


RAKENNETTU YMPÄRISTÖ ON:



Rakennetun omaisuuden tila on Suomessa 
valtaosin tyydyttävä. Tulevaisuuden kehityksen 
kannalta suurimmat ongelmat ovat kasvava 
korjausvelka sekä kiinteistö- ja rakennusalan 
tutkimus- ja kehitystoiminnan vähäisyys.  Parhaat 
kehitysmahdollisuudet liittyvät digitaalisten
ratkaisujen ja luovan suunnittelun käytön 
lisäämiseen. Niiden avulla voidaan parantaa 
rakentamisen laatua sekä edistää kestävän
rakennetun ympäristön syntyä. 

KORJATAAN KANSANTALOUS KUNTOON



KORJAUSVELAN 
YHTEISKUNNALLISET 
VAIKUTUKSET
OVAT
MERKITTÄVÄT



• 16 MRD. €  34 MRD. €

• 39 000 UUTTA 

TYÖPAIKKAA

• 60 MILJ. € T&K 1 % 

KORJAUSVELAN HOITO KANNATTAA

Presenter
Presentation Notes
Laskelmien mukaan korjausvelan hoitoon tarvittaisiin seuraavien kymmenen vuoden aikana noin 16 miljardin euron panostus. Investoinnin tuottamat taloudelliset hyödyt olisivat samaan aikaan arviolta 34 miljardia euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa vipusuhde on vieläkin suurempi. Seurannan mukaan yritykset sijoittavat tutkimus- ja kehitystoimintaan keskimäärin kaksi euroa jokaista julkista tukieuroa kohden. Kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan kaksinkertaistamiseksi yhteen prosenttiin alan liikevaihdosta riittäisi näin ollen 60 miljoonan euron vuotuinen lisäys julkiseen T&K-rahoitukseen. Kunnossapidon vajeeksi on arvioitu vuositasolla 12 % kestävään tasoon verrattuna. Vajauksen vuoksi menetetyn liiketoiminnan arvo on kymmenen vuoden aikana 57 miljardia euroa.  Kansantalouden ja elinkeinoelämän menetyksen heijastuvat suoraan työllisyyteen. Suoriksi ja välillisiksi työllisyysvaikutuksiksi VTT on arvioinut vuositasolla jopa 39 000 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2 % vaikutusta työllisyysasteeseen.



Toimenpidesuositukset antavat askelmerkit menestykseen 

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ KUNTIEN 
SILMÄTERÄKSI

Kunnilla on mittava rakennettu omaisuus. Ne myös vastaavat 
useista rakennettuun ympäristöön liittyvistä julkisista viranomais- ja 
palvelutehtävistä. Kokonaisuutena kunnissa tehdyillä päätöksillä ja 
toimenpiteillä on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi 
kansalaisten elin- ja yritysten toimintaympäristöt muodostuvat. 
Valmisteilla oleva maakuntauudistus mahdollistaa kuntien 
voimavarojen kohdistamisen rakennettuun ympäristöön, mikä 
luo kunnille uutta elinvoimaa ja kilpailukykyä. 





160 Asiantuntijaa
6 Paneelia
6 Kuukautta
30 Kokousta
32 Arvosanaa
100  Toimenpide-ehdotusta
70 Suositusta kunnille ja tiekartta hyvinvointiin
+
Arviot kansantaloudellisista vaikutuksista

Rakennetun omaisuuden tila 2017:



Liikennevirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Ympäristöministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Julkisivuyhdistys ry
Kiinteistötyönantajat ry
LVI-talotekniikkateollisuus ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö RTS sr
RAKLI ry Suomen Kiinteistöliitto ry

Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Vesilaitosyhdistys VVY ry
VTT
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

RAHOITTAJAT







Vastuullinen kiinteistönhoito ja ennakoivat korjaukset lääkkeinä

RAKENNUKSET LAITETTAVA KUNTOON  
Rakennusten kunnosta pitää huolehtia nykyistä paremmin koko 
elinkaaren ajan. Jatkuvan kunnossapidon kulttuuri pitää 
vakiinnuttaa rakennuskantaan omakotitaloista kuntien 
palvelurakennuksiin. Ennakoiduilla ja suunnitelmallisilla 
korjauksilla ehkäistään tehokkaasti laajojen vaurioiden, ja niistä 
johtuvien ongelmien syntyä. Ajantasainen tieto rakennusten 
kunnosta auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. 
Rakennusten elinkaarta vaivaaviin laatuongelmiin on etsittävä 
ratkaisut viipymättä.



Kunnossapidon ja korjausten laiminlyönnit.
Laatuongelmat: Kosteus- ja homevauriot, rakenteellinen 
turvallisuus, materiaalien laatupuutteet, julkisten 
hankkeiden aikataulujen ja kustannusten haasteet.
Alueellisesta polarisaatiosta johtuvat arvon 
heikkeneminen ja tilojen vajaakäyttö. 
Muutosvelan kasvu.

Nykytila - heikkoudet:



Energiatehokkuuden parantuminen.
Uudet yhteistoiminnalliset toteutustavat ja 
asiakaslähtöiset liiketoimintamallit.
Digitaalisten ratkaisujen ja uuden teknologian 
hyödyntäminen suunnittelussa ja rakennustuotannossa.
Käyttäjälähtöisten sähköisten palveluiden ja sovellusten 
kehittäminen.

Nykytila - vahvuudet:





Kerros- ja rivitaloissa uudisrakentamisen laatu on hyvää, 
mutta osassa ikääntyvää rakennuskantaa korjausten 
riittämättömyys on edelleen ongelma. Myönteistä kehitystä 
on tapahtunut korjausprosesseissa ja -palveluissa. 

Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot ovat Suomessa 
suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Osassa 
rakennuskantaa kunnossapidon laiminlyönnit sekä kosteus-, 
radon- ja homeongelmat heikentävät tilannetta. 
Uudistuotannossa neuvontapalvelut ovat auttaneet 
energiatehokkuuden parantamisessa ja laatuvirheiden 
ehkäisyssä. 

Nykytila:

7½

7½



Toimitilojen tehostuva tilankäyttö ja kasvavat 
toiminnalliset vaatimukset pitävät yllä uudistuotantoa. 
Tyhjiin toimitiloihin tehdään yhä enemmän 
käyttötarkoituksen muutoksia.  
Liiketilamarkkinoita leimaa pääkaupunkiseudun ja 
muiden kasvukeskusten kauppakeskusrakentaminen, 
joka linkittyy vahvasti aluekehitykseen. Polarisaation 
voimistuminen heijastuu myös rakennusten ylläpitoon ja 
edelleen kuntoon. 

Nykytila:

8-



Tuotantorakennusten tilanne on säilynyt ennallaan, 
mutta yleisen talouden elpymisen odotetaan luovan 
tulevaisuudessa enemmän resursseja ja 
mahdollisuuksia kunnossapidolle ja korjauksille.
Hallilaki edesauttaa rakenteellisen turvallisuuden 
varmistamisessa.

Nykytila:

7+ 



Julkiset palvelurakennukset jakautuvat menestyjiin ja 
rapistujiin. Kuntien tietoisuus omaisuutensa määrästä ja kunnosta on 
parantunut, mutta käytännössä kehitys on ollut varsin hajanaista 
johtuen kuntien erilaisista resursseista. 
Säännönmukaisesti kaikki uudet julkiset palvelurakennukset on 
suunniteltu ja toteutettu laadukkaasti. Kuntien kiinteistökannasta 
kuitenkin suuri osa on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään, mikä 
yhdessä vanhoissa rakennuksissa olevien riskirakenteiden kanssa 
selittää kuntien palvelurakennuksia piinavia sisäilma-, kosteus- ja 
homeongelmia. 
Kuntien tulee ehdottomasti soveltaa rakennuskantansa hallintaan 
elinkaariajattelua, jotka toteutetaan ennakoivan kunnossapidon 
keinoin. 

Nykytila:

7



VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET

Rakennusten elinkaarta vaivaavat laatuongelmat
ratkaistava 
Rakennusten hoidosta ja kunnossapidosta on 
huolehdittava ja korjaukset tehtävä suunnitelmallisesti
Tyhjät tilat ja autioituvat alueet otettava hallintaan
Viranomaisprosesseja sujuvoitettava ja palvelut
siirrettävä sähköisiksi
Digitaalisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa otettava 
käyttöön ennakkoluulottomasti ja kattavasti 



TILASTOT 
JA 
GRAAFIT



RAKENNUSKANNAN ARVO 460 MRD. €



RAKENNUKSET LAAJASTI PERUSKORJAUSIÄSSÄ



SUOMALAISTEN VARALLISUUS ON ASUNNOISSA



RAKENNUSTEN KORJAUSVELKA JOPA 30 – 50 MRD. €



KORJAUSRAKENTAMISEN ARVO 12 MRD. € VUODESSA





INFRASTA HUOLEHDITTAVA PITKÄJÄNTEISESTI

Liikenneverkon kunto on Suomessa vähitellen rapistunut. Syntyneen 
korjausvelan hoitoa tulee tehostaa, jotta valtion, kuntien ja yksityisten 
omistama liikenneinfrastruktuuri saadaan toiminnallisesti hyvään kuntoon 
mahdollisimman pian. Lisäksi liikennejärjestelmän kehittämisestä tulee sopia 
pitkillä, yli vaalikausien ulottuvilla linjauksilla niin valtiolla kuin kunnissakin. 
Kehityslinjausten tärkeimmiksi tavoitteiksi tulee asettaa liikenteen 
tarpeenmukaisen palvelutason varmistaminen koko maassa sekä 
liikkumispalveluiden kehittäminen. Voimakkaasti kehittyvää teknologiaa ja 
digitaalisia ratkaisuja hyödyntävien uusien liikkumispalvelujen rakentaminen on 
mahdollista vain ajantasaisen tiedon, vahvan osaamisen ja hyväkuntoisten 
fyysisten infrarakenteiden pohjalta. Näiden valmiuksien parantamiseksi alan 
koulutusta ja tutkimusta sekä kansainvälisiä yhteyksiä tulee lisätä. 



Pitkäjänteisyyden puute liikennepolitiikassa
Jatkuvasti kasvava korjausvelka tie- ja raideverkossa
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen määrä
Tutkimus- ja kehitystoiminnan vähäisyys
Rakenteelliset ongelmat silloissa

Nykytila - heikkoudet:



Korjausvelkaohjelma 2016 – 2018.
Investoinnit raideliikenteeseen, Helsinki-Vantaan 
lentoasemaan ja satamiin.
Digitaalisten ratkaisujen yleistyminen ja 
palveluliiketoiminnan esteiden purkaminen.
Liikkumisen käyttäjäsovellukset.
Uusien teknologioiden käyttöönotto ja kehittäminen.

Nykytila - vahvuudet:





Maantieverkon ja katujen korjausvelka on edelleen merkittävä 
ongelma. Valtion korjausvelkaohjelma on askel oikeaan 
suuntaan, mutta kuntien väylien ja yksityisteiden kunto on 
jatkanut huolestuttavaa heikkenemistään. 
Myös kaupunkiseutujen väliset yhteydet ja pienempien 
kuntakeskusten välinen seutuliikenneverkko on resurssien 
niukkuuden vuoksi jouduttu jättämään huonommalle 
ylläpidolle.

Nykytila:

7-



Raideverkko on kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa, 
mutta junaliikenteessä on ollut säännöllisesti teknisiä 
toimintahäiriöitä. 

Raideverkko on malliesimerkki infrastruktuurista, joka 
mahdollistaa kaupunkiseutujen kehittämisen. 
Pääkaupunkiseudulla Kehärata valmistui vuoden 2015 lopussa 
ja Länsimetron ensimmäinen vaihe otettaneen käyttöön 
vuonna 2017. 

Nykytila:

7½



Satamiin on tehty vuosina 2011 - 2015 julkisia ja yksityisiä 
investointeja yhteensä 437 miljoonan euron arvosta. 
Vuosille 2016 –2020 on suunnitteilla noin 600 miljoonan 
euron investoinnit.
Vesiväylillä kunnossapito on kohdistunut pääasiassa 
merenkulun turvalaitteisiin ja sulkuihin. 
Sisävesien ja saariston vapaa-ajan veneilyä palvelevien 
rakenteiden kunto on hyvä.

Nykytila:

8



Kaikista liikennemuodoista on viime vuosina 
kasvanut eniten henkilölentoliikenne. Helsinki-
Vantaan lentoasemaa kehitetään parhaillaan noin 
900 miljoonan euron investoinneilla, mutta 
alueellisten lentokenttien valmiuksia palvella suoria 
kansainvälisiä lentoyhteyksien on lyöty laimin.

Nykytila:

9-



Korjausvelka saatava kuriin
Liikennejärjestelmän pitkän aikavälin 
kehityslinjaukset määriteltävä valtiolle ja kunnille
Väylähankkeiden ja liikenteen 
ympäristövaikutuksia vähennettävä
Liikenteen palvelutasoa ja palveluita parannettava
Infra-alan osaamista uudistettava

VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET



TILASTOT
JA 
GRAAFIT





SUOMI EDELLEEN 
HÄNNÄNHUIPPUNA 
VALTION TIE- JA 
RAIDEINVESTOINNEISSA 
JA PERUSVÄYLÄNPIDOSSA 
POHJOISMAISSA



VALTION 
BUDJETTIRAHOITUS 
PERUSVÄYLÄNPITOON 
ILMAN 
KORJAUSVELKAOHJELMAA



VÄYLIEN KORJAUSVELAN KEHITTYMINEN



INFRAHANKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
KIRJO ON LAAJA



KUNTIEN TIE- JA KATUVERKON ARVO JA
KORJAUSVELAN MÄÄRÄ TUNNETAAN HUONOSTI





VESIHUOLTOPALVELUILLE TEHTÄVÄ 
RAKENNEMUUTOS

Yhdyskuntatekniset järjestelmät ovat Suomessa yleisesti ottaen hyvässä 
kunnossa ja ne toimivat luotettavasti, mutta niihin liittyvät riskit ovat kasvussa. 
Erityisesti pienten vesihuoltolaitosten toiminnan laadun varmistamiseksi 
tarvitaan rakennemuutos, jossa alueellisesti hajallaan olevia saman 
palvelukokonaisuuden toimintoja kootaan hallinnollisesti suuremmiksi 
yksiköiksi. Näin varmistetaan vesihuoltopalveluiden laatu sekä investointien ja 
saneerausten vaatimat taloudelliset resurssit ja osaaminen. Saneerausten 
suunnittelun ja ajoituksen sekä palveluiden kehittämisen kannalta on 
välttämätöntä saattaa järjestelmiä koskeva tietopohja kuntoon ja avoimesti 
käyttöön. 



Vesihuoltoverkostojen kasvava korjausvelka.
Vesihuoltolaitosten alueellinen ja hallinnollinen 
pirstaleisuus.
Kierrätyksen jääminen jälkeen tavoitteista.
Sähköverkon häiriöalttius haja-asutusalueilla.

Nykytila - heikkoudet:



Vesihuollon verkostotietojen, prosessitietojen ja asiakastietojen 
parantunut hallinta ja digitalisoituminen.
Puhdistamotekniikan kehittyminen.
Kaatopaikkasijoituksen lopettaminen ja polttolaitosten rakentaminen.
Jätehuoltolaitosten rakenteelliset uudistukset ja alueellinen yhteistyö.
Uuden teknologian hyödyntäminen jätehuollon logistiikassa.
Kaukolämpöverkon kattavuus ja hyvä kunto kaupungeissa.
Kaukokylmän yleistyminen.
Hajautettujen energiaratkaisujen kehittyminen.
Investoinnit mobiiliverkkoon.

Nykytila - vahvuudet:





Vesihuoltoverkostojen rapistuminen jatkuu yhä, vaikka 
saneerauksia tehdään aiempaa suunnitelmallisemmin. 
Kunnossapidon ja korjausten suunnittelua palveleva 
tietopohja on viime vuosina hieman parantunut. 
Vesihuoltolaitosten toiminnan tehokkuudessa, laadussa ja 
taloudellisuudessa on suuria eroja. Alan organisoinnin 
rakennemuutos on ollut tarpeeseen nähden hyvin hidasta 
ja vaatimatonta. 

Nykytila:

7+ 



Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksesta on Suomessa käytännössä 
luovuttu. Jätehuoltoa palvelemaan on rakennettu kattavan jätteenpoltto-
ja biolaitosinfra. Laitosinfrastruktuurin rakentaminen on edistänyt myös 
kuntien yhteistoimintaa ja yhteistyötä.  

Kierrätys ja jätemateriaalien uudelleenkäyttö eivät kuitenkaan ole 
edistyneet kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti. Myöskään alan 
tutkimus-, kehitys- ja opetusresurssien määrät eivät ole riittäviä. 

Nykytila:

9



Kaukolämpöverkko on teknisesti hyvässä kunnossa. 
Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia poistetaan käytöstä 
kiihtyvällä tahdilla, eikä korvaavia investointeja tehdä niiden 
huonon taloudellisen kannattavuuden takia. 
Myönteistä kehitystä edustavat kaukokylmäverkoston
laajentuminen sekä kulutusmittauksen etäluennan 
yleistyminen. 

Nykytila:

9+



Sähkönjakeluverkon tekninen kunto on hyvä ja sen 
toimintavarmuus on parantunut, kun maakaapelointia 
on ulotettu haja-asutusalueiden taajamiin. 
Haja-asutusalueiden sähköhuoltoa on parantanut 
myös sähkön pientuotantoon sopivien 
kiinteistökohtaisten järjestelmien saatavuuden ja 
taloudellisen kannattavuuden parantuminen.

Nykytila:

9-



VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET
Vesihuoltopalveluiden järjestämisessä on tehtävä 
rakennemuutos.
Järjestelmien riittävä saneeraustaso ja oikea 
kohdentaminen on varmistettava. 
Yhteistyötä lisättävä kaikilla tasoilla.
Teknisten peruspalveluiden tuottamaa tietoa on 
hyödynnettävä nykyistä paremmin. 
Kierrätystä on edistettävä.



TILASTOT 
JA 
GRAAFIT



YHDYSKUNTA-
TEKNIIKAN ARVO 
LIKI 23 MRD. €



SUOMESSA ON 1500 
VESIHUOLLON 
TOIMIJAA



YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKKASIJOITUS 
VÄHENTYNYT MERKITTÄVÄSTI



JÄTTEEN 50 %:N 
KIERRÄTYSTAVOITETTA 
EI SAAVUTETA 
NYKYTOIMILLA

Hyödyntäminen 
materiana

Hyödyntäminen energiana

Kaatopaikkasijoitus





Profiloituminen, yhteistyö ja kansainvälisyys mahdollistavat laatuloikan

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIMUSTA JA 
KOULUTUSTA LISÄTTÄVÄ

Kiinteistö- ja rakennusalan tutkimusta on Suomessa lisättävä 
merkittävästi, sillä toimialan tulevaisuuden menestys perustuu 
tuoreeseen tietoon ja vahvaan ammattiosaamiseen. Aktiivisesta, eri 
toimijoiden vahvuuksia yhdistävästä ja kansainvälisestä tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnasta hyötyy myös opetus. Jotta alan 
koulutukseen hakeutuisi jatkossakin motivoituneita ja hyviä 
opiskelijoita, tulee alan mainetta ja siihen nojaavaa vetovoimaa
parantaa. Muuttuvien osaamisvaatimusten haasteeseen voidaan taas 
vastata elinikäisellä oppimisella. Profiloituminen ja yhteistyö
parantavat kaikkien mahdollisuuksia onnistua.



Nykytila - heikkoudet

Julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen merkittävä 
alentuminen.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaatimaton 
määrä.
Alan huono vetovoima nuorten keskuudessa.
Elinikäisen oppimisen kulttuurin puuttuminen alalla. 
Osin vanhanaikaiset opetussisällöt ja –menetelmät.



Nykytila - vahvuudet

Tutkimuksen laadun ja määrän parantuminen.
Koulutustarpeiden systemaattinen ennakointi.
Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön 
lisääntyminen.
Uudet opetusmenetelmät osin.
Ammatillisen koulutuksen reformi.





Nykytila

Koulutuksen julkiseen rahoitukseen on 
kohdistunut viime vuosina useita leikkauksia. 
Niukkuus on kannustanut oppilaitoksia 
lisäämään keskinäistä yhteistyötä sekä 
keskittämään toimintojaan, mikä on lisännyt 
toiminnan tehokkuutta.  
Vahvistuvana ilmiönä on ollut myös 
yhteistyön laajentuminen yritysten kanssa. 
Yritysten roolia  ja vastuuta lisää myös 
ammatillisen koulutuksen reformi, joka 
kasvattaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

5 ½ 



Nykytila

Koulutusmäärät ovat pääosin kestävällä tasolla, mutta 
tiettyjen opintosuuntien osaajista on syntynyt pulaa. 
Koulutuksen tuottavuutta on pyritty parantamaan 
lisäämällä oppilaitosten yhteistyötä opetuksen 
järjestämisessä. 
Opetussisällöt ja –menetelmät ovat kehittyneet, 
mutta digitaalisten ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia 
ei oppilaitoksissa ole toistaiseksi pystytty 
täysimääräisesti ottamaan käyttöön. Huolestuttavaa on, 
että opettajien osaamisen ylläpitoa on rahapulaan ja 
kiireisiin vedoten laiminlyöty.

7 ½ 



Nykytila

Alan opiskelijoiksi hakevien määrä on pienentynyt, mikä on 
helpottanut koulutukseen pääsyä. 
Kasvava osa yliopistojen maisterivaiheen opiskelijoista on 
suorittanut alemman korkeakoulututkintonsa joko 
ammattikorkeakoulussa tai ulkomailla, mikä aiheuttaa 
hajontaa opiskeluvalmiuksiin. 
Nouseva suhdanne, alan ammattilaisten eläköityminen sekä 
uusien palveluiden syntyminen sektorille ylläpitävät vahvaa 
työvoiman kysyntää, mikä lisää alan vetovoimaa. 

8+



Nykytila

Kiinteistö- ja rakennusalan T&K-hankkeiden 
saama julkinen rahoitus on supistunut 
merkittävästi ja alan oman tutkimusyhtiön RYM 
Oy:n toiminta päättyi 2016. 
Tutkimustoiminnan rahoituksessa harvoja 
myönteisiä signaaleja edustavat Rakennetun 
ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -
hanke (KIRA-digi) ja Liikenneviraston vastaava 
digitalisaation kehittämishanke. 

5+



Nykytila

T&K-resurssit, kuten tutkijoiden määrä yliopistoissa ja 
tutkimuslaitoksissa on säilynyt melko vakiona.
Tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä on alalla aiempaa 
enemmän, mutta tohtoreiden osaamista ei osata täysin 
hyödyntää tutkimustoiminnassa tai sen hankinnassa ja 
johtamisessa.
Tutkimuslaitteita ja laboratorioita uhkaa nopea 
rappeutuminen ylläpitoinvestointien vähäisen määrän 
takia.

6½



Nykytila

T&K-tulosten hyödyntäminen ontuu alalla edelleen, 
toiminnasta puuttuu pitkäjänteisyys ja tulokset eivät 
jalkaudu laajasti toimijakenttään. Tutkimustoimintaan 
panostaminen ei vahvasti säädellyssä toimintaympäristössä 
tuo organisaatiolle sanottavasti kilpailuetua. 
Viime aikoina asenteet ovat muuttuneet kehittämiselle 
myönteisempään suuntaan. Yritykset ovat kiinnostuneet 
erityisesti uusien teknologioiden käyttöönotosta ja 
toimintamallien kehittämisestä. 

6½



VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET

Osaavan työvoiman riittävyydestä huolehdittava
Kiinteistö- ja rakennusalan T&K&I-toimintaa
lisättävä
Osaamisesta ja innovaatioista tehtävä aito 
kilpailutekijä markkinoille 
Kansainvälistä yhteistyötä vahvistettava



TILASTOT
JA 
GRAAFIT



VALTION PANOSTUS RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
T&K-TOIMINTAAN ON VÄHÄISTÄ



T&K-PANOSTUSTEN OSUUDET LIIKEVAIHDOSTA 
VAIHTELEVAT KIRA-ALAN ERI SEKTOREILLA 



RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIMUSRESURSSIT 
VAHVISTUNEET YLIOPISTOISSA JA KORKEAKOULUISSA



RAKENNUSALAN 
TIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN MÄÄRÄ 
KASVUSSA





Tieto-omaisuus tuottamaan

Digitaaliset ratkaisut tarvitsevat toimiakseen tietoa. 
Arvokasta tieto-omaisuutta kartuttavat eri tahot 
viranomaisista automaattisiin sensoreihin. Uudet 
palvelut perustuvat yhä useammin suurten 
tietomassojen käsittelyyn tai reaaliaikaisen tiedon 
hyödyntämiseen. Tietomäärien kasvaessa tiedonsiirto-
ja tallennuskapasiteetin riittävyys ja luotettavuus
korostuvat. Rajapintojen avoimuus ja datan jakaminen 
ovat avainasemassa markkinaehtoiselle sovellus- ja 
palvelukehitykselle.



Palvelualustoja ja teknologioita tarjoavat mahdollisuudet 
ovat lisääntyneet paljon nopeammin kuin niitä on alalla 
hyödynnetty – on jääty suhteellisesti jälkeen. 
Yksityisen ja julkisen tieto-omaisuuden määrästä, arvosta ja 
käytettävyydestä ei ole luotettavia arvioita.
Tiedon ja toimintojen siilot ja rajapintojen sulkeutuneisuus.
Digitaaliset valmiudet vaihtelevat niin organisaatiolla kuin 
käyttäjilläkin paljon.

Nykytila - heikkoudet:



Nykytila - vahvuudet:

Tietomallinnuksen yleistyminen suunnittelussa ja 
tuotannossa.
KIRA-digi –hanke alan digitalisaation katalyyttinä.
Tietoliikenneyhteyksien kasvava kattavuus ja kapasiteetti.
Ohjelmistojen ja sovellusten runsas tarjonta.
Sähköisten palvelujen kehittäminen.
Avoimen datan lisääntyminen.





Nykytila:

Kiinteistö- ja rakennusalalle soveltuvia palvelualustoja 
ja teknologioita sekä avointa dataa on saatavilla, 
mutta niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti. 
Toimialan muutos on lähtenyt käyntiin, mutta 
kokonaiskehitys suhteessa mahdollisuuksiin ja muihin 
toimialoihin ollut epätasaista ja huomattavan hidasta – ja 
siten käytännössä vahvasti taantuvaa. 
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Nykytila:

Tietoliikenneyhteydet ovat jatkuvasti parantuneet ja 
ne ovat pystyneet vastaamaan kasvaviin 
tiedonsiirtotarpeisiin hyvin. Suomessa 4G-verkossa 
välitetään eniten dataa liittymää kohden koko maailmassa. 
Vuonna 2018 käynnistyvä 5G-mobiiliverkon kaupallinen 
käyttö parantaa edelleen nopeiden yhteyksien saatavuutta.
Kiinteiden valokuituyhteyksien saatavuus ja kallis hinta ovat 
ongelma varsinkin haja-asutus- ja pientaloalueilla. 
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Nykytila:

Rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedonhallinnassa ja 
rajapintojen avaamisessa ei ole juurikaan edistytty, vaikka alalla 
käynnistynyt hankkeita, jotka pyrkivät standardoitujen tietoväylien 
luomiseen, julkisen tiedon avaamiseen sekä sujuvasti yhteen 
toimivien järjestelmien kehittämiseen. 

6-



Nykytila:

Ammattikäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja on tarjolla 
runsaasti ja niiden käytettävyys on parantunut käyttöliittymien 
kehittymisen myötä. Myös erilaisten mobiilisovellusten tarjonta on 
lisääntynyt merkittävästi.  
Pilvipalvelut ja Software as a Service (SaaS) -mallit mahdollistavat 
ohjelmistojen nykyistä joustavamman käytön, käyttöperustaisen 
hinnoittelun ja tietosisällön jakamisen eri päätelaitteisiin.
Ohjelmistojen ja sovellusten käytettävyys vaihtelee, mistä johtuen 
ohjelmistoja ei osata käyttää ja niiden ominaisuuksia jää 
hyödyntämättä. 
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Nykytila:

Digitaalisten ammatti- ja kuluttajapalveluiden tarjonta on 
runsastunut. Myös palveluiden kehittäminen on helpottunut, kun 
alalle on syntynyt monipuolisia palveluverkostoja ja ketteriä startup-
yrityksiä. Merkittävin julkisen puolen kehitysaskel on ollut täysin 
sähköisen rakennuslupahakemuksen ottaminen käyttöön useissa 
kaupungeissa. 
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VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET:

Digitaaliset ratkaisut otettava mukaan 
toimialan strategiseen kehittämiseen

Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalinen potentiaali 
saatava käyttöön

Tieto ja rajapinnat saatava avoimiksi



TILASTOT JA GRAAFIT



KAUPUNKILAISET OVAT 
VERKOSSA



KIINTEÄÄ JA MOBIILIVERKKOA 
KEHITETTÄVÄ RINNAN



YRITYKSET SIIRTYVÄT PILVEEN



SUOMALAISET 
MOBIILIDATAN 
MAAILMAN-
MESTAREITA





Luova suunnittelu luo merkittävää lisäarvoa 
PÄÄMÄÄRÄKSI KESTÄVÄ RAKENNETTU 
YMPÄRISTÖ 
Arkkitehtuurin, insinöörisuunnittelun, muotoilun ja taiteen 
näkökulmien vahvistaminen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun sekä 
rakentamisen prosesseissa parantaa elinympäristömme laatua ja 
palvelukykyä. Eri suunnittelualojen yhteistyön tuloksena voidaan myös 
löytää uusia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön vaikuttavien 
muutosilmiöiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Luovan 
suunnittelun tarjoama potentiaali tulee hyödyntää täysimääräisesti 
rakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä. Alan rohkea uudistaminen
kohti kestävää rakennettua ympäristöä tulee aloittaa viipymättä. 



Nykytila - heikkoudet:

Luova suunnittelu koetaan rakentamisessa kulueränä, 
ei arvonluojana.
Luovan suunnittelun hankintakäytännöt ja 
tilaajaosaaminen ovat vaihtelevia.
Hankinta painottaa yleensä hintaa laadun sijasta.
Luovan suunnittelun asiantuntijat eivät ole 
edustettuina hankeorganisaatioissa.



Nykytila - vahvuudet:

Suuri potentiaali ja tarjolla runsaasti 
ammattiresursseja.
Näytöt hyödyistä ja hyvät esimerkit kotimaassa ja 
kansainvälisesti.
Kilpailut ja uusi hankintalaki tarjoavat mahdollisuuksia 
oikein sovellettuna.



ARVOSANAT



Arkkitehdeillä ja insinöörisuunnittelijoilla on rakennushankkeissa 
vakiintuneet, osin säädöksiin perustuvat roolit ja vastuut. 
Suunnittelupalveluita on saatavissa markkinoilta monipuolisesti. 
Ongelmana on edullisen hinnan korostuminen palveluhankinnoissa. 
Laatutekijät huomioon ottavien ja innovatiivisia ratkaisuja 
mahdollistavien hankintamenettelyjen käyttö on toistaiseksi melko 
vähäistä.

Toimintaympäristön muutospaineet heijastuvat myös suunnittelualojen 
osaamistarpeisiin. Alan osaamisen kehittäminen ei ole järjestelmällistä, ja 
suunnittelijoiden valmiudet esimerkiksi kestävän rakentamisen 
edellyttämien ratkaisujen tuottamiseen tai uuden teknologian 
hyödyntämiseen vaihtelevat. Alan opetuksen ja tutkimuksen laatuun 
kohdistuu suuria riskitekijöitä johtuen resurssien niukkuudesta. 
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Muotoilua ja taidetta ja käytetään tyypillisesti erikseen profiloiduissa 
kohteissa ja alueilla vetovoima- ja erottuvuustekijänä. Taidehankkeita on 
toteutettu aiempaa enemmän varsinkin julkisissa suurhankkeissa. 
Luovien alojen rakennushankkeelle tuottamia hyötyjä tunnetaan 
Suomessa kuitenkin melko huonosti, eivätkä käytännöt niiden 
liittämiseksi osaksi rakennushankkeita ole vakiintuneita. Niihin osoitetut 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit ovat yleensä niukkoja

Taideasiantuntijan ja aihepiirin konsulttien käyttö on todettu toimivaksi 
avuksi muotoilun ja taiteen nivomisessa osaksi hankkeita. Tosin kritiikkiä 
kohdistuu edelleen sekä luovien alojen asiantuntijatyöskentelyn, että itse 
suunnitelmien ja teosten vaihtelevaan laatuun. 
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VAATIMUKSET JA TOIMENPITEET:

Rakentamisen prosessia muutettava
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua sekä 
rakentamisen ohjausta ketteröitettävä
Luovan suunnittelun roolia rakennushankkeissa 
vahvistettava







TAIDETTA HALUTAAN JA ARVOSTETAAN –
MUTTA SIITÄ EI HALUTA MAKSAA



YHTEENVETO

TULOKSISTA



RAKENNUKSET LAITETTAVA KUNTOON

INFRASTA HUOLEHDITTAVA PITKÄJÄNTEISESTI

VESIHUOLTOPALVELUILLE TEHTÄVÄ RAKENNEMUUTOS

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIMUSTA JA KOULUTUSTA 

LISÄTTÄVÄ

TIETO-OMAISUUS SAATAVA TUOTTAMAAN

PÄÄMÄÄRÄKSI OTETTAVA KESTÄVÄ RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

6 PANEELIA = 6 VAATIMUSTA





TOIMENPIDESUOSITUKSET
KUNNILLE



Toimenpidesuositukset antavat askelmerkit menestykseen 

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ KUNTIEN 
SILMÄTERÄKSI

Kunnilla on mittava rakennettu omaisuus. Ne myös vastaavat 
useista rakennettuun ympäristöön liittyvistä julkisista viranomais- ja 
palvelutehtävistä. Kokonaisuutena kunnissa tehdyillä päätöksillä ja 
toimenpiteillä on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi 
kansalaisten elin- ja yritysten toimintaympäristöt muodostuvat. 
Valmisteilla oleva maakuntauudistus mahdollistaa kuntien 
voimavarojen kohdistamisen aiempaa enemmän rakennettuun 
ympäristöön, mikä luo kunnille uutta elinvoimaa ja kilpailukykyä. 





www.roti.fi
blogit
facebook.com
twitter.com/ #ROTI2017
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