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Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 
 ”Tuemme kuntia ja maakuntia elinvoiman ja työllisyyden  
edistämisessä sekä hyvän ympäristön toteuttamisessa ja  
yhdyskuntiin liittyvien palveluiden järjestämisessä.  
Tavoitteenamme ovat menestyvät alueet ja kunnat sekä  
kestävä elinympäristö ja yhdyskuntarakenne.” 

 
• Maankäyttö, asuminen, liikenne, kaupunkipolitiikka, rakentaminen. 
• Ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, ilmasto, kestävä 

kehitys, luonto ja luonnonvarat. 
• Yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, pelastustoimi, rakennuttaminen, 

toimitilat. 
• Elinkeinopolitiikka, maakunta-asiat, aluekehitys, työllisyys, pienkunta- 

ja maaseutuasiat. 
 

• 31 asiantuntijaa, henkilöstömäärä yhteensä 35 henkeä. 
 
 
 
 
 

Yksikön päällikkö 
Leena Karessuo 



Ympäristötiimi 

Maija Hakanen,  ympäristöpäällikkö  
•tiiminvetäjä 
•ympäristöpolitiikka 
•kestävä kehitys 
•luonnonsuojelu ja luonnonvarat 
 
Tarja Hartikainen,  erityisasiantuntija  
•ympäristöterveydenhuolto 
 
Merja Laakso, tutkimussihteeri  
•tiimin assistentti 
 
Kalevi Luoma, energiainsinööri  
•energia ja ympäristö 
•ilmastonmuutos 
•ilmansuojelu 
 
 
 

Lotta Mattsson, asiantuntija  
•ilmastopolitiikka  
•Itämeri ja merensuojelu 
•meluntorjunta 
•ympäristövalistus 
 
Marko Nurmikolu, lakimies  
•ympäristönsuojelulainsäädäntö  
•jätelainsäädäntö 
 
Vesa Valpasvuo, ympäristöasiantuntija  
•ympäristönsuojeluviranomaisasiat 
•vesiensuojelu 
•hajajätevesiasiat 
•maaperä ja maa-ainekset 
•luonnon virkistyskäyttö 



Ympäristötiimin keskeisiä 
edunvalvontakohteita 2013-2014 

• Ympäristönsuojelulain uudistus. 
• EU:n säädösvalmistelu (elintarvikevalvonnan valvonta-asetus, 

vieraslajiasetus...). 
• Kunnan tehtävät ympäristönsuojelussa ja 

ympäristöterveydenhuollossa, valtion ja kunnan toimivaltajako. 
• Kuntien ja valtion ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon 

tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. 
• Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvonnan 

maksullisuuden ja suunnitelmallisuuden kehittäminen. 
• Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön yhtenäistäminen. 
• Eläinsuojelulain kokonaisuudistus. 
• Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus, kuntien ilmastotoimien 

rahoitus. 
• Ilmastolaki. 
• Energiatehokkuuslaki. 
• Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian sekä energia- ja 

ilmastostrategian uudistaminen. 
• Energianeuvontaverkoston vakinaistaminen ja alueellinen 

laajentaminen. 
 
 
 



Ajatuksia Kuntaliiton ympäristötiimin 
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014 

• Kunnan ympäristönsuojelumääräykset. 

• Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden-
huollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. 

• Valvonnan maksullisuus. 

• Innovatiivisiin julkisiin cleantech -hankintoihin 
johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä / 
työpaketti 7: Kuntien kumppanuusmenettelyt 
valtion ja yritysten kesken. 

• Kuntien ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014. 

• Vihreä talous (raportti, esite) ja 
rakennerahastot. 

• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset.  
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• Maksuton. 

• Tilataan omaan 
sähköpostiin. 

• Ajankohtaisia 
koosteita 
Kunnat.netin ja 
Kommunerna.netin 
sisällöistä. 

• Ilmestyy 
keskimäärin 
kerran kuussa. 

 

 



Kyselyt, julkaisut, koulutus 

• Luottamushenkilöjulkaisu Toimivat 
yhdyskunnat. Hinta 20 €. 

• Kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen opas luottamus-
henkilöille. Ilmainen verkkojulkaisu. 

• Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja 
kuntatalous. Opas päätöksenteki-jöille 
ja valmistelijoille. Hinta 25 €. 

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen sivusto www.kunnat.net:ssä. 

• Ympäristölautakuntien koulutuspäivät. 

• Kuntien ympäristönsuojeluhallinnon 
hallintokysely 2013. 

 

 

Lähde: kuntien www-sivut

kuntarajat Tilastokeskus
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