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Yleistä ympäristötilinpäätöksestä
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta (KILA) on antanut
yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä kunnan tilinpäätöksessä
vuonna 2009. Tässä ympäristötilinpäätöksessä on sovellettu kyseistä ohjetta.
Ympäristömenojen ja –tulojen seurannan ja esittämisen lähtökohtana on vertailukelpoisen tiedon
tarve. Tietoja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä ympäristömenoista ja – tuloista tarvitaan
sekä oman toiminnan että viranomaistehtävien osalta mm.






toiminnan johtamisessa, ohjaamisessa ja päätöksenteossa
talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa
ympäristöasioiden taloudellisten vaikutusten selvittämisessä
ympäristöriskien hallinnassa
tiedottamisessa asukkaille ja muille sidosryhmille.

Tiedon käyttö on luonteeltaan sellaista, että euromäärien ei tarvitse olla aivan tarkkoja
– menojen ja tulojen suuruusluokka on oleellisinta. Hyvin monet toiminnot pitävät sisällään
ympäristömenoja, tähän on pyritty kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden
taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt
ympäristömenot osoittavat. Tietojen keruun luokittelu perustuu pitkälti yleiseurooppalaiseen
ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokitukseen.
Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai
ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun
tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Menojen keräämisessä on noudatettu
ensisijaisuuden periaatetta siten, että tähän mukaan otettujen menojen ensisijainen tarkoitus on
ympäristönsuojelu. Ympäristömenoihin eivät sisälly ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat
sakot ja maksut. Ympäristömenot voidaan myös arvioida, mikäli ei ole mahdollista erottaa niitä
kirjanpitovelvollisen menoista.
Ympäristönsuojelun investointimenoiksi lasketaan menot, jotka syntyvät ympäristöhyötyjen
tuottamiseksi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai korjaamiseksi, tulevan
ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävä käytön edistämiseksi
hankitusta hyödykkeestä. Investoinneissa huomioidaan varsinaisten ympäristönsuojeluinvestointien
lisäksi ympäristönsuojelun tasoa parantavista osa-investoinneista johtuva lisämeno.
Ympäristömenojen vastineeksi kunta voi saada ympäristötuloja. Niitä ovat esimerkiksi jätehuoltoja jätevesimaksut.
Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Asikkalan kuntaorganisaation toimintayksiköitä koskevat
ympäristötuotot ja – kulut. Ympäristöntilinpäätös rajaa mukaan kunnan omaan toimintaan kuuluvat
kustannukset. Mikäli toiminta kuuluu kunnan organisaation ulkopuolelle, esim. yhtiölle, sitä ei
lasketa mukaan kunnan ympäristötilinpäätökseen.
Yhtiöitetty jätehuolto ei ole tässä ympäristötilinpäätöksessä mukana. Asikkalan vesi ja satama Oy
aloitti toimintansa 1.12.2014, josta eteenpäin mm. vesi- ja jätevesimaksuja ei enää huomioida
kunnan ympäristötuloina.

Ympäristötulot ja ympäristömenot
Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kunnan taloudellista panostusta ekologiseen
kestävyyteen. Asukasta kohden esitetyt menot- ja tulot perustuvat kunnan väkilukuun 2014 vuoden
lopussa (8368 asukasta).
Kunnan yhteenlasketut ympäristötulot vuonna 2014 olivat 1 069637 euroa. Asukasta kohden
ympäristötuottoja kertyi 128 euroa. Eroa edelliseen vuoteen kertyi – 14 723€. Lähes kaikki tuotot
tulivat vesi- ja jätevesimaksuista. Muita tuloja tuli viranomaistehtävien hoitamiseen liittyvistä lupaja valvontamaksuista.
Ympäristömenot olivat 932 353 euroa. Asukasta kohden ympäristömenoja kertyi 111 euroa.
Suurimmat menoerät tulivat jäteveden puhdistuksesta. Muita menoja olivat mm.
ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitoon liittyvät menot, kunnan toiminnoista syntyvien
jätteiden käsittelyyn ja liikenne- ym. alueiden puhtaanapitoon liittyvät menot. Lisämenoa aiheutui
vuonna 2014 metsään hylättyjen öljytynnyreiden poisviennistä ja öljyyntyneen maan
puhdistuksesta.
Ympäristöinvestoinnit
Myös ympäristöinvestoinneilla voidaan seurata kunnan kehittymistä ympäristöasioissa.
Kuluneen vuoden merkittävimmät ympäristöinvestoinnit olivat kunnan kiinteistöihin tehdyt 2.
vaiheen energiansäästö- ja energiatehokkuusinvestoinnit 378 454 € sekä vesihuoltolaitoksen
investoinneista Pasolanharju 195 007 €, Urajärven kylän vesihuolto 1. vaihe (71 719 €) sekä
Vesivehmaan vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen 4. vaihe (113 685 euroa).
Kunnan vuoden 2014 ympäristöinvestoinnit olivat 875 296 euroa. Asukasta kohti
ympäristöinvestointeja kertyi 105 euroa.
Ympäristönsuojelun edistäminen
Ympäristönsuojelua edistetään monella tavalla myös niin, että niistä ei näy erillisiä kuluja. Näillä
toimilla on kuitenkin merkitystä ympäristönsuojelun kannalta. Kunta osallistuu mm.
Vesijärvisäätiön tukemiseen vuosittain, jonka kulut sisältyvät viranomaistehtävien hoitoon
varattuihin määrärahoihin. Lisäksi Asikkala on Hinku kunta, joka on osaltaan vaikuttanut
ympäristönsuojelun edistämiseen monin tavoin. Kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 2007 on saatu
vähennettyä jo ̴ 16 % (viimeisin laskenta tehty vuoteen 2012). Samoin Asikkala oli mukana vuonna
2014 öljysäiliöiden riskejä vähentävässä Tankki-hankkeessa sekä kuluttajien
energianeuvontahankkeessa, joiden kulut sisältyvät viranomaistehtävien hoitoon varattuihin
määrärahoihin. Viranomaistehtävien hoitoon varatuista määrärahoista on kustannettu myös vieraslajien
torjuntaa, joka vuonna 2014 kohdistui jättiputken myrkytykseen kuntalaisten kiinteistöillä. Kunnan
omistamilla kiinteistöillä vieraslajien torjuntaa on tehnyt Asikkalassa lisäksi Lahden seudun
kuntatekniikka.
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liittyvät
viranomaistehtävät
8. Ympäristönsuojelun
edistäminen
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