
Kuntaliiton 
ajankohtaiskatsaus

KEHTO-foorumi 19.3.2021



2



Sisältö
• Jätelain uudistus ja muuta ajankohtaista jätehuollosta

• Kansallinen vesihuoltouudistus ja juomavesidirektiivin toimeenpano

• Pelastuslain uudistus

• Kuntien tilatiedot ja niihin liittyvä lainsäädäntöhanke

• RYHTI-hanke (ei dioja)

• Energia-alan ajankohtaiset

• Hyvät käytännöt infrarakennuttamisessa (Infra ry:n kampanja)

• Verkkoinfrastruktuurin sijaintitietopalvelu  n tilannekatsaus

• Langattomien viestintäverkkojen liityntäpisteiden sijoittamisen periaatteet 
kaupunkiympäristössä

• Traficomin passiivi-infran asiantuntijaryhmä – tilannekatsaus

• Kuntaliiton lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 

• Katsaus KEHTO-hankkeisiin

• Muut ajankohtaiset asiat
3



Jätelain uudistus ja muuta 
ajankohtaista jätehuollosta



Yhdyskuntajätteiden kierrätysaste ja tavoitteet

Lähde: YM, Tilastokeskus

EU:n asettama 
tavoite

Suomen tilanne nyt

• Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2019 oli noin 3,1 milj. t  
• Biojätteen keräysmäärä kasvoi 9 % ja kompostoinnin ja mädätyksen määrä noin 13 

prosenttia edellisvuodesta.
• Muovin erilliskeräys kasvoi 10 % ja kierrätys noin 33 %

43 %

56 %

1 %

Yhdyskuntajätteen käsittely 2019

Kierrätys

Energiahyödyntäminen

Loppusijoitus

43



Jätelain suuret linjaukset/
muutosehdotukset
1. Erilliskeräysvelvoitteet 

jäteasetukseen
2. Kuntien ja pakkaustuottajien 

yhteistoiminta 
pakkausjätteiden keräyksessä

3. Erilliskerättävien
hyötyjätteiden jätteenkuljetus 
kunnan järjestämänä

Kyse kokonaisratkaisusta, 
jossa kaikki osaset 
riippuvaisia toisistaan. 
Tavoitteena tehokas 
toiminta ja kierrätyksen 
lisääminen sekä asukkaalle 
helppo jätehuolto!

Eduskuntaan maaliskuun 2021 aikana
Laki voimaan 1.7.2021  ???



Erilliskeräys asukkaan näkökulmasta

• Lähtökohta: kunta tarjoaa pakkausjätteen ja biojätteen erilliskeräyspalvelun joko 
asetuksen velvoittamana tai antamansa jätehuoltomääräyksen perusteella

• Jätehuoltomääräys voi olla tiukempi kuin asetuksessa tai löyhempi
• jos jätelain 15 §:n poikkeusperusteet olemassa (ympäristö, talous, tekninen)

• Minimi: biojäte, pienmetalli ja metalli-,lasi-, kartonki- ja muovipakkausjäte
• Pakollinen kiinteistökohtainen keräys vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöiltä 

taajamissa
• + lisävaatimuksena yli 10 000 as taajamissa biojätteen erilliskeräys kaikilta 

asuinkiinteistöiltä (kotikompostointi vaihtoehtona)
• Vastaava vaatimus hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle asemakaava-, matkailu- ja 

työpaikka-alueilla

•  kuntien jätehuoltomääräykset ja taksat tarkistettava!
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• Kunta huolehtii keräyksestä jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten mukaisesti
• Perustuu tuottajan kanssa sovittavaan, jätelakiin sopimisen velvoite
• Sopimusosapuolia Pakkausten tuottajayhteisö, Kuntaliitto ja Suomen Kiertovoima KIVO 

jätelaitokset ja kunnat mukaan antamalla valtakirjan Kuntaliitolle tai KIVOlle

• Tuottaja korvaa kunnalle keräys- ja kuljetuskuluja
• Tuottajan korvausvastuu 80 % koko pakkausjätehuollosta, sis. Kuljetus ja käsittely
• Korvauksen laskenta perustuu kuntien keräyksen ja kuljetuksen kuluihin
• Korvaus siirretään pakkausjätteiden taksahintoihin alentavana tekijänä
• Asukas maksaa nykyistä vähemmän, tuottaja kustantaa edelleenkin käsittelyn

• Tuottajien takaportti: jos sopimusta ei synny, tuottajat järjestävät itse 
erilliskeräyksen
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Kuljetusjärjestelmä

• Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmän lakkauttaminen erilliskerättävissä 
jätteissä

• Siirrytään kunnan keskitettyyn kilpailutukseen
• Siirtymäajat: pakkausjätteet ja biojäte 2-3 vuotta  täsmentynevät vielä

• Kunnalle uusia hankintalaista poikkeavia jätteenkuljetuksen kilpailutusvelvoitteita: 
markkinakartoituksen tekeminen, urakoiden jakaminen osiin, 
kilpailutussuunnitelman tekeminen

• Sekajätteiden ja saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksissa edelleen kaksi 
kuljetusjärjestelmää, JL 37 §:n mukainen päätöksenteko edellytyksenä 
kiinteistönhaltijan kuljetukselle

24.3.20219



Kertakäyttömuovit ja 
kunnat



Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP) 
täytäntöönpano
• Tuotteiden tuottajien tulisi kustantaa tuotteiden jätehuoltoa ja roskaamisen 

siivousta kuntien siivousvastuulla olevilta yleisiltä alueilta

• Tuottajan kustannusvastuupykälien valmistelu käynnissä YM:ssä, s 2021 
eduskuntaan

• Kunnillekin tulossa velvoitteita seurata kustannuksia, laajuus???

• Kustannusvastuun määrittelyyn tarvittava tietopohja puutteellinen. Toimeenpano 
vaatii tietopohjan keräämistä kuntien kokonaiskustannuksista sekä SUP-
tuotteiden osuudesta jätteiden joukossa. 

• Kuntaliitto selvitti s. 2020 kuntien ulkoalueiden jätehuoltokustannukset sekä 
roskaantumisen puhdistamisen kustannukset

• 47 vastausta, hyvin karkea arvio, kustannuksia seurataan huonosti 

• Kuntien, tuottajien ja YM:n yhteinen hanke koostumustutkimusten kehittämiseksi 
ja teettämiseksi valmisteilla: SUP-osuudet jäteastioissa ja maasta kerättävissä roskissa
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Jätteiden keräämisen ja roskaantumisen 
puhdistuksen kustannukset, €/asukas
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Kaikkiaan vastanneiden kustannukset yli 
20 miljoonaa e, ka noin 10-11 e/as
 Karkeasti koko Suomessa 55-60 milj./a
 SUP-roskien osuus kustannuksista?



Rakentamisen muovit 
Green Deal -sopimus



Sopimus allekirjoitettu 8.12.2020, 
voimassa 2027 loppuun:
• Valtion puolesta ympäristöministeriö

• Kuntien puolesta Suomen Kuntaliitto ry

• Elinkeinoelämän puolesta 
• Kemianteollisuus ry, 
• Muoviteollisuus ry, 
• Rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, 
• Rakennusteollisuus RT ry, 
• Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ry, 
• Teknisen Kaupan Liitto (TKL) ry ja 
• Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 
• *************************************************

• Mikä tahansa sopimuksen piiriin kuuluva yritys, kunta tai muu organisaatio voi 
sitoutua tähän sopimukseen tekemällä sitoumuksen ja sitoutumalla sopimuksen 
tavoitteiden edistämiseen  sitoumus2050.fi -sivustolla
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• Käynnissä liittojen 
valmisteluvaihe: 

• Kuntien tiedotus, 
koulutukset ja liittymiset 
s 2021 



Sopimuksen tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena on 

1. lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen 
kalvomuovien erilliskeräystä, jota kautta 

2. kalvomuovit on mahdollista suunnata tehokkaammin uudelleenkäyttöön ja 
kierrätykseen. Sopimuksen tavoitteena on myös 

3. lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen 
toimitusketjussa ja rakentamisessa, sekä 

4. optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta. 

5. kalvomuovien tuotannossa tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä 
käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyä kalvomuovia.

 pyritään asettamaan vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet
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Kansallinen vesihuolto-
uudistus ja juomavesi-

direktiivin toimeenpano



Kansallinen vesihuoltouudistus

• Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä hanke ajalla 1/2020-12/2022

• Uudistuksen visio ja toimeenpano –ohjelman luonnos oli lausunnoilla 8.2. asti.
• Lausuntoja noin 100 kpl (18 vesihuoltolaitosta, 38 kuntatoimijaa, 12 ELYä, 10 maakunnan 

liittoa, ym.)
• Lausuntopalautteiden jalostamistyö on kesken
• Toimenpideohjelmaan vahvempia kannusteita vesihuoltolaitosrakenteen muutokseen,  

laitos- tai kuntakohtainen neuvontaa ei toteutettane ehdotetulla tavalla, rahoitus 
puuttuu monilta toimenpiteiltä

• Uudistuksen johtoryhmän kokous 20.4., tarkoitus lienee hyväksyä ohjelma

• Vesihuoltolain tarkistustyö käynnistettäneen toimeenpano-ohjelman tultua 
hyväksytyksi ministeriössä/valtioneuvostossa (Vnp?)
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Juomavesidirektiivin toimeenpano

• EU:n uudistettu juomavesidirektiivi tuli voimaan 12.1.2021, kansalliseen 
toimeenpanoon aikaa kaksi vuotta.

• STM on asettanut juomavesidirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan 
ohjausryhmän ajalle 15.2.2021–31.12.2022

• Neljä alatyöryhmää:
• Vedenmuodostumisalueiden ja veden toimitusjärjestelmän riskinarviointi ja 

riskienhallinta sekä niihin liittyvät seurantaohjelmat
• Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointi
• Vedenkäyttäjille tiedottaminen ja kansalliset tietokokonaisuudet
• Talousveden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ja tuotteet sekä 

vedenkäsittelykemikaalit ja suodatinaineet
(Pienten talousvettä toimittavien laitosten vaatimusten keventäminen)

• Tavoitteena valmistella HE:t lakimuutoksista lähetettäväksi lausunnolle 
viimeistään maaliskuussa 202219



Pelastuslain uudistus



Pelastuslain uudistus
• Pelastuslain uudistuksen esiselvityshanke päättyy 31.3.2021

• Työskentelyä 2020 alusta lähtien neljässä jaostossa (pelastustoiminta, 
onnettomuuksien ehkäisy, väestönsuojelu ja varautuminen, lain rakenne)

• Valmistelu varsin vahvasti toimialan sisäistä

• Jaostojen raporteissa pohdittu tai ehdotettu mm.
• Pelastusviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan täsmällisempää 

määrittelyä
• Pelastuslaitosten tuen varmistamista kunnille varautumis- ja valmiussuunnittelussa 

pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueille
• Väestönsuojien purkamisen sääntelyä

• Kuntaliitto tulee pitämään esillä sammutusvesivastuun siirtämistä kunnalta 
pelastustoimelle

• Lainvalmisteluryhmä asetettaneen myöhemmin keväällä, tavoitteena HE-luonnos 
keväällä 2022, eduskuntaan syksyllä 2022 ja laki voimaan 2024 alussa
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Kuntien tilatiedot ja niihin 
liittyvä lainsäädäntöhanke



Kuntien tilatietohanke
• VM:n hanke 3/2020-12/2021, toteuttajana Maakuntien tilakeskus Oy

• Tavoitteena kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantaminen => 
tuottavuuden parantaminen

• Maakuntien tilakeskus luovutti väliraportin kuntien rakennus- ja toimitilakannasta 
7.10.2020

• Hankkeessa on eri tavoin tiedonhallinnan pilottikuntina mukana 84 kuntaa, 
Maakuntien tilakeskus tavoittelee lisää kuntia mukaan

• Hankkeen tehtävänä myös selvittää mahdollisuudet säätää kunnille lakiin 
perustuva velvoite luovuttaa toimitilojaan ja rakennuksiaan koskevia tietoja 
valtakunnalliseen tietokantaan

• VM:n vetovastuulla asetettu lakiryhmä (mukana KL ja Helsinki) ja asiantuntijaryhmä 
(mukana KL ja Tampere)

• Tärkeää varmistaa yhteentoimivuus ja välttää päällekkäisyys RYTJ:n kanssa
• Lakiryhmältä ehdotus jatkotoimenpiteiksi 5/2021 ja HE 12/2021 (!) 
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Energia-alan ajankohtaiset



Ajankohtaista v. 2021
- energia ja kunta-ala
• Fit-For-55 -ohjelma tuo suuren määrän direktiivejä uudelleentarkasteluun

• Energiatehokkuus, uusiutuva energia, LULUCF, energiaverotus, rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivi, päästökauppa, jakeluinfra, CO2-asetus,… 

• Laajeneeko 3 %/vuosi –energiasaneerausvelvoite myös kuntien rakennuksiin?
• Päästökauppa myös liikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykseen?
• EED-Artikla 7 ei mukana (Suomi: energiatehokkuussopimukset), mutta tilanne voi muuttua(?)

• Kestävän rahoituksen taksonomia voi vaikuttaa puhtaan energian investointeihin
• Osaa vähähiilisistä investoinneista ei luokitella kestäviksi (bioenergia, vesivoima, 

peruskorjaukset jne.)  rahoituksen kallistuminen tai saatavuus uhkana

• Lainsäädäntöä: sähkömarkkinalaki, RED II luvitus, puhtaat ajoneuvot, latauspisteet

• TEM-turvetyöryhmän loppuraportti 3/2021 – jatkotoimiehdotukset (kuntatalous!)

• KL mukana: kaukolämmön päästölaskuri, latauspisteopas suunnittelijoille ja 
tilaajille, Vihreän rahoituksen arviointiryhmä, KETS, lausuntoja, työryhmiä, jne.
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Komission työohjelma 2021: Fit-For-55
- vaikutuksia kuntasektorille
Työohjelman toimenpide (v. 2021) Energia ja ilmastotyö – vaikutuksia kunta-alalle Aika

1. Päästökauppajärjestelmän tarkistaminen Ei liene suoraa vaikutusta kuntiin (satamat?) Q2

2. Hiilitullimekanismi (ehdotus) Ei suoraa vaikutusta kuntiin Q2

3. Taakanjakoasetus Vaikutuksia voi tulla päästövähennystavoitteiden kautta(?) Q2

4. RED II –tarkistaminen Energianergiayhtiöt; vaatimukset rakennuksiin Q2

5. Energiatehokkuusdirektiivin tarkistaminen Kuntien rakennuksille energiasaneerausvelvoite (3%/a)? Q2

6. LULUCF tarkistaminen Vaikutukset energiantuotantoon? Q2

7. Metaanipäästöjen vähentäminen energia-alalla - Q2

8. Energiaverodirektiivin tarkistaminen Turpeen kohtelu (nyt kansallisesti päätettävissä)? Q2

9. Jakeluinfradirektiivin tarkistaminen Julkiset lataus- ja tankkauspisteet – lisävelvoitteita? Q2

10. CO2-asetuksen (HA, PA) tarkistaminen HA- ja PA-hankinta (autot, kuljetukset): kriteerit Q2

11. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) tarkistaminen Kiinteistöjen lisävelvoitteet? Q4

12. Kaasumarkkinapaketin tarkistaminen Ei liene suoraa vaikutusta Q4
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Latauspiste- ja automaatiolaki

• eduskunta hyväksyi latauspiste- ja automaatiolain (733/2020) 16.10.2020

• velvoitteita 1) uusille ja laajamittaisesti korjattaville ja 2) olemassa oleville 
rakennuksille rakennuksen ominaisuuksien mukaan (mm. käyttötarkoitus, P-
alueen koko, lämmitys-/ilmastointijärjestelmän lämpöteho) 

• Latauspisteet ja latauspistevalmiudet
• Automaatio- ja ohjausjärjestelmät

• Kuntien rakennusvalvontaan yksi lisätehtävä
• Olemassa olevat rakennukset: toimeenpano 31.12.2024 mennessä
• Uudet ja laajasti korjattavat: 11.3.2021 alkaen vireille tulevat luvat
• Poikkeus: olemassa olevien rakennusten latauspisteiden asentamista valvoo Traficom

• Velvoitteista myös jonkin verran poikkeuksia 

• Lisätietoa: Kuntaliiton yleiskirje 4/2021 
• https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-rakennusten-varustamisesta-sahkoajoneuvojen-latauspisteilla-ja
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• Vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa viitekehyksen kunnan 
tehokkaan ja vaikuttavan energiatehokkuustyön toteuttamiseen.

• Tavoitteena liittää energiatehokkuus sekä pyrkimys uusiutuvan 
energian osuuden lisäämiseen osaksi kunnan toimintaa ja sen 
käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä.

• Liittyjä asettaa vuodelle 2025 energiansäästötavoitteen, joka 
vastaa 7,5 % sen energiankäytöstä.

• Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2017-2025 − mukaan voi 
vielä liittyä!
• KETSiin voivat liittyä kaikki kunnat ja kuntayhtymät.
• Jos kunta liittyy Hinku-verkostoon sen velvoitteena on 

liittyä myös KETSiin.

• Valtio tarjoaa tukea energiakatselmuksiin ja 
energiatehokkuusinvestointeihin.

• Korotettu energiatuki energiakatselmuksiin
• Mahdollisuus investointitukeen myös tavanomaisen 

tekniikan energiatehokkuustoimenpiteille

• Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ovat allekirjoittaneet 
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Kuntaliitto ja Energiavirasto.

• Kunta liittyy sopimukseen allekirjoittamalla 
liittymissopimuksen Energiaviraston kanssa.

• Motiva vastaa sopimuksen käytännön toimeenpanosta, 
alueelliset energianeuvojat tukevat toimintaa.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus KETS
− faktoja
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Lisätietoa: 
energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi 
businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki



Mukana olevat kunnat
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Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 
(KETS) liittyneet 2017‒2025 (106 kuntaa)
Päivitetty 9.2.2021

Mukana myös 11 kuntayhtymää:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
 HUS-kuntayhtymä
 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 
 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
 Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kurkkaa energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi
ajankohtainen liittymistilanne!



Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa



Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa
• Infra ry:n alkuvuonna 2020 käynnistämä aloite, taustalla urakoitsijoiden huoli 

erityisesti rakennuttajakonsulttien paikoin epätarkoituksenmukaisesta roolista 
hankkeissa

• Valmistelussa mukana Infra ry, Väylävirasto, Jyväskylän kaupunki, Welado Oy, 
Ramboll CM Oy, Destia Oy ja Maajukka Oy

• Kuntaliittoa informoitiin 11/2020, valmisteltu diasetti hyvistä käytännöistä 
kommentoitavaksi KEHTO-kaupunkien infrarakennuttajaryhmälle, muutamia 
kommentteja

• Kuntaliitto katsoi voivansa hyväksyä diasetin asiasisällön

• Viestintäkampanja aiheesta suunnitteilla (alan printtimediat, some, ammattilaisten 
tilaisuudet)
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Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa
• A. Selkeä ja vuorovaikutteinen johtaminen

• Rakentamishanketta johtaa tilaaja, jolla on kokonaiskuva hankkeesta ja sen lopputuloksesta.

• Keskiössä on ihmisten johtaminen (kannustaminen, sparraus) ja parhailta oppiminen 
(benchmarking).

• Konsulttien käyttö harkitaan hankekohtaisesti.

• B. Yhteistyön ja luottamuksen jatkuva rakentaminen

• Tilaaja, tilaajan rakennuttajakonsultit ja urakoitsijat työskentelevät tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Yhdessä toisiamme auttaen teemme tilaajan vision todeksi.

• Kaikessa tekemisessä hankkeen keskiössä on luottamus ja avoimuus sekä keskinäinen kunnioitus ja 
oikeudenmukaisuus. Vastaamme näistä yhdessä.

• Jaamme tietoa, olemme kunnon kumppaneita.

• Sovimme yhdessä hankkeen tarkat tavoitteet, pelisäännöt ja eri osapuolten vastuut. Pidämme niistä kiinni 
varmistaen samalla työturvallisuuden sekä ratkaisujemme ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.32



Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa
• C. Asiakirjat ja vaatimukset tukevat onnistumista

• Tekemämme tarjouspyyntö-, urakka- ja muut asiakirjat sekä tarjoukset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. 
Niissä on se tieto, mikä tarvitaan tilaajan tahdon toteuttamiseen. Samalla niiden avulla tuetaan koko 
toimialan onnistumista ja kehittymistä.

• YSE- ja KSE -ehdot ovat keskeisessä asemassa sopimuksia tehtäessä hankkeesta ja hankintamallista riippuen. 

• Hyödynnämme hankintalain mahdollisuuksia. Edistämme innovaatioiden syntymistä ja tervettä kilpailua. Urakan 
aikana tulleista ideoista hyötyvät eri osapuolet oikeudenmukaisesti. Soveltuvuusvaatimukset yrityksille 
suhteutetaan hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Tarjouksen antamiseen annetaan 
riittävästi aikaa. 

• D. Osaamisen ja laadun kehittäminen
• Varmistamme yhteistyössä osaamisen kehittymisen ja laadun toteutumisen hankkeen kaikissa vaiheissa (tilaaja-

rakennuttajakonsultit-urakoitsijat).

• Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja työskentelemme sen puolesta, että hankkeemme täydentää ja kasvattaa 
myös koko toimialan osaamispohjaa.33



Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa
Työryhmän tarkennuksia ja suosituksia
C. Asiakirjat ja vaatimukset tukevat onnistumista

• Sopimuskumppanin valinnassa harkitaan muitakin valintaperusteita kuin halvin hinta

• Mahdolliset lisäkirjeet lähetetään ajoissa 

• Hankintamallit ja urakkakoot määritetään siten, että markkinat toimivat optimaalisella 
tavalla 

• Kehitetään yhdessä ja hyödynnetään uusia urakkamuotoja esim. kKU, STk ja IPT

• Varmistetaan, että kaikki osapuolet, myös aliurakoitsijat, tietävät asiakirjoissa esitetyt 
vaatimukset 
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Hyvät yhteistyökäytännöt 
infrarakennuttamisessa
Työryhmän tarkennuksia ja suosituksia
C. Asiakirjat ja vaatimukset tukevat onnistumista

• Referenssi- ja osaamisvaatimukset ovat linjassa hankkeen koon ja vaativuuden mukaan. 
• Mahdollistaa eri kokoisille toimijoille osallistumisen
• Edistää uusien toimijoiden tuloa markkinoille
• Henkilö- ja yritysreferenssit ovat tasapainossa
• Suositellaan seuraavia linjauksia rakennusurakoiden kilpailuttamisessa: 

• Referenssityön arvot: 
• vaatimus ei isompi kuin budjettihinnan arvo 
• pääsääntöisesti 0,5 x tarjottavan työn arvo riittäisi
• useampi referenssi pienistä urakoista voisi korvata referenssin isosta urakasta
• euromääräisen hinnan lisäksi tulee kiinnittää huomiota referenssin sopivuuteen suhteessa tarjottavaan 

työhön

• Referenssitöiden voimassaoloajat urakoissa esim. 7 -10 v. 
• Liikevaihtovaatimus maksimissaan kaksi kertaa tarjottavan työn arvo

• Asetetaan tarkoituksenmukaiset referenssivaatimukset kaikille hankkeen osapuolille 
(projektin- ja työnjohto, rakennuttajakonsultit ja valvojat).35



Verkkoinfrastruktuurin 
sijaintitietopalvelun 

tilannekatsaus



Verkkoinfrastruktuurin 
sijaintitietopalvelu
• Kuntaliiton, pk-seudun kaupunkien ja Joensuun edustajan teams-tapaamisessa LVM:n

valtiosihteeri Pilvi Torstin kanssa 16.2.
• Esillä viiden kaupungin omien sijaintitietopalvelujen toimintaedellytykset jatkossa, 

kuntien pohjakartta-aineistojen hyödyntäminen ja Traficomin suunnitteleman 
valtakunnallisen palvelun laajasti toimialalla tunnistetut haasteet

• Traficom ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta Suomen Infratieto Oy:n kanssa, vaan sitä on 
joiltakin osin neuvoteltu uusiksi.

• Etukäteistyötä verkkotietopalvelun kehittämiseksi on tehty.

• Kehitystyön käynnistyttyä kutsutaan – mahdollisesti huhtikuussa - myös aiempi M71-
työryhmä koolle ottamaan kantaa mm. rajapintoihin

• Operatiivinen käyttöönotto viivästynee, toistaiseksi virallisesti järjestelmän pitäisi olla 
testauskunnossa 4/2022 ja operatiivisessa käytössä 10/2022.

• Keypro Oy ja Geomatikk Finland Oy käynnistävät yhteistyön verkkoinfran 
sijaintiselvityspyyntöjen välityksessä 29.3.2021
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Langattomien viestintäverkkojen 
liityntäpisteiden sijoittamisen 

periaatteet kaupunkiympäristössä 



Langattomien verkkojen liityntäpisteiden 
sijoittaminen (SVPL 229 §)
• Kevään 2020 KEHTO-foorumin työpajan pohjalta kaupunkien asiantuntijoita 

kokoontui 2.12.2020 ja päätettiin käynnistää yhteinen projekti

• Tarjouskilpailu käynnissä KEHTO-projektista, jossa laaditaan yhteiset periaatteet 
liityntäpisteiden (ja niiden edellyttämien rakenteiden tai varusteiden) sijoittamisen 
ehdoista kaupunkiympäristössä

• Tukee kuntia niiden laatiessa SVPL 229 §:n edellyttämät viranomaisen ehdot

• Projektin toteutus 4/2021-9/2021, ohjausryhmä KEHTO-kaupunkien edustajista

• Vuoropuhelua mm. Senaatin, Väyläviraston, Traficomin sekä teleoperaattoreiden 
edustajien kanssa
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Langattomien verkkojen liityntäpisteiden 
sijoittaminen (SVPL 229 §)
• Projektin keskeistä sisältöä:

• Langattomien verkkojen sijoittamistarpeen huomioon ottaminen kaavoituksessa
• Sijoitussopimuksiin sisältyvien ehtojen tarkistaminen (mm. operaattoreiden keskinäinen 

yhteydenottovelvoite, maksujen perimisen periaatteet)
• Operaattorien velvoittaminen olemassa olevan infran hyödyntämiseen
• Yhteistyö ja kustannusjako suunnittelussa ja rakentamisessa (mm. lisäkustannukset liityntäpisteen 

vuoksi normaalista poikkeavasta rakenteesta, siirtokustannukset)
• Vastuutahot laitteiden vaurioitumisesta, kunnan infralle tai kiinteistöille aiheutuvista vahingoista 

sekä kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista
• Sijoittamiseen teknisesti ja kaupunkikuvallisesti soveltuvien rakennusten ja rakenteiden määrittely 

(jos mahdollista) ja ensisijaisuusjärjestys
• Yhteinen näkemys sijoittamisen teknisistä esteistä (mahdollinen luettelo)
• Sähköverkkojen ja -liitäntöjen soveltuvuus tukiasemakäyttöön (mm. tehontarve; jakeluverkon 

tarkoitus)
• Liityntäpisteiden rakentamisen edellyttämät muut toimenpiteet ja rakenteet
• Liityntäpisteiden rakentamisen valvonta, kun laki velvoittaa ainoastaan jälkikäteiseen ilmoitukseen 

Traficomille40



Traficomin passiivi-infran 
asiantuntijaryhmä –
tilannekatsaus



Ajankohtaisia asioita

• Komission suositus yhteisestä välineistöstä erittäin 
suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton 
kustannusten vähentämiseksi (Connectivity 
Toolbox Recommendation, EU 2020/1307)

• Työkalupakki valmistuu 30.3.2021 mennessä
• Etenemissuunnitelma välineistön täytäntöönpanolle 

30.4.2021 mennessä?
• Raportointi täytäntöönpanosta 30.4.2022 mennessä

• Asiaa tarkoitus käsitellä passiivi-infran 
suunnittelu, kaavoitus ja luvat –alatyöryhmässä 
22.4.

• Ryhmään tarvitaan lisää kuntaedustajia
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Alatyöryhmät
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Kuntaliiton lausunto 
valtakunnallisesta 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
luonnoksesta 



www.kuntaliitto.fi

• Liikenne12 on tärkeä edistysaskel liikennejärjestelmän kehittämisessä.
• Kuntaliitto on toivonut suunnitelmalta lisää pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja 

vaikuttavuutta sekä valtion hyvää yhteistyötä ja kumppanuutta kuntien kanssa.
• Nämä tavoitteet toteutuvat osittain.

• Suunnitelma jää yleispiirteiselle tasolle.
• Se konkretisoituu vasta Väyläviraston suunnittelu- ja investointiohjelmassa.

• Suunnitelman kokonaisrahoitusta tulisi nostaa, sillä se ei ole riittävä tarpeiden, 
tavoitteiden, pitkäjänteisyyden eikä vaikuttavuuden näkökulmasta. 

• Perusväylänpidon rahoitustason nosto on erittäin myönteistä. Riskinä edelleen alemman 
asteisen tieverkon rapautuminen, haasteita myös pääväyläverkolla.

• Kehittämishankkeiden rahoitustaso jää viime vuosia matalammaksi. 
• Tarpeellisiin valtionavustuksiin (joukkoliikenne, kävely ja pyöräily) esitettyä rahoitusta tulisi 

aikaistaa vuodesta 2025 vuoteen 2022. 

• Joukkoliikenteen koronatukea tarvitaan edelleen lähivuosina.

Kuntaliiton lausunnon pääkohdat 1/2



www.kuntaliitto.fi

• Valtion sopimusyhteistyöhön kuntien kanssa kaivattaisiin aitoa kumppanuutta ja 
luottamuksen vahvistamista. 
• Tarvittaisiin toimivia sopimusyhteistyön keinoja erilaisiin kuntaryhmiin. 
• Ajurina tulisi olla seutujen kehittäminen, ei vain kapeasti valtion liikenneinfran 

rahoituspohjan laajentaminen.
• Esitettyä yhteisrahoitusmalli ei ole kuntien kannalta hyväksyttävissä.

• MAL-seutujen osalta kustannusjakojen periaatteet tulisi määritellä valtion ja kuntien 
yhteisessä jatkotyössä.

• Muut kaupunkiseudut tarvitsevat ensinnäkin suoran neuvotteluyhteyden luomista valtion 
kanssa. Kustannusvastuut ovat neuvottelujen tulos, ei yksipuolinen päätös.

• Tulee huomioida kuntien ja valtion tehtävät, vastuut ja rahoitusasema kokonaisuutena. 
• Esim. periaate, että valtion kustannusosuus olisi maksimissaan 50 % valtion verkolla 

toteutettavissa kaupunkiseudun liikennejärjestelmää parantavissa tie-, raide- ja muissa 
hankkeissa, on kohtuuton. 

• Tarve aidosti vuorovaikutteiselle prosessille kuntien ja alueiden kanssa, myös 
suunnittelu- ja investointiohjelman valmistelussa.

• •https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/kuntaliiton-lausunto-valtakunnallisesta-
liikennejarjestelmasuunnitelman-luonnoksesta
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KEHTO-foorumin hankkeita



Käynnissä olevat hankkeet 1/3

• LIKE – liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (www.infraosaaja.fi)
• Toiminta jatkuu 2021 loppuun
• Koulutusselvityksen julistuswebinaari pidettiin 27.1.2021. Selvitys ja webinaaritallenne 

löytyvät: https://www.mank.fi/infra-alan-osaaminen-ja-koulutus-suomessa-raportti-
on-julkaistu/

• DigInfra -koulutus pidettiin 2.-3.2.2021
• Yrityskylähanke saanut kannatusta ja sopimuskumppanit löydetty

• Yritykset rahoittavat Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden. Peli toteutetaan kahtena 
vuonna, 1000 nuorta per vuosi. Kustannus on 10 000€ / vuosi.

• Pelin ideaesimerkkejä:
• suunnittele ja rakenna logistinen kokonaisuus tuotantolaitokselta / metsästä kansainvälisille 

markkinoille
• suunnittele ja toteuta uuden asuinalueen liikenneyhteydet

• LIKEn tulevaisuus
• Hankkeen projektipäällikkö Antti Knuutila siirtyy kokonaan INFRA ry:n palvelukseen vuoden 

2022 alussa.
• Jatkossa tarkoitus päästä projektiluonteisesta toimintatavasta jatkuvampaan toimintaan.
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Käynnissä olevat hankkeet 2/3

• Infra-alan tuottavuuden lisääminen digitalisaatiota hyödyntämällä (ProDigial)
• ProDigial-tutkimusohjelmassa tutkitaan, millä edellytyksillä alan toimintatapoja voidaan 

kehittää ja mitä vaikutuksia sillä on tuottavuuteen.
• Tutkimusohjelma pohjautuu Tiekartta infra-alan tuottavuuteen (TIKARI) –

esiselvitykseen.
• Rahoittajat: Väylävirasto, Tampereen yliopisto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 

Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio
• Tutkimusohjelman kesto on 1.10.2020-30.11.2023

• Inframallintamisen kehittäminen (bSF Infra)
• Rahoittamassa 11 KEHTO-kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, 

Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Joensuu), Väylä, Infra ry, SKOL ry ja Koneyrittäjien liitto
• Työ edennyt suunnitelman ja ohjelman mukaisesti.
• Kaikki bSF:n toiminta on siirtynyt 1.1.2021 Rakennustietosäätiölle perustettuun uuteen 

tytäryhtiöön Rakennustietomalli Oy:lle.
• Tällä hetkellä buildingSmart-toimintoja järjestetään yhtiön sisällä.
• Tavoitteena on tehdä yhtiöstä kaiken KIRA-alan yhteinen alusta tietomalleille.

49



Käynnissä olevat hankkeet 3/3

• UUMA4-hanke (1.1.2021-31.12.2023)
• UUMA3-ohjelman loppuraportti on valmistunut 31.12.2020 ja se hyväksyttiin 8.2.2021 

pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa.
• UUMA4-ohjelmaan osallistuvat (sopimus tai lupaus osallistumisesta) kaupungit

• Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa
• Ensimmäinen työpaja järjestetään ti 23.3.2021, aiheena on happamien 

sulfaattimaiden ohjeistuksen kehittäminen 
• Vuosiseminaari järjestetään 10.11.2021 klo 9-16
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Muut ajankohtaiset asiat



InfraRYL Liikunta- ja virkistyspaikkojen 
rakenteet päivitystyön esiselvitys

• Päivitystyön avulla varmistetaan, että InfraRYL liikuntapaikkarakenteet järjestelmä 
on ajan tasalla eurooppalaisen standardoinnin, kansallisten muiden säädösten ja 
lajiliittojen ohjeiden osalta.

• Kartoitustyössä selvitetään liikuntapaikoista vastaavien kuntien kokemuksia.

• Myös muiden InfraRYL:n päivitettyjen osien ja nimikkeistöpäivitysten vaikutukset 
liikunta- ja virkistyspaikkaosioon selvitetään.

• Esiselvityksestä vastaa Innogeo Oy.

• Työ käynnistetään huhtikuussa ja se valmistuu syyskuussa.
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Uusia julkaisuja

53

Opas on toteutettu osana Kuntaliiton ja 
Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamaa 
”Ilmastonmuutokseen varautuminen kunnissa” -hanketta.

Oppaan tavoitteena on tarjota perustietoa 
ilmastonmuutokseen varautumisesta kunnissa. Lisäksi 
opas sisältää konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, 
joilla varautumista voidaan kuntatasolla edistää.

Opas toimii täydentävänä materiaalina Kuntaliiton aiemmin 
julkaisemille ”Kuntien varautumisen johtaminen” ja 
”Ilmastonmuutos ja kunnat” -oppaille. Se on suunnattu 
koko kuntaorganisaation käyttöön, ei vain johtamisen 
tarpeisiin.

Lataan maksuton opas tästä



Hyvää vaalikevättä 
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Tuulia Innala, Hanna Kemppainen ja Paavo Taipale


