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Kuntaliiton linjaukset 28.4.2016 

[7.6.2017] 

”Yhdyskuntarakenne ja infra 
kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa” 

» Asumisen ja yrittämisen edellytyksistä huolehtiminen 
» Sujuvan arjen mahdollistaminen   
» Kaikille sopivan elinympäristön turvaaminen  
» Resurssiviisaaseen yhdyskuntaan pyrkiminen  
» Talouden ja rahoituksen hallinta yhdyskuntien kehittämisessä  
» Hyötyjä kaikille yhteistyöllä ja kumppanuudella 

 
 

 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3224 
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Resurssiviisas yhdyskunta 

[7.6.2017] 

• Luonnonvaroja käytettävä säästeliäästi ja jätteet 
kierrätettävä tehokkaasti 
» Kuntainfran rakentamisessa kuntien ja valtion tulee edistää 

hallittua uusiomateriaalien käyttöä 
» Lainsäädäntöä, ohjauskeinoja, hankintamenettelyjä ja 

tietotaitoa tulee kehittää esteiden poistamiseksi 
• Kestävien hankintojen ja resurssiviisaiden 

toimintamallien kehittäminen tarpeen 
» Kuntien tulee siirtyä tavoitteellisesti kestäviin hankintoihin 

ja luoda markkinoita ympäristöystävällisiä ratkaisuja 
tarjoaville yrityksille 

» Kuntien tulee hankkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja 
järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia 

» Kuntien tulee olla osaltaan tukemassa kiertotalouteen 
perustuvan yhteiskunnan luomista edistämällä uudenlaisten 
toimintamallien käyttöönottamista 
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Ennakoivaa reagointia vai 
säädösohjausta? 
Valtakunnallisen jätesuunnitelmaluonnoksen 
tavoitteita maarakentamisen osalta 
4. Tavoite: Rakennus-, purku- ja maarakentamisen jätteiden 
hyödyntämistä lisätään riskit halliten  
• 4.1. Selvitetään kansallisten rakentamisen jätteitä koskevien 

(End of Waste, EoW) –kriteerien tarvetta ja edellytyksiä  
• 4.2. Kannustetaan kuntia nimeämään koordinaattori 

ylijäämämaiden ja rakentamisessa syntyvien jätemateriaalien 
hyödyntämiseen  

• 4.3. Maa-ainesveron käyttöönottoa arvioidaan uudelleen  
• kustannukset kohdistuisivat suurimmaksi osaksi kuntiin ja valtioon  

• 4.4. Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) kehitetään 
nykyistä toimivammaksi sekä paremmin suunnittelua ja 
päätöksentekoa tukevaksi  

• 4.5. Luodaan pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaan 
ohjauskeinoja, jotka säästävät luonnonvaroja ja edistävät 
kiertotaloutta tukevien menetelmien käyttöä  
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Kestävän kuntainfran kova ydin 

[7.6.2017] 

• Kuntien infrarakentamisen volyymi vajaat 3 
mrd. euroa vuodessa, noin kolmannes maamme 
kaikesta infrarakentamisesta 

• Infran rakentamisen tulee olla pitkäjänteistä ja 
ratkaisujen kestäviä ja oikea-aikaisia myös 
kunnossapidon osalta  

• Elinkaarikustannukset investointipäätösten 
perustaksi 

• Tekninen kelpoisuus, taloudellisuus ja 
ekologinen kestävyys keskeisinä kriteereinä 
myös uusiomateriaaleja hyödynnettäessä 
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Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja 
ja tuottaa jätettä ja päästöjä  

• Suomessa käytetään 70-80 miljoonaa tonnia 
luonnon rakentamismateriaaleja ja vain noin 4 
miljoonaa tonnia uusiomateriaaleja vuosittain 

• Massamääräisesti valtaosa rakentamisen 
jätteistä on mineraalijätteitä (maa-aineksia) 

• Kuljetusmatkat ovat pidentyneet ja 
rakennettavuudeltaan hyvälaatuisia maa-
aineksia käytetään kohteisiin, joihin sopisivat 
myös kantavuudeltaan heikot ylijäämämaat  
» Pitkät kuljetukset lisäävät liikenteen päästöjä ja melua sekä 

heikentävät liikenneturvallisuutta ja asukkaiden elinoloja ja 
hyvinvointia  
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Kohti resurssiviisasta rakentamista 
• Vältetään maan muokkausta ja hyödynnetään 

kaivumaat rakennuskohteessa tai sen lähistöllä. 
• Hyödynnetään suunnitelmallisesti 

rakennuspaikalta poiskuljetettavia 
ylijäämämaita.  

• Rakentamisessa käytetty maa-ala 
hyödynnetään tehokkaasti ja muut alueet 
jätetään mahdollisuuksien mukaan 
luonnontilaisiksi.  

• Luonnon maa- ja kiviaineksia säästetään ja ne 
korvataan mahdollisuuksien mukaan kierrätys- 
ja uusiomateriaaleilla.  
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Materiaalien kestävän 
hyödyntämisen etuja 
• Vähennetään hankkeiden koko elinkaaren 

aikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia  
• Saavutetaan kustannussäästöjä 
• Parannetaan toiminnan laatua, tehokkuutta ja 

tuottavuutta  
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Kiertotalouden haasteet 
• Tuotteistaminen ja toimivien markkinoiden 

luominen 
• Hyödyntämiseen liittyvät lupamenettelyt 
• Materiaalin saatavuus ja varastoitavuus 
• Logistiikan toimivuus: purku -> käsittely -> 

varastointi -> hyötykäyttö 
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Esimerkkejä kiertotaloutta 
edistävistä toimista kunnissa 
• Oulun kaupungin Resurssiviisas infra –

kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää 
lainsäädännön sekä kestävän kehityksen mukaista 
toimintaa. 

• Helsingin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman (2014) tavoitteena on Helsingin 
kaupungin maarakennuskustannusten ja maa-
ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 
2014–2017 aikana vuoden 2010 tasosta.  

• PIMAKE - Tampereen pilaantuneiden maiden 
käsittelykeskus ja Pirkanmaan keskuspuhdistamon 
lietetuhkan hyödyntäminen  

• Turussa Kiertomaa Oy:n perustaminen Turun 
kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 
kesken  
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Kiertotalous ja kuntatoimijat 
• Kunnalliset jätelaitokset aktiivisesti edistämässä ja 

mahdollistamassa  kiertotalouden vetureina  
• Kunnilla olemassa kattava jätehuoltoinfra ja siten 

mahdollisuuksia 
• Nykyiset jätteenkäsittelykeskukset ovat monien 

mahdollisuuksien palvelukeskuksia, cleantech –
alueita, jotka toimivat innovaatioalustoina alan 
yrityksille 

• Yhteisinnovointia yksityisen sektorin kanssa 
tarvitaan, esimerkkejä: 
» Tarpaper Recycling ”from roof to road”, kattohuopien 

kierrätys (PHJ) 
» Gypsum Recycling International, kipsilevyjen kierrätys (HSY 

ja PHJ aloittaneet - levinnyt muillekin alueille) 
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Pelkällä yhdyskuntajätehuollolla ei 
ratkaista kiertotaloutta 

7.6.2017 PT ja HK | Kiertotalous ja rakentaminen 12 

Jätehuollon vastuunjako 

Valmistava teollisuus ja elinkeinotoimijat avainasemassa! 
Tarvitaan kierrätysmateriaalien imua markkinoille. 
Tarvitaan kaikkien toimijoiden, niin julkisten kuin yksityisten 
yhteistyötä. 



Kuntaliitto kiertotaloutta sivuavissa 
hankkeissa ja verkostoissa  

Muun muassa: 
• UUMA2-hanke 
• RANKU-hanke 
• Kestävät julkiset hankinnat (Motiva) 
• Kuntien ilmastokampanja 
• Covenant of Mayors (supporter) 
• Kuntaliitolla on oma kestävän kehityksen 

yhteiskuntasitoumus 
• FISU-ohjausryhmä 
• HINKU-johtoryhmä 
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Kuntaliitolla on oma kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumus 
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Kuntaliitto vähentää omassa 
toiminnassaan materiaalin kulutusta 
ja hiilidioksidi- sekä muita päästöjä. 
 
Kuntaliitto kehottaa kuntia tekemään 
kestävän kehityksen 
toimenpidesitoumuksen ja tukee 
kuntia sitoumusten tekemisessä sekä 
toteutuksessa. 
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