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Toimialan ajankohtaisasioita
▪ Verkkoinfrastruktuurin sijaintitietopalvelu

▪ Telepakettidirektiivin kansallinen implementointi
▪ Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi (CVD)
▪ Sähköautojen latauspisteinfran rakentamisvelvoite (EPBD)

▪ Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
▪ Kotihoidon pysäköintisäännöt
▪ Keskustelua kunnossapitolain tarkistustarpeista

▪ Louhintatöiden luvanvaraisuus kuntien kaava-alueiden toteuttamisessa
▪ Jätesäädösten tilannekatsaus
▪ Kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelu

▪ Katsaus KEHTO-hankkeisiin
▪ Tulevia tapahtumia ja tuoreita julkaisuja
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Sijaintitietopalvelu
ja
telepakettidirektiivin
kansallinen
implementointi
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Verkkoinfrastruktuurin sijaintitietoja koskevan
Traficomin määräyksen M71 viimeistely ja
toimeenpano
▪ Valmistelu vauhdittui keväällä 2019 Traficomin julkistettua tiedon Suomen Infratieto
Oy:n perustamisesta hoitamaan yhteisrakentamislain tarkoittaman
verkkoinfrastruktuurin yhteisen sijaintitietopisteen tehtävää
▪ Verkonhaltijoiden edustajat (ml. useiden kaupunkien paikkatietovastaavat)
suhtautuivat kriittisesti yhtiölle suunniteltujen tehtävien hoitoon ehdotetulla tavalla,
koska alalla on yksityistä palvelutarjontaa sekä kuntien omia palveluja
▪ Lausuntokierros määräyksestä päättyi elokuussa. Monet lausujat kritisoivat valittua
toimintatapaa
▪ Traficom pitäytynee valitsemassaan mallissa
▪ Traficom kokosi sijaintitietopalvelun toteuttamista ja käyttöönottoa tukevan
asiantuntijatyöryhmän (yli 20 jäsentä)
1.11.2019
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Verkkoinfrastruktuurin sijaintitietoja koskevan
Traficomin määräyksen M71 viimeistely ja
toimeenpano
▪ Työryhmä kokoontunut kahdesti, kokouksia vielä kaksi tänä vuonna
▪ Traficomin tavoite oli saada M71 ulos tänä vuonna ja käynnistää sijaintitietopalvelun
rakentaminen (koodaus ym.) 2020 alussa, tuotantoon 2021
▪ Käyttöönotto viivästyy, suuri määrä toiminnallisia kysymyksiä ratkaisematta, Traficomin
kokonaiskäsitys tilanteesta puutteellinen

▪ Kipukohtia mm. kuntien kartta-aineiston käyttöoikeus, kuntien omien palvelujen suhde
sijaintitietopalveluun, päätösvalta kaapelinäyttötarpeesta, z-koordinaatin ilmoittaminen
▪ Työryhmässä edustus Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta ja
Kuntaliitosta
▪ Kuntaverkoston verkkokokoontumiset ennen työryhmäkokouksia, mukaan voi ilmoittautua
myös muista kunnista, seuraavat verkkotapaamiset 12.11. klo 15-16 ja 2.12. klo 9-10
1.11.2019
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Telepakettidirektiivin kansallinen implementointi
▪ Kyse on 5G:n piensoluasemien käyttöönottamisesta ja sijoittamisesta.
▪ Direktiivi edellyttää
▪ Kansalliset viranomaiset eivät saa aiheettomasti rajoittaa langattomien liityntäpisteiden
käyttöönottoa
▪ Etenkään ei saa edellyttää erillistä kaavoituslupaa eikä muuta erillistä ennakkolupaa
– poikkeuksena arkkitehtuuriltaan, historialtaan tai luonnoltaan arvokkaat rakennukset tai paikat, jotka ovat
kansallisen lainsäädännön mukaisesti suojeltuja, tai tarvittaessa yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

▪ Komissio määrittää liityntäpisteiden fyysiset ja tekniset ominaisuudet, kuten suurimman sallitun
koon ja painon
– ensimmäinen säädös viimeistään 30.6.2020.

▪ Jäsenvaltioiden varmistettava, että operaattoreilla on oikeus käyttää mitä tahansa kansallisten,
alueellisten tai paikallisten julkisten viranomaisten hallinnassa olevaa fyysistä infrastruktuuria, joka
teknisesti soveltuu pienalueen langattomien liityntäpisteiden sijoittamiseen tai jota tarvitaan
tällaisten liityntäpisteiden yhdistämiseen runkoverkkoon, mukaan lukien katukalusteet, kuten
valaisinpylväät, katukilvet, liikennevalot, mainostaulut, linja-auto- ja raitiovaunupysäkit ja
metroasemat. Kaikki kohtuulliset pyynnöt on hyväksyttävä kohtuullisin ehdoin.
1.11.2019
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Puhtaiden
ajoneuvojen
direktiivin (CVD)
implementointi
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Puhtaiden ajoneuvojen (Clean Vehicles)
direktiivi
▪ EU edistää puhtaiden ajoneuvojen markkinoita julkisten hankintojen kautta.

▪ Direktiivi on jäsenmaata velvoittava. Kattaa sekä autojen että henkilö- ja
tavarankuljetuspalvelujen hankinnan (osto, leasing, vuokraus).
▪ Nykyinen direktiivi vuodelta 2009.

▪ Kuntaliiton viesti valmistelun aikana direktiiviesityksen ongelmista:
▪ Puhtaan ajoneuvon määritelmä liian kapea.
▪ CV-autojen tavoiteosuudet 2021-2025-2030 liian korkeat esim. lakisääteisten
henkilökuljetusten kannalta.

▪ Kansallinen lainsäädäntö saatettava voimaan viimeistään 1.8.2021
▪ Koskee uusia sopimuksia.

1.11.2019
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CVD:n minimivaatimukset julkisille auto- ja
kuljetuspalveluhankinnoille
Minimiosuus julkisille hankinnoille
Ajoneuvoluokka

8/2021 –
12/2025

1/2026-

Merkitys kuntasektorille

Henkilöautot (M1)

Max. 8 matkustajaa

38,5 %

38,5 %

Käytännössä täyssähköauto

Pienoisbussit (M2)

Yli 8 matkustajaa, kok. massa max. 5 t

38,5 %

38,5 %

Käytännössä täyssähköauto

Bussit (M3)

Pakettiautot (N1)

Kaupunkibussit (bus)
- Alaluokat I ja A

41 %

59 %

Vähintään 50 % sähköbusseja.
Loppuihin käy vaihtoehtoiset
käyttövoimat (esim. liikennebiokaasu,
uusiutuva diesel)

Muut bussit (coach)
- Alaluokat B, II ja III

0%

0%

Direktiivi ei koske (seutuliikenteen
bussit, kaukoliikenteen bussit)

38,5 %

38,5 %

Kok. massa max. 12 t (N2)

9%

15 %

Kok. massa yli 12 t (N3)

9%

15 %

Kok. massa max. 3,5 t

Kuorma-autot

1.11.2019

Käytännössä täyssähköauto
Ei sähköautovaatimuksia; vaihtoehtoiset
käyttövoimat hyväksytään (ei seoksia)
Kunnissa lähinnä jätekuljetukset
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Kuntaliitto: Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin
toimeenpano
▪ Tavoite hyvä, mutta toteutus haasteellista vielä monta vuotta.
▪ Vaatimukset täyttävien ja käyttötarkoituksiin soveltuvien
ajoneuvojen saatavuus ja hinta Suomen markkinoilla??

▪ Ongelmallisinta koululais- ja sote-kuljetukset.
Kaupunkibussiliikenteessä puhdas kalusto yleistymässä.

▪ Eteneminen painopisteittäin: ensivaiheessa niissä
ajoneuvoryhmissä, joille on markkinaa.

Toimeenpano ei saa
johtaa siihen, että
kunnan tai
kuntaryhmän on
toteutettava
vaatimuksia hinnalla
millä hyvänsä

▪ Pyrittävä estämään kilpailun ja hankintojen vääristymistä.

▪ Tarvitaan innovatiivisten hankintamallien yhteiskehittämistä.
▪ Valtion vauhditettava ajoneuvokannan uusiutumista.

1.11.2019
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Sähköautojen
latauspisteinfran
rakentamisvelvoite
(EPBD)
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
muutos (2018/844)
• Direktiivin muutos osa komission puhtaan energian pakettia 30.11.2016
• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin 19.6.2018
• Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset on saatettava voimaan viimeistään 10.3.2020.

• Direktiivimuutoksella pyritään
•
•

nopeuttamaan olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia
lisäämään älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa

• Energiatehokkuus, uusiutuva energia, energiankäytöltään vähähiilinen
rakennuskanta, ilmastonmuutoksen torjunta
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EPBD-muutos – latauspisteitä koskeva osuus
- käsitteitä
▪ Latausvalmius = putkitus, johon voidaan myöhemmin asentaa tarvittava
kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten tai kaapelointi
sähköajoneuvojen latauspisteitä varten
▪ Latauspiste = jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) liitteen 2 mukainen
normaalitehoinen (Type 2 –standardi) tai suuritehoinen (CCS/Combo)
latauspiste
▪ Lämpötolppa tai muu kotitalouspistorasia ei kelpaa

▪ Laajamittainen korjaus = rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin
kohdistuva korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat
kokonaiskustannukset ovat yli 25 % rakennuksen arvosta (pois lukien
rakennusmaan arvo)
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EPBD-muutos
- asuinrakennusten latauspistevaatimukset
Rakennus

Lakiesitysluonnos 3.10.2019

Kuntaliiton esitys **

Kustannusero

Uudet ja laajasti korjattavat
asuin-rakennukset *
• Vain ne pysäköintialueet,
jotka ovat rakennuksessa
tai fyysisesti sen
yhteydessä

Max. 4 autopaikkaa: ei
velvoitteita

Max. 10 autopaikkaa:
- Ei velvoitteita

Kohtalaisen suuri

Yli 4 autopaikkaa: latausvalmius jokaiseen

Yli 10 autopaikkaa: latausvalmius jokaiseen

Kohtalaisen suuri

Jos latausvalmius on tehty,
sähköautoilijalle on mahdollistettava latauspiste il-man
tarpeetonta viivytystä

Tarkentuu lausunnossa
• Uusi vaatimus (ei ole
peräisin direktiivistä)
• Ei ehkä tarpeen

Suurehko(?)
• voi myös poikia
erimielisyyksiä
taloyhtiöissä

Muut asuinrakennukset

Ei velvoitteita

Ei velvoitteita

Ei eroa

Uudet ja laajasti korjattavat
pysäköintitalot
• Vain asuinrakennuksia
varten olevat P-talot

Latausvalmius jokaiseen
autopaikkaan

Tarkentuu lausunnossa
• Uusi vaatimus (ei ole
peräisin direktiivistä)
• Ehkä tarpeen

Ei liene
kokonaisuutena
kovin suuri(?)
• Määrä pieni(?)

* Vain jos korjaus kattaa pysäköintialueen
tai rakennuksen sähköjärjestelmän

** Vastaa direktiivin perustasoa
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EPBD-muutos
- ei-asuinrakennusten latauspistevaatimukset
Ei-asuinrakennukset

Lakiesitysluonnos 3.10.2019

Kuntaliiton esitys **

Kustannusero

Uudet ja laajasti korjattavat
*
• Vain ne pysäköinti-alueet,
jotka ovat rakennuksessa
tai fyysisesti sen
yhteydessä

Max. 10 autopaikkaa: ei
velvoitteita

Max. 10 autopaikkaa: ei
velvoitteita

Ei eroa

Latauspisteet:
• 11-20 autop: 1 latauspiste
• Yli 20 autop: latauspiste
10 % autopaikoista

Latauspisteet:
• 10 autop: 1 latauspiste

JA:

JA:

Latausvalmius: 50 %
autopaikoista

Latausvalmius: 20 %
autopaikoista

Suuri

Max. 20 autopaikkaa: ei
velvoitteita

Max. 20 autopaikkaa: ei
velvoitteita

Ei eroa

Yli 20 autopaikkaa: latauspiste
10 % autopaikoista

Yli 20 autopaikkaa:
yksi latauspiste

Erittäin suuri

Muut ei-asuinrakennukset
• Vain käytössä olevat
rakennukset (sairaalat,
koulut, päiväkodit,
nuorisoseurantalot jne.)

* Vain jos korjaukset kattavat pysäköintialueen
tai rakennuksen sähköjärjestelmän

Suuri

** Vastaa direktiivin perustasoa
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Vaarana ylisääntely ja hukkainvestoinnit
▪ Ns. jakeluinfradirektiivin mukaisten julkisten latausasemien määrä on kasvanut
markkinaehtoisesti tavoitteen mukaan → hyvä malli olemassa!
▪ Ei-asuinrakennusten pysäköintialueille latauspisteiden rakentaminen
10 % autopaikoista on ylimitoitettua ja hyvin kallista
▪ Lyhyt asiointilataus ei juuri lisää toimintamatkaa, joten käyttö olisi vähäistä
▪ Latauspisteitä olisi pakko rakentaa myös sellaisille pysäköintialueille, joissa niille ei ole
juuri käyttöä tai se on kausiluontoista (tanssilavat, huvipuistot ym.)
▪ Raha on poissa vaikuttavammista kiinteistön energiainvestoinneista
▪ Yleensä olemassa olevaan rakennukseen ei ole tarvinnut tehdä lainmuutosten takia
korjauksia ennen kuin vasta seuraavan laajan korjauksen yhteydessä

▪ Minimitaso (1 kpl/P-alue) mahdollistaisi latauspisteiden kohdentamisen sinne, missä
niitä tarvitaan
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Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma

1.11.2019
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Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnittelu

▪ LVM valmistelee, VN hyväksyy
▪ Tarkistetaan kunkin hallituskauden alussa – sovitetaan
yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa
▪ LVM:n varmistettava suunnitelman yhteensovittaminen
muihin valtakunnallisiin suunnitelmiin

1.11.2019
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Liikennejärjestelmäsuunnittelun
kokonaisuus
”Liikennejärjestelmäsuunnittelu on
jatkuva ja yhteistyöhön perustuva
prosessi, jossa tarkastellaan
liikennejärjestelmän tilaa ja
kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti
kaikkien liikennemuotojen osalta.”
”Liikennejärjestelmäsuunnittelua ei
kuitenkaan tehtäisi hierarkkisesti eri
suunnittelutasoilla, kuten maankäytön
suunnittelua, vaan suunnittelu perustuisi
enemmänkin eri tasojen väliseen
vuorovaikutukseen ja toimijoiden
väliseen jatkuvaan yhteistyöhön.”

1.11.2019

Valtakunnallinen LJS

Kuntien ja
kaupunkiseutujen LJSt

Maakunnalliset LJSt
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Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma

▪ Sisältö
▪ Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön
muutokset
▪ Liikennejärjestelmän kehittämisen yhteiskunnalliset
päämäärät ja suunnitelman tavoitteet
▪ Toimenpideohjelma (valtio ja kunnat)
▪ Valtion rahoitusohjelma

▪ Yhteenveto vaikutusten arvioinnista
▪ Suunnitelman seuranta ja jatkuvan valtakunnallisen
liikennejärjestelmätyön organisointi
▪ Evästyksiä seuraavalle suunnittelukierrokselle

1.11.2019
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Vk liikennejärjestelmäsuunnitelman
aikataulusta (LVM:n hankepäätöksen mukaan)
▪ Vaikutusten arviointiohjelmaa koskeva lausuntokierros, syys-lokakuu 2019

▪ Marraskuu 2019 – syyskuu 2020
▪ Teemakohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia sekä keskustelut kuntien ja
kaupunkiseutujen kanssa sekä olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen.

▪ Muu vuorovaikutus
▪ Kuulemistilaisuudet ja muu sidosryhmäyhteistyö

▪ Suunnitelmaluonnosta ja arviointiselostusluonnosta koskeva lausuntokierros,
marraskuu – joulukuu 2020
▪ Selonteko eduskunnalle, helmikuu 2021
▪ Valtioneuvoston päätös, huhtikuu 2021

1.11.2019
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Yhteistyöryhmä
▪ Tehtävät:
▪ Varmistaa vuorovaikutus ja yhteistyö
sidosryhmien kanssa.
▪ Varmistaa valtakunnallisen ja alueellisen
liikennejärjestelmäsuunnittelun vuorovaikutus
erityisesti tuomalla alueellista tietoa
asiakastarpeista valtakunnalliseen
suunnitteluun.
▪ Osallistua suunnitelman sisällön
suunnitteluun.

▪ Puheenjohtaja ylijohtaja Sabina Lindström

▪ Jäsenet ministeriöistä (VM, YM, TEM, MMM,
PLM), virastoista (Liikenne- ja
viestintävirasto, Väylävirasto), maakuntien
liitoista (4), suuret kaupunkiseudut, muut
kunnat, Kuntaliitto (yhteensä 4)
▪ Pysyvät asiantuntijat (vaikutusten arviointi)
▪ Sihteeristö

▪ Koordinoida suunnitelman valmistelua
muiden valtakunnallisten suunnitelmien
kanssa

1.11.2019
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Mitä Kuntaliitto pitää tärkeänä

Prosessi

Sisältö

Jatkuvuus

• Avoin ja reilu prosessi.
• Virallisen työryhmän lisäksi
suoraa vuorovaikutusta
kuntien ja alueiden kanssa.
• Yhteiseksi koetut tilanne- ja
kehityskuvat ja tavoitteet.
• Laaja-alainen vaikutusten
arviointi tukee valmistelua ja
päätöksentekoa.
• Riittävät kuulemisajat.

• Toimenpiteet tavoitteisiin ja
vaikutusarviointeihin
perustuvia.
• ”Kuntien toimet” = valtion ja
kuntien yhteistyöhankkeita.
• Uudet avaukset
yhteistyössä.
• MAL-sopimusten ja muiden
sopimusten kytkentä.
• Selkeät rahoitusvastuut,
vapaaehtoinen sopiminen.

• Varmistetaan oikea-aikainen
suunnitteluvalmius.
• Turvataan ennakoitavuus ja
pitkäjänteisyys.
• Kehitetään myös kevyempiä
mutta tehokkaita
sopimuksellisuuden malleja.
• Yksiääninen valtioneuvosto
ja koko liikennehallinto
toiminnallisesti samassa
linjassa.

1.11.2019
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Kotihoidon
pysäköintisäännöt

1.11.2019
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Kotihoidon uudet pysäköintisäännöt
lausunnoille
▪ Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta
uuden tieliikennelain muuttamisesta.
▪ Lausuntoaika on 3.12. asti.

▪ Lakiluonnos painottaa yhtenäistä valtakunnallista lupakäytäntöä kaikille
Manner-Suomen kunnille.
▪ Pysäköintimahdollisuuksia parannettaisiin samalla tavalla kuin
vammaispysäköinnistä on tällä hetkellä säädetty.
▪ Kotihoidon työntekijä saisi kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä
liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle
maksua suorittamatta ja alueelle, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä.
Tunnuksella olisi mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa
pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaisi myös
pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Huoltoajo
sallittu -lisäkilven vaikutusalueella olisi mahdollista ajaa ja pysäköidä ajoneuvoa.
1.11.2019
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Mitä Kuntaliitto pitää tärkeänä
kotihoidonpysäköinnin uudessa lupajärjestelmässä
▪ Keskeistä on, että kunnalla on päätösvalta siitä, ottaako se lupajärjestelmää
käyttöön. Lakiin kirjaus: Kotipalvelun pysäköintiluvan voi myöntää kunta.
▪ Tilannetta ei tule sekoittaa niissä kaupungeissa, joissa luvalle ei tarvetta tai kunta on itse
löytänyt toimivia ratkaisuja.

▪ Kuntien olosuhteet, maankäyttö ja pysäköintipolitiikka vaihtelevat. Parhaat ratkaisut eivät
ole kaikissa kunnissa samanlaisia.
▪ Manner-Suomen kunnista ylipäätään noin 40 hoitaa kunnallista pysäköinninvalvontaa.

▪ Edunsaajien rajaus ja perustelu lainsäädännössä yksiselitteisesti. Riskinä
edunsaajien joukon laajentaminen ajan mittaan lakiteitse muihin palveluntarjoajiin.
▪ Harkintavalta pysäköintikieltoalueiden soveltuvuudesta luvanhaltijoiden
käyttöön tulee osoittaa kunnalle tienpitäjänä.

▪ Lupajärjestelmän istuttava kuntien nykyisiin ja kehittyviin lupa- ja
valvontajärjestelmiin.
1.11.2019
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Maa-ainesten oton
luvanvaraisuus
kuntien kaavaalueiden
toteuttamisessa

1.11.2019
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Maa-ainesluvan tarve kaava-alueilla (ennen
rakennuslupaa)

▪ Maa-ainesten ottamisen lupaharkinta perustuu myös kaava-alueilla ja kaavoitettavilla alueilla maaaineslain 3 §:n ottamisen rajoituksiin.
▪ Maa-ainesten ottamislupaa ei nykyohjeistuksen mukaan tarvita, jos rakentamiseen oikeuttavan
kaavan (yl. asemakaavan) mukaiselta yksittäiseltä rakentamispaikalta on tarpeen poistaa maaaineksia rakennuslupaa edellyttävää rakentamishanketta valmistelevana toimenpiteenä
▪ Käytäntö perustuu aikaisempaan sopimukseen maa-ainesluvan soveltamisohjeistuksesta
– MAL 2 §:n 2 kohtaa ei voi käyttää tulkinnan apuna, koska kohta edellyttää esim. rakennusluvan olemassaoloa. Kohdan
suunnitelmilla tarkoitetaan tie- tai katusuunnitelmia.

▪ Rakentamisalueita koskevissa kaavoissa on voitu määritellä rakentamistasot ja tonttikorkeudet
yksityiskohtaisesti, joten ohjeistuksen mukaan maa-ainesten ottamislupa (MAL 4 §) tarvitaan vain, jos
kaavan mukaista rakentamista varten kaavassa on osoitettu laajempi, jopa useiden korttelien
laajuinen alue ja se halutaan tasata esimerkiksi louhimalla ennalta valmiiksi varsinaista rakentamista
varten.
▪ Yleensä tällöin kaavan laatimisen yhteydessä on jo ratkaistu suojelu- ja maisemakysymykset, joten maaaineslain mukaisessa lupamenettelyssä tulee selvittää lähinnä kyseisten seikkojen ajantasaisuus ja
varmistaa, ettei maa-ainesten ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.
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Kunnossapitolain
tarkistamistarve?

1.11.2019
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Keskustelua kunnossapitolain (1978/669)
tarkistamisesta
▪ Keskusteltu asiasta 28.10. Helsingin kaupungin edustajien kanssa
▪ Noussut Helsingissä esille osana pormestarin käynnistämää katutöiden
sujuvoittamishanketta

▪ Näkökohtia/tavoitteita:
▪ Katutöitä koskevien kunnallisten määräysten antamismahdollisuus lakiin (vrt.
ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset ym.)

▪ Katutöitä suorittavien pätevyysvaatimukset ja pätevyyden osoittaminen
▪ Oikeus ajoittaa ja tarvittaessa kieltää kadulla tehtävät työt jollakin alueella
▪ Kunnossapitolain kokonaisuudistus?

▪ Aiemmin tarpeita tarkasteltu mm. KEHTO-projektissa 2017 (Kaivutyöprosessin
sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen)
▪ Mitä lain avaaminen tarkoittaisi ottaen huomioon kuntien lisäksi muiden
toimijoiden odotukset?
1.11.2019
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Jätesäädösten
tilannekatsaus
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EU-jätedirektiivien toimeenpano 5.7.2020
mennessä
▪ YM:n perustama Jätelakityöryhmä linjasi 15.2.-15.9.2019
▪ Kuntapuolta edusti Kuntaliitto ja Suomen Kiertovoima KIVO ry
▪ Yhdyskuntajätteen kierrätyksen oltava (EU:n tavoitteet)
▪ Vuonna 2020: 50 %
▪ Vuonna 2025: 55 %
▪ Vuonna 2030: 60 %

▪ Vuonna 2035: 65 %

▪ Edellyttää rajua erilliskeräyksen lisäämistä.

▪ Tavoitteena, että HE-luonnos lausunnoille 12/2019
1.11.2019
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Ratkaisuja kiertotalouden tukemiseen ja
kierrätyksen lisäämiseen kuntavastuun osalta
▪ Erilliskeräyksen tehostaminen ja laajentaminen
▪ Velvoitteita jäteasetukseen; lajittelutehokkuuden kasvattaminen
▪ Velvoitteita myös julkisille ja liikekiinteistöille

▪ Kunta huolehtii asuinkiinteistöjen kaikkien jätteiden erilliskeräyksestä -->
kuntalaisen yhden luukun periaate; asiointi kunnan jätelaitoksen kanssa
▪ Kuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen: kunnan jätelaitos kilpailuttaa

▪ Pakkaustuottajan ja kunnan lakiin kirjattava yhteistoiminnasta sopimisen velvoite:
▪ Kunta kerää asuinkiinteistöiltä, tuottajat järjestävät aluekeräyksen ja kaiken käsittelyn
▪ Tuottaja korvaa kunnille niiden keräystyön kustannuksia tiettyyn rajaan saakka
– Hyöty valutettava kuntalaisen hyväksi
– Onnistuu helposti vain kunnan hallinnoimassa keräyksessä ja kuljetuksessa

1.11.2019
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Kertakäyttömuovituotteiden sääntely
(SUP-direktiivin toimeenpano)
▪ Täytäntöön kesällä 2021
▪ Mm. kulutusta vähennettävä, kiellettävä markkinoille saattaminen,
tuotevaatimuksia (korkki kiinni tai kierrätysmuovia tietty osuus),
roskaantumista ehkäiseviä merkintöjä, valistustoimenpiteitä, tiettyjen
tuotteiden erilliskeräyksen lisääminen (%-tavoitteet),

▪ Laajennettu tuottajavastuu, mukaan lukien tietty kustannusvastuu
siivouksesta
▪ Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet.
▪ Syömävalmiin ruuan pakkaukset, max. 3 litran juomapakkaukset, mukit,
kevyet kantokassit.
▪ Kosteuspyyhkeet ja ilmapallot.
▪ Muovia sisältävillä kalastustuotteilla vain erilliskeräys satamista ja valistus.
1.11.2019
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Kansallisen
vesihuoltouudistuks
en valmistelu
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Kansallisella vesihuoltouudistuksella
etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon
uudistamiseen ja toteutetaan tarpeelliset
toimenpiteet sidosryhmäyhteistyötä
hyödyntäen.
1.11.2019
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Hiilineutraali ja kiertotaloutta hyödyntävä
vesihuolto, joka turvaa laadukkaat
vesihuoltopalvelut 2025
▪ MMM käynnistää syksyn 2019 aikana kansallisen vesihuoltouudistuksen
▪ Jatkoa Tulevaisuuden kestävä vesihuolto -selvityshankkeelle

▪ Johtoryhmä tarkoitus nimittää 31.12.2022 saakka
▪ Yhteistyössä sidosryhmien kanssa (ainakin YM, STM, Kuntaliitto, VVY,
SVOSK, vesihuoltolaitokset, kunnat, SYKE, ELY)

▪ Budjetti 2,5 milj. € 2020-2023, josta kokeilu- ja pilottihankkeet 2 milj. €
▪ Tähän liittyen, mutta erikseen VVY käynnistää kehittämishankkeen:
Kestävän vesihuollon kriteerit (11/2019-6/2020)
▪ Toimialan tavoitteiden ja mittareiden määrittely sillä tavoin, että ne ohjaavat ja
kannustavat vesihuollon toimijoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan
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Uudistusohjelman osahankkeet
▪ Osahankkeet A – C luonnostelua
▪ Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma
– Ohjelman laatiminen s 2020 mennessä

▪ Vesihuollon innovatiiviset hankinnat ja kokeilut
– Vientireferenssit ja kansainvälistyminen
– Omaisuuden hallinta ja digitalisaatio
– Kiertotalous ja hiilineutraalius

▪ Vesihuoltolain toimivuuden arviointi
– 1. vaiheen määräaika 31.3.2020
– Valvonnan kehittäminen MMM:n virkatyönä

1.11.2019
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Tulevia tapahtumia

▪ Kuntien paikkatietoseminaari Helsingissä 11.12.2.2020, ilmoittautuminen ja ohjelmalinkki
▪ https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10756

▪ Kuntien ilmastokonferenssi Turussa 11.-12.11.2020

1.11.2019

41

Uusia julkaisuja

▪ Maaseudun infraisännöinti – kehittämistarpeet,
edellytykset ja toimenpide-ehdotukset
▪ http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3614

▪ Kuntainfran palveluiden tuotantotavat –
kysely-yhteenveto suurempien kaupunkien
kuntainfran tuotantotavoista (HARKOinfra)
▪ http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3616

▪ Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle –
selvitys
▪ https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1777/suome
n_yksityistieverkko_matalaresoluutio.pdf

1.11.2019
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KEHTO-foorumin hankkeita
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Käynnissä olevat hankkeet 1/2
▪ HARKO infran (Harkittua omistajuutta) päivitys
▪ Raportti on valmis ja julkaistu Kuntaliiton verkkosivuilla. Kootaan vielä lyhyt, kuvitettu vihkonen
myös painettuna (esim. luottamushenkilöjakeluun)

LIKE – liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (www.infraosaaja.fi)

▪
▪

LIKE-foorumin jatkosta pidettiin periaatteellinen keskustelukokous 19.8.2019

▪

Toimintaa päätettiin jatkaa

▪

PETOKE (Perinteisten toteutusmuotojen kehittäminen)
▪

PETOKE-projektissa tehtiin urakoitsijahaastattelut Väyläviraston maanteiden hoitourakan
toimintamallia koskien

1.11.2019
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Käynnissä olevat hankkeet 2/2
▪ Infra-O
▪ Keväällä 2018 valmistuneen tietomallimäärittelyn käyttöönotto kunnissa ei liene juuri edistynyt.
▪ Urban Assets Oy / Jyrki Paavilainen teki erillistoimeksiannolla kesällä 2019 täydentävää selvitystyötä
nimikkeistölogiikan selkeyttämiseksi, työpajoja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa

▪ Turvallinen liikenne 2025
▪ Tänä vuonna on käynnissä kolme kuntalähtöistä tutkimushanketta. Vuoden 2019 hankkeista löytyy tietoa
https://www.vtt.fi/sites/tl2025/tutkimus
▪ Jäsenten tuli ilmoittaa VTT:lle jatkohankkeeseen osallistumisesta 6.9.2019 mennessä, johtoryhmän
kokous 30.10.2019

▪ Kaupunkimallin 3D-tietojen harmonisointi (erillinen esitys)
▪ Projekti on valmistunut kesällä 2019
▪ Lisätietoa hankkeesta verkkosivulta https://www.3dkunta.fi/

▪ Yhteisrakentamisen edistäminen (erillinen esitys)
▪ Projekti on käynnistynyt kesäkuussa ja päättyy marraskuussa
▪ Tavoitteena on luoda yhteinen valtakunnallinen tahtotila ja toimenpidesuunnitelma yhteisrakentamisen
edistämiseksi
1.11.2019
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Kiitos
Kuntaliiton Kehtoilijat

kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

