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NAVICO OY, TEKNISEN TOIMIALAN KEHITTÄJÄ

”Olemme toteuttaneet 
lähes 100 kpl kuntien ja 

kaupunkien teknisen 
sektorin kehittämistä 

koskevaa toimeksiantoja 
vuosina 2008-2022 eri 

puolilla maata.”

1. Kuunteleminen, oppiminen, bencmarking, monipuolinen ja 
kattava vaikuttavuus, tiivistäminen & visualisointi

2. Yli 1 000 henkilöhaastattelua julkishallinnon sektorilta
3. Noin 200 eri kokoisen markkinatoimijan kuulemista / haastattelua

• Iitti (2022)

,2022)

• Joensuu (2022)



TIMO PERÄLÄ Tielaitosuudistus, 
tienpidon kilpailutus, 

pitkäaikaisten palvelu-
sopimusten kehittämi-

nen ja sopimusten
hallinta. Kävelyn ja 

pyöräilyn edistäminen

Kuntien palvelujen
hankintojen kehittä-
minen,alueurakointi, 
omaisuuden hallinta

Organisaatioiden
kehittäminen, Palvelu- ja 

hankintastrategiat, 
konsernin sisäiset

prosessit, vaikuttavuus, 
työhyvinvointi

1998 - 2008 2008 - 2010 -

MR. PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ MONITAHOISET VAIKUTUKSET KOKONAISTALOUDELLISUUS

Urban wellbeing engineer

Dipl.ins. Oulun yo, 2000
• Navico Oy 2007 ->
• Sporttest Oy 2016 ->
• Winter Cycling Fed. 2013 ->
• JS Hercules 1998 ->
• Lähirähinä, 2016 ->
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TAUSTA, KUNNOSSAPIDON TOIMIVUUSARVIOINTI

• Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, ns. kunnossapitolaki) tuli voimaan 
1.1.1980. Lakiin on tehty useita osittaisia muutoksia, joista viimeisin laajempi sisällöllinen muutos on tullut voimaan 
vuonna 2005.

• Kunnossapitolaissa säädetään yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta asemakaava-alueella. Laissa määritellään muun muassa kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvät 
tehtävät sekä näiden tehtävien jakaantuminen kunnan ja kiinteistön- tai tontinomistajien kesken. 

• Vuonna 2005 voimaan tulleessa muutoksessa lakiin lisättiin ilmoitusvelvollisuus kunnalle kaduilla ja yleisillä 
alueilla tehtävistä töistä. Kunnalla on oikeus antaa määräyksiä työn suorittamisesta sekä oikeus periä maksuja. 

• Kunnossapitolain uudistustarpeita on tullut esille kuntien taholta liittyen erityisesti kaduilla tehtäviä töitä koskevaan 
sääntelyyn. Helsingin kaupunki on tehnyt ympäristöministeriölle maaliskuussa 2020 esityksen lain muuttamiseksi. 
Helsingin aloitteeseen ovat yhtyneet myös muut suurimmat kaupungit ja Kuntaliitto.

• Koska kunnossapitolaki on ollut voimassa yli 40 vuotta, on ympäristöministeriössä katsottu tarpeelliseksi ennen 
lain uudistamiseen lähtemistä arvioida lain toimivuus kokonaisuutena, ei vain katutöitä koskevilta osiltaan. 



TAVOITTEET, KUNNOSSAPIDON TOIMIVUUSARVIOINTI

• Toimivuusarvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa 
nykyisen lain toimivuudesta, sen soveltamisesta ja 
soveltamiseen liittyvistä ongelmista sekä 
lainsäädännön kehittämistarpeista kunnossapitolain 
uudistamisen pohjaksi. 

• Varsinainen lainvalmistelu käynnistyy 
toimivuusarvioinnin jälkeen sen tulosten perusteella.

• Toimivuusarvioinnissa tarkastellaan voimassa olevaa 
lakia ja sen soveltamista laajasti eri näkökulmista. 

• Arviointi ottaa huomioon lain eri osa-alueet, 
kunnossa- ja puhtaanapidon, kaduilla ja yleisillä 
alueilla tehtävät työ, vastuunjaon sekä lain mukaiset 
erilaiset menettelyt.

EI KIRJOITETA LAKIPYKÄLIÄ

LISÄTÄ TIETOISUUTTA

LISÄTÄ KESKUSTELUA

LISÄTARKASTELUTARPEIDEN ESILLE TUOMINEN

KUVA: TIMO PERÄLÄ



KPL TOIMIVUUSARVIOINTI, TILANNEKATSAUS

❑ Avauswebinaarit pidetty 24.5. ja 2.6.2022

❑ Haastattelut kesäkuu – elokuu 2022

▪ Työohjelma sisälsi 50 henkilön haastattelun

▪ Tehtiin lopulta 47 ryhmähaastattelua, joissa 

mukana 60 eri tahoa ja 121 henkilöä

❑ Kirjallisuuskatsaus

▪ Kulkenut mukana koko ajan työn aikana

❑ Kysely

▪ Syyskuussa 2022

▪ 83 vastausta, 49 vastausta kuntasektorilta

❑ Työpajat 4 kpl

▪ 10,12,14 ja 31.10.2022 á 3h

▪ Yhteensä 105 ilmoittautunutta

▪ Tulosten esittely, keskustelua, 

kehittämistoimenpiteitä ja lisäselvitystarpeita

❑ Raportointi

▪ Raporttia kirjoitetaan kynä sauhuten

▪ Vuoden 2022 loppuun mennessä valmistuu

❑ Esittelytilaisuus

▪ Tammikuussa 2023 seminaari lain toimivuuden arvioinnista 

TEHTYÄ VIELÄ TEHTÄVÄÄ



KPL TOIMIVUUSARVIOINTI, UUDISTUNEEN LAINSÄÄDÄNNÖN RAJAPINNAT



NIIN MUUTTUU MAAILMA, ESKONI! Aleksis Kivi, 1864 

Ilmastonmuutos

Digitalisaatio

Automaatio ja robotiikka

Kaupungistuminen

Liikkumattomuus

Talvihoidon painoarvon kasvu, kestävän liikkumisen 
edistämisen tarve, toimenpiteiden optimointi

Kunnossapidon tiedon keruu, ylläpito ja jakelu.

Tiedonhallinta, loppukäyttäjien ja uusien tarpeiden 
huomiointi, palvelutason nosto.

Enemmän liikkujia ja loppukäyttäjiä asuu KPL:n
soveltamisen kuuluvilla alueella. 

Lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen edistäminen. 
Ympärivuotinen aktivoiva asuinympäristö.

Energiamurros ja sähköistyminen

Varautuminen, kriisien hallinta

Uusien energiamuotojen verkostojen rakentaminen ja 
sähköistymisen tarpeiden huomiointi.

Kriisitilanteissa kriittisten toimintojen toiminnan 
varmistaminen. Tietoturvallisuus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄ HUOMIOIMISTARVE LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Väestön ikääntyminen
Kotona asumisen mahdollistaminen, liikkumis- ja 

osallistumismahdollisuuksien turvaaminen

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
Viheralueiden lisääminen ja merkityksen 

painottaminen, vieraslajien poisto.

Työelämän murros, työvoima- ja osaajapula Automaation mahdollisuuksien huomioiminen. 



HENKILÖ- JA RYHMÄHAASTATTELUT, HAASTATELLUT TAHOT

1. KUNNAT JA 
KAUPUNGIT

KUNTALIITTO

HELSINKI

TAMPERE

OULU

MIKKELI

JOENSUU

KAJAANI

KITTILÄ

IMATRA

KOUVOLA

HELSINKI, LAKITIIMi

2. LOPPUKÄYTTÄJÄT

PYÖRÄLIITTO

VAMMAISFOORUMI

INVALIDILIITTO

AUTOLIITTO

TIER

YHDENVERTAISUUS-
VALTUUTETTU

KIINTEISTÖLIITTO

OMAKOTILIITTO

NUORISOVALTUUSTO

TAKSILIITTO

SUOMEN YRITTÄJÄT

VANHUSASIAINVALTUUTETTU

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO

VIHERYMPRISTÖLIITTO

IKÄINSTITUTTI

PAIKALLISLIIKENNELIITTO

LINJA-AUTOLIITTO

HSL, FÖLI, JoJo

LIIKENNETURVA

KAUPUNKIPUUTARHURIEN 
SEURA

INFRA 

KONEYRITTÄJÄT

SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJAT

4. URAKOITSIJAT

3. VERKOSTOJEN 
OMISTAJAT

VESILAITOSYHDISTYS

ENERGIATEOLLISUUS

FICOM

FINNET

ELISA, DNA, TELIA

CARUNA, HELEN, LAHTI 
ENERGIA, ALVA

VM

LVM

VÄYLÄ

5. VALTIONHALLINTO

TRAFICOM

ELY

6. TURVALLISUUS JA 
PELASTUSTOIMIJAT

PELASTUSLAITOKSET

POLIISIHALLITUS

HÄTÄKESKUSLAITOS

ITS FINLAND

FINTRAFFIC

TAMPEREEN YLIOPISTO

7. MUUT TOIMIJAT

SITRA

11
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60

121

TAHOA

HENKILÖÄ

KUVA: PEKKA TAHKOLA



HAASTATTELUJEN TULOKSET, LAIN TOIMIVUUS

LAIN TOIMIVUUS

KUNTASEKTORI

OPERAATTORIT

LOPPUKÄYTTÄJÄT

VALTION-
HALLINTO

TURVALLISUUS & 
PELASTUS

TUTKIMUS & 
KEHITYS

Rakenteeltaan ok, kompakti ja lyhyt. Vastuita tulisi selkeyttää, että ne olisivat eri osapuolille selkeät. 
Viranomaisten puuttumisen heikot mahdollisuudet nähtiin yleiseksi ongelmaksi. 

Verkkojen omistajien näkökulmasta laki toimii suhteellisen hyvin ja korostetaan yhteistyön ja yhtenäisten 
käytäntöjen merkitystä. Urakoitsijoiden mielestä vastuut ovat pirstaloituneita ja laki ei edistä 

suunnitelmallista toimintaa. Tiedonhallinnan kokonaisuus puuttuu laista. 

Laki on oman aikansa tuote ja vaatii uudistamista ja laajempaa näkemystä sekä eri käyttäjäryhmien 
tarpeiden parempaa huomioimista. Kunnossapitoasiat ja –laki tulisi sitoa paremmin maankäyttöä 

säätelevään lainsäädäntöön. 

Laki priorisoi moottoriajoneuvoliikennettä, tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu, esteettömyys ja 
matkaketjut puuttuvat laista. Lain sekavuus ja vastuiden epäselvyys näyttäytyvät monina ongelmina eri 

käyttäjäryhmille.  

Huonosti tunnettu laki. Kunnossapidon suunnittelemattomuus näkyy käytännön ongelmina, 
saavutettavuusongelmia ja jopa riskitilanteita. Tiedon tulisi kulkea paremmin.

Laki ohjannut toimintaa siiloutuneiseen suuntaan. Elinkaariajattelu ja loppukäyttäjien tarpeet eivät välity 
laista. Tiedonhallintaan liittyvät asiat puuttuvat nykyisestä lainsäädännöstä.



HAASTATTELUJEN TULOKSET, KESKEISET TEEMAT

POIMINTOJA ESILLE NOUSSEITA KESKEISISTÄ TEEMOISTA
Kadulla tehtävät työt ja niiden 

säätely – villi ja laaduton 
kaivaminen haltuun.

Lupakäytäntöjen sujuvoitta-
minen ja toimintatapojen 

yhtenäistäminen. Yhteiskun-
nan toimivuuden kannalta 

tärkeitä palveluja.  

Digitaalisuus ja tiedonhal-
linnan kehittäminen. Yhteisra-
kentamisen tiedonhallinta, lii-

kenteen automatisaatio, 
uudet liikkumismuodot

Yhdenvertaisuus ja tasa-
arvoisuus. Esteettömyys, 

saavutettavuus, turvallisuus ja 
matkaketjut – palvelua kaikille

Kaivutöiden hallinta, keskitetty 
tiedonhallinta, tiedon välitys 

tietoa tarvitseville

Tiedonhallinnan kehittäminen, 
yleiset ja yhteiset 

tietojärjestelmät. Tietolajien 
määritys, reaaliaikaista tietoa 
tarvitaan, vaatimuksia lakiin?

Kunnossapidon vastuiden 
selkeyttäminen, harmaat 

alueet, termit ja määritykset.

Muiden lakien huomioiminen 
ja yhteensovittaminen. 

Ennallistamisen 
kohtuullistaminen. Verkkojen 

ylläpidon eri syklit.

Kokonaistarkastelu, 
tasapainoinen kokonaisuus, 
lakien yhteensovittaminen, 
mahdollistava lainsäädäntö

Työmaiden liikennejärjestelyt 
kuntoon ja kaivutyöt 
paremmin hallintaan.

Lakien yhteensovittaminen ,eri 
ministeriöiden yhteistyö lain 
valmistelussa, KPL:n vastuut 

selkeiksi.

Elinkaaren ajan suunnittelu; 
suunnitelmallisuutta mukaan 

lakiin vaatimuksena

Jalkakäytävien talvihoito –
näkemyksiä puolesta ja 

vastaan- kunnille vastuun 
keskittämisestä

Tiedonhallinnan kehittäminen 
ja vastuu tiedon tuotta-

misesta. Yhden luukun kautta 
tietoa. 

Heikommassa olevien 
tarpeiden huomioiminen 

lainsäädännössä

Jk -talvihoidon vastuun siirto 
kunnille – puolesta ja vastaan. 
Kunhan saataisiin parempaa 

palvelua! 

Kokonaisuuden huono 
hallinta, suunnittelematto-
muuden puute näkyy meillä 
saavutettavuusongelmina.

Tulevaisuuden kaupungin 
tarpeiden huomioiminen 

(monimuotoisuus, 
viilentäminen, hiilinielut)

Suunnitelmallisuuden puute 
kunnossapidossa

Loppukäyttäjien vastuu. 24 / 7 
kaiken kunnossapitäminen ei 

ole mahdollista.

Ilmastonmuutos, luontokato, 
viheralueiden merkitys

Lain pistemäisyys ja vastuiden 
pirstaloituneisuus. Näkyy 

monina käytännön ongelmina 
ja tietämättömyytenä.

Kunnille sakotusoikeus, mikäli 
se juridisesti on mahdollista. 

Palvelutason nosto 
loppukäyttäjien näkökulmasta 

tarkasteltuna.

KUNTASEKTORI

OPERAATTORIT

LOPPUKÄYT-
TÄJÄT

VALTION-
HALLINTO

TURVALLISUUS 
& PELASTUS

TUTKIMUS & 
KEHITYS

Lain ristiriitaisuudet, lakien 
parempi yhteen sovittaminen 

Kunnossapidon parempi 
suunnitelmallisuus.

Omaisuuden hallinta ja 
korjausvelan huomioiminen.

Suunnittelemattomuus, 
lumitilojen puutteet, lumesta 
aiheutuvat monet käytännön 

ja arjen ongelmat

Uusien liikennemuotojen ja 
niihin liittyvät pelisäännöt 

kunnossapitoon.

Vaikuttavuus ja 
yhteisvastuullisuus, näiden 

asioiden miettiminen ja 
huomioiminen laissa.



HAASTATTELUJEN TULOKSET, JOITAIN NOSTOJA (1/3)

VÄHÄN ERILAISIA NOSTOJA HAASTATTELUISTA…

Tulevaisuuden kaupunki - Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen edellyttävät vehreämpää ja vihreämpiä 
kaupunkeja. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen, kaupunkien viilentäminen ja hiilinielujen kasvattaminen tulisi näkyä 
suunnittelussa ja kunnossapidossa. Näiden asioiden painoarvo vain kasvaa tulevaisuudessa

Korkeat osaamisvaatimukset - oli kyse sitten kunnossapidosta tai mistä tahansa, niin tulevaisuus vaatii toimijoilta kautta linjan 
uutta osaamista, niin valvojilta, toteuttajilta kuin tilaajaltakin. Osaaminen ja sen vaatimukset ovat korkeat! Asioita pitäisi pysytä 
miettimään samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Suunnittelun merkitys korostuu. Toteutuksessa valvonnan merkitys ja sen 
osaamisen merkitys korostuu. Tätä havaittu mm. mikrosahauksen yhteydessä. 

Mahdollistava lainsäädäntö - Mahdollistava on se sana lainsäädännössä, mitä kannattaa käyttää hyväksi. Lain tulisi 
tarjota työkaluja, muttei pakottaa. Ei saisi kuormittaa kuntia, joissa ongelmia ei ole havaittu. Keskeistä on se, että miten 
toimii eri kunnissa. Onko soveltamisessa hankaluuksia? Helsingin case -> onko tämä esimerkiksi lähinnä suurten 
kaupunkien ongelma? Miten pienemmät tähän reagoivat? 

Yhteisen fokuksen ja tietojärjestelmien puute - Ei ole olemassa mitään yhteistä fokusta. Jokainen ELY-keskus ja kaupunki tekee 
vähän omia pilottejaan ja viritelmiään. Tämä ei ole ideaalinen tilanne lainkaan ja näin hukataan resursseja turhaan. Pienessä
maassa tulisi olla yhtenäiset käytännöt ja yhtenäinen tietojärjestelmä. Kattava valtakunnallinen järjestelmä tulisi olla olemassa. 
Prosessit tulisi laittaa kuntoon ensin. Tietojärjestelmien räätälöinti vanhoihin toimintamalleihin on järjettömän kallista. 



HAASTATTELUJEN TULOKSET, NOSTOJA (2/3)

Lain henki - Henki rakennettua ympäristöä koskevassa lainsäädännössä on se, että mennään rakentaminen ja purkaminen edellä. 
Kunnossapito on edelleen aika syrjässä ja sen arvostus on alhaista. Asukkaiden ja käyttäjien kannalta hoito ja kunnossapito on 
tärkeintä ja näkyvintä. Suunnittelu ja rakentaminen ovat periaatteessa häiriöitä arjen sujuvuudelle. 

Vanhat prioriteetit istuvat tiukassa - Resurssit kohdennetaan moottoriajoneuvojen väylille. ”Eivät voi muuten liikkua. Yhteiskunta 
ei muuten toimi.” Nämä tyypillistä jargonia ilman totuuspohjaa. Epäliikennettä muut kuin autoilu. Asenne ja prioriteetit ovat
syvässä. Prioriteetit ja intressit laissa tulisi olla ihmishenkien suojelussa ja turvallisen liikkumisen mahdollistamisessa heikom-
massa asemassa oleville käyttäjille.

Merkitys yhdenvertaisuudelle - Kunnossapitolaki on hirveän merkityksellinen asia juurikin yhdenvertaisuuden kannalta. Oikeus 
liikkua ulkona ja osallistua yhteiskunnan toiminaan kuuluu kaikille. Suomessa oli vuoden 2020 lopussa noin 1,3 miljoonaa yli 65-
vuotiasta. Vuodelle 2030 ennuste 1,45 miljoonaa. Oikeuskäytännöissä on todettu, että esteettömyyden puute muodostaa välillistä 
syrjäytymistä. Yhdenvertaisuuslakiin on tulossa oma lisäys pykälään, että saavutettavuuden ja esteettömyyden laiminlyönti olisi 
syrjintää. Suomi on sitoutunut moniin eri tavoitteisiin esimerkiksi kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden osalta. Nämä tulisi
näkyvä myös lainsäädännön tasolla, etteivät asiat jää vain "peukuttamisen" asteelle. 

Nuorten unohdettu ääni - Kaikki yhteiskunnan asiat ovat nuorten asioita. Nuorten tarpeet jäävät taka-alalle priorisoinnissa ja 
nykyisessä KPL:n ohjaamissa käytännöissä. Kunnossapitoluokitukset ovat periaatteessa ikäsyrjintää. Aikuisten tarpeet ovat 
voimallisesti priorisoituja. Tulevaisuuden liikkumistottumukset luodaan lapsena ja nuorena. Saavutettavuus, itsenäinen 
liikkuminen, turvallisuus ja esteettömyys keskiöön. Monet uuden liikkumisen muodot tulevat nuorten kautta. Nuorten elämään 
vaikuttaa tosi paljon ympäristön suunnittelu ja kunnossapito.

VÄHÄN ERILAISIA NOSTOJA HAASTATTELUISTA…



HAASTATTELUJEN TULOKSET, NOSTOJA (3/3)

Kuntatalouden realiteetit - Pitää huomioida myös kuntatalous. Nykytasosta poikkeavaan toimintaan siirtyminen voi käydä kalliiksi. 
Kuntatalouden realiteetit ovat aina taustalla. Minkälaiseen toimintaan on varaa? Kadun alkuperäinen tarkoitus on mahdollistaa
ihmisten liikkuminen erilaisilla liikennemuodoilla turvallisesti ja esteettömästi. Tästä perusajatuksesta ei voitane hirveästi poiketa. 

Kunnossapidon arvostus- Suunnitelmallisuuden ja arvostuksen puute. Kunnossapitoa ei arvosteta alana, hoidellaan omaa 
"tonttia" ilman laajempaa tarkastelua. Kritiikkiä ja tarpeita tulee kovasti, resursseja ja kiitosta ei. Resurssien kohdentaminen on 
viime kädessä poliittinen päätös kuntatasolla. 

Teknologia ja sähköistyminen- Tietoliikenneverkot palvelevat koko yhteiskuntaa. Tarve verkoille kasvaa koko ajan. Teknologian 
liittyminen kaikkeen ja sähköistyminen eivät ole vähentymässä tulevaisuudessa. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien merkitys on 
huomattava koko yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Tietoliikenneverkot ovat yhteiskunnan yhteistä infraa, mitä ei pitäisi 
nähdä haittana. Kuuluvat sinne kuin autot tielle. Tie- ja katualueita pitäisi pystyä hyödyntämään verkkoinfran rakentamiseen. 

Hyvinvoinnin lobbaus - Asukkaiden hyvinvointi on nousemassa voimakkaasti esille. Asukkaiden hyvinvointi vahvistaa kuntien 
elinvoimaa. Kuntalakikin sekin lähtee siitä, että asukkaiden hyvinvointi ja elinvoimaisuus ovat lähtökohtina. Hyvinvointi-infra käsite 
on vielä vähemmän tunnettu. Kestävällä kehityksellä ja hyvinvoinnilla ei ole elinkeinoelämän painoarvoa vastaavia lobbareita.
Pitäisi edistää tulevaisuuden palvelujen kehityksen edellytyksiä, mutta keskustelu menee helposti väyläinfrastruktuuriin.

VÄHÄN ERILAISIA NOSTOJA HAASTATTELUISTA…



KYSELYN TULOKSET, NOSTOJA, n=83



KYSELYN TULOKSET, MUUTOS- JA KEHITYSTARPEET (n=279)

• Kunnossapitolakiin selkeämpi määritelmä yleisistä alueista, joihin lakia sovelletaan (1 § ja 2 §)

• Kunnossapidon vaikeudet eivät heijastu kuitenkaan paikoin riittävästi elinkaaren alkupäähän eli suunnitteluun.

• Jalkakäytävien (talvi)kunnossapidon laadun vaihtelu aiheuttaa ongelmia. Sen osalta olisi tarpeen selvittää 
vaihtoehtoisia menettelyjä. Kunnalle ei kuitenkaan tule säätää lisäkustannuksia aiheuttavia velvoitteita. 

• Vastuunjako tontinomistajien ja kaupungin välillä tulee miettiä ja järjestää uudestaan. Tämä koskee sekä 
talvikunnossapitoa, että puhtaanapitoa.

• Mielestäni suurin ongelma on, ettei monikaan yleisillä alueilla toimiva tunne tätä lakia

• Jakeluverkonhaltijan tulee pystyä toteuttamaan yhteiskunnan jakeluverkonhaltijalle muun muassa 
sähkömarkkinalaissa asettamat velvoitteet, kuten vaatimukset kustannustehokkaasta rakentamisesta, 
liittämisvelvollisuudesta ja kehittämis- ja ylläpitovelvollisuudesta samoin kuin yhteiskunnan jakeluverkonhaltijalle 
asettamat velvoitteet sähköjärjestelmän kehittämisestä kohti tulevaisuudessa energiamurroksen myötä tarvittavaa 
sähköjärjestelmää. Sanotut velvoitteet on keskeisesti huomioitava kunnossapitolain mahdollisessa uudistamisessa, 
koska kunnossapitolain kaivutyön suorittamista koskevilla säännöksillä on keskeinen merkitys sanottujen 
velvoitteiden toteuttamiseen ja niiden kustannuksiin, jotka viime kädessä maksavat kuntalaiset.

• Oikeuskäytäntö vaadittavasta liukkaudentorjunnan tasosta on karannut kohtuuttomaksi. Lainsäädännöstä lähtien on 
hyvä tuoda esiin faktaa, että talvella voi olla liukasta, vaikka kaikki työt on tehty asianmukaisesti. Tämä olisi tärkeää 
kustannusten, luonnonvarojen käytön, paikallisen ilmanlaadun ja hiilineutraalisuustavoitteiden vuoksi.

• On tarpeen arvioida, missä määrin mikroliikkumisen uudet muodot, kuten sähköpotkulaudat, aiheuttavat tarvetta 
tarkistaa kunnossapidon käytänteitä ja eri osapuolten velvoitteita. Tässä huomioitava myös yhdyspinnat muuhun 
lainsäädäntöön (mm. tieliikennelakiin ja sen mahdolliseen päivittämiseen esim. sanktioiden osalta). 



TYÖPAJAT 10.-31.10.2022, PIENTYÖRYHMÄT JA VETÄJÄT

MA 10.10. klo 9-12
Kaduilla ja yleisillä alueilla 

tehtävät työt

KE 12.10. klo 13-16
Kunnossa- ja puhtaanapito

PE 14.10. klo 9-12
Rajapinnat muuhun 

lainsäädäntöön

MA 31.10. klo 13-16
Lain lähtökohdat ja 

prioriteetit, tiedonhallinta

Lupaprosessin ja 
kaivutöiden hallinta

Valvonnan, laadun ja 
sanktioinnin kehittäminen

Töiden aikaiset 
liikennejärjestelyt

Kadulla tehtävät työt ja 
tiedonhallinta

Termit ja määritelmät

Talvikunnossapito, vastuut 
ja erilliskysymykset

Puhtaanapito ja kesäajan 
kunnossapito, vastuut ja 

käytännöt

Suunnitelmallisuuden 
kehittäminen 

kunnossapidossa

MRL & KPL

KPL ja kaivutöitä ohjaavat 
lait

Liikkujan vastuu, 
vahingonkorvauslaki ja KPL

Muut lait ja niiden 
huomioiminen

Yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon toteutuminen 

KPL:ssä

Kestävä kehitys, luonnon 
monimuotoisuus ja 

ilmastonmuutos KPL:ssä

Uusien liikkumismuotojen  
ja –palvelujen huomiointi 

Turvallisuus, esteettömyys, 
matkaketjut ja sujuvuus 

KPL:ssä

PETTERI 

PETTERI 

JAANA

JAANA
TIMO

EEVA

PEKKA

EEVA

TIMO

PEKKA

EEVA

TIMO

PEKKA

PEKKA

PETTERI

TIMO



• Avaus, noin 30 min (Yhteinen Teams -tila)

• Pienryhmätyöskentely, 90 min (Pienryhmätilat)

• Aiheeseen liittyvien tulosten esittely (haastattelut, kysely)
• Lain hengen, prioriteettien ja tiedonhallinnan 

muutostarpeet ja niiden huomioiminen KPL:ssä

• Tauko 15 min (Palataan päätilaan, uusi jako pienryhmiin)
• Olkaa takaisin viimeistään 15:15, muutoin jäätte pienryhmien jaon 

ulkopuolelle

• Vierailuaika yhteen pienryhmään, tulosten esittely ja 
vierailijoiden lisäkommentit -> noin 30-45 min

• Ei yhteistä tulosten läpikäyntiä

• Yhteenvedot osallistujille spostitse

TYÖPAJOJEN JUOKSUTUS

JOS TULEE ONGELMIA, LAITA VIESTIÄ TIMOLLE (timo.perala@navico.fi tai 040-7060415)

KESKUSTELUA

TIEDON JAKOA

YMMÄRRYSTÄ

EVÄITÄ JATKOTYÖSTÖÖN

13:00 – 13:30

13:30 – 15:00

15:00 – 15:15

15:15 – 16:00

mailto:timo.perala@navico.fi


PIENRYHMÄ 4b: KESTÄVÄ KEHITYS, LUONNON MONI….., PÄIVITYS- JA LISÄYSTARPEET

TARVE KPL VAI MUUTEN? 
Tulisiko tarve huomioida kunnossapitolain 

säätelyssä vai hoitaa muutoin? Miten?

VAIKUTUKSET / VAATIMUKSET
Miten tämän tarpeen huomiointi vaikuttaisi? 

Mitä tulisi tapahtua?

TIEDONHALLINNAN ROOLI
Onko tiedonhallinnalla jokin rooli tässä 
muutostarpeessa / toimenpiteessä? 

PRIO-
RITEETTI 
(1-3)

Luonnon monimuotoisuus

• Aina kun jotain tehdään, nämä asiat 
voidaan ottaa huomioon.  
Kustannukset täytyy miettiä myös,
kuka maksaa lisäkustannukset tai 
voidaanko parantaa ilman 
lisäkustannuksia. 

• Toimijat eivät toivo lakiin säädöksiä, 
vaan enemmän mahdollistamista (eli 
että miten voi ottaa huomioon, saako 
jättää lahopuuta, saako kylvää 
niittysiemeniä tms.). Samoin tarvitaan 
tietoa, mitä eri maaperätyypeillä 
kannattaa tehdä eri tavoin. 

• Pitäisi saada lisää tietoa siitä, miten 
verkkoja voidaan rakentaa niin, että 
monimuotoisuus säilyisi / sitä 
edistettäisiin mahdollisimman hyvin.

• Esim. maakaapelit parempia kuin 
ilmakaapelit; tien vieressä oleva kaapeli ei 
vaadi omaa aukkoa tms. Jo tehdään näitä 
asioita.. Paljon kilometrejä, mitä voidaan 
tehdä hyvin: se kertaantuu. 

• Esim. lahopuuta voidaan ”Luoda” kannoilla 
(korkeat) tai jättämällä puuta lahoamaan. 
Toimintatapojen parantaminen. 
Paahdeympäristö, niitty vai mikä on 
ympäristö, jota luontoon tarvitaan. 

• Arvokkaat luonnonkohteet ja 
muinaismuistot pidetään salassa, joka 
helposti tekee sen, että ei ole tietoa ja ne 
tuhoutuvat vahingossa. Tiedot voisi 
nykytekniikalla saada suoraan 
kaivinkoneeseen, tätä pitäisi edistää (siis 
tietoa helposti ammattimaisille 
toimijoille). 

• Väyläsuunnittelun perusosaamista jo nyt 
ottaa kohteet huomioon. 

• Miten voisi edistää muuten, 
kokonaisvaltaisesti? Tästä pitäisi olla 
tietoa saatavilla?

1

Eun ennallistamisasetus (6 artikla 
kaupunkiympäristöt)  jo ”painostaa” 
vihreän määrän sääntelyyn.

• Kokonaisnäkemys vihreän määrästä ja 
sijainnista  - yleensä hallitaan kaavassa 
kokonaiskysymyksiä.

Vihertavoitteiden huomioon 
ottaminen

• Esim. mitkä ovat laatuvaatimukset tai 
vastuut vihreän hoidossa. 
Virkavastuulla olevat kokevat raskaaksi 
vastuut. 

• Kunnossapitolaki: täytyy pitää 
käyttötarkoituksen vaatimassa 
kunnossa on hyvin yleisluonteinen. 

• Yleisö toivoo, että metsiä ei trimmata, 
vaan jätetään lahopuita pystyyn.

• Olisi hyvä säätää laissa ”tuki” sille, että 
saa jättää lahopuita yms, jotta uskalletaan 
jättää metsiin pystyyn lahopuita. 

• TUKES ei osannut esim. vastata, että onko 
puisto kuluttajapalvelu. 

• Myös HE:n kirjaukset siitä, miten yleisiä 
vaatimuksia tulkitaan konkreettisesti



TYÖPAJA 3. PIENTYÖRYHMÄ 3d, KPL JA MUUT LAIT, YHTEENSOVITTAMINEN

Esimerkkejä muista esille nousseista asioista…

• ITS-direktiivin uudistaminen, jäsenvaltiot velvoitettaisiin tuottamaan tietoa eli kaupungit ja kunnat digitaalista tietoa katuverkoltaan, tietolajeissa 
mm tietyöt, liukas tie, poikkeukselliset sääolosuhteet -> kunnossapitoa! Tämä siis EU-tason velvoite, menee yli kansallisen lainsäädännön. Tulisi 
huomioida jo nyt KPL:n uudistamisessa. Pitäisi ottaa huomioon eri lait ja EU-oikeuden etusija, mitä sanotaan missä ja ensin.

• Tulisi saada yhtenäiset toimintatavat, nykyisten toimintatapojen yhteensovittaminen -> käydään läpi olemassa olevat lait, lähteet. Nykyisin vieläkin 
käytetään vanhoja paperikarttoja, sopimuksia mitkä tulisi saada digitaalisiksi. Yhteiset perusperiaatteet ja menetelmät käyttöön, peruselementit 
samat valtakunnallisesti ja paikallisesti vain hienosäätöä

• Kaikkia elementtejä tulisi tarkastella ns. digilasit päässä koska olemme menossa kohti digitaalista tulevaisuutta. Tulisi tehdä säätelyä joka kestää 
aikaa, kannustaisi ja edistäisi uuden teknologian käyttöä, tiedon saatavuutta ja hallintaa. Tiedon laadun ja rajapintakysymyksissä kannustetaan 
digitaalisuuteen.

• Verkkojen rakentaminen ei saa aiheuttaa korjausvelkaa tai rakenteen heikentymistä, tulee tehdä kaupunkien/kuntien/valtion ohjauksen ja 
määräysten mukaisesti

• Selkeät kunnossapitovastuut tulee miettiä uudelleen ja kirjata lakiin (nykyiset kirjaukset tsaarin ajalta, mökin mummo vastaa). Samalla kadun 
poikkileikkauksella voi nykyisin olla neljä toimijaa. 

• Urakoitsijoiden rajapinnat näkyvät liikaa nykyisin, eri toimijat eivät välttämättä pääse samaan aikaan ja laatuero näkyy, tähän olisi hyvä saada 
vastuunjakoa tai rajapintojen huomioimisesta

• Digitalisaatio vaatii rahaa sekä resursseja, pitää löytää hyöty kuntaomistajalle



RAPORTIN SISÄLTÖRUNKO

ESIPUHE

1) JOHDANTO
2) TOIMIVUUSTARKASTELUN TAUSTAT
3) KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDON ASEMA JA MERKITYS

a) KPL:n yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus (sisältäen 
lukuja toimialasta)

b) KPL:n asema ja suhde muuhun lainsäädäntöön
4) KUNNOSSAPITOLAKIIN LIITTYVÄT HYVÄT KÄYTÄNNÖT
5) KUNNOSSAPITOLAIN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

a) Toimivuusarvioinnissa käytetyt menetelmät 
b) Lain tunnettuuden ja toimivuuden arviointi

• Nykyisten lakipykälien esille tulleet muutostarpeet
• Muut esille tulleet muutostarpeet

c) Tunnistetut muutostarpeet ja niiden vaikutusanalyysi
6) YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

a) Yhteenveto
• Lainsäädännön ulkopuoliset kehittämistarpeet
• Lainsäädäntöön liittyvät muutostarpeet

b) Suositukset jatkotoimenpiteiksi
• Lainsäädännön ulkopuoliset kehittämistarpeet
• Lainsäädäntöön liittyvät muutostarpeet

Kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetun lain 
(669/1978) toimivuusarviointi

Selvitys



KÄY TUTUSTUMASSA KOKO KOULUTUSTARJONTAAMME OSOITTEESSA
masterclass.city/koulutukset

TIMO 
PERÄLÄ

EEVA 
HUUHTANEN

PEKKA
TAHKOLA

PYÖRÄILYN
TALOUSVAIKUTUKSET

TEKNISEN TOIMIALAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIAMME:

TALVEN JA LUMITILOJEN
SUUNNITTELU

etunimi.sukunimi@navico.fi

@CityMasterClass

navico.fi 

masterclass.city

KIITOS!

EEVA

TEKNISEN TOIMIALAN PERUSTEET
PÄÄTTÄJILLE


