

tai arvostuksen lisääminen taikka esimeriksi ympäristön tilan seuranta. Haja-

asutusalueella tavoitteena voi olla myös elinolosuhteiden, elämänlaadun tai 

ympäristön/maiseman parantaminen.  

 

Yhdyskuntalautakunnan avustusta olisi näin mahdollista saada esimerkiksi ve-

sistön/ojan kunnostushankkeisiin, yleisten alueiden siisteystalkoisiin tai vieras-

lajien hävittämistalkoisiin, linnunpönttötalkoisiin, perhospuutarhan, hyön-

teishotellin tai lahopuutarhan perustamiseen, luonto- ja ympäristökasvatuk-

seen, ilmastotekoihin tai kyläyhdistysten tempauksiin.  

 

Ympäristönsuojelun kustannuspaikasta 4810 on varattu harkinnanvaraisten 

toiminta-avustusten jakoon 5.000 euroa. Lisäksi haja-asutusalueilla tapahtu-

vaan omatoimisuuden tukemiseen tarkoitettuihin omatoimirahoihin on varattu 

maaseutuasioiden kustannuspaikasta 1030 2.000 euroa. 

 

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ovat esityslistan oheis-

materiaalina 
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Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 15.1.2019 

Yhdyskuntalautakunta päättää toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisis-

ta periaatteista seuraavasti.  

 

Yhdyskuntalautakunta kohdistaa toiminta-avustuksiaan omaehtoiseen ympä-

ristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin Pirkkalan kunnan 

alueella. 

 

Avustuksia voidaan myöntää hankkeisiin, tapahtumiin tai toimiin, jotka edis-

tävät:  

 

1) ympäristön tilaa tai siisteyttä, tai 

2) ympäristön seurantaa, tai 

3) ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista, tai  

4) luonnon tai elinympäristön monimuotoisuutta, tai 

5) omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä haja-asutusalueilla. 

 

Etusijalla ovat yleishyödylliset tai suurta joukkoa kuntalaisia hyödyntävät 

hankkeet, tapahtumat tai muu toiminta.  

  

Avustuksen saajan on raportoitava kunnan ympäristönsuojeluun toiminnan tu-

loksista ja avustuksen käytöstä avustusvuotta seuraavan vuoden toukokuun 

loppuun mennessä.  Hankkeiden ja toiminnan tuloksista tehdään kooste kun-

nan Internet-sivuille ja ne toimivat esimerkkinä myös muille kuntalaisille ja 

järjestöille. 

 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 23.1.2019 

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

 

 

Oheismateriaali  Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet 

 

Lisätietoja  Ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen, puh. 050 352 1939 

  etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 

 

Tiedoksi  Ympäristöpäällikkö 
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