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Ympäristönsuojeluyksikkö 

Kaupunkiympäristön palvelualue 

 

 

 

 

 
 

AVUSTUSHAKEMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUTYÖHÖN 2023 

Hakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon viimeistään 27.1.2023 klo 15.45. 

Tampereen kaupunki / Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere tai sähköposti kirjaamo@tampere.fi 

tai käyntiosoite Keskusvirastotalo, Aleksis Kiven katu 14 - 16 C. 

 

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Hakijan tai hakijayhteisön nimi 

 

Lähiosoite 

 

Postinumero- ja toimipaikka 

 

Hakemusasiaa hoitavan henkilön nimi 

 

Puhelin 

 

Sähköpostiosoite 

 

Mahdollinen y-tunnus tai rekisteröintinumero 

 

Pankkitilin numero (IBAN-muodossa) 

 

 

TIEDOT PROJEKTISTA 

Hankkeen, tapahtuman tai projektin suunniteltu toimenpide. Mikäli projekti koskee vieraslajien 

torjuntaa, ilmoita seuraavat tiedot: torjuttava laji, arvio alueen pinta-alasta, torjuntatapa, 

torjuntakertojen määrä, jätteenkäsittely. Ohjeistusta torjuntaan löydät esim. vieraslajit.fi sivustolta. 

(voidaan täydentää liitteellä) 
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Ympäristönsuojeluyksikkö 

Kaupunkiympäristön palvelualue 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutuspaikka / -paikat, osoite ja mieluiten karttaliite toteutusalueesta 

 

 

Toteuttamisajankohta (jos toistuva tapahtuma, montako kertaa ja milloin) 

 

Haettava avustussumma (euroa) 

 

Eritelty kustannusarvio (arvio menoista, jotka tarkoitus kattaa haettavalla avustussummalla) 

 

 

Arvio mahdollisten talkootyötuntien määrästä 

 

Mahdolliset yhteistyökumppanit 

 

 

Haetaanko tämän avustuksen lisäksi muita avustuksia? Jos, niin mistä? 
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Edellisen kolmen toimintavuoden aikana Tampereen kaupungilta saadut avustukset 

 

 

 

LISÄTIEDOT JA ALLEKIRJOITUS 

Lisätiedot 

 

 

Päiväys 

 

Allekirjoitus 

 

Nimenselvennys 

 

 

Toimita mahdolliset liitteet hakemuksen yhteydessä. Mikäli olet saanut tätä avustusta aiemmin, 

muista toimittaa erillinen selvitys viimeisimmän myönnetyn avustuksen käytöstä, ellei sitä ole 

toimitettu aiemmin. 

 

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen 

sekä vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee tukea ja täydentää ympäristönsuojeluyksikön toimintaa 

ja tavoitteita. Hankkeen toimenpiteiden tulee kohdentua Tampereen kaupungin hallinnoimille 

yleisille alueille. Avustusta ei myönnetä kaupallisten tuotteiden valmistamiseen, suoranaisiin 

kalustohankintoihin tai palkkioihin eikä toimintaan, joka kohdistuu yksityisessä omistuksessa 

oleville alueille. Hakijan tulee itse huolehtia tarvittavien lupien ja vakuutusten hankinnasta. 

Vieraslajien torjunnassa ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Myöhässä saapuneet 

hakemukset jätetään tutkimatta. 
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