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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve aiheutuu osittain palkkausten tarkistuksista. Lisäksi Valtioneuvoston kanslia
ja ympäristöministeriö ovat sopineet yhtä henkilötyövuotta vastaavan hankintajuristiresurssin varaamisesta tukemaan
ympäristöministeriötä hankinnoissa. Siirrettävä määräraha on 70 000 euroa (1 htv). Lisäksi valtioneuvoston kanslialle
siirretään ympäristöministeriön vanhojen arkistojen järjestämiseksi 40 000 euroa (1 htv).
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

78 000
26 456 000
27 472 000
28 397 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 414 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve aiheutuu osaksi palkkausten tarkistuksista. Lisäksi SYKE:n Mechelininkatu
34a:ssa sijaitsevat toiminnot siirtyvät Viikkiin Helsingin yliopiston omistamaan peruskorjattavaan rakennukseen (Latokartanonkaari 11, D-talo ja siihen yhteydessä oleva A-talon monitoimisiipi). Tilat pienenevät noin neljännekseen
nykyisistä tiloista. Nykyaikaisen työympäristön kehittämiseen ja tilankäytöltään tehokkaiden ja toimintaa tukevien tilojen suunnitteluun tarvitaan asiantuntija-apua. Lisäksi itse rakennuksen muutostyöt edellyttävät ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimista. Tilojen huomattava pieneneminen edellyttää myös esimerkiksi arkistojen (mm. hydrologinen aineisto, tietopalvelun arkistot) muuttamista digitaaliseen muotoon. Varsinainen muutto tapahtuu loppusyksyllä
2018. SYKE:n Kuninkaantammen laboratorio siirtyy Viikkiin samaan rakennukseen Eviran kanssa vuoden 2019 aikana. Muutoista aiheutuu muutto- ja hankintakustannuksia arviolta yhteensä 2 200 000 euroa vuonna 2018.
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

2 414 000
22 337 000
25 878 000
29 815 000

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Pidä Saaristo Siistinä ry tekee ympäristönhuoltotyötä saaristoalueilla. Yhdistyksen huoltoalus miehistöineen vastaa Saimaan alueella noin 70 kuntien, kaupunkien, virkistysaluesäätiön tai -yhdistyksen omistaman retkisataman huollosta. Pidä Saaristo Siistinä ry:n Saimaan-alushankintaa varten ehdotetaan 500 000 euroa valtionavus-
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tusta. Vuoksen vesistöalueen käyttötarpeeseen soveltuvan aluksen arvioitu hankintahinta on yhteensä 1 200 000 miljoonaa euroa. Investointia kokonaisuudessaan on mahdotonta irrottaa yhdistyksen perusrahoituksesta.
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

500 000
1 835 000
2 280 000
1 734 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 534 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve aiheutuu osittain palkkausten tarkistuksista. Lisäksi ehdotetaan 2 030 000 euron määrärahaa kävijämäärältään suosittujen kansallispuistojen (Nuuksio, Sipoonkorpi, Koli, Repovesi) saavutettavuuden, pysäköinnin, logistiikan järjestämiseen ja huollon parantamiseen. Nuuksiossa ja Sipoonkorvessa keskitytään
älypysäköinnin luomiseeen, julkisen liikenteen parantamiseen ja reittien infrastruktuurin kehittämiseen. Kolilla ja Repovedellä rakennetaan pysäköintipaikkoja. Urho Kekkosen kansallispuistossa pääpaino on alueen vaativissa erämaaolosuhteissa tapahtuvan huollon edellytysten systemaattisessa parantamisessa ja maastoliikenteen ohjaamisessa
niin, että vaikutukset herkälle luonnolle olisivat mahdollisimman vähäiset.
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan toiminta on kasvanut ja kehittynyt 19 toimintavuoden aikana, ja
nykyiset tilat eivät enää riitä: nykyinen käyntimäärä sekä henkilökunnan määrä ovat mitoitukseen nähden yli kaksinkertaistuneet. Tämän lisäksi Saamelaismuseon kokoelmatilat ovat täyttymässä. Luontokeskuksen rooli kansainvälisen
luontomatkailun edistäjänä kaipaa retkeilynäyttelyä ohjaamaan asiakkaita luonto- ja kulttuurikohteille. Siidan perusnäyttelyiden uudistamiseen ja uusien tilojen laitteisiin sekä kalusteisiin ehdotetaan 300 000 euroa. Metsähallituksen
luontopalvelujen vuoden 2020 tarve hankkeelle on 1 145 000 euroa, ja vuokra- ja käyttökustannukset ovat 154 000
euroa vuonna 2022.
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

2 534 000
31 806 000
29 656 000
39 616 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös

40 000
4 886 000
5 181 000
4 931 000

52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää:
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1) valtionavustuslain nojalla asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen. Sähköisen liikenteen latausinfran rakentamisella tarkoitetaan asuinkiinteistön sähköjärjestelmiin kohdistuvia
muutostöitä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sähköauton latausmahdollisuus vähintään viidellä autopaikalla.
4) latauslaitteeseen liittyviin kustannuksiin, mikäli latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa.
Avustusta myönnetään 35 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuitenkin enintään 90 000
euroa hakijaa kohti. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään sähköautojen latausinfrastruktuurin
rakentamisen edellyttämät kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja
kaapelointeihin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Tarvekartoituksen ja
suunnittelun kohtuulliset kustannukset ovat avustettavia, jos itse latausinfrastruktuurin parantamistoimenpide toteutetaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tekee avustuspäätökset suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.
S e l v i t y s o s a : Sähköautojen lataukseen asuinkiinteistöillä liittyviä teknisiä ja hallinnollisia yksityiskohtia on selvitetty helmi-maaliskuussa 2018 osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluvaa hanketta, jonka perusteella momentin käyttötarkoituksia täsmennetään.
Tuki kohdistuu asuinkiinteistön sähköverkon kapasiteettia parantaviin muutostöihin. Varsinainen latauspiste, kuten
lämmitystolppa tai Type 2 -standardin mukainen latauspiste on rajattu tuen ulkopuolelle, ellei se kuulu avustusta saavan yhteisön omistukseen. Tämä johtuu latauspisteiden omistuksen ja hallinnan erilaisista ratkaisuista. Sähköisen liikenteen latausinfran rakentamisella tarkoitetaan asuinkiinteistön sähköjärjestelmiin kohdistuvia muutostöitä, joiden
tarkoituksena on mahdollistaa sähköauton latausmahdollisuus vähintään viidellä autopaikalla. Avustuksen perusteena
oleviin kustannuksiin hyväksytään sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisen edellyttämät kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja kaapelointeihin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt.
Karkea arvio muutostöiden keskimääräisistä kustannuksista on noin 2 000 euroa autopaikkaa tai latauspistettä kohden. Tukiprosentilla 35 avustetaan sähköauton latausmahdollisuuden toteuttamista noin 2 000 autopaikalla vuosittain.
Myönnettävä tuki kohdistuu asuinkiinteistön sähköverkon kapasiteettia parantaviin muutostöihin. Varsinainen latauspiste, kuten lämmitystolppa tai Type 2 -standardin mukainen latauspiste on rajattu tuen ulkopuolelle, ellei se kuulu
avustusta saavan yhteisön omistukseen. Tämä johtuu latauspisteiden omistuksen ja hallinnan erilaisista ratkaisuista.
Tukiohjelman yksityiskohtia voidaan täsmentää saatavien kokemusten perusteella vielä vuosien 2019—2021 talousarvioissa.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio

—
1 500 000
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