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Kansallinen vesihuoltouudistus



Kansallinen vesihuoltouudistus
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• MMM:n 1/2020 käynnistämä hanke, jatkuu 12/2022 
saakka

• Johtoryhmä hyväksyi uudistuksen ohjelman 20.4.2021

• Visioryhmä osallistuu toimeenpanon koordinointiin,  
toimeenpano-ohjelma esitellään johtoryhmälle 12/2021

• MMM:ssä tehty selvityksiä alueellisen yhteistyön 
edistämisen keinoista sekä valvontavastuiden 
tarkistamisesta

• Varsinainen lainvalmisteluryhmä asetetaan 
myöhemmin

18.5.2021

https://mmm.fi/documents/1410837/6164691/KansallisenVesihuoltouudistuksenOhjelma.pdf/c0e480ef-cbd0-c63e-6f37-fb61621421a0/KansallisenVesihuoltouudistuksenOhjelma.pdf?t=1623735510993


5 18.5.2021 Lähde: MMM



6 18.5.2021

Lähde: Olli-Matti Verta, MMM

Uudistuksen vaiheistus



Kansallisen vesihuoltouudistuksen 
toimeenpano

• Toimenpiteiden valmisteluvastuista vesihuollon omistaja-
ohjauksen ja talouden sääntelyn kehittäminen kuntasektorille 
tärkeää VHL:n uudistamistyöhön osallistumisen lisäksi

• Vesihuoltolain uudistus kytkeytyy ensi vaiheessa EU:n 
juomavesidirektiivin toimeenpanoon sekä eduskunnan syyskuussa 
hyväksymään kansalaisaloitteeseen vesihuoltolaitosten julkisesta 
omistuksesta

• Valtion rahoitus tarpeen uudistuksen eräille toimenpiteille
• Rahoituksesta ei toistaiseksi päätöksiä

Lisätietoja: https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
7 18.5.2021

https://mmm.fi/vesihuoltouudistus


Kuntien tilatietohanke



Kuntien tilatiedon hallinnan kehittäminen

• Maakuntien tilakeskus Oy toteuttaa VM:n toimeksiannosta Kuntien 
tilatietohanketta 2020-2021 -> 2022

• Tavoitteena parantaa kuntien tilatiedon hallintaa ja tiedolla 
johtamista valtakunnallisesti

• Kuntien osallistuminen vapaaehtoista ja maksutonta, toki 
työpanosta tarvitaan
• Mukana tilatiedon keruun ja analysoinnin eri vaiheissa lokakuussa 2021 

noin 100 kuntaa

• Väliraportti Kuntien rakennuskannan tilannekuva 2020 ja ennusteet 
vuosille 2020-2040 julkaistiin 10/2020 
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https://www.maakuntientilakeskus.fi/wp-content/uploads/2020/10/Maakuntien-tilakeskus_Raportti_Kuntien-rakennuskannan-tilannekuva-vuonna-2020-ja-ennusteet-vuosille-2020-2040.pdf


Valmisteilla tilatietojen toimitusvelvoite

• Kuntien tilatietohankkeen ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös arvioida 
tarve velvoittaa kunnat tilatietojen toimittamiseen yhteiseen 
tietojärjestelmään ja tarvittaessa valmistella sitä koskeva HE

• Lainsäädäntöryhmä ja asiantuntijaryhmä työskennelleet 2021 alusta, HE:n
alustava luonnos ryhmien käsittelyssä

• Tietovarannon kehitys 2024-2028, operatiivinen käyttö 2029 ->

• VM:n tavoitteena myös parempi tietopohja ”kuntasektorin poliittisen 
ohjauksen valmisteluun”

• Uusi asetuksella tarkemmin määriteltävien toimitettavien tietojen määrää, 
laatua ja muotoa valmisteleva ns. tiedon määritysryhmä aloittanut työnsä
• Olennainen kuntien kannalta, kuntasektorin edustajat Kuntaliitosta, Helsingistä, 

Rovaniemeltä ja Multialta
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Lainvalmistelun 1. vaihe 
käynnistyy (17.2.-

31.5.2021)

Hankkeen ja tietojen 
rajaus

Hankkeen hyötyjen 
kuvaus HE:tä palvelevaan 

muotoon

PeL vaatimukset ja 
reunaehdot eri malleissa

Valtiontuki 
/kilpailuneutraliteetti-

selvitykset
(TEM/KKV/komissio) 

Hankintalainsäädännön 
näkökulmat

Toimintamallien 
rahoitusvaihtoehdot

Tietosuoja, tietoturva ja 
tiedonhallinta -

näkökulmat

Tiedonkeruun ylätason 
mallinnus

Toimintamallien 
kartoitus ja 

vaihtoehtovertailun 
laatiminen linjauksia 

varten

Lainvalmistelun 2. vaihe 
6/2021

Toimintamallin valinta

(ohjausryhmä, MinOhry)

Perustuslain lähtökohdat 
HE-muotoon ja 

asiantuntijalausunnon 
pyytäminen

Työryhmämuutokset ja 
alatyöryhmän työn 

käynnistyminen 
(taksonomia / mallinnus)

Tietohallintolain 7-9 §:n 
mukainen 

arviointilausunto

HE-luonnos valmistuu, 
asetuksista raaka-versiot

x.12.2021

HE –lausuntoaika
(6-8 vk)

Lausuntojen johdosta 
tehtävät muutokset

(8-10 vk)

Laintarkistus, 
kielenkääntö ja muut 

tekniset vaiheet
3-4 vk

HE valtioneuvostoon
x.2.2022

Eduskuntakäsittely alkaa

Lainvalmistelun etenemispolku

Lähde: VM



Rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmä RYTJ



Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

• Kokoaa maankäytön suunnittelun ja rakentamisen viranomaistiedot 
saataville yhdestä paikasta

• Linkittyy MRL:n uudistamisen digitalisaation edistämistavoitteeseen, 
perustuun omaan erillislakiin, jonka valmistelua ei vielä aloitettu

• YM antanut tietojärjestelmän kehittämistehtävän SYKElle, konsulttiryhmä 
tekemässä järjestelmän määrittelytyötä, valmistuu 12/2021
• Huom! Määritellään järjestelmää, jota koskevaa lainsäädäntöä ei ole

• Kuntasektorin kannalta YM:n tavoittelemassa toteutustavassa useita 
haasteita:
• Kunnan tieto-omaisuuden tunnustaminen ja sen käytöstä sopiminen
• Keskitetyn tietojärjestelmän aiheuttama tiedon tallennus kahdessa paikassa
• Tarpeettoman laaja tulkinta tiedon tuottamisesta tietomallimuodossa
• Erilaiset näkemykset järjestelmän kehittämisen ja käytön hyödyistä ja kustannuksista ja 

niiden jakautumisesta kuntien ja valtion kesken
13



SYKEllä on oikeus saada rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 
viivytyksettä kunnalta ja maakunnan liitolta pysyvän tunnuksen ja 
muun tunnistetiedon sekä vaihetiedon kanssa

• kaavaehdotus
• hyväksytty kaava
• lainvoimainen kaava
• kaavaselostus
• tieto rakennuskiellosta
• tieto rakentamisrajoituksesta
• tieto toimenpiderajoituksesta
• tieto erityisharkinta-alueesta

• tonttijakosuunnitelma
• yleisen alueen suunnitelma
• tieto yleisen alueen luovuttamisesta 

yhteiseen käyttöön
• rakennusjärjestys
• kaupunkiseutusuunnitelma
• kunnan maapoliittinen ohjelma
• kunnan maapolitiikan yhteenveto
• poikkeamispäätös
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RYTJ:n ehdotettu tietosisältö

ym. ym…



Verkkoinfrastruktuurin 
sijaintitietopalvelun tilanne



Verkkoinfrastruktuurin sijaintitietopalvelu

• Suomen Infratieto Oy valmistelee tietojärjestelmää, konsulttina Cinia Oy

• Taustalla yhteisrakentamislaki ja sen nojalla 5/2020 annettu Traficomin määräys 
M71 verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta

• Traficomin mukaan järjestelmän pitäisi olla testauskunnossa 4/2022 mennessä 
(jolloin tietoja voisi toimittaa) ja operatiivisessa käytössä 10/2022

• Traficom julkaisi verkkotietojen toimittamisen rajapintakuvaukset 8/2021

• Valmistelu on ollut takkuista, alan toimijat pitävät valittua etenemistapaa 
epäonnistuneena sekä toiminnallisten periaatteiden että kustannusten kannalta

• Pk-seudun kaupunkien osalta muodostuu päällekkäinen palvelukanava, joka 
kuitenkaan ei tue kaupunkien infratiedon hallinnan kokonaisprosessia

• Traficom haluaa palvelun käyttöön kuntien kantakartta-aineistoa, neuvottelut 
kesken, Suomen Infratieto Oy lähestynyt mm. KEHTO-kaupunkeja suoraan
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https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-maarays-verkkotietojen-ja-verkon-rakentamissuunnitelmien-toimittamisesta
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/liikenne-ja-viestintavirasto-traficomin-sijaintitietopalvelun-valmistelu-etenee


EU:n Fit for 55 –ilmastopaketti 



Fit for 55 -ilmastopaketti

• Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa suuren ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin, jolla EU 
vähentäisi nettopäästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

• Fit for 55 -paketti sisältää 13 lainsäädäntöehdotusta, joista kahdeksan vahvistaa nykyisiä 
lainsäädäntöinstrumentteja ja viisi on kokonaan uutta sääntelyä.

• Lainsäädäntöehdotukset kattavat laaja-alaisesti talouden eri sektorit ja koskevat muun muassa  
päästökaupan uudistamista, maiden välistä taakanjakoa, energiatehokkuutta, uusiutuvaa 
energiaa, maankäyttösektorin ja hiilinielujen roolia, autojen päästörajoja, energiaveroja ja 
hiilitulleja. Lisäksi syksyllä komissio antaa vielä ehdotuksensa rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin tarkistuksesta

• Suomessa paketti esiteltiin EU-jaostoille 11.8. ja tavoitteena viedä ehdotuksia koskevat U-
kirjelmät eduskuntaan syyskuun toisella puoliskolla 

• Kuntien kannalta keskeisimmät teemat suorina vaikutuksina uudistuksessa ovat lämmitys- ja 
liikennesektori

19.8.202118



Fit-for-55 - sisältö tiivistettynä

HINNOITTELU

• Vahvempi päästö-
kauppajärjestelmä, 
myös ilmailualalla

• Päästökauppajärjestel
män laajentaminen 
meri- ja tieliikentee-
seen sekä rakennuksiin

• Päivitetty 
energiaverodirektiivi

• Uusi hiilidioksidipääs-
töjen tullimekanismi

TAVOITTEET

• Päivitetty taakanjako-
asetus

• Päivitetty maankäyt-
töä, maankäytön muu-
tosta ja metsätaloutta 
koskeva asetus

• Päivitetty uusiutuvaa 
energiaa koskeva 
direktiivi

• Päivitetty energia-
tehokkuusdirektiivi

SÄÄNNÖT

• Tiukemmat vaati-
mukset henkilö- ja 
pakettiautojen hiili-
dioksidipäästöille

• Uusi infrastruktuuri 
vaihtoehtoisille 
polttoaineille

• ReFuelEU: kestävämmät 
lentopolttoaineet

• FuelEU: puhtaammat 
meriliikenteen 
polttoaineet

TUKITOIMENPITEET (mm. Sosiaalinen ilmastorahasto)



Komission työohjelma 2021: Fit-For-55
- vaikutuksia energia- ja ilmastoasioihin
Työohjelman toimenpide (v. 2021) Energia ja ilmastotyö – vaikutuksia kunta-alalle Aika

1. Päästökauppajärjestelmän tarkistaminen Ei liene suoraa vaikutusta kuntiin, välillinen esim. 
kansallisen liikenneveron kohtalo

Q2

2. Hiilitullimekanismi (ehdotus) Ei suoraa vaikutusta kuntiin Q2

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

4. RED II –tarkistaminen Energiantuotanto? Velvoitteet rakennuksille? Q2

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

6. LULUCF tarkistaminen Vaikutukset energiantuotantoon (biomassa)? Q2

7. Metaanipäästöjen vähentäminen energia-alalla - Q2

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

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

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

11. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) tarkistaminen Energiatehokkuuden minimivaatimukset (MEPS)? Deep 
renovation (vähintään 60 % energiansäästö)? NZEB?

Q4

12. Kaasumarkkinapaketin tarkistaminen Ei liene suoraa vaikutusta Q4

20 19.8.2021



FF55: Energiatehokkuusdirektiivin 
päivitysehdotus 1 (2)
• EU-tason sitova tavoite 2030 loppuenergiankäytölle ja primäärienergian-

kulutukselle nousee (-32,5 % → -36...-39 %; Suomi: ≤290 TWh/a -> ≤255 TWh/a)

• Julkiselle sektorille sitova energian loppukäytön 1,7 % vähentämisvelvoite (UUSI 
VELVOITE)

• Jäsenvaltiokohtaiseen sitovaan kauden 2021-2030 energiansäästötavoitteeseen 
vuoden 2024 alusta lähtien merkittävä korotus: 
• vuotuinen tavoite nousee 0,8 % → 1,5 % 
• vuosisäästö 2,4 TWh/a → 4,5 TWh/a

• Energiatehokkuussopimus säilymässä pääkeinona ainakin vuoteen 2025 –
tarvitaanko muuta?

• Hankintoihin energiatehokkuusvelvoitteita (mm. ostettavien ja vuokrattavien 
rakennusten energiatehokkuusvaatimus)

19.8.202121



FF55: Energiatehokkuusdirektiivin 
päivitysehdotus 2 (2)
• Nykyinen valtion keskushallinnon rakennuskantaan kohdistuva 3 

%/vuosi -peruskorjausvelvoite laajenee koko julkiseen sektoriin
• Lasketaan rakennusten kokonaispinta-alasta (kaikki rakennukset)
• Kuntasektorilla: peruskunta, kuntayhtymät, vesilaitokset, sähkölaitokset 

(sähkönjakelun osa), liikelaitokset, hyvinvointialueet, tytäryhtiöt (jos kyseessä 
on julkisoikeudellinen laitos)
• Ei koske yksityisiä hoivakoteja, kouluja, sairaaloja, jne.

• Peruskorjauksen vaatimustasoksi tulee uudisrakentamisen ns. lähes 
nollaenergiataso (NZEB) eli ns. deep renovation
• ”deep renovation” -määrittely vasta EPBD:n päivityksessä (Q4/2021)

• Kuntakonserneissa 3 %/vuosi tarkoittaisi noin 2,5 - 3,7 mrd € 
vuotuisia lisäinvestointeja (nykyinen taso 1-2 %/vuosi)

19.8.202122



FF55: Viiden järjestön yhteinen kirje 
(MEPit, AK)
1. EU:n tulisi keskittyä EU-laajuisten päästövähennystavoitteiden asettamiseen ja 

jäsenvaltioiden energia- ja ilmastotyön tukemiseen. Sen tulisi jättää keinojen valinta 
ja käytännön toteutus jäsenvaltioille. Lisäksi EU:n rooliin sopii valvoa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. 

2. Ohjauskeinojen päällekkäisyyttä tulisi välttää. Päästöjen vähentämisen tulisi olla 
ohjaava periaate yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten sijaan. Esimerkiksi 
kohtuuttomat energiatehokkuusvaatimukset eivät välttämättä johda päästöjen 
vähennykseen, jos otetaan huomioon rakennusmateriaalien valmistus ja 
rakentamisvaihe. 

3. Energia- ja ilmastotyötä tehdään nykyään paljon eri sektoreilla vapaaehtoisesti. 
Tämä kehitys tulisi ottaa huomioon rakennusten energiankäyttöä koskevia 
ohjauskeinoja mietittäessä.

4. Energia- ja ilmastotyössä on tärkeää osallistaa jäsenmaiden alueellisen ja paikallisen 
tason yksityiset ja julkiset toimijat, jotta varmistetaan myös rakennuksia koskevien 
toimenpiteiden tehokkuus ja hyväksyttävyys. 

19.8.202123



FF55: Henkilö- ja pakettiautojen CO2-
raja-arvojen kiristäminen
• Päästöjen vähennys vuodesta 2021 vuoteen 2030:

• Uudet henkilöautot 37.5 % -> 55 %
• Uudet pakettiautot 31 % -> 50 %

• Raja-arvot perustuisivat jatkossakin ns. pakoputken päästä tehtävään laskentaan.
• Vuoden 2035 raja-arvo johtaisi käytännössä siihen, että autonvalmistajat voivat saattaa 

markkinoille ainoastaan uusia täyssähkö- ja vetyautoja vuonna 2035.
• Tämä rajaa tuotannosta pois myös biokaasua ja kehittyneitä uusiutuvia biopolttoaineita 

käyttävien ajoneuvojen valmistuksen.

• Paketti täydentyy ensi vuonna kuorma- ja linja-autojen päästöstandardien 
tarkistamisella

19.8.202124



Yleisiltä alueilta siivottavien roskien 
koostumus, kustannukset ja SUP-
säädökset 
KEHTO-foorumi 29.10.2021

erityisasiantuntija Tuulia Innala



Jätelain muutoksia 2021-2022
• Jätelain muutos 1: 

• EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät muutokset jätelakiin (HE 40/2021) 
• → voimaan 19.7.2021

• Jätelain muutos 2: 
• Edellistä täydentäviä seikkoja, mm. tiettyjä rekistereitä koskevat muutokset 
• → HE-luonnos lausunnoilla dl. 29.11.2021, eduskuntaan keväällä 2022  

• Jätelain muutos 3: 
• SUP-direktiivin toimeenpano: kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen 

vähentäminen, tuotevaatimukset, valistustoimet, tuottajavastuu roskaantumisesta ja 
jätehuollosta

• → HE-luonnos lausunnoille loppuvuodesta 2021 
• Vuonna 2022 asetuksen laatiminen SUP-tuottajavastuun mukaisista korvauksista 

kunnille
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TAVOITTEET

• vähentää ympäristön 
roskaantumista, erityisesti 
merialueilla

• edistää kiertotaloutta
• edistää sisämarkkinoiden 

toimintaa

LAAJENNETTU TUOTTAJAVASTUU 
(8 art.)

ERILLISKERÄYSVAATIMUKSET
(9 art.)

KANSALLISET 

KULUTUKSEN 

VÄHENTÄMISTOIMET
(4 art.)

VALISTUSTOIMET
(10 art.)

TUOTEVAATIMUKSET
(6 art.)

RAPORTOINTIVAATIMUKSET
(13 art.)

MERKINTÄVAATIMUKSET
(7 art.)

TUOTEKIELLOT
(5 art.)

Taustalla ns. kertakäyttömuovidirektiivi eli SUP-direktiivi
keinot erilaisia 
direktiivin 
soveltamisalaan 
kuuluville eri tuotteille



Kertakäyttöiset muovituotteet –uusi 
tuottajavastuusääntely

• Muovia sisältävien tupakkatuotteiden, 
kosteuspyyhkeiden, ilmapallojen, 
pakkausten ja juomamukien tuottajille 
tuottajavastuu
• Koskee tiettyjä kertakäyttötuotteita

• Tuottajalle vain kustannusvastuu toisen 
tekemästä työstä
• Em. kertakäyttöisten muovituotteiden 

tuottajille säädetään jätelaissa (646/2011) 
kustannusvastuu tietyistä kuntien yleiseen 
käyttöön tarkoitetuilla alueilla toteuttamista 
jätehuoltotoimista ja roskaantumisen 
siivoamisesta

28

SUP-tuotteet
• Pakkauksista:

• Syömävalmiin ruuan 1 
annoksen pakkaukset ja 
kääreet

• max. 3 l 
juomapakkaukset

• juomamukit 
• kevyet kantokassit

• Esikostutetut 
kosteuspyyhkeet ja 
ilmapallot

• Suodattimelliset 
tupakkatuotteet ja 
irtosuodattimet

• Muovia sisältävät 
kalastustuotteet



SUP-tuottajien kustannusvastuusta

• Kustannusvastuun piiriin kuuluvat alueet: 
• määräytyisivät ns. katujen kunnossapito- ja puhtaanapitolain (669/1978) ja jätelain 

(646/2011) roskaantumista koskevaan 8 lukuun sisältyvien 76 §:n ja 74 §:n 
säännösten perusteella – esim. kadut, torit, uimarannat, puistot ja muut yleiseen 
virkistykseen käytettävät alueet olisivat mukana 

• Kustannusvastuu ei koske kaikkia kuntien ko. alueilla toteuttamia 
jätehuoltotoimia ja roskaantumisen siivoamista, vaan ainoastaan niitä 
direktiivissä nimenomaisesti lueteltuja toimia, jotka kohdistuvat 
kustannusvastuun piiriin kuuluviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin

29



Kustannusvastuun suuruus ja 
toteuttaminen
• Kuinka suuri on SUP-tuottajan 

kustannusvastuu? 

• Kuinka suuri osa maksuista kuuluu 
kohdentaa kullekin tuoteryhmälle? 

• → Kukaan ei tiedä oikeaa vastausta 
juuri nyt.

• Tuottajan kustannusvastuun 
määrittelyyn tarvittava tietopohja on 
puutteellinen. 
• Kuntien jätehuoltotoimien ja 

roskaantumisen siivoamisten 
kustannustieto vajavaista

• SUP-roskien määrästä roskien 
joukossa ei ole tietoa 

30



Jätteen koostumuksen selvittäminen
• SUP-jätteiden osuuden selvittäminen vaatii maasta 

poimittavien roskien ja jäteastioihin sijoitettujen roskien 
koostumuksen selvittämistä
• SUP-roskien osuus kaikista jätteistä ja kunkin eri SUP-roskan 

osuus (esim. tupakantumpit, ilmapallot, ruokapakkaukset, 
juomamukit)

• Kuntaliitto, KEHTO-foorumin kaupungit (21), 
ympäristöministeriö, SUP-pakkausten tuottajat, 
tupakkatuottajat, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry sekä 
Ilmapallokeskus Oy rahoittavat koostumustutkimushanketta
• Kuntaliitto koordinoi 

• Vaihe 1: koostumustutkimusmenetelmän kehittäminen: SUP-
osuudet jäteastioissa ja maasta kerättävissä roskissa
• Syksyllä 2021, konsultiksi valittu Ramboll Finland Oy

• Vaihe 2: jätteen koostumuksen tutkiminen valituissa 
kuntakohteissa kehitetyn menetelmän perusteella 
• Keväällä 2022 31

Kuntien keräämät ja siivoamat 
roskat

SUP-jätteet Muut jätteet

?
?



Haasteena oikeiden roskien tunnistaminen:
Mikä on kertakäyttömuovituote?

• Muovituote
1. Sisältääkö muovia? 
2. Kertakäyttöinen vai ei? +
3. Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset
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Komission tiedonanto — Tiettyjen 
muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 
mukaiset komission kertakäyttöisiä 
muovituotteita koskevat suuntaviivat
(2021/C 216/01) (52 sivua)
• Muovin määritelmä; kertakäyttöisen 

muovituotteen määritelmä; 
erityiset tuotekriteerit 



Kustannusvastuun suuruus ja 
toteuttaminen
• Toimeenpano vaatii myös tietopohjan parantamista kuntien roskaantumisen 

siivoamisen ja virkistysalue- ja katujätehuollon kokonaiskustannuksista sekä 
kustannusten muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä

• Kuntaliitto selvitti syksyllä 2020 kyselyllä kuntien ulkoalueiden 
jätehuoltokustannuksia sekä roskaantumisen puhdistamisen kustannuksia
• 47 vastausta → hyvin karkea arvio 
• JOHTOPÄÄTÖS: kustannuksia seurataan huonosti, koska tarkalle seurannalle ei ole 

ollut tarvetta 

• Kyselyn perusteella voidaan karkeasti arvioida, että jätehuoltotoimien ja roskien 
siivoamisen kustannukset voisivat kaikkiaan olla noin 40-55 milj. e/a → (SUP-osuus ?)

• Esitetty tuottajien kanssa YM:lle, että kustannustiedon epävarmuudesta johtuen 
kustannusvastuun pohjaksi hyväksyttäisiin aluksi 2/3 selvitetyistä 
minimisiivouskustannuksista  (2/3 * 40 milj. e)
• → Summan täsmentäminen kustannustiedon kehittyessä
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Kiire on!

• SUP-pakkausten ja SUP-
tupakkatuotteiden kustannusvastuun 
tulisi alkaa jo vuoden 2023 alusta
• Koskee sekä jäteastiakeräystä että 

maasta poimittavia roskia

• Kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen 
tuottajavastuu alkaa vasta 31.12.2024 
eli käytännössä 2025 vuoden alusta
• Koskee vain maasta poimittavia 

roskia 
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Green Deal
* Rakentamisen muovit
* Yhdyskuntajäteveden puhdistaminen
KEHTO-foorumi 29.10.2021

Tuulia Innala



Allekirjoittajat
• Ympäristöministeriö

• Suomen Kuntaliitto ry

• Rakennusteollisuus RT

• Muoviteollisuus ry

• Kemianteollisuus ry

• Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry

• Teknisen Kaupan liitto ry (TKL)

• Sähköteknisen Kaupan liitto ry (SKL)

• Rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto 
RASI ry
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Rakentamisen kalvomuoveja koskeva 
green deal



Mitä sopimus koskee?
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• polyeteenipohjaiset (PE) muovit, sekä kiriste- ja kutistekalvomuovit (PE-HD, PE-
LD ja PE-LLD), joita käytetään rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa 
pakkaamiseen ja sisällä tapahtuvaan suojaamiseen

kalvomuovi 

• rakennuslupaa edellyttävä rakennushanke, jonka bruttoala on vähintään 500 
kerrosneliömetriä (k-m2)

rakennushanke

• valtion tai kunnan viranomaisen tilaama (hankkimaa) tai itse toteuttama 
kansallisen kynnysarvon (Hankintalain 25 §) ylittävä infrarakentamisen urakka

urakka



Sopimuksen tavoitteet

• Kuntia toivotaan mukaan sopimukseen! Vielä ehtii vuoden 2021 puolellakin.

• https://www.sitoumus2050.fi/green-deal#/

• Tukena Motivan Rakentamisen muovit -koulutuskokonaisuus 
• Lisätietoa: https://motiva-verkkokurssit.fi/
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lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen 
kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua

tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä

lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja 
rakentamisessa

optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta

lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 
loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja

https://www.sitoumus2050.fi/green-deal#/
https://motiva-verkkokurssit.fi/


Kunnan toimenpiteet green dealissa, mm.

• ottaa sopimuksen tavoitteet ja toimet huomioon osana hankintojensa valmistelua, 
hankintakriteereitään ja hankintojensa kilpailutusta ja toteutusta

• hyödyntää sopimuksen puitteissa luotavaa muovit hankinnoissa moduulia ja 
ohjeistusta omissa hankinnoissaan

• kannustaa hankkimissaan rakennushankkeissa ja urakoissa toimivia yrityksiä 
toimimaan sopimuksen tavoitteiden mukaisesti

• optimoi ja vähentää kalvomuovien kulutusta kestävästi itse toteuttamissaan 
talonrakennushankkeissa ja maanrakennusurakoissa

• järjestää itse toteuttamissaan talonrakennushankkeissa ja 
maanrakennusurakoissa erilliskeräyksen rakentamisessa syntyville kalvomuoveille
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Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen 
Green Deal –sopimus (2021 – 2027) 

• Solmittu 12.10.2021

• Sopijapuolina ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys 
• Jatkumo vuosien 2012-2016 vesiensuojelun suositussopimukselle 

• Vesihuoltolaitokset ja kunnat voivat ”liittyä” sopimukseen tekemällä oman 
sitoumuksensa (www.sitoumus2050.fi)

• Ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi laajempi näkökulma
• Vapaaehtoisella sopimisella voidaan joustavasti edistää vesiensuojelua
• Kytkentä vesienhoidon suunnitteluun ja ohjelmakausiin on tarkoituksenmukainen

• Alalle merkittävää, että jätevedenpuhdistamon tehdessä vapaaehtoisesti lupaa 
parempaa tulosta, ei lupapäätöksen tarkistamiselle olisi tältä osin tarvetta. 

• Sopijapuolet kannustavat vesihuoltolaitoksia sitoutumaan osaltaan sopimukseen. 
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http://www.sitoumus2050.fi/


Nostoja ajankohtaisista 
asioista



Ajankohtaisia Kuntaliitosta

• Lunastuslain tarkistaminen
• Kuntaliiton lausunto löytyy 

lausuntopalvelusta 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Propos
al/Participation?proposalId=5447bac2-
b90f-4c2b-bc14-dbd4902828c4

• Jätelain uudistus tuli voimaan 19.7.
• Kuntaliitto laatimassa ohjeistusta
• 1) vaihe: jätehuoltomääräysoppaan 

päivittäminen
• 2) vaihe: taksaohjeistuksen laatiminen

• Luonnonsuojelulain uudistus

• Kuntaliiton lausunto löytyy tästä

• Yleiskirje puhtaiden ajoneuvojen 
lainsäädännöstä
• Kunnille ja kuntayhtymille
• Yleiskirje löytyy tästä

• Kuntaliiton MAL-selvitys
• Selvitys MAL-prosessin 

kehittämistarpeista

• Liikenne12, ajankohtaista
• Lausunto investointiohjelmasta löytyy 

tästä
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5447bac2-b90f-4c2b-bc14-dbd4902828c4
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/luonnos-hallituksen-esitykseksi-luonnonsuojelulaiksi-ja-eraiden-siihen-liittyvien
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-ajoneuvo-ja-liikennepalveluhankintojen-ymparisto-ja
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/luonnos-valtion-vaylaverkon-investointiohjelmaksi-vuosille-2022-2029


KEHTO-foorumin hankkeita



Käynnissä olevat hankkeet 1/3
• LIKE – liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (www.infraosaaja.fi)

• DigInfra –koulutus järjestetään kolmatta kertaa 9.2.-10.2.2022
• Haku avoinna 18.1.2022 saakka
• https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/diginfra

• Yrityskylähanke
• MANK on Yrityskylä Yläkoulu Helsingin virallisena yhteistyökumppanina 2021 – 2023.

• Mukana yhteistyössä Ramboll Finland Oy, Destia Oy, INFRA ry, Civil Point Oy
• Yritykset rahoittavat Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden. Peli toteutetaan kahtena 

vuonna, 1000 nuorta per vuosi. Kustannus on 10 000€ / vuosi.
• Yrityskylä- konseptissa yhdeksäsluokkalaiset jakautuvat infra-alan kuvitteellisen yrityksen 

johtoryhmiksi, ja kilpailevat keskenään infra-hankkeiden suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon toimialalla.

• Toimintaryhmä päätti, että 20 000 € sijoitetaan infra-alan tubettaja-
/vaikuttajamarkkinointiin nuorille.

• Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille järjestetään INFRA-alan haastekilpailu. 
Haastekilpailun palkitsemisiin on varattu yhteensä 5000 €.

• Toiminta jatkuu 2021 loppuun
• Hankkeen projektipäällikkö Antti Knuutila siirtyy kokonaan INFRA ry:n palvelukseen vuoden 

2022 alussa.
• Keskusteltu, miten toimintaa voisi jatkaa
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http://www.infraosaaja.fi/
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/diginfra


Käynnissä olevat hankkeet 2/3

• Infra-alan tuottavuuden lisääminen digitalisaatiota hyödyntämällä 
(ProDigial), https://projects.tuni.fi/prodigial/julkaisut/
• 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), 
https://buildingsmart.fi/infrabim/
• Rahoittamassa 11 KEHTO-kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, 

Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Joensuu), Väylävirasto, Infra ry, SKOL ry 
ja Koneyrittäjien liitto

• Kaikki bSF:n toiminta on siirtynyt 1.1.2021 Rakennustietosäätiölle perustettuun 
uuteen tytäryhtiöön Rakennustietomalli Oy:lle.
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https://projects.tuni.fi/prodigial/julkaisut/
https://buildingsmart.fi/infrabim/


Käynnissä olevat hankkeet 3/3
• SUP-direktiiviin liittyvä koostumustutkimus 

• Koostumustutkimusmenetelmän kehityshankkeen toteuttajakonsultti on valittu ja 
sopimus on allekirjoitettu. Kuntaliitossa on aloittanut 9.8. Satu Ojala projektin osa-
aikaisena koordinaattorina.

• HE-luonnosta on laadittu yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

• UUMA4-ohjelma, Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta (1.1.2021-
31.12.2023) https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma4-ohjelma
• Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa –käsikirja

• http://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/Uusiomateriaalit%20kaupunkien%
20infrarakentamisessa-kasikirja%202019_06_30%20-%20UUMA3.pdf#overlay-
context=uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja

• UUMA4-ohjelmaan osallistuvat kaupungit
• Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa

• Vuosiseminaari järjestetään ke 10.11.2021 klo 9-16
• Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari
• Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään pe 5.11.2021
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https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma4-ohjelma
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/sites/default/files/Uusiomateriaalit%20kaupunkien%20infrarakentamisessa-kasikirja%202019_06_30%20-%20UUMA3.pdf#overlay-context=uusiomateriaalirakentaminen-ohjejulkaisuja
https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomaarakentamisen-vuosiseminaari




Paras infratilaaja –kilpailu

Kuntaliitto ja INFRA ry



Paras infratilaaja esiin!

• INFRA ry on järjestänyt Paras kuntatilaaja 
-kilpailun vuosina 2017 ja 2019

• Tavoitteena tukea kuntien hankintojen 
kehittämistä
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Paras infratilaaja esiin!

• Kuntaliiton ja INFRA ry:n yhteisesti järjestämä kilpailu kunnille

• Tavoitteena kannustaa kuntia hankintojen kehittämiseen

• Kuka tahansa voi ehdottaa jotakin kuntaa tunnustuksen saajaksi

• Parhaan infratilaajan kriteereitä
• Kuntainfran kokonaisprosessin hallinta (maapolitiikka, kaavoitus, suunnittelu, 

rakentaminen, kunnossapito)
• Hankintojen kokonaisuuden hallinta
• Toimivien markkinoiden edistäminen (markkinavuoropuhelu, hankintojen koko ym.)
• Kestävä infran periaatteiden ja käytänteiden omaksuminen osaksi hankintoja
• Innovatiivisuus hankinnoissa
• Urakoitsijan paras osaaminen saadaan hyödyksi kokonaistaloudellisesti, niin tilaajan 

kuin urakoitsijan näkökulmasta
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Paras infratilaaja esiin!

• Vapaamuotoiset ehdotukset 26.11.2021 mennessä webropol-lomakkeella
• Tiivis kuvaus (2000-5000 merkkiä) ja mahdolliset liitteet

• Lisätietoja kilpailusta antavat Paavo Taipale, p. 0503808368 ja Kari Muhonen, p. 
0400943350 ja sähköpostitse parasinfratilaaja2021@kuntaliitto.fi

• Voittaja ja mahdolliset kunniamaininnan saaneet kunnat julkistetaan järjestöjen 
yhteisessä iltapäivätilaisuudessa tammi-helmikuun vaihteessa

• Kilpailussa menestyneiden kuntien hyviä toimintatapoja esitellään toimialan 
viestintäkanavissa – hyvät käytännöt kiertämään
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ab2a420f-ad63-4ed7-9c90-764115e87460?displayId=Fin2348792
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Muut asiat



Muut ajankohtaiset asiat ja tapahtumat

• YM on aloittamassa kunnossapitolain toimivuuden ja uudistamistarpeiden selvittelyn

• Liikennemerkkien käyttö kaduilla –ohje on valmistumassa syksyn aikana.

• Väyläviraston ohjeita:
• Liikennemerkkien käyttö maanteillä (ent. Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä)

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-20_liikennemerkkien_kaytto_web.pdf
• Tiemerkintöjen suunnittelu

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-30_tiemerkintojen_suunnittelu_web.pdf
• Pyöräliikenteen suunnittelu (ent. Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu)

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf
• Ohje korvaa vanhan ohjeen pyöräliikenteen osalta. Jalankulkua koskevat ohjeet säilyvät 

voimassa, niin kauan kunnes uusi ohjeistus saadaan valmiiksi.
• Pyöräliikenteen viitoituksen suunnittelu

• https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-16_pyoraliikenteen_viitoituksen_web.pdf

• Asfaltointitöiden urakka-asiakirjoja ollaan päivittämässä.
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Luottamushenkilöille koottua tietoa ja koulutusta 
31.5.2021 lähtien

Kuntapäättäjä
Kommunpolitikern



Maksutonta perustietoa kunnan toiminnasta

Luottamushenkilön rooli ja mahdollisuudet

Hyviä käytäntöjä, keskusteluja

Omien taitojen itsearviointitesti

Eri toimielinten verkkokoulutukset

Ajankohtaisia puheenvuoroja

Kuntakentän tärkeimmät uutiset

16.11.202156

Päätöksenteon tueksi

www.kuntaliitto.fi/kuntapaattaja
www.kommunforbundet.fi/kommunpolitikern
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Paavo Taipale, Tuulia Innala ja Hanna Kemppainen

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

