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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Helsinki Biennalen myötä Helsingin kaupunki on nopeuttanut Vallisaaren vesi- ja viemäriverkos‐
ton rakentamisaikataulua, ja äskettäin tehdyn päätöksen mukaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakentaa
vesi- ja viemäriverkoston Vallisaaren rantaan saakka jo syksyllä 2019. Helsingin ja HSY:n osuus kokonaisurakasta
(vesi- ja viemäri Vallisaaren ja mantereen välillä) on n. 4,0 milj. euroa, Metsähallituksen luontopalvelujen osuus (ve‐
si- ja viemärityöt itse Vallisaaressa) on n. 1,45 milj. euroa. Luontopalvelut on koonnut eri lähteistä omaa maksuo‐
suuttaan varten n. 0,55 milj. euroa, mutta koko vesi- ja viemäriurakan itse Vallisaarta koskevan osan toteuttamiseksi
Luontopalvelujen tarvitsema akuutti rahoitustarve on 0,9 milj. euroa.
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös
2017 tilinpäätös

900 000
35 369 000
34 760 000
29 656 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60. Siirto valtion asuntorahastoon
Avustukset
Momentin perusteluja muutetaan siten, että v. 2019 saa valtion asuntorahastosta varoista valtionavustuslain nojalla
myöntää asuntojen purkuavustuksia yhteensä enintään 5 000 000 euroa siten kuin aravavuokratalojen purkamiskus‐
tannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (79/2006) on tarkemmin säädetty ja v.
2019 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun
lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 105 000 000 euroa.
Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit
Momentin perusteluja muutetaan siten, että purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä aravavuokrataloja väestöltään vä‐
henevillä alueilla tai, mikäli on välttämätöntä suurempien luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan supistuvilla
alueilla, saa v. 2019 valtion vastuulle aravarajoituslain (1190/1993) 17 a §:n ja 16 a §:n mukaisesti jättää aravalaina‐
pääomia yhteensä enintään 8 000 000 euroa, kuitenkin siten, että aravarajoituslain 16 a §:n mukaisten rajoitusakor‐
dien määrä on yhteensä enintään 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Kasvukeskusten ulkopuolella väestöä menettävillä alueilla valtion tukemien vuokra-asuntojen va‐
jaakäyttö on lisääntynyt. Purkuavustusten tarve on kasvanut eikä 3 000 000 euron valtuus ole enää riittävä. Purkua‐
vustukset parantavat osaltaan väestötappioalueilla sijaitsevien vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia kehittää kiinteis‐
tökantaansa ja jatkaa toimintaansa. Purkuakordeja ja rajoitusakordeja koskevien hakemusten määrä on ollut v. 2019
erittäin suuri, eikä akordeihin määrätty 5 000 000 euron valtuus riitä tarvittavien akordien toteuttamiseen. Akordit
ehkäisevät etenkin väestöltään vähenevillä alueilla valtion tukemien vuokra-taloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia ja
mahdollistavat kiinteistökannan kehittämisen kysyntää vastaavaksi.
Erityisryhmien investointiavustuksista voidaan vähentää 5 000 000 euroa.
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio
2018 tilinpäätös
2017 tilinpäätös

—
—
—
—
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