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Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 perustuu yli 90 

asiantuntijan näkemyksiin rakennetun ympäristön nykytilasta ja 

lähitulevaisuudesta. Viiteen paneeliin jaettu joukko kohtasi syksyn 

2014 aikana yli 20 erillisessä tapaamisessa. Niissä asiantuntijat 

pohtivat toimialan keskeisiä haasteita ja etsivät keinoja niiden 

ratkaisemiseksi. Ohjatun keskustelun lisäksi työkaluina käytettiin 

muun muassa skenaariotyöskentelyä sekä sähköisiä kyselyitä.

ROTI 2015 ei edusta yksittäisen panelistin tai rahoittajan 

näkemystä asioiden tilasta. Neljä keskeistä teemaa on 

muodostettu yhdistelemällä eri paneelien tuloksia ja pelkistämällä 

ne poikkileikkaaviksi tavoitteiksi ja toimenpide-ehdotuksiksi. 

Toivomme, että näin päästään vähintään osiensa summaan.

ROTIn keskeinen tavoite on keskustelun synnyttäminen. 

Asiantuntijat ovat keskustelleet – nyt on sinun vuorosi!

Kuinka luen osa-alueiden arvosanoja?

Vasemmalla vuoden 2013 ja 
oikealla vuoden 2015 arvosana 
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yhä vähemmällä 

yhä ENEmmäN 
jA yhä pAREmpAA

Rakennetun ympäristön ja siihen 

kohdistuvien tarpeiden muuttuessa 

koko toimialan rakenteiden, 

tavoitteiden ja toimenpiteiden on 

muututtava.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI -raportti 

julkaistaan nyt viidennen kerran. Viiden asiantun-

tijapaneelin työskentelyn tuloksena rakennetun 

ympäristön eri osa-alueille annetaan jälleen koulu-

arvosanat ja yli 130 toimenpidesuositusta. 

Raportin tarkastelulaajuus on ainutlaatuinen. 

Tutustumalla kokonaisuuteen ylität valtakunnal-

lisen, alueellisen ja kunnallisen hallinnon rajat. 

Ylität myös ammattikuntien ja markkinaosuuksien 

rajat. Näet siis rakennetun ympäristön sellaisena 

kuin sen päivittäin koet – et jäykkinä laatikkoleik-

keinä, vaan joustavana toimintojen jatkumona.

ROTIn juuret ovat kansakunnan tilinpidossa. 

Kotitalouden suurin investointi on asunto, kuntien 

tase makaa kaduissa, kiinteistöissä ja laitoksissa, ja 

valtion väylät muodostavat valtakunnan verisuonis-

ton. Valtaosa kaikesta pysyvästä omaisuudestam-

me on kiinni juuri rakennetussa ympäristössä. 

ROTI on toistuvasti kantanut huolta korjausve-

lan kasvamisesta. Perinteinen ratkaisu rapistumista 

vastaan on ollut toivoa lisää rahoitusta kunnossa-

pitoon, saneeraukseen ja uudistamiseen. Rakenne-

tun ympäristön lisärahoitus työllistää, elvyttää ja 
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luo edellytyksiä uudelle kasvulle. Tämä kaikki pitää 

edelleen paikkansa.

Taloudellisesti niukkoina aikoina olisi kuiten-

kin älyllisesti epärehellistä vain vaatia lisää rahaa 

siihen, että asioita voitaisiin tehdä samalla taval-

la kuin aina ennenkin. Rakennetun ympäristön 

elinkaaren kaikissa vaiheissa toimialan kaikkien 

osapuolien on nyt nostettava kunnianhimotasoaan 

ja suorituskykyään. Lopputuloksena on saatava 

vähemmällä enemmän ja parempaa.

Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla vain yksittäinen 

prosessi, teknologia tai alusta. Vaikka Suomi on 

loistava kehitysalusta näille kaikille, kansakunnan 

tason menestys vaatii lisäksi aivan uudenlaisia 

ristiinkytkentöjä ja yhteistyötä. 

ROTI 2015

Helsingissä 11.2.2015

Teemu Vehmaskoski

Projektijohtaja

ROTI

Siihenkin meillä on erinomaiset mahdollisuu-

det – ja juuri siitä tässä raportissa on tällä kertaa 

erityisesti kyse. Ei siis minun tai sinun budjetti- 

momentistasi, vaan yhdessä saavutettavissa olevis-

ta järjestelmätason kapasiteettivaikutuksista.
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Rakennettu ympäristö on yhä 

moniulotteisempi kokonaisuus. 

Hallinnon on osaltaan varmistettava 

sen kehittämisen esteettömyys.

Rakennetun ympäristön julkinen hallinto on 

pirstoutunut lukuisille tasoille ja lukuisiin siiloi-

hin, minkä seurauksena kokonaiskuvasta huoleh-

timinen ei ole kenenkään intressissä. Hallinnon 

sujuvoittamiseksi on kuitenkin tarjolla runsaasti 

konkreettisia keinoja:

Kaavoituksen kuulemis- ja valituskäytäntöjä 

on suoraviivaistettava. Parhaillaan miljardiluokan 

investoinnit ovat jäissä erilaisten valitusten ja 

lupabyrokratian takia. Uudelle kaava-alueelle on 

voitava rakentaa kaavan mukainen rakennus ilman, 

että käsittelyprosessi on kestoltaan täysimittainen. 

Kaavavalittajan osallisuutta ja valituksen sisäl-

lön tarkoituksenmukaisuutta on voitava arvioida 

heti alussa. Kaavamuutoksen käsittely on tehtävä 

samassa ajassa, mitä käytetään kuntien muissakin 

velvoitteissa.

Kuntien on laadittava teknisten peruspalvelui-

den strategia. Se asettaa pitkän aikavälin tavoitteet 

kaikille teknisiä palveluita tuottaville laitoksille 

niiden omistusmuodosta riippumatta. Strategia 

toimii myös kaavoituksen ja teknisten verkostojen 

kehittämisen, yhteisrakentamisen sekä hankkeiden 

aikatauluttamisen työkaluna.

Rakennusvalvontojen yhdistyessä ylikunnallisik-

si vuonna 2017 on myös niiden prosessit järjestel-

tävä uudelleen. Esimerkiksi pientalot voi keskittää 

yhdelle ja julkiset rakennukset toiselle yksikölle. 

Myös lupakäsittelyn ja työmaavalvonnan erottamis-

ta toisistaan on harkittava. Viranomaisten on lisäk-

si pystyttävä neuvottelemaan hankkeista nykyistä 

vapaammin ja entistä aiemmissa vaiheissa.

Julkisia toimijoita, rakennuttajia, suunnitte-

lijoita ja urakoitsijoita ei pidä nähdä toistensa 

vastapuolina. Hankkeen tavoitteet ja reunaehdot 

voidaan määritellä yhdessä hankintalain neuvot-

telumenettelyiden hengessä. Jos investointiratkai-

suun päädytään, se perustuu lähes automaattisesti 

kustannustehokkuuteen, kävijä- ja liikennemääriin, 

yritystaloudellisiin vaikutuksiin sekä kaupunki-

seudun systeemitason kapasiteettivaikutuksiin. 

Erinomainen työkalu tämän ajattelun edistämises-

sä ovat olleet suurten kaupunkiseutujen MAL-

sopimukset.

Kaikissa mainituissa tapauksissa nykykäytän-

töihin ja -prosesseihin esitetään muutoksia. Nyt 

tämä sama virtaviivaistamisen logiikka on viimein 

toteutettava myös valtionhallinnossa. 

hallinnon rajat:

0 EsTETTä 

ROTI 2015

Maankäytön, asumisen ja 
liikenteen näkökulmat on 
yhdistettävä rakennetun ym-
päristön ministeriöksi. Sen 
vastuulla on kansakuntamme 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
perusedellytysten turvaami-
nen ja kehittäminen. 
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Digitaaliset mahDollisuuDet:

1 KERTAKiRjAUs
Digitaaliset ratkaisut avaavat 

rakennetun ympäristön elinkaarelle 

valtavasti uusia mahdollisuuksia. 

Ratkaisuiden on oltava käyttäjälle 

äärimmäisen yksinkertaisia.

Rakentamisessa digitaalisuus ymmärretään usein 

vain suunnitteluvaiheeseen kuuluvaksi tietomallin-

tamiseksi. Pysyäksemme mukana sen kiristyvässä 

kansainvälisessä kilpailussa on Suomessa kaikissa 

merkittävissä julkisissa rakennus-, korjaus- ja kun-

nossapitohankkeissa edellytettävä tietomallipoh-

jaista toimintaa vuoden 2017 alusta alkaen. 

Samalla kaikki rakennettuun ympäristöön liit-

tyvä viranomaistieto ja -palvelu on voitava hoitaa 

digitaalisesti virastossa käynnin sijaan. Kaikkia 

yhteiskunnan toimintoja ja julkisia hankintoja on 

tarkasteltava myös digitaalisuuden tarjoamien pal-

velu- ja tuottavuusmahdollisuuksien kautta. 

Pysyvä rakennustunnus on otettava käyttöön 

kaikissa kiinteistöissä. Kaiken rakennetusta ympä-

ristöstä kerätyn tiedon täytyy olla avoimessa, jär-

jestelmä- ja toimittajariippumattomassa muodossa. 

Vain se mahdollistaa markkinaehtoisen sovelluske-

hityksen. 

Rakennettuun ympäristöön liittyvät nykyiset 

julkiset järjestelmät ja digitaaliset hankkeet on 

käytävä kootusti läpi nykytilanteen hahmottami-

seksi ja päällekkäisyyksien karsimiseksi. Käyttäjälle 

tiedonsyöttämiseen on riitettävä yksi kertakirjaus. 

Kiinteistöjen osalta vastuuta tiedon päivittämisestä 

ja rikastamisesta on siirrettävä kiinteistön omis-

tajan suuntaan, kuitenkin niin, että tiedon validoi 

viranomainen.

Ympäristöministeriö tuottaa jo nyt merkittävän 

määrän asumiseen ja rakennettuun ympäristöön 

liittyviä sähköisiä palveluita erilaisten lupien ja 

tukien hakemiseen sekä tieto- ja analyysitarpeisiin. 

Tätä kehitystä on voimallisesti jatkettava. Sähköis-

ten palveluiden ansiosta tiedonkulku kansalaisten, 

yritysten ja viranomaisten välillä helpottuu ja 

nopeutuu. Vastaavia hankkeita on toteutettava kai-

kissa vakiomuotoisina tapahtuvissa prosesseissa.

Digitaalisiin ratkaisuihin siirtyminen ei saa 

johtaa yhteiskunnan toiminnan täydelliseen 

riippuvuuteen palveluiden, tietoliikenneverkkojen 

tai sähkönsaannin toimivuudesta. Tietoturvaa on 

kehitettävä, ja mahdollisuudet järjestelmien tai sen 

osien kaappaamiseksi on estettävä. 

Samaan aikaan rakennetun ympäristön digitaa-

lisen tiedon kansainvälinen standardointi kehittyy 

kovaa vauhtia. Suomalaisten yritysten ja toimijoi-

den on osallistuttava kehitystyöhön voimalla, koska 

nyt luodaan seuraavien vuosikymmenten pelisään-

töjä. 

Valtion on tuettava kansain- 
väliseen standardointityöhön 
osallistumista. Samalla  
kaikissa merkittävissä julkisissa  
rakennus- ja korjaushankkeissa 
on edellytettävä tietomalli- 
pohjaista toimintaa vuoden 
2017 alusta alkaen.
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laatu:

0 ViRhETTä

Välttämätön jatko home- 
talkoille on Elinkaaritalkoot, 
joka opettaa suomalaiset  
käyttämään kiinteistöjään  
pitkäjänteisesti. Syitä sisäilma- 
ongelmiin löytyy lähes poik-
keuksetta myös rakennusten 
käytöstä ja kunnossa- 
pidosta.  

Rakentamisen lopputuotteen laatu 

on Suomessa hyvä, mutta se ei riitä. 

Tavoitteena on olla kaikissa elinkaaren 

vaiheissa erinomainen. 

Suomalaisen rakentamisen laatu on kansainväli-

sessä vertailussa maailman kärkimaiden joukos-

sa, mutta valitettavasti aiheeseen liittyvät kohut 

eivät ole perättömiä. Niiden alkusyyt ovat usein 

monimutkaisempia kuin tietyt yksittäiset raken-

nusvirheet – ja ratkaisut taas usein merkittävästi 

yksinkertaisempia kuin raskas saneeraus tai koko 

rakennuksen purkaminen. 

Rakennusala on viime vuosina onnistunut omil-

la toimenpiteillään parantamaan työturvallisuutta 

huomattavasti. Harmaan talouden hillitsemistoi-

menpiteiden seurauksena lähes jo 90 000 ulkomaa-

laista työntekijää on saanut veronumeron. Seuraa-

viksi alan kaikki toimijat yhdistäviksi tavoitteiksi on 

asetettava nolla työtapaturmaa sekä nolla virhettä 

kaikissa rakennusprosessin vaiheissa. 

Toimialan hankkeiden vaatimustaso on kuiten-

kin lyhyessä ajassa moninkertaistunut. Ammattilais-

ten säännöllinen täydennyskoulutus ja osaamisen 

tunnistaminen näyttökokein ja pätevyyksin on 

nostettava itsestäänselvyyksiksi. Yhteiskunnan on 

myös valvottava, että kiinteistö- ja rakennusalan 

kriittisten osaamisalueiden koulutusta on saatavilla 

maassamme alan tarpeiden mukaan. Valtion ja alan 

on yhdessä laadittava tätä varten työkaluksi sekto-

rille valtakunnallinen, kaikki koulutustasot sisältävä 

koulutus- ja osaamisstrategia.

Laatu on paljon muutakin kuin lopputuotteen 

laatu luovutushetkellä. Työmaalla ja sen ulkopuolel-

la aiheutuvat haitat ja häiriöt on sisällytettävä laa-

tukriteereinä urakkasopimuksiin. Keskeisiä keinoja 

ovat yhteisen tekemisen keskitetty koordinointi, 

haitan mittarit ja suorat taloudelliset seuraukset. 

Vasta pidemmällä aikavälillä esiin tulevat ratkaise-

vat kosteusvirheet on otettava haltuun rakentami-

sen kuivaketjulla. 

Ehdottoman perälaudan korkealle laadulle voi 

lopulta asettaa vain osaava ja vaativa loppukäyt-

täjä. Esimerkiksi tontinluovutusehtoihin sidotulla 

neuvontatoiminnalla hankkeisiin ryhtyviä voidaan 

ohjata koko rakentamisen ketjua kohti korkeampaa 

laatua ja myös energiatehokkuutta. 

Ympäristöministeriön alaisuudessa toteutettu 

Kosteus- ja hometalkoot on merkittävällä tavalla 

koonnut, tuotteistanut ja levittänyt informaatiota 

olemassa olevaan rakennuskantaan sekä vallitseviin 

rakentamisen käytäntöihin liittyvistä ongelmista ja 

niiden seurauksista. Keskitettyä informaatio-ohjaus-

ta on jatkettava.
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Rakentamisen tuottavuus ei kehity 

niin kuin pitäisi. Pitäisikö muuttaa 

prosessia vai vaihtaa tekijöitä?

Huomattava osa rakentamisen panoksista kuluu 

yhä hukkaan ja odotteluun, vaikka ongelmat ovat 

olleet tiedossa jo vuosikymmeniä. Rakentamisen 

prosessi ei olekaan pitkään aikaan olennaisesti 

muuttunut tai kehittynyt. Nyt tarjolla on runsaas-

ti työkaluja, joilla koko elinkaaren tuottavuutta 

voidaan merkittävästi parantaa. Avainsanoja ovat 

huolellinen tarvemäärittely, suunnittelun ja käytön 

mallinnus, yhteistoiminta sekä ulkoistaminen.

Hankesuunnitteluun on panostettava nykyistä 

enemmän. Kiinteistöhankkeissa tila- ja järjestelmä-

tarpeiden selkeällä määrittelyllä päästään perintei-

seen mitoitukseen verrattuna jopa 20..40 prosentin 

säästöihin. Esimerkiksi modernin monitilatoimiston 

mitoituspinta-ala per henkilö on puolet nykyisestä 

keskiarvosta. Se luonnollisesti pienentää niin inves-

tointi- kuin käyttökuluja.

Tietomallinnuksella voidaan talohankkeessa 

säästää hankkeen kokonaisbudjetista noin 5–10 

prosenttia. Ylläpidossa ja korjaamisessa mallin-

nusta hyödynnetään edelleen hyvin vähän, vaikka 

sillä voitaisiin saavuttaa nopeasti hyötyjä. Infrara-

kentamisessa ja -suunnittelussa virheet ja työmaan 

hukka-ajat vähenevät tietomallinnuksella jopa 20 

prosenttia. Tuotannossa koneautomaatioon kytket-

tynä tietomallista koituvat materiaalisäästöt voivat 

olla useita prosentteja. Koska infrahankkeet ovat 

aina isoja, prosenttikin on usein miljoonia euroja.

Uusissa yhteistoimintamalleissa sekä riskit että 

hyödyt jaetaan tilaajan, suunnittelijan ja urakoit-

sijan kesken. Niistä on hyviä kokemuksia useissa 

kohteissa, ja niillä on saavutettu jopa 25 prosentin 

kustannussäästöjä tie- ja ratapuolella. Yhteistoi-

mintaurakat sopivat parhaiten suuriin hankkeisiin, 

mutta niiden oppeja voi tehokkaasti soveltaa pie-

nemmissäkin kohteissa. Yleisintä eli allianssimallia 

on menestyksellä sovellettu myös kiinteistöpuolella 

kuntien koulu- ja päiväkotisalkun saneeraukseen. 

Kuntien liikenneväylien kunnossapidosta kaksi 

kolmasosaa ostetaan ulkoa, ja omia koneita ja 

kuljetuskalustoa on enää harvassa kunnassa. Tästä 

huolimatta tehostamisvaraa on yhä. Tuoreissa 

esimerkeissä useissa kaupungeissa on saavutettu 

useiden kymmenien prosenttien säästöjä katujen 

kunnossapito kilpailuttamalla.

Kaikissa esimerkeissä korostuu tarpeen ja tavoit-

teiden oikea määrittely, toimintatapojen uudista-

minen sekä tulosten seuranta ja mittaus. Säästöpo-

tentiaalit ovat suuria, mutta niihin pääseminen ei 

ole itsestään selvää. Sopimusasiakirjoissa yhdellä 

sanalla on yhä useammin miljoonien hintalappu. 

tuottavuus:

1. KERRALLA oiKEiN

ROTI 2015

Valtion ja kuntien on  
panostettava voimakkaasti 
rakennetun ympäristön parissa 
toimivan henkilöstönsä riittä-
vyyteen, osaamisen jatkuvaan 
kehittämiseen sekä jaksami-
seen. Lisäksi virkamiesvalmis-
telun tuloksia on käytettävä 
päätöksenteon pohjana.
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RakennukseT

Otsikot kirkuvat homeongelmista, 

mutta todellisuus ei ole aivan 

niin synkkä kuin miltä näyttää. 

Suomalaisten kyky huolehtia 

arvokkaimmasta omaisuudestaan 

paranee koko ajan.

Rakennuskantamme on laajasti peruskorjausiässä. 

Pahimmillaan kosteus- ja homeongelmat törmäävät 

heikentyviin asuntomarkkinanäkymiin – jopa 80 

prosenttia Suomen pinta-alasta koostuu kaupunki-

seutujen ulkopuolisista alueita, joilla kiinteistöjen 

arvot laskevat. Näillä alueilla remontoinnin talou-

dellinen perustelu tulee yhä vaikeammaksi, etenkin 

kun esimerkiksi asumismenot ovat nousseet viime 

vuodet keskimäärin neljän prosentin vauhdilla.

Niukat taloudelliset ajat ja muun muassa lain-

säädännön tuomat työkalut ovat kuitenkin tuoneet 

ryhtiä kotimaiseen kiinteistönpitoon. Kiinteistö-

kaupassa vakiovaatimukseksi on muodostunut 

tuore kuntoarvio, -tutkimus tai -tarkastus toimen-

pidevaatimuksineen. Asunto-osakeyhtiöissä samaa 

ajaa isännöintitodistuksen liitteenä oleva pitkän 

tähtäimen kunnossapitosuunnitelma PTS. Laiska 

omistus läpivalaistaan, ja se myös vaikuttaa aidosti 

myyntihintaan. 

Uudisrakentamisessa on käynnissä useita 

kehityskulkuja, jotka suotautuvat vähitellen myös 

olemassa olevaan rakennuskantaan korjausten ja 

uudistamisen yhteydessä. Rakennusvaiheen kosteu-

denhallinta sekä rakennuksen käyttö- ja kunnossa-

pitoriskien tunteminen korostuvat, kun halutaan 

tavoitella energiatehokkuutta ja välttää samalla 

kosteus- ja homeongelmia. 

Tietomallinnus (building information mo-

delling, BIM) tarjoaa mahdollisuuksia parantaa 

talonrakentamisen tuottavuutta vähentämällä 

mitoitushukkaa, suunnitteluvirheitä ja toteutusvai-

heen häiriöitä. Samalla talotekniikan vaiheittainen 

digitalisoituminen muuttaa rakennuksia teollisista 

tuotteista tieto- ja palvelutuotteiksi. Pelikenttä 

muuttuu monelta suunnalta: uusia sovelluksia, 

integraattoreita ja asiakkaita tulee markkinoille.

Rakennuksen elinkaari muuttuu yhä monimut-

kaisemmaksi, mutta keskinäisten riippuvuuksien 

hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä säästömahdol-

lisuuksia. Tietomallinnuksella voidaan saavuttaa to-

teutusvaiheessa 10–15 prosentin välittömät säästöt. 

Talotekniikan optimoivalla ohjauksella säästetään 

energiankulutuksesta välittömästi 10–20 prosenttia. 

Kiinteistökohtaista tai alueellista energiantuotan-

toa lisäämällä voidaan käyttökuluissa säästää jopa 

50 prosenttia lisää. Älykoti on siis paljon enemmän 

kuin televisio saunassa – se on olosuhteiden hallin-

taa ja suoraa säästöä.

kerros- ja rivitalot                           

Yhä suunnitelmallisempi kiinteistönpito on pa-

rantanut yhtiöiden varautumista korjauksiin sekä 

helpottanut niihin liittyvää päätöksentekoa. Jotkut 

yhtiöt ovat laatineet kiinteistölleen jopa pitkän 

aikavälin strategian. Tyypillisempää on kuitenkin, 

että yhtiö on tehnyt asunto-osakeyhtiölain edellyt-

tämän pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitel-

man, joka kattaa hallituksen näkemyksen tulevista 

korjauksista. Yhtiön oma osto-osaaminen korostuu, 

kun tarjolla olevien palveluiden tehtäväkirjo on 

laaja ja osaamisen taso vaihtelee. 
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RakennukseT

Kaupunkiseuduilla korjauksiin voidaan rohkaista 

myös kaavamuutoksilla, jotka sallivat täydennys- ja 

lisärakentamisen. Myymällä tontiltaan rakennus-

oikeutta asunto-osakeyhtiö voi rahoittaa ainakin 

osan korjauksista. Samalla kaupunkirakenne tiivis-

tyy ja tehostuu.

Institutionaalisesti omistettujen asuinkiinteistö-

jen hoito on ammattimaista ja pitkäjänteistä. Elin-

kaarinäkökulman valossa etupainoisia investointeja 

on helpompi arvioida käyttötaloudessa myöhem-

min saavutettavia säästöjä vasten. Haastavia ovat 

tyhjenevien seutujen suuret kiinteistömassat, 

joiden käyttöasteet ja tuotot laskevat samalla, kun 

korjaustarpeet kasvavat. Kuntaomistajan vaihtoeh-

toja voivat lopulta olla vain osittainen tai kokonaan 

purkaminen. 

Omakotitalot ja vapaa-ajan  
asunnot   

Ostajien tietoisuus vanhojen omakotitalojen riski-

rakenteista on kasvanut muun muassa ympäristö-

ministeriön Hometalkoot-ohjelman ansiosta. Moni 

omakotitalo myös sijaitsee hankalilla markkina-

alueilla. Samanaikaisesti kiinnostus perinteisen 

kesämökin omistamiseen on muista syistä laske-

massa. Näiden seurauksena kokonaan arvonsa 

menettävien kiinteistöjen määrä kasvaa Suomessa. 

Kehitystä nopeuttaa kiinteistön omistajaan kohdis-

tuva kasvava verokuorma, joka syö kunnostukseen 

käytettävissä olevia varoja.

Paljon parjattu uudisrakentamisen laatu on 

Suomessa kansainvälisesti vertailtuna varsin hyvä, 

vaikka epäonnistumiset saavatkin säännöllisesti 

paljon huomiota. Tällä hetkellä Suomessa sekä si-

säilmaongelmista käytävä keskustelu pohjautuukin 

pitkälti lukuihin, jotka eivät kestä kriittistä tieteellis-

tä tarkastelua. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavat luvut 

ovat merkittävästi pienempiä, vaikka rakennuskan-

tamme ja -historiamme ovat käytännössä yhtene-

vät. Olisikin välttämätöntä tehdä ja julkaista kansal-

lisesti ajantasaista tutkimustietoa ongelmista.

Uudisrakentamista voidaan tehokkaasti ohjata 

myös vapaaehtoisuuden kautta. Esimerkiksi Oulun 

rakennusvalvonta tarjoaa pientalorakentajille laa-

dunohjausta, jonka tukemana taloja rakennetaan 

jo energiatehokkaammaksi kuin määräyksissä vaa-

ditaan. Myös pientalotehtaat ovat tuotteistaneet 

energiatehokkuuden. Nämä molemmat todistavat 

osaltaan, että uudetkin vaatimukset pystytään hoi-

tamaan hyvällä suunnittelulla, huolellisilla perus-

ratkaisuilla ja tarjoamalla omistajalle tietoa. 

Toimitilat   

Tuotantotilat    

Toimitilojen, yksityisten palvelurakennusten ja 

tuotantotilojen tekninen kunto ei ole huo-

nontunut, mutta tilojen toiminnallisuus 

on heikentynyt kysynnän muuttuessa. 

Tämän seurauksena samalla alu-

eella voi olla sekä tyhjää tilaa 

että merkittävä tilantarve. 

Yritykset vierastavat väärissä 

paikoissa tai huonojen yh-

teyksien päässä sijaitsevia, 

ilmeeltään vanhanaikaisia 

ja toiminnallisesti huono-

ja tiloja. 

Rakennuskanta 2,4 milj.  2,6 milj. 5,28 milj.
 rakennusta asuntoa  asukasta  

Erilliset pientalot 1 111 000 1 036 000 2 690 000

Rivi- ja ketjutalot 77 000 354 000 702 000

Asuinkerrostalot 57 000 1 119 000 1 808 000

Liike- ja toimistorakennukset 53 000  

Liikenteen rakennukset 55 000  

Teollisuus- ja varastorakennukset 75 000  

Julkiset rakennukset 31 000  

Kesämökit 493 000  

Muut rakennukset 450 000 47 000 82 000

369RAKENNUSKANNAN ARVO        n. mrd. €

560 milj. m2
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VaadImme kunnIlTa

1. Omistaja-, toimitila- ja kiinteistöstrategiat  
on otettava kunnan rakennuskannan 
pitkäjänteisen kehittämisen lähtökohdiksi.

2. Omat tilaajaresurssit ja niiden ajantasainen 
osaaminen on varmistettava.

3. ulkoisia ammattilaisresursseja ja 
hankintamenettelyitä on käytettävä 
uskaliaammin ja laatuvetoisesti.

4. Ylikunnallista tilaajayhteistyötä ja sähköisiä 
palveluita on kehitettävä samalla tavalla  
kuin rakennusvalvonnoissa. 

5. kaava-alueiden maankäyttöä on 
tehostettava luomalla kannustimia lisä- ja 
täydennysrakentamiseen.

VaadImme ValTIOlTa

1. Rakennetun ympäristön ministeriö on 
perustettava poistamaan hallinnosta 
kokonaiskuvan puute ja yhtenäistämään 
päätöksentekoa.

2. kosteus- ja hometalkoiden jatkoksi on 
perustettava elinkaaritalkoot informaatio-
ohjauksen valtakunnalliseksi työkaluksi.

3. asumiseen liittyvää verotusta on 
kohtuullistettava kiinteistöveroa keventämällä, 
mahdollistamalla kotitalousvähennys 
suunnittelutyölle ja luomalla vastaava 
mekanismi asunto-osakeyhtiöille.

4. Joustavan kaavoituksen edellytyksiä on 
parannettava alueiden ja rakennusten käytön 
muuntojoustavuutta parantamalla ja rajaamalla 
valitusoikeus asianosaisille.  

5. Hajautetun energiantuotannon esteitä 
on raivattava järjestelmällisesti joustavan 
kokonaisuuden mahdollistamiseksi. 

VaadImme TOImIalalTa

1. laadun parantamisen on oltava yhtä 
määrätietoista kuin työturvallisuudessa. 

2. elinkaariajattelun mukaiset 
asiakaslähtöiset toimintamallit on 
nostettava kehityksen kärkeen. 

3. alan ammattilaisten osaamista on 
kasvatettava järjestelmällisesti kaikilla 
tekijätasoilla. 

4. Tuottavuutta on kehitettävä 
prosesseja uudistamalla ja digitaalisiin 
mahdollisuuksiin tarttuen.

5. Tutkimus- ja kehitystoiminta 
on sidottava pysyväksi osaksi 
rakennushankkeita kunnianhimoiset 
ja monimuotoiset kokeilut 
mahdollistamalla.

Kokonaisarvosana laskee, koska 
kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuva 
verorasitus kasvaa jatkuvasti ja 
syrjäseuduilla useiden rakennusten 
arvo on nolla. Kunnianhimoiset 
korjausmääräykset voivat kääntyä 
itseään vastaan, kun kaikilla ei ole 
varaa edes perustasoon.
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Rakennuksen elInkaaRI muuTTuu YHä 

mOnImuTkaIsemmaksI, muTTa keskInäIsTen 

RIIppuVuuksIen HYödYnTämInen TaRJOaa 

meRkITTäVIä sääsTömaHdOllIsuuksIa. 

Kun tilat ovat yhä enemmän osa käyttäjänsä brändiä, 

markkina jakautuu alueittain ja jopa rakennuksittain. 

Työn tekemisen uudet tavat ja tehokkuusvaa-

timusten kasvu vähentävät toimistorakennuksissa 

tilantarvetta jopa 40–50 prosenttia. Modernin moni-

tilatoimiston rakentaminen ei onnistu helposti van-

haan kiinteistöön, ja siksi rakennuksia jopa puretaan 

huolimatta niiden teknisestä toimivuudesta.

Vanhentuneidenkaan kiinteistöjen omistajat eivät 

ole useinkaan valmiita tinkimään vuokratasostaan. 

Isojen omistajien ei ole pakko myydä yksittäistä 

kannattamatonta kohdettaan. Tämän seurauksena 

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä 

enemmän tyhjää toimitilaa kuin koskaan, noin mil-

joona neliömetriä. Se vastaa pinta-alana lähes 18 000 

tyypillistä kerrostaloasuntoa. 

Toimitilojen käyttötarkoituksen muuttaminen 

asuinkäyttöön ei kuitenkaan ole helppoa. Vanhempia 

kiinteistöjä ei ole suunniteltu muuntojoustavuutta 

silmällä pitäen ja muutoksiin liittyvät viranomaismää-

räykset ovat kireät. Kaavoitusta täytyy joustavoittaa, 

jotta toimintoja tarkoituksella sekoittava monitila-

kaupunki voisi kehittyä. 
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Käynnissä on myös kaupan murros. Verkko-

kaupan osuus kattaa vasta pari prosenttia vähit-

täiskaupasta, mutta se kasvaa räjähdysmäisesti. 

Perinteinen kauppa saattaakin romahtaa pelkäksi 

logistiikkabisnekseksi. Kaikissa tapauksissa perin-

teiset kaupan tilat pienenevät ja myös suurten kau-

pan toimijoiden on mentävä verkkoon. Vastavetona 

kauppakeskuksista kehitetään elämyskeskuksia.

Julkiset palvelurakennukset  

Myös julkiset rakennukset jakautuvat menestyjiin ja 

rapistujiin. Valtion kiinteistökannasta vastaava Se-

naatti johtaa koko toimialan kehitystä esimerkiksi 

tietomallivaatimuksillaan. Samanaikaisesti se myy 

turhia tiloja rivakasti salkustaan pois. Kunnissa ti-

lanne vaihtelee merkittävästi niiden resurssieroista 

johtuen – suurista kaupungeista moni on Senaatin 

kaltainen edelläkävijä.

Haasteita kuitenkin riittää. Budjettiahdingossa 

kamppaileva kunta on lähes pakotettu valitsemaan 

halvimman tarjouksen kaikissa hankevaiheissa 

suunnittelusta alkaen. Voittanut urakoitsija hakee 

säästöjä pilkkomalla urakan pieniksi osiksi, jolloin 

hankkeen kokonaisuuden hallinta saattaa kado-

ta. Sen seurauksia ovat pahimmillaan kiireinen 

hutilointi ja esimerkiksi alimitoitetut betonivalujen 

kuivumisajat.

Kuntien kiinteistökannasta suuri osa on 1960–

70 -luvuilta. Aikakauden rakennustavoista moni on 

sittemmin tunnistettu riskirakenteiksi. Kun kiinteis-

töt ovat nyt muutenkin teknisen käyttöikänsä pääs-

sä, näiden yhdistelmä on pääsyy kuntien merkittä-

viin sisäilma-, kosteus- ja homeongelmiin. 

Ymmärrys suunnitelmallisesta kiinteistönpi-

dosta ja esimerkiksi kosteus- ja homeongelmista 

on merkittävästi parantunut, mutta kunnallinen 

päätöksenteko ei aina mahdollista ennakoivaa 

korjauksiin panostamista. Elinkaariajattelu ja enna-

koiva kunnossapito tulisivat kuntalaisille kuitenkin 

ehdottomasti halvemmaksi. 

Esimerkiksi käyvät sairaalat, joita kuntayhty-

mät saneeraavat parhaillaan laajasti koko maassa: 

raskaidenkin korjausten ja laajennusten inves-

tointikulu vastaa vain parin vuoden käyttökuluja. 

Laajemmin katsottuna toimintojen uudelleenjärjes-

telyt, kuntaliitokset sekä tekeillä oleva sote-ratkaisu 

vaikuttavat jatkossa merkittävästi kuntien kiinteis-

tökannan tarpeisiin ja tulevaisuuteen. Osana tehos-

tamista osa kuntien kiinteistökannasta muuttuu ar-

voltaan negatiiviseksi. Tietoinen omistajapolitiikka, 

kiinteistö- ja toimitilastrategiat sekä palveluverkko-

suunnitelmat ohjaavat pitkäjänteiseen toimintaan. 

miten tästä eteenPäin?

Tekniset ja toiminnalliset 
kehitysehdotukset

  TOIMIALAN NOSTETTAVA 
KUNNIANhIMONSA UUdELLE TASOLLE 

Toimiala on onnistunut omilla toimenpiteillään 

parantamaan työturvallisuutta tapaturmataajuu-

desta 82 (vuonna 2005) tasolle 64 (vuonna 2013). 

Harmaan talouden hillitsemistoimenpiteiden 

seurauksena lähes 90 000 ulkomaalaista työntekijää 

on saanut veronumeron. Seuraaviksi tavoitteiksi on 

asetettava nolla työtapaturmaa sekä nolla virhettä 

kaikissa rakennusvaiheen luovutuksissa. Tämä kaik-

ki vaatii investointeja, mutta tuottavuuden parantu-

minen kumoaa ne nopeasti.

  AMMATTILAISTEN OSAAMINEN 
VARMISTETTAVA JA pÄIVITETTÄVÄ

Määräysten muuttuessa ja vaatimustason koho-

tessa vanhat opit eivät enää riitä. Ammattilaisten 
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säännöllinen täydennyskoulutus ja osaamisen tun-

nistaminen näyttökokein ja pätevyyksin on nostet-

tava itsestäänselvyyksiksi.

  ENERgIATEhOKKUUSTOIMENpITEET 
pRIORISOITAVA

Energiatehokkuustoimenpiteet on toteutettava 

ensisijaisesti osana suunnitelmallisen kiinteistön-

pidon mukaisia muita isoja remontteja. Usein jo 

tiivistysten ja ilmanvaihdon säätöjen tarkistamisella 

saavutetaan hyvin pienillä kuluilla jopa 10..15 pro-

sentin säästöt. Samalla julkisen vallan on panostet-

tava raskaisiin muutostöihin liittyvien rakennusfy-

sikaalisten riskien tutkimukseen. Alaa koskevista 

useista merkittävistä samanaikaisista määräysten ja 

toimintamallien muutoksista seuraavaa teknistä ja 

taloudellista riskiä ei voi jättää yksin kotitalouksien 

kannettavaksi.

  SUUNNITTELUUN  
pANOSTETTAVA

Sekä uusien tilojen järkevä ja tehokas käyttö että 

vanhojen tilojen käyttötarkoituksen muutokset 

vaativat lisäpanostuksia hankesuunnitteluun. 

Tila- ja järjestelmätarpeiden selkeällä määrittelyllä 

päästään jopa 20..40 prosentin säästöihin. Ajan-

mukaisilla suunnittelumenetelmillä ja -työkaluilla 

luodaan samalla aiempaa toimivampaa ja kauniim-

paa ympäristöä.

  ELINKAARINÄKöKULMA NOSTETTAVA 
OhJAAMAAN KEhITySTÄ

Rakennuksille on luotu elinkaarimittarit, jotka 

kuvaavat rakennusten todellista suorituskykyä 

ympäristö- ja energiatehokkuus, elinkaaritalous 

ja käyttäjien hyvinvointi huomioiden. Nykyistä 

energiatodistusta tulisi kehittää elinkaarimitta-

riston suuntaan, jotta sen ohjauksella voitaisiin 

säästää merkittävästi rakennuksen ylläpito- ja 

käyttökustannuksissa. Myös asunto-osakeyhtiöiden 

pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmien (PTS) 

sulauttamista elinkaarimittaristoon on selvitettä-

vä. Uudessa todistuksessa esitetyt toimenpiteet ja 

realistiset arviot niiden vaikutuksista on kuvattava 

myös yksikäsitteisesti euroina.

  TOIMIALAN KANSALLISIA VAhVUUKSIA 
VAhVISTETTAVA

Tietomallinnuksella voidaan säästää hankkeen 

kokonaisbudjetista noin 5–10 prosenttia. Kor-

jausrakentamisessa ja rakennuksen elinkaaren eri 

vaiheissa mallinnusta hyödynnetään edelleen hyvin 

vähän, vaikka sillä voitaisiin saavuttaa nopeasti 

hyötyjä. Mallintamisen suurin este on sähköisen 

ohjeistuksen puuttuminen. Julkisten tilaajien on 

toimittava suunnannäyttäjinä ja edellytettävä 

kaikessa merkittävässä suunnittelu-, rakentamis- ja 

ylläpitotoiminnassaan palveluntarjoajilta tietomal-

lipohjaista toimintaa vuoden 2017 alusta alkaen. 

Vain näin voidaan kiriä kiinni sitä välimatkaa, jota 

esimerkiksi muut Pohjoismaat ja Iso-Britannia ovat 

parhaillaan omilla valtakunnallisilla strategioillaan 

rakentamassa. 

  LOppUASIAKKAIdEN OSAAMISTA 
KEhITETTÄVÄ

Järjestelmällisellä tiedotus- ja viestintätoiminnalla 

on mahdollista parantaa uusien omakotialueiden 

energiatehokkuutta huomattavasti alle pakollisen 

tason. Esimerkiksi Oulussa edellytetään jo ton-

tinluovutusehdoissa osallistumista tiedotustilai-

suuteen. Sen seurauksena pientalorakentaminen 

on muuttunut energiatehokkaammaksi ja myös 

rakentajat ovat alkaneet hakeutua koulutukseen. 

Säännöllisellä ja pysyvällä neuvontatoiminnalla 

hankkeisiin ryhtyviä voidaan ohjata oikeilla työka-

luilla kohti oikeita tavoitteita. Luonnollinen ympä-

ristö neuvonnalle on suuren rakennusvalvonnan 

yhteydessä tai kolmannen sektorin toteuttamana. 

Molemmat vaativat onnistuakseen resursseja.



17

hallinnolliset ja taloudelliset 
kehitysehdotukset

  JULKINEN KILpAILUTTAMINEN  
UUdISTETTAVA RAdIKAALISTI

Hankintalain mahdollistamien neuvottelumenet-

telyiden, allianssien ja big room -suunnittelun 

hengessä on päästävä eroon tilaajan, suunnittelijan 

ja urakoitsijan näkemisestä toistensa vastapuolina. 

Tavoitteet ja reunaehdot voidaan määritellä hank-

keessa yhdessä. Osapuolten yhteistoiminta tuottaa 

hankkeen varhaisista vaiheista alkaen arviolta 

10–20 prosentin säästöt muun muassa virheiden ja 

lisätöiden vähentymisenä. Hankintalain uudistuk-

sessa on huomioitava, että julkisten tilaajien on laa-

tuarvioinnin osana pystyttävä myös pisteyttämään 

aiempi tilaajan ja tarjoajan välinen onnistunut 

yhteistyö.  
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  hALLINNON pALVELUITA  
NOpEUTETTAVA

Kaavoitusprosesseja on nopeutettava ja jousta-

voitettava sähköisillä palveluilla ja niitä yhdistä-

mällä. Turhia kuulemis- ja valitus-

käytäntöjä on suoraviivaistettava. 

Esimerkiksi uudelle kaava-alueelle 

on voitava rakentaa kaavan mukainen 

rakennus ilman, että käsittelyprosessi on 

kestoltaan täysimittainen. Prosessiin liittyvät 

valitukset saattavat viivyttää rakennushankkeita 

pahimmillaan useita vuosia, koska valittajan 

osallisuutta tai valituksen sisällön tarkoituk-

senmukaisuutta ei arvioida lähtöpisteessä 

mitenkään. Kaavamuutoksen käsittely olisi 

tehtävä samassa ajassa, mitä käytetään kuntien 

muissakin velvoitteissa.
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  hALLINNON JÄRJESTELyIdEN 
ONNISTUMINEN VARMISTETTAVA

Rakennusvalvonnat yhdistetään suuremmiksi yksi-

köiksi vuoden 2017 alusta, ja samassa yhteydessä 

on mietittävä prosessien uudelleen järjestelyä. 

Esimerkiksi pientalot voisi keskittää yhdelle ja 

julkiset rakennukset toiselle lupaviranomaistaholle. 

Toisaalta olisi harkittava myös työmaavalvonnan ja 

lupakäsittelyn erottamista toisistaan. Viranomais-

ten on pystyttävä nykyistä vapaammin ja aiemmissa 

vaiheissa neuvottelemaan hankkeista, ja tähän on 

varattava riittävät resurssit. 

  KÄyNNISTyShOUKUTTIMET  
TASA-ARVOISTETTAVA

Kotitalousvähennyksen määrä on harkittava uudel-

leen – esimerkiksi Ruotsissa tuen suuruus on noin 

10 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. Vähennys 

on ehdottomasti voitava kohdistaa myös suunnit-

teluun. Tämä antaa asukkaalle valinnanvaraa ja vä-

hentää sellaista vain yhteen sektoriin panostamista, 

joka valuu helposti tarjoushintoihin. Myös asunto-

osakeyhtiöiden asukkailla on oltava mahdollisuus 

kotitalousvähennykseen sekä yhtiö- että huoneis-

tokohtaisissa toimenpiteissä. Tämä helpottaisi 

esimerkiksi monen eläkeläisen ja lesken tilannetta, 

jotka asuvat putkiremontti-iässä olevassa talossa. 

Muun muassa ARA voisi myöntää mikrolainoja, 

jotka helpottaisivat vähävaraisten asemaa.

  VALTION INfORMAATIO-OhJAUSTA 
JATKETTAVA KESTÄVÄSTI

Ympäristöministeriön alaisuudessa toteutettu 

Kosteus- ja hometalkoot on merkittävällä tavalla 

koonnut, tuotteistanut ja levittänyt informaatiota 

olemassa olevaan rakennuskantaan sekä vallitseviin 

rakentamisen käytäntöihin liittyvistä ongelmista ja 

niiden seurauksista. Tuloksista ovat hyötyneet sekä 

alan ammattilaiset että tavalliset suomalaiset. Syitä 

sisäilmaongelmiin löytyy lähes poikkeuksetta myös 

rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta. Siksi 

luonteva ja välttämätön jatko hometalkoille olisi 

Elinkaaritalkoot, jonka myötä suomalaiset oppisivat 

käyttämään kiinteistöjään entistäkin pitkäjäntei-

semmin. Osaamisen ja ymmärryksen kasvaessa 

myös ulkopuolisten palveluntarjoajien kilpailutta-

minen, ohjaaminen ja seuraaminen paranevat.

  pÄÄTöKSENTEON pERUSTETTAVA 
TUTKITTUUN TIETOON

Rakennus- ja kiinteistöalan julkinen perustutkimus 

on supistunut merkittävästi viime vuosien aikana, 

kun VTT ja yliopistot ovat leikanneet resurssejaan. 

Yksityinen soveltava tutkimus on aktivoitunut 

muun muassa RYM Oy:n kautta, mutta kansallisella 

tasolla alan tutkimuksen tulevaisuus ei ole kirkas. 

Julkisen vallan on aktiivisin toimenpitein varmistet-

tava, että niin julkista kuin yksityistä, sekä perus- 

että soveltavaa puolueetonta tutkimusta tehdään 

Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Ilman omaa aktii-

visuutta jäämme aloitekyvyttömäksi tytäryhtiötalo-

udeksi, jonka rakennetulla ympäristölle määräävät 

suunnan EU:n ja muiden ulkopuolisten intressit. 

Suorina häviäjinä ovat suomalaiset kotitaloudet ja 

kansantalous.



pERUsKUNToKAUsi 
KäyNTiiN, valtioneuvosto!

KORJAUSVELAN KEhITTyMINEN ERI RAhOITUSTASOILLA

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

Nykyrahoitus

+ 100 M/vuosi

+ 150 M/vuosi

+ 200 M/vuosi

+ 250 M/vuosi

+ 300 M/vuosi

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0Ko
rj

au
sv

el
ka

 M
€

20



21

lIIkenneVeRkOT

Älyliikenne ja liikenne palveluna ovat 

jo termeinä täällä. Pohjimmiltaan 

liikenteen sujuvuuden salaisuus on 

kuitenkin kantavissa rakenteissa ja 

pitkäjänteisessä perusväylänpidossa.

Vuonna 2015 valtion väyläomaisuudesta vastaavan 

Liikenneviraston perusväylänpidon budjetti on 60-

70 miljoonaa euroa miinuksella verrattuna vuoteen 

2014. Alimitoitus on jatkoa viime vuosille, ja väylä-

korjauksia on pitänyt priorisoida. Samasta niukkuu-

desta on kärsitty kunnissa. Väylien kunto huononee 

varsinkin pienillä ja syrjäisillä tie- ja raideosuuksilla, 

mutta nyt myös aluekeskusten välisillä yhteyksillä. 

Perusväylänpitoon tarvitaankin pitkäjänteisempää 

suunnittelua.

Vaikka tietoa ja ohjaustyökaluja Suomen liiken-

nejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämiseksi on 

runsaasti, niistä ei poliittisessa päätöksenteossa 

nykyisin oteta täyttä hyötyä irti. Asiantuntijoiden 

esittämien skenaarioiden ja lopullisen päätöksente-

on ristiriita korostuu, kun toimintaympäristön en-

nakointi on muuttunut aiempaakin vaikeammaksi. 

Kilpailijamaamme kuitenkin näkevät liikenneverkon 

voimakkaan kehittämisen yhtenä keskeisimmistä 

kansallisen kilpailukykynsä edistäjistä. Ilman vastaa-

vaa kansallisesta edusta lähtevää kirkasta strategiaa 

ja siinä pysymistä Suomi jää väistämättä jälkeen.

Kotimaassa on keskityttävä kaikkien väylänpi-

don osa-alueiden – perusväylänpidon, paranta-

misen ja kehityshankkeiden – osalta painokkaasti 

kasvualueisiin ja niiden välisten yhteyksien kehit-

tämiseen. Kunnossapidon tasoa on näillä ruuhka-

alueilla nostettava samalla, kun korjausvelkaa on 

määrätietoisesti pienennettävä.

Liikenneinfrastruktuurin osat mitoitetaan usei-

den kymmenien, jopa satojen vuosien pitoajoille. 

Siksi tietoinen ränsistymään päästäminen on pahinta 

kansallisvarallisuuden haaskausta. Vaikka verkoston 

hiljaisimmassa päässä liikennettä ei juuri ole, alem-

piasteista tieverkkoa tarvitaan jatkossakin alkutuo-

tannon logistiikkaa varten ja maan eri osien yleisen 

saavutettavuuden varmistamiseksi. Olemassa olevan 

verkoston kunnossapitoon on edelleen luotava uusia 

omistus-, hallinta- ja kunnossapitomuotoja. 

Älysovellukset, uudet palvelut ja globaalien 

suuryritysten rantautuminen Suomeen muuttavat 

ja erilaistavat käyttäjien odotuksia sekä toimintaa 

nopeasti. Tämä kaikki tapahtuu nopeimmin ja laa-

jimmin juuri kaupunkiseuduilla, ja juuri siellä niistä 

saatavat hyödyt ovat nopeimmin ulosmitattavissa. 

Nopeasti digitalisoituva toimintaympäristö ei vält-

tämättä vaadi erilaista tapaa tehdä infrastruktuuria. 

Jotta olemassa oleva verkosto toimisi luotettavasti 

uusienkin palveluiden alustana, sen peruskunto on 

nostettava nykyistä paremmalle tasolle.

maantieverkko ja kadut  

Suomen päätieverkon osuus koko maantieliiken-

teestä on noin 65 prosenttia ja henkilöliikenteestä 

noin 92 prosenttia. Tavaraliikenteestä noin 65 

prosenttia kuljetetaan maanteitse. Maantieverkossa 

on viime vuosina panostettu vilkkaan verkon pinta- 

ja talvikunnossapitoon. Varsinkin jälkimmäinen 

on vaikeina lumitalvina vaikuttanut suoraan koko 

yhteiskunnan toimintakykyyn. Samalla on pakon 

edessä tietoisesti jätetty tekemättä esimerkiksi 

rakenteellisia korjauksia.

Valtakunnallisesti kaupunkiseutujen väliset 

yhteydet korostuvat entisestään.  
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LIIKENNEVERKOT

32
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Rautateitä 5 900 km

Metsäteitä 130 000 km

Maanteitä 80 000 km

Yksityisteitä 220 000 km

Kuntien katuverkko 26 000 km
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Merikuljetus-

satamia 49

LIIKENNEVERKON ARVO

Resurssien niukentuessa etenkin pienempien 

kuntakeskusten välinen seutuliikenneverkko on 

jouduttu jättämään huonommalle ylläpidolle. Huo-

nokuntoisia päällysteitä on Suomessa tällä hetkellä 

noin 5 600 kilometrin verran, maantieverkon kunto 

huononee noin 900 kilometrin vuositahdilla ja 

päällysteitä puretaan noin 50 kilometriä vuodessa. 

Luvut eivät ole prosentuaalisesti suuria, mutta 

perusväylänpidon tason tasainen lasku ja samanai-

kainen ostovoiman heikkeneminen vaikuttavat huo-

nontuvana liikennöitävyytenä koko tieverkkoon. 

Käyttäjille tämä näkyy nopeusrajoitusten laskuna ja 

erityisesti matka-ajan ennakoinnin vaikeutumisena. 

Käytännössä seutuliikenneverkon ylläpitoluokitusta 

on laskettava. Tienkäyttäjien tyytymättömyys onkin 

kaksinkertaistunut viidessä vuodessa: nyt joka nel-

jäs yksityisautoilija ja joka toinen raskaan liikenteen 

edustaja on tyytymätön kokonaistilanteeseen.

Samalla 76 tonnin ja mahdollisesti vieläkin ras-

kaamman ajoneuvokaluston tulo Suomeen rasittaa 

tiestöä yhä enemmän. Uusi kalusto ja ikääntyvät 

sillat kasvattavat painorajoitettujen siltojen määrää. 

Painorajoitettuja maantiesiltoja on runsaat 500 kpl 

ja näistä noin 150 liikenteen kannalta merkittävillä 

reiteillä.

Valtion rahoituksen hiipuessa kunnat joutuvat 

nopeuttamaan valtion tiehankkeiden toimeen-

panoa antamallaan väliaikaisella rahoituksella. 

Summa syö kuntien kykyä oman verkkonsa kunnos-

sapitoon, korjausvelan vähentämiseen ja kehittä-

miseen. Haitta korostuu kasvukeskuksissa, joissa 

kaupunkimaista infrastruktuuria olisi kehitettävä 

ripeästi yhdyskunnan tiivistymisen ja tehostumi-

sen tahdissa. Uudet toimintamallit voisivat tuoda 

tähänkin nopeasti helpotusta kaikkia osapuolia 

hyödyttäen.

Yhdyskuntien tiivistyessä kevyen liikenteen 

väylien ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyy. Haas-

tavat olosuhteet tekevät rakentamisesta ja kunnos-

sapidosta kunnalle kallista. Kävelyn ja pyöräilyn 

edellytysten paraneminen on kuitenkin investoin-

tina kannattava, sillä se vähentää suoraan öljyriip-

puvuutta ja parantaa kansanterveyttä. Hyöty ei näy 

heti, eikä yksin maksajan kassassa.

Alkutuotanto eli metsäteollisuus, maatalous 

ja kaivokset toimivat alemman tieverkon kunnon 

kuumemittarina. Niiden kunto rapautuu pääsään-

töisesti samaa vauhtia ajan kulumisen kanssa. 

Valtion tulee reagoida kehitykseen muutenkin kuin 

siirtämällä teitä kunnille tai yksityisteiksi.

Raideverkko  

Raideverkko on malliesimerkki mahdollistavasta 

infrastuktuurista, joka oikein sijoitettuna jakaa 

volyymihyötyjä laajasti ympärilleen. Junaliikenne 

yhdistää kaupunkiseudut tehokkaasti ja mahdollis-

taa nykyisin pendelöinnin jopa Pietariin. Henkilölii-

kenteen määrät ovat kasvaneet vuosien 2004–2012 

välillä 12 prosenttia niin kauko- kuin lähiliikentees-

sä. Sen sijaan tavaraliikenne on vähentynyt vuosina 

2004–2013 tavaramäärässä mitattuna 15 prosenttia 

ja kuljetussuoritteessa mitattuna kuusi prosenttia. 

Sisäisen tavaraliikenteen tonnikilometreissä Suomi 

nousee Euroopan mittakaavassa yhä varsin korkeal-

le 25 prosentillaan. 

Viime vuosina rataverkon kapasiteet-

tia on nostettu muutamissa pullon-

kaulakohdissa. Esimerkkejä ovat 

Seinäjoki-Oulu -radan perus-

parannus sekä lähivuosina 

valmistuva kaksois-

raide välillä Kokko-

la-Ylivieska. 

 n.
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VaadImme kunnIlTa Ja ValTIOlTa

1. liikennepolitiikkaa on tehtävä 15 vuoden 
mittakaavassa sekä suunnittelun että 
rahoituksen osalta. 

2. Rahoitustasoa on nostettava pysyvästi 300 m€ 
vuodessa lisäämällä perusväylänpitoon 100 M€, 
korjausvelan hallintaan ja pieniin parannuksiin 
100 M€ ja kehityshankkeisiin 100 M€.  

3. Budjetoinnin laskukaavat on päivitettävä 
sitomalla rahoituksen taso ostovoiman muu- 
toksiin ja kehittämällä investointien kannatta- 
vuuden arviointiin ajantasaisia työkaluja. 

4. Oma tilaajaosaaminen on varmistettava 
riittävillä ja osaavilla resursseilla, kokonais- 
taloudellisilla hankinnoilla sekä uusia yhteis- 
toimintamalleja kokeilemalla ja kehittämällä.

5. uusimuotoisten liikennepalveluiden esteet on 
raivattava digitalisoimalla liikenteen ja väylien 
tiedot avoimen datan periaatteiden mukaisesti 
sekä toteuttamalla kaikki merkittävimmät 
infrahankinnat tietomallipohjaisesti vuoden 
2017 alusta alkaen. 

6. liikenneinfraan tehtävien yksityisten 
investointien esteet on poistettava hankkeiden 
mahdollistamiseksi käyttäjien tarpeen ja 
markkinoiden tarjonnan mukaisesti.

2007

7½

2009

8-
2011

7½
2013

7

2015

7

TOImIalalTa

1. alan merkittävyys on otettava haltuun 
infrapanostusten laaja-alaiset vaikutukset 
todentamalla.

2. loppukäyttäjän asiakasnäkökulmaan 
on tartuttava avoimen datan, käyttäjien 
osallistamisen ja uusien palveluiden kautta.

3. Tutkimukseen ja kehitykseen on investoitava 
ja uusia toimintatapoja on pilotoitava rohkeasti 
verkostomaisella yhteistyöllä yli toimialarajojen. 

4. uudet tuottavuuden työkalut on otettava 
nopeasti käyttöön, esimerkkeinä tuotemallit ja 
koneohjaus.

5. sosiaalisen toimiluvan ansaitsemiseksi on 
kehitettävä yhä uusia teknologioita, palveluita ja 
vuorovaikutuksen keinoja.

liikenneverkkojen tila

7. maankäytön, asumisen ja liikenteen 
sopimukset (mal) on jalkautettava 
kaupunkiseuduille sitouttamalla sekä valtio, 
kunnat että maankäyttöhyötyjä saavat yhteisöt.

8. Oman palvelutuotannon todellinen 
kustannustehokkuus on selvitettävä ja vuoteen 
2017 mennessä on etenkin kunnissa laadittava 
tuottavuuden parantamisen tiekartta.

9. liikennealan alueellista hallintoa on 
kehitettävä kohti käyttäjälähtöistä paikallista 
infrakumppania, jonka puoleen esimerkiksi 
elinkeinoelämä voi helposti kääntyä.

Kokonaisarvosana pysyy samana, vaikka 
väylänpidossa ei hallita priorisointia kasvu-
alueiden hyväksi. Tieverkon kunnossapidosta 
on tingitty jopa oleellisilla tieosuuksilla. 
Toisaalta raideliikenteessä uudishankkeet on 
parhaimmillaan yhdistetty koko yhdyskunnan 
kehittämiseen ja lentoasemaverkosto on pitä-
nyt korkean tasonsa. Kiristyvässä kilpailussa 
satamien on erikoistuttava.



kIlpaIlIJamaamme näkeVäT 

lIIkenneVeRkOn VOImakkaan 

keHITTämIsen YHTenä 

keskeIsImmIsTä kansallIsen 

kIlpaIlukYkYnsä edIsTäJIsTä.

Lielahti-Kokemäki -välillä sovelletaan ensimmäistä 

kertaa allianssimallia rataverkon kunnossapitoon. 

Pääradoilla päällysrakenteisiin eli ratapölkkyihin 

ja sepeliin on panostettu, mutta routavaurioita ei 

käytännössä ole korjattu. Akuutit puutteet koske-

vat ratapihoja ja asetinlaitteita, joista molemmat 

vaikuttavat laajasti koko verkon toimintakykyyn. 

Junaliikenteen pahimpia pullonkauloja ovat 

pääratojen yksiraiteiset osuudet väleillä Ylivieska-

Oulu, Tampere-Jyväskylä ja Luumäki-Imatra/Vai-

nikkala. Kokonaisuudessaan Suomen rataverkko 

on 90-prosenttisesti yksiraiteinen. Myös kaksirai-

teisella rataosalla Kerava-Tampere on haasteita 

liikenteen kasvaessa. Häiriönsietokyky on erityisen 

huono väleillä, joilla on nopeaa henkilöliikennet-

tä ja paljon tavaraliikennettä. Näillä rataosilla ei 

oman aikansa suurinvestoinnista, Pendolinosta, 

vieläkään saada täyttä hyötyä nopeutena irti. 

Pääkaupunkiseudulla Kehärata (2015) ja Län-

simetron ensimmäinen vaihe (2016) lähestyvät 

valmistumistaan. Molemmat luovat merkittävällä 

tavalla edellytykset yhdyskuntarakenteen tiivistä-

miseksi uusilla asemaseuduilla. Lähihenkilöliiken-

teessä Helsingin raitiotieverkosto on laajentunut, 

ja pikaraitiotie Raidejokeri on hankesuunnittelu-
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vaiheessa. Raidejokerin nopeampi rakentaminen 

tehostaisi yhdyskuntarakennetta. Tavoitevuosi val-

mistumiselle on 2020. Raitiotieratkaisua selvittävät 

parhaillaan myös Tampere ja Turku. 

Operointipuolella tavaraliikenteen kilpailu ei 

ole edennyt toivotulla tavalla, vaikka lainsäädäntö 

muutettiin jo vuonna 2007. Myös henkilöliikenteen 

avaaminen etenee hitaasti, vaikka kilpailun avaami-

nen tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa.

Toimivalla rata- ja tieyheyksien yhdistelmäl-

lä voidaan parhaimmillaan kilpailla globaalisti 

kansainvälisten yritysten sijoittumisesta Suomeen.  

Parhaimmillaan uudistamishankkeet voidaan sitoa 

koko yhdyskunnan kehitykseen, kuten tehtiin 

esimerkiksi kiinnitettäessä Länsimetron jatkeen 

rahoitus asuntotuotantoon.

Vesiväylät ja satamat  

Viennistä noin 90 prosenttia ja tuonnista noin 70 

prosenttia kulkee vesitse, mutta kansantaloutemme 

pienestä koosta johtuen liikennemäärät satamis-

sa ovat verrattain alhaisia. Jokainen satama on 

kuitenkin tärkeä nykyisille asiakkailleen ja vaikutus-

alueensa kilpailukyvylle. Jos tavaraliikenne markki-

naehtoisesti keskittyy, on tärkeää parantaa näiden 

reittien palvelutasoa.

Satamat ovat kuntien tai näiden yhteenliitty-

mien omistuksessa. EU-komissio on edellyttänyt 

kunnallisten liikelaitosten muuttamista osakeyh-

tiöiksi, mikä Suomessa toteutettiin vuoden 2014 

loppuun mennessä. Satamien yhtiöittäminen lisää 

toiminnan läpinäkyvyyttä ja voi osaltaan parantaa 

satamien erikoistumisen edellytyksiä. Yhtiöittämis-

tä tehdään yksittäisten satamien kilpailukyvyn pa-

rantamiseksi myös maiden rajojen yli, esimerkkinä 

Vaasan ja Uumajan satamien yhteinen satamayhtiö 

1.1.2015 alkaen.

Jokainen satama joutuu asemoimaan itsensä 

Itämeren alueen kilpailussa. Itämeren maiden 

satamien välistä kilpailua kiristävät myös Pohjois-

Ruotsin satamien perusparantaminen, Baltian 

satamien uudistaminen ja Venäjälle jo valmistunut 

sekä rakenteilla oleva uusi, merkittävä satamaka-

pasiteetti. Tämä kaikki vaikuttaa suoraan Suomen 

satamien palveluiden kysyntään, vähintään kilpai-

lun kiristymisenä. 

Vesiväylät ovat Liikenneviraston ylläpitämiä 

meriteitä satamiin. Liikennevirasto hallinnoi noin 

16 000 kilometrin pituista vesiväyläverkostoa, 

josta noin neljännes on kauppamerenkulun väyliä. 

Tärkeimmät kunnossapitotoimenpiteet liittyvät pää-

asiassa merenkulun turvalaitteisiin ja sulkuihin. 

lentoasemat   

Henkilölentoliikenne on kasvanut kaikista liikenne-

muodoista eniten: 1990-luvun alkuun verrattuna 

sadalla prosentilla. Tämä on paitsi globalisaatiota 

käytännössä, myös määrätietoisen kehittämistyön 

tulos. Finavialle vuonna 2014 annettu valtion 200 

miljoonan euron pääomitus mahdollistaa Helsinki-

Vantaan lentoaseman edelleen kehittämisen 900 

miljoonan euron lisäinvestoinneilla.

Helsinki-Vantaa on tarjonnut yhteydet kansain-

välisen kilpailukykymme kehittymiselle, ja se voisi 

teoriassa olla jopa kokonaan oma yhtiönsä voidak-

seen kilpailla täysipainoisesti globaalissa markki-

nassa. Muissa Pohjoismaissa alueelliset lentokentät 

ovat kansainvälisissä yhteyksissä huomattavasti 

tärkeämmässä roolissa kuin Suomessa. Paikallises-

ti lentokenttä on elinkeinoelämän näkökulmasta 

usein elämän ja kuoleman kysymys, ja siksi kentälle 

suunnatulla kohtuullisella tuella saavutetaan käy-

tännössä monikertaiset hyödyt. Suomessa kenttien 

matkailulle tarjoamaa potentiaalia on vielä paljon 

käyttämättä, mutta sen aktivoiminen on ennen 

kaikkea matkailupalveluiden kehittymisestä kiinni. 

Lapissa tässä on jo onnistuttu.

Kansainvälinen kilpailu lentoliikenteessä on ko-

vaa: säätely on tiukkaa ja asiakasvaatimukset ovat 

korkeat. Jos Suomi on sanonnan mukaisesti saari, 
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lentäminen on ehdottomasti kustannustehokkain 

tapa edistää pitkän matkan henkilöliikennettä – ja 

sen mukana ideoiden, yritysten ja liiketoiminnan 

liikkuvuutta. Toistaiseksi tässä on onnistuttu hyvin.

miten tästä eteenPäin?

hallinnolliset ja taloudelliset 
kehitysehdotukset

  pERUSVÄyLÄNpIdON  
bUdJETTIKÄyTÄNTöÄ SELKEyTETTÄVÄ

Valtakunnallisen liikenneinfrastruktuurin budjetoin-

nissa päivittäinen kunnossapito ja kehityshankkeet 

on korvamerkitty erikseen. Nyt budjetin pienenty-

essä ja ostovoiman heikentyessä riittävä rahoitus 

täytyy kohdistaa perusväylänpitoon. Perusväylän-

pidon kestävä rahoitustaso on tunnistettava ja sen 

pitkän aikavälin ostovoima on turvattava. Rahoituk-

sen pääpaino on ohjattava sinne, missä liikennettä 

on. Muualla kunnossapitovälejä on pidennettävä 

ja palvelutasoa laskettava. Priorisointi on tehtävä 

liikennemäärien sekä mahdollisten kausiluontois-

ten, esimerkiksi matkailuun liittyvien poikkeusten 

perusteella.

  KEhITyShANKKEIdEN EhdOT 
TARKASTELTAVA KRIITTISESTI

Kehityshankkeiden vaikutusarviointia on uudis-

tettava. Investointiratkaisujen on perustuttava 

kustannustehokkuuteen, liikennemääriin, yri-

tystaloudellisiin vaikutuksiin sekä muun muassa 

kaupunkiseutujen systeemitason kapasiteettivai-

kutuksiin. Nykyinen hyöty-kustannuslaskelma ei 

tavoita kaikkia näistä keskeisistä hyödyistä. Valtion 

osallistumisen ehtona on myös luotava selkeämpiä 

raja-arvoja, joiden on oltava samat kaikille. Jos eh-

dot eivät täyty, investoinneille on löydettävä uusia 

hankemalleja.

  hANKERAhOITUKSEN EhTOJA  
KEhITETTÄVÄ ROhKEASTI

Länsimetron jatkeen valtion rahoitusosuuden ehto-

na edellytetään, että Espoo lisää raideliikenteeseen 

nojautuvaa asemakaavoitustaan. Samalla toimin-

tamallilla voidaan avata päätöksenteon lukkoja 

muuallakin. Suurelta osin paikallisia ja alueellisia 

tarpeita palvelevat investoinnit on rahoitusehdoilla 

kytkettävä alueen muuhun tasapainoiseen kehittä-

miseen. 

Tekniset ja toiminnalliset 
kehitysehdotukset

  TIETOMALLINNUKSEN  
hyödyT KAIKILLE 

Tietomallinnuksella infrarakentamisen ja -suunnit-

telun virheet ja työmaan hukka-ajat vähenevät jopa 

20 prosenttia. Mallinnus kasvattaa jonkin verran 

suunnittelukustannuksia, mutta kustannusnousu 

säästetään tuotannossa ja ylläpidossa. Koneauto-

maatioon kytkettynä tietomallista koituvat materi-

aalisäästöt voivat olla 3–5 prosentin luokkaa. Mal-

linnusta on jo hyödynnetty useissa Liikenneviraston 

hankkeissa, mutta aivan arkea se ei vielä alalla ole. 

  OpERAATTOREILLE ALUSTAT KUNTOON  
JA AVOIN dATA ILMAISEKSI JAKOON

Avoin data mahdollistaa uusien palveluiden tuomi-

sen markkinoille. Se sujuvoittaa liikennettä ja tarjo-

aa lisää tietoa liikenneverkon käyttäjille. Trafi onkin 

avannut tietoaineistoja maksutta julkiseen käyttöön 

tavoitteenaan lisätä rekisteritietojen saatavuutta 
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ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa. Vastaavalla 

tavalla kartta-, liikenne- ja aikataulutietoja tulee 

avata avoimin rajapinnoin halukkaiden soveltajien 

käyttöön. Liikkumismuotojen monimuotoisuus ja 

uusien mallien jatkuva testaus ovat kaupunkiseu-

dun kilpailukyvyn kehittämiselle välttämättömiä. 

Samalla käyttäjien itseohjautuvuus parantaa koko 

liikennejärjestelmän joustavuutta.

  UUdET yhTEISTOIMINTAMALLIT  
KÄyTTööN KAIKISSA KOKOLUOKISSA

Yhteistoimintaurakoissa sekä riskit että hyödyt 

jaetaan tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kes-

ken. Yhteistoimintaurakoista on hyviä kokemuksia 

useissa kohteissa, ja niillä on saavutettu jopa 25 

prosentin kustannussäästöjä tie- ja ratapuolella. 

Vesiväylähankkeissa taloudelliset hyödyt ovat nous-

seet suuremmiksikin. Tunnetuin yhteistoimintamal-

leista on allianssimalli, jota on käytetty esimerkiksi 

Lielahti-Kokemäki-ratahankkeessa sekä Tampereen 

Rantatunnelissa. Allianssin hyötyjä voi ja tulee ulot-

taa muihinkin urakkamuotoihin. Yhteistoimintau-

rakat sopivat parhaiten suuriin hankkeisiin, mutta 

niiden oppeja voi tehokkaasti soveltaa pienemmis-

säkin kohteissa.

  ALUEURAKAT pOISTAMAAN TIENhOIdON 
pAIKALLISIA ESTEITÄ

Tulevaisuudessa valtio ja kunnat tekevät 

aiempaa vahvemmin yhteistyötä. 

Alueurakoista on jo nyt hyviä 

kokemuksia. 
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Esimerkiksi Liikennevirasto on 

käynnistänyt ELY-keskusten kans-

sa hankkeen, jonka ensimmäisessä 

vaiheessa laaditaan maanteiden hoidolle 

projektinjohtourakkaa vastaava malli. Hoi-

donjohtourakkaa on tarkoitus kokeilla lähinnä 

erittäin vaativissa tai vaativissa urakoissa. Pilotti-

kohteeksi on valittu Espoon 2014 alueurakka. 

  ULKOISTUKSILLA TEhOJA KATUJEN 
KUNNOSSApITOON

Kuntien liikenneväylien kunnossapidosta 64 

prosenttia ostetaan ulkoa, ja omia koneita ja 

kuljetuskalustoa on enää harvassa kunnassa. Ul-

koa ostettuja palveluita ovat kokonaisurakoinnin 

lisäksi kone- ja kuljetuspalvelut. Tästä huolimatta 

tehostamisvaraa on yhä. Tuoreina esimerkkeinä 

Espoo, Helsinki ja Tampere ovat avanneet katu-

jensa kunnossapitoa kilpailulle ja saavuttaneet 

useiden kymmenien prosenttien säästöjä. Ulkois-

tamisen yhteydessä on mahdollistettava palvelun-

tuotannon ajantasaisen seurannan rajapinta myös 

suurelle yleisölle. 

  MATKAKESKUKSET TIIVISTÄMISEN 
SOLMUKOhdIKSI

Matkakeskuksia on suunniteltava osana kokonais-

verkostoajattelua. Ne yhdistävät juna- ja linja-au-

toliikenteen kauko- ja paikallisliikenteen samaan 

terminaaliin. Samalla ne kytkevät kaupunginosia 

toisiinsa toimimalla myös liikekeskuksina sekä ke-

hittävät kaupunkiseudun kilpailukykyä lisäämällä 

yhteistyötä eri käyttäjien ja toimijoiden välillä. Sa-

28
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malla toteutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen 

toteutusohjelman eli MALin ajatus liikkumisen ja 

rakentamisen tiivistämisestä kaupunkien ytimissä. 

Toimivat matkaketjut mahdollistavat entistä pa-

remmin yhdyskuntien kehittämisen ja tiivistämisen 

myös joukkoliikenteen reittien varsilla. Valmiita 

keskuksia on yksitoista, ja suunnitteilla niitä on 14. 

  KIVIAINEShUOLTO SUUNNITELTAVA JA  
MAA-AINESVARANNOT TURVATTAVA

Kiviaines- ja kierrätystoiminta on huomioitava 

maankäytön suunnittelussa kaikilla kaavatasoilla. 

Maa-aineskuljetusten minimoimiseksi kiviaineksen 

välivarastointi ja jalostaminen on tehtävä taaja-

ma-alueiden välittömässä läheisyydessä. Lisäksi 

maa-ainesten kierrätystä helpottamaan on luotava 

sähköinen, paikkatietoperustainen kauppapaikka.

  MATERIAALISTANdARdEJA  
KEhITETTÄVÄ

Infrarakenteiden laadukkuus ja pitkä käytettävyys 

on turvattava standardisoinnilla sekä luotettavilla ja 

tutkituilla rakenneratkaisuilla. Luonnon kiviainek-

sen lisäksi ohjeet pitää laajentaa kattamaan myös 

uusiomateriaaleja. Jätemääritelmän tarkastaminen 

ja kansallisten ”end of waste” -kriteerien laadinta 

on käynnistettävä vauhdittamaan kiviainespoh-

jaisten materiaalien ja puhtaiden maa-ainesten 

hyötykäyttöä rakentamisessa.

  UUSIA TOIMINTAMALLEJA  
yMpÄRISTöSTÄ hUOLEhTIMISEEN

Liikenneverkostojen perusparannus- ja uudishank-

keissa on entistäkin painokkaammin huolehdittava 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Mo-

nesti ympäristönsuojelulliset keinot on koettu tur-

han raskaiksi, vaikka erilaisia kompensaatiokeinoja 

löytyy lähes aina. Esimerkkinä on eurooppalainen 

ekosysteemihotellin malli, jossa uhanalainen kasvi 

siirretään väliaikaisesti toisaalle ja palautetaan pro-

jektin loputtua alkuperäiseen kasvupaikkaansa. 

  LÄhTöKOhdAKSI  
ARJEN hyöTyLIIKUNTA

Liikennesuunnittelumme perinteiden ja talvikun-

nossapidon vaatimusten ansiosta kevyen liikenteen 

väylät on Suomessa erotettu muusta liikenteestä 

keskimäärin hyvin. Lähiliikkumisen infrastruktuuri 

on siis hyvin pitkälle olemassa, ja sen käyttöastetta 

olisi helppo nostaa huomattavasti ennen kuin ka-

pasiteetti tulee vastaan. Yksi halvimmista keinoista 

keventää muiden liikkumismuotojen ruuhkia on 

varmistaa kaavoituksella arjen palveluiden tavoit-

taminen kävellen. Pidemmillä matkoilla on huo-

lehdittava pyöräilyn reittiverkoston loogisuudesta. 

Suomella on, säistään huolimatta, yhdet maailman 

parhaista lähtökohdista nousta arjen hyötyliikun-

nan suurvallaksi. 

  LOppUTUOTTEEKSI  
LIIKKUMINEN pALVELUNA

Uudenalaisille palveluille on luotava tilaa ny-

kyisessä liikennejärjestelmäverkostossa. Kaikki 

liikkumismuodot – metro-, bussi-, juna- ja raitio-

vaunuliikenne, henkilöautot, taksit, kimppakyydit 

ja kaupunkipyörät – voisi jo nyt helposti yhdistää 

yhteen älypuhelinsovellukseen. Aikataulu- ja saa-

tavuustietojen yhdistämisellä niihin voisi helposti 

liittää kulloiseenkin kysyntätilanteeseen perustuvat 

hinnat. Alusta toimisi palveluiden markkinapaik-

kana julkisille laitoksille, yrityksille ja yksityisille 

ihmisille. Samalla se helpottaisi kokonaan uusien 

liiketoimintakonseptien syntymistä, kuten lainatta-

vien kaupunkisähköautojen verkostoa tai robottiau-

toja. Tarvittava teknologia on jo pitkällä.
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Yhdyskuntatekniset palvelut ovat 

kaupunkimaisen elämän verenkiertoa. 

Kytkemällä ne fiksusti toisiinsa voi 

saavuttaa huomattavia hyötyjä.

Suomessa teknisten peruspalveluiden saatavuus 

ja laatu ovat maailman kärkiluokkaa. Palvelut 

eroavat kuitenkin toisistaan sekä teknisesti että 

markkinaolosuhteiltaan, ja sen seurauksena ne ovat 

parhaillaan hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa. Koko-

naisuutena yhdyskuntatekniikka on nykyaikaiselle 

elämälle näkymätön välttämättömyys: yhdenkin jär-

jestelmän kytkeminen pois päältä aiheuttaisi koko 

yhteiskuntaan nopeasti kaaoksen.

Olemassa oleva infra ei kuitenkaan täysin vastaa 

edes nykyhetken tarpeisiin. Tietoliikennemäärien 

kasvaessa räjähdysmäisesti puhelin- ja datakaape-

lointia on uudistettava. Hulevesien hallinnasta on 

tullut konkreettista valumavesien hidasteiden ja 

altaiden rakentamista, määrän ja laadun hallintaa. 

Uusia tulokkaita ovat myös kaukojäähdytyksen ja 

jätehuollon putkistot. 

Kaupunkirakenteiden tiivistymisen myötä yhdys-

kuntatekniikan tilavarauksia joudutaan miettimään 

entistä tarkemmin. Kadun poikkileikkaus on val-

miiksi varsin täynnä monenlaista tekniikkaa, ja siksi 

keskusta-alueiden yhdyskuntatekniikan rakentami-

nen on nykyisin jopa kymmenen kertaa kalliimpaa 

kuin taajaman laidalla. Toimintojen määrän kasvu 

pakottaa osapuolia tiivistyvään yhteistyöhön. Sa-

malla jokainen uusi verkosto ja sen mukana tuleva 

palvelu tuottaa kiinteistöille suoraa arvonnousua.

Yhdyskuntatekniikka on pääomavaltaista eli in-

vestoinnit ovat suhteessa raskaita ja niiden takaisin-

maksuajat ovat pitkiä. Etenkin kuntien omistamilla 

laitoksilla on tiedostettava omaisuudenhallinnan 

tärkeys – palveluiden hinnoittelun on mahdol-

listettava vuotuisen omistajatuloutuksen lisäksi 

omaisuuden pitkäjänteinen hoito. Jos laitoksen 

verkostoja ja tasetta ei aktiivisesti hallita, uhkana 

on kurjistumisen kierre: saneeraukset alittavat 

poistotason, vaikka niiden pitäisi olla verkoston 

ikäjakaumasta johtuen moninkertaiset. Usein myös 

henkilöstö ajetaan minimiin, eikä osaamista ole va-

raa kehittää. Juuri osaamisella voitaisiin kuitenkin 

nopeasti saavuttaa huomattavia säästöjä kaikkien 

hyödyksi.

Vesihuolto  

Vesihuoltoverkostojen ikääntyminen jatkuu, vaikka 

monessa kunnassa onkin havahduttu järjestel-

mälliseen saneeraustoimintaan. Perushaaste on 

huono verkostotieto: pahimmillaan puutteita on 

sekä sijainti-, materiaali- että ikätiedoissa. Tämän 

lisäksi verkostotiedosta arviolta vain 50 prosenttia 

on digitaalisessa muodossa ja verkostojen kunnon 

seuraamisen työkalut ovat suurimmillakin laitok-

silla satunnaisia ja analogisia. Kehitys nopeutuu 

tulevaisuudessa, koska uuden laajakaistadirektiivin 

vaatimusten mukaisesti verkostojen sijaintitietojen 

on oltava sähköisessä muodossa viimeistään vuo-

den 2016 loppuun mennessä.

Verkostojen keski-ikää ovat alentaneet viimei-

sen kymmenen vuoden aikana perustettujen uusien 

vesiosuuskuntien rakentamat verkostot. Valitetta-

vasti kaikkia näistä laitoksista ei ole suunniteltu 

taloudellisesti kestävälle pohjalle, ja nyt niitä 

sulautetaan kuntien laitosten osiksi. Tämä laajentaa 

kunnan laitoksen verkostoa kaikkein tehottomim-
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milla putkiosuuksilla, kun tunnuslukuna käytetään 

verkostopituutta per liittyvä asukas. 

Valtaosa verkostolaajennuksista toteutetaan 

kunnan hyväksymille vesihuoltolaitoksen toiminta-

alueille. Toiminta-alueen hyväksymisen on perus-

tuttava vesihuollon palvelun tarpeen kriittiseen 

arviointiin, jotta kannattamattomilta virheinves-

toinneilta vältyttäisiin. Jatkossa verkostolaajen-

nukset on järkevintä toteuttaa alueella jo toimivan 

vesihuoltolaitoksen toimesta. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat aiempaa 

rankemmat sateet ja nopeasti sulavat keväthanget 

aiheuttavat ongelmia viemäri- ja hulevesiverkos-

toille. Jätevesiviemäreihin pääsevät vuotovedet tyy-

pillisesti 2..3-kertaistavat jätevedenpuhdistamolle 

tulevat virtaamat, ja siksi puhdistamoista joudutaan 

säännönmukaisesti suunnittelemaan liian suuria. 

Vuonna 2014 voimaan tulleet uudet vesihuoltolaki 

sekä maankäyttö- ja rakennuslaki selkeyttävät kun-

nan roolia hulevesien kokonaisvaltaisesta hallinnas-

ta vastavana tahona. Kunnan onkin kehitettävä hu-

levesien pidättämistä, imeyttämistä ja tulvareittejä. 

Parhaat mahdollisuudet tähän ovat uusilla alueilla 

kaavoituksen yhteydessä.

Uudet rakennuttamisen tai rakentamisen 

toimintamallit eivät juuri ole levinneet vesihuol-

lossa, koska verkostokohteet ovat pääsääntöi-

sesti hajanaisia ja keskimäärin pieniä. Muutamia 

pilottikohteita on käynnistetty aluesaneerauksessa 

siten, että eri infratoimijoiden hankkeita ajoitetaan 

samanaikaiseen kadun avaukseen. Näin työmaasta 

kadunkäyttäjille koituva haitta on pienempi. Suurin 

käytännön ongelma mallin säännölliselle käytölle 

on kadunpitäjän eli kunnan vähät varat.

kaukolämpö ja kaukojäähdytys  

Laajamittainen kaukolämpö sekä lämmön ja sähkön 

yhteistuotanto (combined heat and power, CHP) 

ovat kansainvälisesti katsoen harvinaisuuksia. 

Kaukolämpöverkoston kokonaispituus on kasvanut 

viimeisen kymmenen vuoden aikana 50 prosenttia. 

Verkosto on nuorehkoa, ja sen kunto on stabiili. 

Verkoston kunto myös tunnetaan suhteellisen hyvin 

muun muassa vuosittaisten valtakunnallisten vau-

rio- sekä käyttökeskeytystilastointien perusteella. 

Yritystasolla verkoston kunnonvalvontaa tehdään 

esimerkiksi säännöllisin lämpökamerakuvauksin.

Rakennusten jäähdytystarve on lisääntynyt 

paljon johtuen kesien lämpöaalloista, teollisuuden 

ja palveluiden kasvaneista prosessivaatimuksista 

sekä tiukentuneista energiatehokkuusmääräyksistä 

ja näin ollen tiiviimmistä taloista. Jäähdytyksen 

lisääminen nostaa samalla rakennuksen energian-

kulutusta. Kaukojäähdytysverkostoa on rakennettu 

Helsinkiin ja Turkuun, ja vuosina 2012–2014 verkos-

ton yhteispituus on kasvanut 85 kilometristä 110 

kilometriin. Tämän lisäksi sitä joko rakennetaan tai 

suunnitellaan noin kymmeneen muuhun suureen 

kaupunkiin. Lämpöyhtiöt harkitsevat myös jääh-

dytyspalveluiden tarjoamista kiinteistökohtaisesti 

esimerkiksi absorptiolaitteiden ja lämpöpumppu-

palveluiden muodossa. 

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotanto ovat 

erinomaisia esimerkkejä eri osa-alueiden 

yhteistyöllä saavutetuista merkittävistä 

hyödyistä.  
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VaadImme kunnIlTa

1. laitosten omistajaohjaus on nostettava 
strategiselle tasolle yhdyskunnan 
kokonaishyötyä tavoitellen.

2. laitosten henkilökunnan osaamista on 
kehitettävä sekä tekniikan että hankintatoimen 
kehityksen hyötyjen kotiuttamiseksi.

3. Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä 
teknisten peruspalveluiden tuottavuuden 
parantamiseksi.

4. uusia toteutus- ja rahoitusmuotoja on otettava 
käyttöön turhien esteiden raivaamiseksi.

5. Verkostojen riittävä saneeraustaso on 
varmistettava kuntotiedon määrää ja 
laatua parantamalla sekä pitkäjänteisillä 
investointiohjelmilla.

VaadImme ValTIOlTa

1. Yhdyskuntateknisille palveluille on tehtävä 
”sote-selvitys” rakennemuutoksen edistämiseksi.

2. Toimialojen välisiin uusiin synergioihin on 
rohkaistava esimerkiksi innovaatiorahoituksella.

3. Teknisten peruspalveluiden tuottamaa tietoa 
on kerättävä ja tarjottava avoimilla rajapinnoilla 
myös valtakunnallisesti.

4. lupamenettelyiden tehostamista on jatkettava 
viranomaisten määrää rajaamalla ja yhteistyötä 
koordinoimalla. 

5. suomen kansallisesta edusta on huolehdittava 
eu-tason päätöksenteossa esimerkkeinä 
laajakaista- ja vesitehokkuusdirektiivi sekä 
jätteen kierrätyksen uudet vaatimukset.

VaadImme TOImIalalTa

1. asiakasnäkökulmaa on korostettava 
jatkuvasti tietoa hakemalla, jakamalla ja 
palveluita kehittämällä.

2. laadunosoittamismenettelyitä on kehitettävä 
ottamalla käyttöön oikeita mittareita ja 
itsearviointia sekä avaamalla tuloksia 
julkisuuteen. 

3. Hankeselvityksiin on sisällytettävä 
aina toimialarajat ylittävät tarkastelut 
yhdyskunnan kokonaishyödyn varmistamiseksi.

4. Huippuosaamiselle on luotava itse 
edellytyksiä tunnistamalla osaamiskriteereitä 
ja pätevyysvaatimuksia.

5. Omaa toimintaa on kehitettävä jatkuvasti 
korkeaan osaamiseen perustuen toimialan 
sisällä ja yli siilorajojen.

Kokonaisarvosana laskee, koska vesi-
huoltoverkostojen korjausvelka kasvaa 
edelleen ja laitosten resursseissa on 
suuria eroja. Sähkönjakelussa maa-
kaapeloinnin esteenä ovat kankeat 
lupamenettelyt. Kaukolämpö, -jäähdy-
tys sekä jätehuolto tehostuvat uusilla 
paikallisilla ja keskitetyillä ratkaisuilla. 
Tietoliikenneyhteydet paranevat, mutta 
yhteiskunnan tasolla niistä johtuva 
haavoittuvuus myös kasvaa.
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kaupunkIRakenTeIden TIIVIsTYmIsen 

mYöTä YHdYskunTaTeknIIkan 

TIlaVaRauksIa JOuduTaan 

mIeTTImään enTIsTä TaRkemmIn.

Tehokkaalla CHP-tuotannolla voidaan saavuttaa 

energian kulutuksessa jopa 30 prosentin säästöt 

verrattuna lämmön ja sähkön erillistuotantoon. 

Yhdistetty kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotanto 

puhdistetusta jätevedestä Helsingissä ja Turussa 

parantaa järjestelmien energiatehokkuutta oleelli-

sesti.

Myös biotalous kytkeytyy lämmöntuotantoon, 

koska vuonna 2013 suurin laitosten käyttämä jae oli 

pellettiä, haketta ja muita biopolttoaineita. Uudet 

jätevoimalaitokset ovat CHP-laitoksia ja merkittäviä 

lämmöntuottajia alueellaan. Esimerkiksi Vantaan 

jätevoimalan tuottaman energian määrä vastaa 

noin puolta kaupungin vuotuisesta kaukolämmön 

ja noin 30 prosenttia sähkön tarpeesta. 

Etäluettava kaukolämpömittari löytyy jo 85…90 

prosentilta asiakkaista. Näistä kolme neljäsosaa on 

tuntiluennassa, muut kuukausiluennassa. Älymitta-

rit mahdollistavat paremman laitteiden toiminnan 

ja vikojen sekä energiankulutuksen seurannan.

sähkönjakelu   

Sähkönjakelua ovat kurittaneet ilmastonmuutok-

seen liitetyt voimistuneet ja yleistyneet myrskyt. 

Niiden seurauksena sähkömarkkinalaki edellyttää 

toimitusvarmuuden parantamista muuttamalla 

ilmajohdot maakaapeleiksi vuoteen 2025 mennes-

sä. Maakaapeloinnin lupamenettelyt ovat kuitenkin 

yhä kankeita, sillä luvan saaminen voi kestää yli 



35

21
KATUJEN JA yhdySKUNTA TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ARVO

mrd. €

Matkaviestinliittymiä  9,4 milj. kpl
Lankapuhelinliittymiä 0,7 milj. kpl
Laajakaistaliittymiä, kiinteä 1,7 milj. kpl
Laajakaistaliittymiä, mobiili (kk-maksu) 3,7 milj. kpl
Kaukolämpöputkistot 13 500 km
Jätteenpolttolaitokset 6 kpl
Kaatopaikat 153 kpl
Jätteen putkikeräysjärjestelmä 4 aluetta
Vesijohdot 100 000 km
Jätevesiviemärit 50 000 km

vuoden. Haja-asutusalueilla myös niiden rakenta-

misen kalleus hidastaa kehitystä.

Sähkön toimitusvarmuus kytkeytyy vahvasti 

muihin yhdyskuntateknisiin palveluihin. Vesihuol-

lossa ylävesisäiliöistä eli vesitorneista luopumisesta 

seuraa riippuvuus taajuusmuuttujilla ohjattavista 

pumppuasemista. Tietoliikenne on täysin riippuvai-

nen sähkönsaannista.

Sähkömarkkinat eroavat muista yhdyskunta-

tekniikan alueista siten, että Energiavirasto valvoo 

alan yrityksiä tarkasti estääkseen luonnollisesta 

monopolista seuraavan määräävän markkina-

aseman väärinkäytön. Regulaatiojakson ehdot 

vaikuttavat merkittävästi operaattoreiden toimin-

taan. Samanlaista viranomaisvalvontaa on selvitel-

ty myös vesihuollon osalta, mutta vesihuoltolain 

uudistukseen sitä ei sisällytetty.

Etäluettava sähkömittari on asennettu jo 96 

prosentille asiakkaista. Mittarit mahdollistavat 

kulutuksen seurannan, ja vaiheittain muun muassa 

kuluttajasähkön muuttuvan hinnoittelun (spot-hin-

noittelun) älykkäiden talouskohtaisten järjestelmi-

en yleistyessä sekä kulutushuippujen tasaamisen. 

Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää edelleen 

myös verkostonhallinnan automaation ja ohjelmis-

tojen kehitystyötä.

Tietoliikenne   

Yhdyskunnan tekniseen toimintaan liittyvän kerät-

tävän tiedon määrä kasvaa ja laatu paranee, ja sen 

tuloksena koko yhdyskunnan tuottavuus kehittyy. 

Kaikki uudenlaiset toimintamallit ovat kuitenkin 

yhä riippuvaisempia luotettavista tietoliikenneyh-

teyksistä. 

Valtakunnallisen laajakaistahankkeen ansiosta 

lähes kaikki vakinaiset asunnot sekä yritysten ja 

julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toi-

mipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä 

enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s 

nopeudella toimivan yhteyden mahdollistavasta 

valokuitu- tai kaapeliverkosta. Taajamiin nopeat yh-

teydet rakennetaan markkinaehtoisesti teleyritysten 

toimesta. Haja-asutusalueilla noin 130 000 kotita-

loudelle yhteydet rakennetaan osittain julkisella 

tuella.

EU:n laajakaistadirektiivi on saatettava kansalli-

sesti voimaan vuoden 2016 alkuun mennessä. Sen 

tavoitteena on alentaa laajakaistarakentamisen 

kustannuksia edistämällä verkkojen yhteiskäyttöä 

ja -rakentamista, yksinkertaistamalla lupamenette-

lyjä ja nopeiden verkkojen asentamista niin uusis-

sa kuin peruskorjattavissa rakennuksissa. Riskinä 

on, että tietoliikennekaapeloinnin sijoittaminen 

muun teknisen infran yhteyteen pahimmillaan 

haittaa ja vaikeuttaa muiden järjestelmien kunnos-

sapitoa. 

Yhdyskunnan riippuvuus tietoliikenteestä 

voimistaa kyberhyökkäyksen riskejä ja korostaa 

tietoturvallisuuden sekä useiden vaihtoehtoisten 

viestintäkanavien merkitystä. Huoltovarmuus edel-

lyttää kykyä suojautua ja puolustautua aineettomil-

ta haitan tekijöiltä.

YHdYskunTaTeknIIkka n.
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Jätehuolto  

Kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen mää-

rä on puolittunut muutamassa vuodessa uusien 

jätteenpolttolaitosten valmistumisen ja tätä kautta 

jätteen energiahyödyntämisen lisääntymisen 

johdosta. Tällä on ollut merkittävä vaikutus ilmas-

tonmuutoksen torjunnassa, ja esimerkiksi Vaasan 

energiatäyskäännös valittiin Vuoden 2012 ilmasto-

teoksi. 

Vantaan jätevoimalaitoksen käyttöönotto vä-

hensi Vantaan Energian fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä energiantuotannossa noin 30 prosenttia. 

Uudet investoinnit ovat johtaneet suurempiin 

alueellisiin jätelaitoksiin, mikä on keskittänyt osaa-

mista ja tehostanut toimintaa. Kääntöpuolena ovat 

osin pidentyneet kuljetusmatkat.

Käytöstä poistettuja kaatopaikkoja on muunnet-

tu muun muassa golfkentiksi ja laskettelukeskuk-

seksi. Parhaillaan selvitetään myös mahdollisuutta 

muuttaa vanha kaatopaikka materiaalikäsittelykes-

kukseksi, jossa tehtäisiin liettyvistä maamassoista 

ja teollisuuden sivutuotteista uutta maanrakennus-

materiaalia. Keskuksen rakentamista on suunniteltu 

muun muassa Espoon Ämmässuon kaatopaikalle. 

Biohajoavien jätteiden kierrätyksestä on tullut 

osa laajempaa biotaloutta, kun on siirrytty entistä 

enemmän yhteiskäsittelyyn biokaasulaitoksissa. 

Erilliskerätystä biojätteestä, jätevedenpuhdistuksen 

lietteistä ja elinkeinoelämän jätteistä tuotetaan bio-

kaasua sekä lannoitteita ja maanparannusaineita. 

Uudisalueilla on investoitu jätteen putkike-

räysjärjestelmiin, joita on käytössä Tampereen 

Vuoreksessa, Espoon Suurpellossa ja Helsingin 

Kalasatamassa sekä Jätkäsaaressa. Järjestelmän 

käyttöönottoa on kaavailtu muillekin uusille asuin-

alueille. Tavanomaisessa jätteen kuljetus- ja keräys-

työssä on selvitetty monilokeroisten keräysvälinei-

den ja keräysvälineiden täyttöasteanturien käyttöä. 

Näistä on kasvanut jo vientimenestyksiäkin.

miten tästä eteenPäin?

Tekniset ja toiminnalliset 
kehitysehdotukset

  TEKNISTEN pERUSpALVELUIdEN STRATEgIA 
OhJAAMAAN TOIMINTAA

Kunta teettää kotitalouksia palvelevat tekniset 

peruspalvelut noin viidellä eri liikelaitoksellaan, 

kuntayhtymällään, osakeyhtiöllään tai yksityisellä 

yhtiöllä. Kuntalaisen edun sijaan jokainen näistä 

laitoksista optimoi omaa toimintaansa. Kunnan int-

ressinä on laitosten toimintamuodosta ja omistus-

suhteista riippumatta ohjata palvelupalettia asuk-

kaiden eduksi. Askel kohti kokonaisvaltaisempaa 

ohjausta on laatia kuntaan teknisten peruspalvelui-

den strategia. Se asettaa pitkän aikavälin tavoit-

teet kaikille laitoksille ja toimii käytännön tasolla 

esimerkiksi kaavoituksen ja teknisten verkostojen 

kehittämisen, yhteisrakentamisen sekä hankkeiden 

aikatauluttamisen taustalla.

  JÄyKÄT TIETOJÄRJESTELMÄT 
       AVATTAVA

Kunnissa rakennetun ympäristön sähköis-

ten palveluiden avoimet rajapinnat -hanke 

(KRYSP) mahdollistaa erilaisten kuntien 

yhteishankkeissa toteutettujen rajapinta-



palveluiden käyttöönoton. Tavoitteena on, että 

tiedon tarvitsija voi hakea haluamansa tiedon al-

kuperäisen tiedontuottajan rajapintapalvelusta. 

Jokaisen kunnan olisi vastaavalla tavalla avattava 

rajapintapalveluunsa rakennusten osoitteet ja 

muut rakennustiedot, hallinnolliset aluejaot ja 

kuntien toimipaikkatiedot sekä asemakaavatie-

dot. Palveluun liittyminen on maksutonta.

  VESIhUOLTO-OSUUSKUNNAT  
STRESSITESTIIN

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut 

Vesilaitosyhdistyksen sekä Kuntaliiton kanssa 

arviointimittariston, jonka avulla vesihuoltolai-

tokset ja kunnat voivat arvioida vesihuoltopalve-

luidensa tason hyväksi, tyydyttäväksi tai heikoksi 

ja tunnistaa toiminnassaan kehittämistarpeita. 

Kuntaliiton julkaisemaan oppaaseen on koot-

tu suositukset, joiden avulla voidaan edistää 

laadukkaiden toimintamallien käyttöönottoa 

vesihuollossa ja varmistaa vesihuollon taloudel-

lisuus sekä turvallisuus. Kyseisiä työkaluja on 

käytettävä erityisesti vesihuolto-osuuskunnissa 

ja tuloksia on käytettävä sen harkitsemiseen, 

tulisiko osuuskunta liittää osaksi kunnan vesi-

huoltolaitosta.

  VESIhUOLTOVERKOSTOJEN 
KORJAUSVELKA TALTUTETTAVA

Vesihuoltoverkostojen saneerausta on kiihdytet-

tävä vuositahtiin kolme prosenttia verkostopi-

tuudesta seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. 

Tämä on ainoa keino pitää verkostojen pitkän ai-

kavälin toimintavarmuus nykyisellä tasollaan. Jos 

samalla yhdyskuntia tiivistetään hajauttamisen 

sijaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, 

vesihuollon kuluttajahintojen nousupainetta 

vähentää uusien verkostoinvestointien tarpeen 

väheneminen. 
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  SUURhANKKEISSA TARKASTELTAVA 
KyTKENNÄT MUIhIN TEKNISIIN 
pERUSpALVELUIhIN 

Toteutettaessa mittavia yhdyskuntateknisiä hank-

keita on jo hankeselvitysvaiheessa tutkittava 

mahdolliset hyödyt, jotka olisivat saavutettavissa 

yhteistyöllä muiden teknisten peruspalveluiden 

kanssa. Konkreettisia ja jo toteutettuja esimerkkejä 

ovat lämmön talteenotto, kylmän talteenotto, jät-

teestä raaka-aineeksi sekä jätteestä polttoaineeksi. 

Kaikki parantavat merkittävästi hankkeiden ekolo-

gista jalanjälkeä, vähentävät tai poistavat kokonaan 

jätteen määrän sekä tuottavat suoraa taloudellista 

hyötyä kaikille osapuolille. 

hallinnolliset ja taloudelliset 
kehitysehdotukset 

  TALOUdENhOIdON  
TEMpOILUSTA EROON

Kunnallisessa omistuksessa ja ohjauksessa olevien 

laitosten investointiohjelmien aikajänteiden on 

kasvettava vastaamaan toiminnan 

todellista luonnetta. 
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Nyt investoinnit ohjautuvat liikaa kalenterivuo-

den ja vaalikauden mukaan, ja isojen hankkeiden 

jakaminen useammalle vuodelle on epätarkoituk-

senmukaisen hankalaa. Jo pelkkä suunnittelujakso 

on joissakin hankkeissa pidempi kuin vaalikausi ja 

takaisinmaksuajat ovat poikkeuksetta 40–50 vuotta 

tai enemmänkin. 

  KAdUNKÄyTTÄJILLE AIhEUTUVAT  
hÄIRIöT hALLINTAAN

Eri teknisten verkostojen kunnossapito- ja kehi-

tystyöt on koordinoitava toteutettavaksi saman-

aikaisesti kadunkäyttäjille aiheutuvan haitan 

minimoimiseksi. Useassa kunnassa esimerkiksi 

vesihuoltolaitos, sähkölaitos ja teleoperaattorit 

avaavat edelleen kadun jokainen omaan tahtiinsa. 

Tästä aiheutuu häiriöitä myös muun infran käyttäjil-

le. Kadunkäyttäjille aiheutuvat häiriöt on sisällytet-

tävä laatukriteereinä urakkasopimuksiin. Toisaalta 

Tanskan mallin mukaisesti voidaan ilmoittaa kadun 

avaamisen ajankohdat ennalta ja sanktioida siitä 

poikkeavat ajankohdat korotetuilla hinnoilla. 

  LAITOSTEN yKSIKKöKOKOA  
KASVATETTAVA

Teknisiä peruspalveluita tuottavien laitosten 

yhdistäminen tehostaa toimintaa, mahdol-

listaa erikoistumisen, luo edellytyksiä 

palveluiden kehittämiselle ja parantaa 

toiminnon alueellista hallintaa. Jäte-

huollossa vireillä olevia esimerkkejä 

ovat Itä- ja Länsi-Uusimaan jätelai-

tosten sekä Salon ja Turun seudun 

jätelaitosten yhdistymiset. Sama 

kehityssuunta olisi mahdollinen 

myös vesihuollossa, sillä alalla on 

edelleen paljon pieniä toimijoita, jot-

ka hyötyisivät yhdistämisestä. Kuntalii-

tokset parantavat osin tilannetta, mutta 

ne eivät suoraan vaikuta osuuskuntien 

tilanteeseen. Korkeintaan yksi laitos kuntaa kohden 

on hyvä tavoite, josta aloittaa.

  pOLKUhINNOITTELUSTA JOhTUVASTA 
NIUKKUUdESTA pÄÄSTÄVÄ EROON

Palveluiden hinnoissa on Pohjoismaissa huimia 

eroja: esimerkiksi Tanskassa vesihuoltopalvelut 

maksavat noin kahdeksan euroa kuutiolta. Suomes-

sa hinta on noin puolet vähemmän. Tarkoituksella 

matalana pidetystä liikevaihdosta seuraa niukka 

liikkumavara saneerauksiin ja kehittämiseen. Lai-

toksen on tunnistettava pitkän aikavälin investointi-

tarpeensa ja mitoitettava hinnoittelunsa kestävälle 

tasolle kattaakseen käyttö-, investointi- ja lainan-

hoitokulut.

  KOhTUUS EU-SÄÄNNöSTEN  
KANSALLISIIN TULKINTOIhIN

Suomen kansallisesta edusta on huolehdittava 

aktiivisesti myös EU-tason päätöksenteossa ja 

tuotava esille hajanainen yhdyskuntarakenteemme 

ja erilaiset ilmasto-olosuhteet. Jätealan direktiiviä 

kehitettäessä ratkaisuiden on perustuttava jätelain 

etusijajärjestykseen elinkaariarvioinnin perusteel-

la.  Toisaalla vesitehokkuusdirektiivi voisi pakottaa 

vedensäästöön mitassa, joka ei runsasvetisessä 

Suomessa ole järkevää. Myös jäteveden orgaanis-

ten haitta-aineiden poistamisvaatimuksessa on riski 

joutua toteuttamaan kalliita investointeja ilman 

järkeviä saavutettavia hyötyjä. Hankintalain uudis-

tuksessa on muistettava, että kunnan omat hankin-

tamenettelyt on skaalattava tolkullisiksi suhteessa 

direktiiviin ja lakiin. Paikallista tai kansallistakaan 

säätelyä ei aina kannata tehdä EU:n vaatimuksia 

tiukemmiksi.
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Data on

pALVELUidEN
 poLTToAiNETTA

TIEdON  
TUOTTAMINEN

TIEdON 
AVAAMINEN

TIEdON 
JAKAMINEN

TIEdON 
hyödyNTÄMINEN

dataa ja 
metadataa dataa

Kriteerit ja ohjeet
Avaamisen apuvälineet

palautetta datasta

palautetta ja 
toiveita datasta

JULKISEN TIEdON 
TUOTTAJAT JA  

LÄhTEET
LOppUKÄyTTÄJÄT

VASTAAN- 
OTTAJA

 JAKELIJA

AVOIMEN
dATAN KATALOgI 

� Tuottavat 
alkuperäistä 
tietoa

� ylläpitävät  
omaa tietoaan

� Osallistuvat 
tiedon 
avaamiseen

� Toimittavat 
tietoaineistojen 
metatiedot 
Clearing 
houselle

� prioriosoi mitä 
tietoja avataan

� Kriteerit ja ohjeet

� Avustaa tiedon 
tuottajia 
avaamisessa

� Ottaa vastaan 
tietoja, arvioi ne ja 
hyväksyy jakeluun

� Vastaa verkko- 
palvelun ylläpidosta

� ylläpitää  
metatietorekisteriä

� Kerää käyttäjä- 
palautetta datasta

� Kerää käyttäjien 
toiveita uusista 
tietoaineistoista

� Kerää muuta  
käyttäjä- 
palautetta

� Kuntien työntekijät, 
yritykset, 
tutkimuslaitokset, 
kansalaiset, 
oppilaitokset, jne.

� hyväksyvät 
käyttöehdot

� Lataavat ja 
hyödyntävät dataa

� palautetta ja toiveita 
datasta
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Digitaaliset ratkaisut tekevät 

parhaillaan läpimurtoa kiinteistö- 

ja rakennusalalle. Tämä mullistaa 

rakennetun ympäristön elinkaaren 

kaikissa vaiheissa. 

Digitaalisten ratkaisuiden mahdollistamat uudet 

toimintatavat tehostavat suunnittelu- ja rakenta-

misvaiheessa niin alan omia kuin viranomaistenkin 

prosesseja. Syitä tähän ovat mobiili- ja langatto-

mien verkkojen tiedonsiirtokapasiteetin kasvu, 

päätelaitteiden laskentatehon ja pilvipalveluiden 

tarjonnan kasvu sekä ICT-alan standardien parantu-

minen. 

Olemassa olevassa rakennuskannassa energia- 

ja olosuhdetehokkuutta voidaan helposti parantaa 

digiratkaisuiden avulla jopa 20 prosenttia. Yhdessä 

tekeminen, reaaliaikaisuus, virheettömyys, vain 

kerran tehtävä tallentaminen tai täydellinen doku-

mentaatio olivat kaikki vielä hetki sitten toimialalle 

täysiä mahdottomuuksia – ja nyt näihin kaikkiin on 

jo olemassa ratkaisuita ja referenssejä.

Toiminnan muuttaminen edellyttää toki yhä 

investointeja. Valtakunnallisesti on kiireesti sovit-

tava käytettävistä tiedostomuodoista, tiedonsiir-

tostandardeista ja rekistereistä. Rajapintojen on 

oltava avoimia ja kokonaisuuden on joustettava 

kehityksen mukana. Olemassa olevan rakennetun 

omaisuuden osalta tiedon määrä vaihtelee ja laatu 

on tyypillisesti heikkoa, joten sitä on parannettava 

järjestelmällisesti esimerkiksi saneera-

usten ja uudistamisen yhteydessä. 

Uudiskohteissa kaikilta osapuolilta 

täytyy edellyttää alusta alkaen 

tietomallipohjaista toimintaa.

Käynnistyneen digitaalisen murrok-

sen tuloksena ala muuntuu osallistavam-

maksi, tehokkaammaksi, tuottavammaksi ja 

luovemmaksi. Suunnitelmat havainnollistetaan 

virtuaalimalleilla varhaisimmista vaiheista alkaen. 

Kohteiden rakenteiden ja estetiikan kunnianhi-

motasoa voidaan nostaa kertaluokalla. Työmaita 

ohjataan esivalmistuksen, tilannehuoneiden ja 

työntekijöiden mobiilien päätelaitteiden kautta. 

Operaattorit jakavat saman tiedon kuin käyttäjät. 

Kun kaikista vaiheista karsitaan uusia apuvälineitä 

käyttäen hukka, haitta ja hölmöily, kokonaisuuden 

hinta väistämättä laskee. Siitä pitää huolen viimeis-

tään syntyvä kilpailu.

Suomi on ollut tietomallikehityksessä maailman 

terävintä kärkeä. Nyt asemamme on haastettu 

muun muassa Britannian ja Norjan kansallisilla 

strategioilla, joissa esimerkiksi kaikki julkinen 

rakentaminen muutetaan tietomallipohjaiseksi 

vuoden 2016 alusta lähtien. Tässä kehityksessä on 

pakko pysyä mukana, jotta kilpailukykymme säilyy. 

Rakennetun ympäristön digitalisoituminen tarjoaa 

sovelluskehittäjille valtavan tietopohjan luoda pal-

veluita, joiden markkinat ovat globaalit.

palvelualustat ja teknologiat  

Palvelualustat ja teknologiat eivät ole enää este 

rakennetun ympäristön toimintojen digitalisoitu-

miselle. Kaikkia laitteita on tarpeeksi, ja ne ovat 

tarpeeksi kehittyneitä ja halpoja. Laiteteknologia 

seuraa toki palveluvaatimuksia, joten alan haas-

teeksi jää määrittää omat digitaaliset tarpeensa. 

Toisaalla on todennäköisesti keksitty jo kovem-

piakin vaatimuksia. Tyypillisesti siis riittää, että toi-

miala tunnistaa, soveltaa ja ottaa käyttöön olemas-

sa olevia alustoja ja teknologioita. Käyttöönotossa 

korostuvat helppous ja käytettävyys.

Käyttäjien tärkein päivittäinen käyttöliittymä 

on älypuhelin. Alan ammattilaiset tarvitsevat 

rinnalle tabletteja suuremman näytön vuok-

si ja tietokoneita laskentatehon vuoksi. 

Näiden raja-aidat ovat hämärtymässä 
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käyttöjärjestelmien ja sovellusten sulautuessa 

universaaleiksi alustoiksi. Lopputuloksena sama 

reaaliaikainen tieto on suodatettavissa kaikille ja 

saavutettavissa laitteesta riippumatta.

Antureiden, prosessorien laskentatehon, akku-

jen keston sekä muistin nopea halpeneminen joh-

taa kohti esineiden internetiä (Internet of Things, 

IoT), jossa suuretkaan määrät antureita eivät ole 

merkittävä investointikulu. Tämä nostaa esimerkiksi 

älykodin tai älyliikenteen käsitteet uudelle tasolle. 

Samalla liiketoimintalogiikat voivat kääntyä koko-

naan uuteen asentoon. Tien kuntoa ei välttämättä 

kannatakaan tutkia anturoimalla tietä. Nyt kunto-

seurantaa tehdään jo pelkkien matkapuhelimien 

kiihtyvyysantureilla ja toisaalla niiden kameroilla. 

Kun usein täydellisen tiedon sijasta riittää karke-

akin data, älypuhelimesta on tulossa universaali 

alusta miltei kaikkeen.

Tietoliikenneyhteydet 

Laitteiden ja syntyvän tiedon määrän kasvaessa 

tiedonsiirtomäärät ovat Suomessa kasvaneet räjäh-

dysmäisesti. Tiedonsiirtokapasiteetista vastaavat 

operaattorit, ja valtio tukee laajakaistan viemistä 

myös haja-asutusalueille. Käytännössä kapasitee-

tin kasvattaminen toimii kuitenkin pitkälti samoin 

kuin moottoriteiden leventäminen: käyttö lisääntyy 

vielä kaistanleveyttäkin nopeammin, eikä uusikaan 

kapasiteetti enää riitä. Käyttäjät taas kokevat uudet 

yhteydet yleensä heti kriittisen välttämättömiksi. 

Verkostoyhteyksien kasvavaa kuormitusta ke-

ventää hieman tiedon pakkausmenetelmien kehitys 

sekä osin myös pilvipalveluiden käyttö. Jälkimmäi-

nen tosin vaatii entistäkin luotettavampaa, aina 

auki olevaa häiriötöntä yhteyttä. Onneksi edellä 

mainittujen antureiden lähettämän tiedon määrä on 

todennäköisesti laajimmillaankin hyvin pientä, vain 

promilleja huippukuormituksesta. Kapasiteetista tai 

hinnasta ei siis pitäisi tulla rajoittavaa tekijää.

Tietoliikenneyhteyksien merkitys yksittäiselle 

rakennustyömaalle on kasvanut nopeasti tietomal-

lien käyttöönoton myötä. Uudishankkeen käynnis-

tyessä kiinteää tietoliikenneyhteyttä ei useinkaan 

ole valmiina, joten jokaisen tahon täytyy rakentaa 

se itsenäisesti. Tällä hetkellä työmaiden verkot 

eivät aina toimi tarpeeksi luotettavasti, ja uusissa 

lähes nollaenergiataloissa (nZEB) mobiiliyhteyksien 

toimivuudessa on ongelmia. Rakennetut yhteydet 

usein myös puretaan lopuksi, vaikka niitä voisi 

hyödyntää kohteen omana yhteytenä.

Koska tietoliikenteen merkitys koko yhteiskun-

nalle kasvaa jatkuvasti, yhteyksien häiriöttömyydel-

le on saatava mittarit. Niitä käyttäen operaattoreille 

on asetettava vaatimustasot, kuten esimerkiksi 

sähkönjakelussa tehdään. 

Tiedonhallinta 

Rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon formaa-

tit ja rajapinnat kehittyvät parhaillaan. Tavoitteena 

on oltava yksi yhteisesti kansainvälisesti sovittu 

standardoitu rajapinta, mutta vielä sellaista ei ole. 

Selvennettävää löytyy edelleen siitä, kuka tiedon 

omistaa ja mitä velvollisuuksia tästä 

seuraa omistajalle. Pyrkimyk-

senä on kertakirjaaminen ja 

kitkattomuus, mutta niiden 

rinnalla on selvitettävä muun 

muassa yksityisyyden suojaa 

sekä laatu- ja luotettavuus-

lisenssien periaatteita. 

Suomessa tieto kiinteistö-

kannasta, laitteista ja erilai-

sista järjestelmistä on ohutta  

ja pirstaloitunutta, vaikka sitä 

olisi eri toimijoilla paljonkin.  

Tarkin tieto on verottajalla, joka 

ei kuitenkaan anna sitä muiden 

käyttöön. 
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VaadImme kunnIlTa Ja ValTIOlTa

1. digitaalisia ratkaisuita on edistettävä 
järjestelmällisesti yhteiskunnan  
kokonaisetu kärkenä.

2. pysyvä rakennustunnus on otettava 
välittömästi käyttöön koko maassa.

3. kaikkien merkittävien julkisten  
hankkeiden on oltava tietomalli- 
pohjaisia vuoden 2017 alusta alkaen.

4. päällekkäisyys on karsittava pois digitaalisista 
rekistereistä ja tietojärjestelmistä. 

5. sähköisten järjestelmien rajapinnat on 
vakioitava avoimiksi ja koneluettaviksi.

VaadImme ValTIOlTa

1. kansallinen tavoitetila ja -aika on  
määritettävä rakennetun ympäristön  
laajalle digitalisoitumiselle.

2. seuraavaan hallitukseen on saatava 
digitalisaatioministeri koordinoimaan 
kansallista digivallankumousta.

3. seuraavaan hallitukseen on saatava 
rakennetun ympäristön ministeri jalkautta- 
maan nämäkin hyödyt arkielämään.

4. Vakiomuotoiset viranomaistehtävät on 
jalostettava digipalveluiksi ja annettava 
kuntakentän käyttöön.

5. kuntien omien digi-investointien  
tehokkuutta on vahdittava erityisen tarkasti.

VaadImme TOImIalalTa

1. asiakas on asetettava aina ykköseksi  
ja haettava sitäkin, mitä asiakas ei vielä  
osaa vaatia.

2. digitaaliset ratkaisut on otettava strategisen 
liiketoiminnan kehittämisen pysyväksi osaksi. 

3. standardien kehitystyöhön on osallistuttava 
aktiivisesti kansainvälisillä areenoilla.

4. Valmiuksia ja osaamista on nostettava 
merkittävästi niin yksilöillä kuin 
organisaatioilla.

5. uusia TkI-yhteistyömuotoja on haettava  
ja luotava yli toimialojen rajojen.

Digitaalisten ratkaisujen tila

Kokonaisarvosana on vain 
kohtalainen, vaikka Suomi 
on yhä tietomallinnuksen 
kärkimaita. Muita olemassa 
olevia digitaalisia ratkaisuja ei 
kuitenkaan osata hyödyntää 
alalla riittävästi. hankkeissa 
luotavan ja kerättävän datan 
määrä, laatu ja hallinta ovat 
edelleen vaatimattomia. Sekä 
standardeissa että käytännöis-
sä on vielä paljon kehitettävää.
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RakenneTun YmpäRIsTön 

dIGITalIsOITumInen TaRJOaa 

sOVelluskeHITTäJIlle ValTaVan 

TIeTOpOHJan luOda palVeluITa, 

JOIden maRkkInaT OVaT GlOBaalIT.

Lisäksi verottajan käyttämä työmaan tunniste on 

urakoitsijan työmaanumero, jolla ei ole yhteyttä 

kiinteistön tunnisteisiin. Tämä on konkreettinen 

este tiedon kumuloitumiselle ja myöhemmälle 

käytettävyydelle. Pysyvän rakennustunnuksen käyt-

töönoton tulisi parantaa tilannetta.

Datan määrän kasvaessa kilpailuedun saavat 

ne, jotka pystyvät luokittelemaan ja analysoimaan 

sitä tehokkaimmilla tavoilla. Kun data on palvelui-

den polttoainetta, kauppaa käydään tietovaran-

tojen rajapinnoilla. Esimerkiksi sähkömittarin ja 

sen keräämän datan omistaa sähköyhtiö, joka ei 

nykyisin tyypillisesti luovuta sitä reaaliaikaisesti 

edes asiakkaalle. Kulutuksen aiheuttaa asunnon 

asukas, ja siitä voi olla kiinnostunut myös asunnon 

omistaja, asunto-osakeyhtiö, kunta ja valtio, kukin 

omista perustelluista syistään. Käytön optimointi 

ilman tietoa on mahdotonta. 

Lainsäädännöllä on ohjattava kehitystä niin, 

ettei rakennettuun ympäristöön liittyen synny 

suljettuja rajapintoja eikä niistä seuraavia tiedon 

monopoleja. Ajoissa ICT-hankkeisiin panostaneet 

suuremmat kaupungit ovat osin investointiensa 

vankeja, koska ne perustuvat suljettuihin raja-

pintoihin. Niitä ratkotaan ja harmonisoidaan nyt 

parhaillaan muun muassa Suomen suurimpia 

kaupunkeja yhdistävässä 6aika-hankkeessa.
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Erinomainen esimerkki itse luotujen jäykkyyksi-

en murtamisesta on ympäristöministeriön koor-

dinoima Lupapiste.fi-palvelu, jonka alle pyritään 

saamaan kaikki kuntien sähköiset lupapalvelut. 

Näin kunta ei joudu käyttämään resursseja tie-

donsiirtoon tai varastointiin, vaan se voi keskittyä 

todellista lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Samalla 

kysymys rahankulusta kääntyy ylösalaisin: emme 

pohdikaan, paljonko tähän investoidaan, vaan 

kysymme, milloin haluamme aloittaa säästämisen 

tällä tavalla.

Ohjelmistot 

Rakennettuun ympäristöön liittyen on tarjolla pal-

jon ohjelmistoja, mutta ne painottuvat raskaaseen 

ammattikäyttöön ja niiden muodostama kokonai-

suus on vielä sirpaleinen. Lisäksi ammattilaistenkin 

ohjelmistojen käytön osaamisessa on kehitettävää. 

Käytettävyydessä ei ole yksittäisiä liikkumisen 

sovelluksia lukuun ottamatta vielä otettu käyttäjä-

lähtöistä loikkaa yksinkertaisuuteen ja nopeuteen. 

Alan toimijoiden tulisikin kirkastaa vaatimuksiaan 

sovelluskehittäjille. Tämä tulisi aloittaa oman 

asiakaskentän segmentoinnista ja sieltä saatavien 

viestien viemisellä kehittäjille.

Ohjelmistokehitys kulkee käsi kädessä tiedon-

hallinnan kanssa yhä enemmän pilveen. Tämä 

muuttaa päätelaitteiden käyttötapoja ja ohjel-

mistojen lisensiointimalleja joustavammiksi sekä 

hinnoittelua käyttöperusteisemmaksi. Trendinä 

on mobiilikäyttöisten sovellusten yleistyminen ja 

modulaarinen apps-maailma. Kevyet lisäsovellukset 

kasvavat avoimeen koodiin perustuvien ammat-

tilaisjärjestelmien ympärille, eikä loppukäyttäjän 

tarvitse välttämättä edes maksaa palveluista.

Monia vanhoja toimintamalleja sähköistetään 

edelleen väkisin esimerkiksi skannaamalla. Määrit-

tämällä tarpeet nykyaikaan niihin vastaavat toimin-

tamallit ja prosessit voidaan uudistaa merkittävästi 

tehokkaammiksi. Uusilla ohjelmistoratkaisuilla ne 

voidaan tehdä myös suoraan sähköisiksi. Nopeinta 

muutos ja uusien palveluiden syntymä on alueilla, 

joissa raskaita järjestelmiä ei syystä tai toisesta ole 

tarvittu. 

palvelut 

Liiketoiminta syntyy palveluista, jotka nojautuvat 

edellä kuvattuun digitaaliseen ekosysteemiin: 

palvelualustoihin ja teknologioihin, tiedonhallin-

taan, ohjelmistoihin ja tietoliikenteeseen. Palvelun 

käyttöliittymä on sovellus, joka kerää, kanavoi ja 

dokumentoi tietoa. Esimerkiksi kiinteistöhuolto 

saa tehtäväpyyntönsä asiakkaalta ja kuittaa tehdyn 

työn samaan järjestelmään, josta isännöitsijä voi 

sen jälkikäteen tarkistaa ja tieto tallentuu huolto-

kirjaan. Pyynnön esittäjä saa prosessin etenemises-

tä kuittaukset joka vaiheessa.

Palveluita kehitettäessä kuluttajien tarpeet 

ovat aluksi hyvin konkreettisia: halutaan välttää 

vesivahinkoja, säästää sähkölaskussa, säilyttää 

tai säätää sisäolosuhteita ja kenties kerryttää 

elinkaaritietoa. Näiden lisäksi voidaan synnyttää 

hyvin yksinkertaisilla keinoilla runsaasti uutta 

tietoa ja keinoja sen hyötykäyttöön. Laitteita ja 

tuotteita yhdistävät palvelut ovat kuitenkin vasta 

kehittymässä. Tyhjiö on täyttymässä lähivuosina, 

ja markkinalle tulevat myös maailman suurimmat 

ohjelmistotalot. 

Yritysten välisissä palveluissa eli esimerkiksi 

huoltoyhtiön ja isännöitsijän välillä siirrytään yhä 

suurempiin kokonaisuuksiin. Haasteena on, että 

monissa yrityksissä palvelutarpeet määritellään ja 

tilataan edelleen ICT-osastolla, vaikka loppukäyttäjä 

tunnistaisi ne paremmin. Siksi heidän kuulemiseen-

sa on panostettava.

Palvelukehitys on pisimmällä liikkumisen palve-

luissa, joissa yksittäisellä kaupunkialueella lukuisat 

sovellukset voivat jo tuoda yhteen lähes kaikki 

mahdolliset liikennemuodot henkilöautopooleista 

kaupunkipyöriin.
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miten tästä eteenPäin?

Tekniset ja toiminnalliset 
kehitysehdotukset

  dIgITAALISET MAhdOLLISUUdET 
TARKASTELTAVA JOKA hANKKEESSA

Kaikkia yhteiskunnan toimintoja ja julkisia han-

kintoja on tarkasteltava myös digitaalisuuden 

tarjoamien palvelu- ja tuottavuusmahdollisuuksien 

kautta. Näin tulee siis toimia myös kaikissa julkisen 

rakentamisen, käytön, kunnossapidon ja korjaami-

sen hankkeissa. Digitaalisiin ratkaisuihin ei toki ole 

pakko investoida, mutta vaihtoehtoja on vähintään 

tarkasteltava. Tarkasteluita varten alan on itse 

pikaisesti kehitettävä mallitarkistuslistoja erilaisille 

hanketyypeille.

  KAIKKI JULKINEN VIRANOMAISTIETO 
dIgITAALISEKSI

Kaikki se rakennettuun ympäristöön liittyvä viran-

omaistieto ja -palvelu, mikä nykyisin edellyttää 

virastossa käyntiä, on voitava tavoittaa digitaali-

sesti. Tietoa on lisäksi avattava hallitusti avoimena 

datana sovelluskehittäjien käyttöön tietoturva ja 

yksityisyyden suoja huomioiden. Tätä voidaan edis-

tää esimerkiksi rajoittamalla tiedon tavoitettavuutta 

määrällisesti ja ajallisesti.

  STANdARdIT JA REKISTERIT  
SAATAVA KUNTOON

Rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon ja sen 

rajapintojen kansainväliset standardit on saatava 

nopeasti kuntoon. Vasta tämä mahdollistaa aidon 

joustavuuden eri järjestelmien, tiedon omistajien ja 

käyttäjien välillä ja estää jäykkien monopoliasetel-

mien syntymisen. Samalla rooleja voidaan tarpeen 

mukaan helpommin siirtää, esimerkiksi Liiken-

neviraston maastomittaustiedot voisi tallentaa 

Maanmittauslaitokselle. Tiedon luotettavuustasot 

tunnistamalla viranomaistietoa voidaan rikastaa 

omistajan ja käyttäjän tiedolla – esimerkiksi kiin-

teistörekisteriin on tulossa mahdollisuus omistaja-

na korjata tietoja, mikä voisi olla velvollisuuskin.

  TILAAJAT TUTUIKSI  
RATKAISUIdEN KANSSA

Digitaaliset ratkaisut ovat yhä use-

ammin mukana rakennetun 

ympäristön hankkeissa ja käy-

tössä. Helposti saavutettavia 

hyötyjä olisi paljon tarjolla, 

mutta ratkaisuita ei tun-

neta tarpeeksi. Esimerk-

kejä ovat  tällä hetkellä 

reittiopaspalvelut, eli jär-

jestelmätason toimintata-

pojen muutoksia ei vielä ole 

tapahtunut. Suurien tilaajien 

sekä yhteiskunnallisten päät-

täjien osaamiseen panostamisella 

voidaan laajaan mittakaavaan siirtymi-

sen kynnystä madaltaa. Näin tavoitetaan 

lopulta myös loppukäyttäjien massat.

  AVOIMUUS AINA  
LÄhTöKOhdAKSI

Rakennetusta ympäristöstä kerätyn tiedon tulee 

olla avoimessa, järjestelmä- ja toimittajariip-

pumattomassa muodossa. Tiedon kerääjällä 



tulee pääsääntöisesti olla oikeus päättää tiedon 

edelleen jakamisesta tietoturvallisuus ja yksityi-

syyden suoja huomioon ottaen, mutta teknisen 

rajapinnan on aina oltava avoin. 

Vain avoimuus voi mahdollistaa markkinaeh-

toisen sovelluskehityksen. Yhteiskunnalle kriit-

tisten tai korkean prioriteetin tavoitteille (kuten 

kasvihuonepäästöjen vähentäminen energiansääs-

töllä ja vähähiilisyydellä) välttämättömien tietojen 

on haluttaessa oltava yhteiskunnan käytettävissä. 

Tämä vahvistaa poliittisen päätöksenteon läpinä-

kyvyyttä ja tulosten todennettavuutta.

  TIETOLIIKENNEyhTEydET TARpEEN 
MUKAISELLE TASOLLE

Tietoliikenneyhteyksien määrään ja laatuun on 

edelleen panostettava voimakkaasti, koska kas-

vava kysyntä syö toistuvasti kaiken tarjolla olevan 

kapasiteetin. Esimerkiksi mobiilikaistat ovat käy-

tännössä usein tukossa. Verkko-operaattoreiden 

on panostettava niin kiinteiden tietoliikenneyhte-

yksien kuin mobiiliyhteyksienkin parantamiseen. 

Samalla kun ruuhka-alueiden kapasiteettipiikit 

edellyttävät todennäköisesti raskasta ylimitoitusta, 

haja-asutusalueita ja muita huonon verkkoyhtey-

den alueita on kehitettävä kohti vuodelle 2015 

luvattua 100 megabitin  

tavoitetta.
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  hUOLTOVARMUUTEEN pANOSTETTAVA 
dIgITAALISUUS hUOMIOIdEN

Digitaalisiin ratkaisuihin siirtyminen ei saa johtaa 

yhteiskunnan toiminnan täydelliseen riippuvuu-

teen palveluiden, tietoliikenneverkkojen tai säh-

könsaannin toimivuudesta. Ilman kaikkia näitä 

on edelleen kyettävä toimimaan. Tietoturvaa on 

kehitettävä, ja mahdollisuudet järjestelmien tai 

sen osien kaappaamiseksi on estettävä. 

  TIEdON KÄyTTÄJÄLTÄ  
dATApANTTI

Rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon ku-

muloimiseksi ja jalostamiseksi on kehitettävä me-

nettelyitä, jotka rohkaisevat kehitykseen. Tämä 

tarkoittaisi, että tiedon saajan olisi lähtökohtai-

sesti palautettava se tarkistettuna ja mielellään 

jalostettuna. Kyse olisi siis tiedon jalostamisen 

joukkoistamisesta, ja ennakkotoimenpiteenä 

käyttäjän tulisi rekisteröityä tiedon tuottajaksi. 

Käytännössä esimerkiksi kaapelin näyttömaksun 

saisi takaisin, jos tieto palautettaisiin päivitetty-

nä. 

hallinnolliset ja taloudelliset 
kehitysehdotukset

  SÄhKöINEN pySyVÄ  
RAKENNUSTUNNUS KAIKKIALLE

Suomeen on luotu pysyvä rakennustunnus 

vuonna 2014. Se on uusi ja välttämätön perus-

tunniste, master-ID, joka luo erinomaisella tavalla 

uusia edellytyksiä rakennetun ympäristön tiedon 

keruulle ja jalostamiselle. Sähköinen pysyvä 

rakennustunnus on otettava käyttöön kaikissa 

kiinteistöissä. Seuraavaksi on pohdittava, mitä 
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kaikkea tietoa rakennustunnukseen liittyen halut-

taisiin avata ja mitä keinoja rikastaa tietoa kyetään 

tarjoamaan eri toimittajille eri tilanteissa.

  STANdARdIEN KEhITySTyöhöN 
OSALLISTUTTAVA AKTIIVISESTI

Rakennetun ympäristön digitaalisen tiedon kan-

sainvälinen standardointi kehittyy parhaillaan ko-

vaa vauhtia. Suomalaisten yritysten ja toimijoiden 

on osallistuttava kehitystyöhön voimalla, koska nyt 

luodaan seuraavien vuosikymmenten pelisääntöjä. 

Valtion on mahdollisuuksiensa mukaan tuettava 

kotimaista osallistumista. Aktiiviset maat ja toimijat 

pystyvät murrosvaiheessa määrittelemään glo-

baalia pelikenttää itsensä näköiseksi. Nokia toimi 

aikoinaan omalla alueellaan juuri tällä tavalla.

  JULKISEN TILAAJAN  
NÄyTETTÄVÄ SUUNTAA

Isossa-Britanniassa on toteutettava tietomallilla 

hallituksen vahvistaman kansallisen strategian 

osana kaikki julkiset rakennushankkeet vuodesta 

2016 alkaen. Britannialla on pyrkimyksenä nousta 

tietomallintamisessa nopeasti maailman parhaaksi, 

mikä haastaa suoraan Suomen maineen alan johta-

vana maana. Jotta pysyisimme kilpailussa mukana, 

Suomessa on kaikissa merkittävissä julkisissa raken-

nus-, käyttö-, kunnossapito- ja korjaushankkeissa 

edellytettävä tietomallipohjaista toimintaa vuoden 

2017 alusta alkaen. Vaatimus koskee sekä valtiota 

että kuntia. Toteutuessaan se vastaisi markkinoiden 

kehittämiselle samaa kuin telemarkkinoiden avaa-

minen 1990-luvulla. 

  JULKISEN SEKTORIN JÄRKEISTETTÄVÄ 
TIEdONhALLINTAANSA

Rakennettuun ympäristöön liittyvät olemassa 

olevat julkiset järjestelmät ja digitaaliset hankkeet 

on käytävä kootusti läpi nykytilanteen hahmotta-

miseksi niin yksittäisessä kunnassa kuin kokoavasti 

valtakunnallisesti. Päällekkäisyydet on karsittava 

Lean-periaatetta soveltamalla. Kiinteistöjen osalta 

vastuuta tiedon päivittämisestä ja rikastamisesta on 

siirrettävä kiinteistön omistajan suuntaan, kuiten-

kin niin, että tiedon validoi viranomainen.

  JULKISEN SEKTORIN KERÄTTÄVÄ JA 
JULKAISTAVA ENERgIANKULUTUSTIETOJA

Senaatin senergia.fi-palvelu kerää ja julkaisee jo 

julkisten rakennusten energiankulutustietoja. Koska 

hallitus on erittäin vahvasti sitoutunut vähentä-

mään Suomen kasvihuonepäästöjä, vastaava malli 

on laajennettava julkisista kiinteistöistä kaikkiin 

kiinteistöihin koko maassa. Tuloksia olisi julkaistava 

siten luokiteltuna ja tyypiteltynä, että yksittäistä 

kiinteistöä ei voi tunnistaa – ellei kiinteistö itse niin 

halua. Tuloksena olisi epäsuora julkisuusvalvonta, 

joka vähintäänkin parantaisi tietoisuutta aiheesta. 

Samalla poliittiseen päätöksentekoon saataisiin mi-

tattua tietoa esimerkiksi viime ja tulevina vuosina 

rakennettujen kiinteistöjen kulutustasoista sekä 

energiatehokkuusremonttien todellisista vaikutuk-

sista. Kiinteistökohtaisella tasolla mittaustieto on 

yhdistettävä ominaiskulutustietoon eli energiato-

distusrekisteriin.

  VALTION AUTETTAVA KUNTIA 
dIgIpALVELUIdEN JALKAUTTAMISESSA

Valtakunnallisesti kokoavana tiedonhallinta-alusta-

na on kehitteillä palveluväylä, kansallisen palvelu-

arkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) hanke. 

Sen alle sijoittuu aikanaan myös rakennettuun 

ympäristöön liittyvä tietohallinto. Jo nyt ympäristö-

ministeriö tuottaa merkittävän määrän asumiseen 

ja rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä 

palveluita erilaisten lupien ja tukien hakemiseen 

sekä tieto- ja analyysitarpeisiin. Sähköisten palve-

luiden ansiosta tiedonkulku kansalaisten, yritysten 

ja viranomaisten välillä helpottuu ja nopeutuu – 

erinomaisina esimerkkeinä Energiatodistuspalvelu 

ja Lupapiste.fi. Vastaavia hankkeita on toteutetta-

va kaikkiin muihinkin kunnissa vakiomuotoisina 

tapahtuviin prosesseihin. Kuntien on myös liityttävä 

näihin määräaikojen puitteissa. 



myllerrysten keskellä muistettava:

KEhiTys syNTyy AiNA 
osAAmisEsTA
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Toimialan koulutus, tutkimus ja 

kehitystoiminta ovat murroksessa, 

jossa rakenteet ja toimintatavat 

uudistuvat voimakkaasti. Riskejäkin 

on, mutta mahdollisuudet ovat vielä 

suuremmat.

Toimialan hankkeiden vaatimustaso on monin-

kertaistunut, joten osaamisen on oltava aiempaa 

syvällisempää. Tutkintokoulutuksessa on poikkitie-

teellisillä menetelmillä ja törmäytyksellä varmistet-

tava, että erikoisosaajat ymmärtävät myös muita 

osa-alueita ja kykenevät toimimaan monialaisissa 

tiimeissä. Ylemmillä koulutustasoilla luodaan aiem-

paa selvemmin vain valmiuksia. Vastuu soveltavasta 

osaamisesta siirtyy yhä enemmän työnantajille ja 

yksilölle itselleen. 

Millään yksittäisellä taholla ei Suomessa ole 

riittävää intressiä tarkastella toimialan koulutus-

ta kokonaisuutena, yli kaikkien koulutustasojen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien koulu-

tustoimikuntien tehtävänä on seurata, arvioida ja 

ennakoida työelämässä tarvittavan osaamisen kehi-

tystä kaikilla koulutustasoilla. Käytännössä niiden 

mahdollisuudet vaikuttaa ammattikorkeakoulujen 

ja yliopistojen toimintaan kuitenkin puuttuvat. 

Opetushallitus vastaa siis perusopetuksen ja toisen 

asteen koulutuksen kehittämisestä, autonomiset 

ammattikorkeakoulut ja yliopistot optimoivat kukin 

toimintaansa OKM:n asettamia mittaristoja vasten, 

ja täydennyskoulutus toimii vapaan markkinan 

ehdoilla. Tutkintokoulutusten kokonaisuuteen tarvi-

taan koordinointia.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa 

suurimpia haasteita ovat TKI-ekosysteemin kehit-

tymättömyys ja innovaatioiden kaupallistaminen. 

Terveessä ekosysteemissä kehitystoiminta olisi 

kiinteä osa yrityksen kilpailukykyä. Tämä edellyttäi-

si yrityksissä muun muassa kehitysportfolioita sekä 

T&K-osto-osaamista. Näiden rinnalla myös muun 

muassa rakennusvalvonnan ja kaavoitusviranomais-

ten tulisi tukea, jopa pakottaa, alaa kehitykseen 

palvelutasotavoitteiden kautta – sen sijaan, että 

vahditaan tuttujen teknisten minimivaatimusten 

täyttymistä. 

Ajankohtaiset koulutus- ja kehityshaasteet ovat 

osoitus siitä, että rakennettu ympäristö on juuri nyt 

vallankumouksen äärellä. Asiakastarpeet muuttuvat 

nopeasti, ja digitaaliset ratkaisut parantavat tulevai-

suudessa ratkaisevasti alan tuottavuutta, palveluita 

ja asiakaskokemusta. Rakennettu ympäristö on 

maailman suurin älykkäiden järjestelmien sovellu-

salusta.

koulutuksen rahoitus 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa valtion 

osuus budjetista voi edelleen olla sata prosenttia. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta-

muodot on sen sijaan muutettu lyhyessä ajassa sää-

tiöiksi ja osakeyhtiöiksi. Taloudellinen itsenäisyys 

korostuu, kun valtion budjettirahoitus kattaa enää 

alle puolet toiminnan normaalikuluista. Tämän 

seurauksena oppilaitosten toimintoja karsitaan, 

tehostetaan ja uudistetaan. 

Rahoituksen mittarit ajavat osittain vastakkai-

siin suuntiin, eikä yhteiskunnan etu välttämättä 

toteudu. Rahoitusta ei ole kytketty riittävässä mää-

rin opetukseen tai valmistuneiden opiskelijoiden 

työllistyvyyteen. Laadun sijaan mittarit ohjaavat 

tuottamaan ainoastaan määrää –  joko opintopis-

teinä tai valmistuneina –  ja houkuttelemaan lisäksi 

kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita kasvattamaan 

volyymiä. Tällä hetkellä suomalainen koulutus hou-

kuttelee opiskelijoita esimerkiksi Kiinasta, Iranista, 

Pakistanista, Intiasta ja Venäjältä. 
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Rahoituksen kiristyessä oppilaitokset hakevat 

tehokkuutta uudenlaisella yhteistyöllä, esimerkiksi 

yhteisillä verkkoaineistoilla ja koulutusohjelmilla. 

Radikaalein esille tullut ajatus on Tampereen yli-

opiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja ammat-

tikorkeakoulun insinööri- ja kandidaattikoulutusten 

mahdollinen yhdistäminen. 

Käytännössä nykyinen rahoitusohjaus siirtää 

koulutuksen kustannuksia koko ajan enemmän 

työnantajille. Tämä mahdollistaa nopeammat 

tutkintoajat, mutta jättää erikoistumisen työuran 

alkuun. Kokonaisuutena koulutuksen rahoituksen 

saama kouluarvosana laskee, koska resurssit ovat 

laskeneet viimeisten kahdenkin vuoden tarkastelus-

sa merkittävästi.

koulutuksen sisällöt ja  
menetelmät  

Opetussisällöt ovat uudistuneet jonkin verran 

muun muassa rakennusten uudistuneiden ener-

giatehokkuusvaatimusten myötä. Merkittävästi 

suurempia muutoksia ovat tuoneet tutkintouu-

distukset ja hallinnon uudelleenjärjestelyt, joiden 

seurauksena jopa kaikkia opintojaksoja on jouduttu 

tarkastelemaan uudestaan osaamistavoitteista 

alkaen. Tämä on parhaimmillaan poistanut päällek-

käisyyksiä ja sujuvoittanut opintojen etenemistä. 

Vastaavaa työtä riittää edelleen erityisesti ammatil-

lisen koulutuksen puolella. 

Yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintorakenne 

on nyt kansainvälisesti vertailukelpoinen, ja kan-

sainvälistymisen varmistamiseksi esimerkiksi Aalto-

yliopisto muuttaa koko maisterivaiheen opintonsa 

englanninkielisiksi.

Ammattikorkeakouluissa alkoi uudelleen 

rakennusarkkitehtikoulutus, jonka sisällöt yhteismi-

tallistettiin yhteisellä suunnittelulla. Toisen asteen 

ammatillisia tutkintoja kiinteistö- ja rakentamis-

alalla on jo osittain uudistettu sekä laaja-alaistettu 

painottaen muun muassa korjausrakentamista 

sekä kustannus-, energia- ja ympäristötehokkuutta. 

Myös esimerkiksi suunnittelutoimistojen omille 

työntekijöilleen räätälöimissä koulutuksissa on teh-

ty säännönmukaisesti omaa täydennyskoulutusta. 

Vahvistuva suuntaus on lisäksi yritysten, yhteisöjen 

ja ammattikorkeakoulujen yhteisesti järjestämä 

koulutus.

Haasteena on varmistaa, että koulutuksen eri 

tasoilla asetettavat oppimistavoitteet vastaavat 

ympäröivän yhteiskunnan tarpeita. Esimerkiksi 

tutkimukseen voimakkaasti panostavan yliopiston 

suorittaneista vain muutama prosentti työllistyy 

varsinaiseen tutkimustoimintaan. Tiettyjen opinto-

suuntien riittämättömän volyymin, lakkautusuhan 

tai vetovoiman puutteen vuoksi Suomeen on syn-

tymässä pula muun muassa kunta- ja talotekniikan, 

kiinteistöpalveluiden sekä siltasuunnittelun osaa-

jista. Yksittäiset kapeat alueet kilpailevat lopulta 

keskenään vapaassa markkinassa, mutta yhteiskun-

nan on huolehdittava siitä, että valmistuvilla on 

mahdollisuus valita suuntautumisensa niitä kohti.

Opetusmenetelmät muokkautuvat uudistusten 

mukana. Ongelmalähtöinen oppiminen, ryhmäpro-

jektit ja englanninkielinen opetus luovat opiskeli-

joille monipuolista soveltamisosaamista. Yritysten 

edustajien osallistamisesta opetustoimintaan olisi 

tultava kiinteä osa opetusta. Samalla luennoitsijat, 

professorit ja opiskelijat muodostavat yhä useam-

min vertaisoppimisen piirin, jossa kokeneempien 

roolina on toimia mentoreina.

Valmistumisaikavaatimusten kiristämisen seu-

rauksena opiskelijoiden työnteko opintojen aikana 

on vähentynyt. Käytännönläheisellä kiinteistö- ja 

rakentamisalalla on kuitenkin välttämätöntä mah-

dollistaa kesätyöt sekä harjoitus- ja lopputöiden 

tekeminen yrityksille. Oppilaitosten rahoitusmitta-

reiden on seurattava ja tuettava tätä suoraan.

koulutus: opiskelijat  

Rakennusala on jo useita vuosia ollut suosittu 

hakukohde kaikilla koulutustasoilla. Tietotekniikka-

huuman laannuttua konkreettinen tekeminen kiin-
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VaadImme ValTIOlTa

1. Toimialan potentiaalista yhteiskunnalle on 
muodostettava kokonaisnäkemys nykysiilojen sijaan.

2. kiinteistö- ja rakentamisalan koulutustoimikuntien  
on lisättävä yhteistyötään ennakoinnissa. 

3. Opiskelijoiden kansainvälistymisen hyötyjen 
kotiuttaminen on suunniteltava keskitetysti.

4. Tutkimus- ja kehitystoiminnalle on luotava testi- 
alustoja ja pilotteja innovatiivisilla hankintamalleilla.

5. Työelämän muutoksiin reagoimista on nopeutettava 
tutkintorakenteita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

koulutuksen ja kehityksen tila

Kokonaisarvosana laskee, koska alan 
koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus 
on näivettynyt. Osaamisen kehityk-
sen seuranta on pirstaloitunut ja 
alalta puuttuu kaikki koulutustasot 
kattava kokonaisnäkemys. Vain har-
vat yritykset luovat kilpailukykyään 
pitkäjänteisellä tutkimus- ja kehitys-
toiminnalla.

VaadImme kunnIlTa 

1. Yhdyskuntatason tarpeet alalle määritettävä 
osana kuntastrategiaa

2. Omat osaamistarpeet määritettävä osana 
kunnan kiinteistö- ja infrastrategiaa 

3. kehitysympäristöjä luotava dataa avaamalla ja 
piloteilla

4. Hankintaosaamista kehitettävä yksikkökokoa 
kasvattamalla ja kouluttamalla

5. Oppilaitosten ammatillisen koulutuksen 
painotuksia tuettava paikallisen yrityskentän 
pohjalta

VaadImme TOImIalalTa

1. kunnianhimo on nostettava uudelle 
tasolle, yhteiskunnan tulevaisuuden suuntaa 
määrittämään.

2. Toimialalle on laadittava kansallinen koulutus- 
ja kehitysstrategia vuoteen 2025.

3. Henkilöstön ammattitaitoa on jatkuvasti  
kehitettävä osana yritysten arkipäivää.

4. Toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä on haettava 
tulevaisuuden ratkaisuita ja toimintamalleja.

5. Oppilaitoksia on tuettava jakamalla yritysten  
omaa aikaa ja osaamista.
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ValTIOn Ja alan On laadITTaVa YHdessä 

HaRkITTuJen pääTösTen TausTaksI sekTORIlle 

ValTakunnallInen, kaIkkI kOuluTusTasOT 

sIsälTäVä kOuluTus- Ja OsaamIssTRaTeGIa.

nostaa jälleen. Nuorison houkuttelemiseksi alalle 

on tehty monenlaisia toimenpiteitä, joista hyvänä 

esimerkkinä toimii Rakennus- ja kiinteistöpalvelu-

alan vetovoima ry. Yhdistys tekee laajaa yhteistyötä 

opinto-ohjaajien kanssa, ja siihen kuuluu laaja 

joukko kiinteistön elinkaaren toimijoita.

Sisäänpääsyprosesseissa on isoja eroja. Etenkin 

uusien linjojen, kuten rakennusarkkitehtikoulu-

tuksen suosio on suuri. Tohtoriopintoihin hakeu-

dutaan myös alan ulkopuolelta, ja valmisteilla on 

myös uusia muuntokoulutusohjelmia. Teoriassa 

laatu paranee kaikilla tasoilla, mutta käytännössä 

opintonsa aloittavien matemaattis-luonnontieteel-

liset taidot ovat aiempaa heikommat. Tämä johtuu 

näiden oppiaineiden vähentämisestä perusopetuk-

sessa. Lisäksi ammattikorkeakouluihin tulee paljon 

opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet lukiossa vain 

lyhyen matematiikan.

Sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden 

työllistymisprosentti on erittäin korkea. Kohtuul-

linen peruskysyntä, alan ammattilaisten tasainen 

eläköityminen sekä uusien palveluiden syntyminen 

sektorille ylläpitävät vahvaa työvoiman kysyntää. 

Työttömyys on pienintä korkeasti koulutetuilla ja 

suurinta ammattityöntekijöillä. 

Koulutusjärjestelmällämme ei käytännössä ole 

tällä hetkellä näkemystä vierastyöläisistä, joita on 

suomalaisilla rakennustyömailla jatkuvasti 30 000-

40 000. Sama näkyy korkeammilla koulutustasoilla 

käänteisenä, kun ulkomaalaisten opiskelijoiden 
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on hankala saada harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja, 

jos he eivät osaa suomea. Kielen alkeiden opiskelu 

tulisikin tehdä heille pakolliseksi, ja valtion olisi 

otettava nykyistä enemmän vastuuta tästä koulu-

tuksesta. Samalla on varmistettava, että suomalai-

nen opiskelija on valmistuessaan kielitaidoltaan ja 

osaamiseltaan kilpailukykyinen kotimaan lisäksi 

myös globaaleilla työmarkkinoilla.

Tutkimus ja kehitys: rahoitus  

Tutkimusta ja kehitystä rahoittavat valtion laitokset 

ovat muuttaneet linjauksiaan laajasti. Tekesin alalle 

suuntaamat ohjelmat päättyvät vuonna 2015, kun 

vielä muutama vuosi sitten 3–4 ohjelmaa keräsi jul-

kista kehityspanosta yhteensä jopa 20–30 miljoonaa 

euroa vuodessa. Suomen Akatemian perustutki-

mukseen myöntämä rahoitus on hieman lisäänty-

nyt, mutta sen mittakaava on vain kymmenesosa 

eli muutamia miljoonia. Alan yritysten yhteinen 

ponnistus, strategisen huippuosaamisen keskittymä 

RYM Oy, hakee parhaillaan yritysten vahvempaa 

sitoutumista yhdessä tekemiseen.

Niukempina taloudellisina aikoina näyttää siltä, 

että yritykset ovat haluttomia yhteishankkeisiin – 

kehitystyötä siis tehdään itsekkäämmin tai ei tehdä 

lainkaan. Tämä toimii valitettavasti myös viestinä 

sektorilta valtiolle. Jos alalla pärjää pyörittämällä 

aina vain samoja standardiratkaisuita, ei sillä var-

masti ole tarvetta varsinkaan julkisesti rahoitetulle 

tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.

Julkisen rahoituksen painopiste oli aiemmin 

teknisessä kehityksessä, mutta nyt se on siirtynyt 

kohti palveluinnovaatioita. Erityisen houkuttelevaa 

rahoittajille olisi nopeaan kansainväliseen kasvuun 

uskottavasti pyrkivä pk-yritys. Rakennus- ja kiinteis-

töalan ongelma on, että tällaisia yrityksiä löytyy 

vielä melko vähän. Suurempien yritysten sisältä 

kuitenkin löytyy samankaltaista kehitystyötä, josta 

viestiminen rahoittajille on nyt tärkeää. Esimerkiksi 

suunnittelutoimistot ovat nykyisin myös ohjelmis-

tokehittäjiä. Tutkimuslaitoksista, kuten VTT:ltä ja 

yliopistoista löytyy erityisesti kansainväliseen rahoi-

tukseen keskitettyä neuvontaa. 

Tutkimus ja kehitys:  
henkilö- ja muut resurssit 

Yliopistot ovat siirtyneet rekrytoinnissaan tenure 

track -menettelyyn, jossa tutkijauralla edetään noin 

neljän vuoden askelin kohti professuuria. Tämä on 

kansainvälistänyt nopeasti yliopistojen opetus- ja 

tutkimushenkilöstöä sekä tuonut alalle ulkopuolisia 

vaikutteita. Haasteena voi pitää palkkatasoa, joka 

houkuttelee lähinnä kehittyvien maiden tutkijoita 

hyväksymään tarjotun paikan. Kotimaassa alan 

toimijoiden on syytä katsoa peiliin, sillä tohtoritut-

kinnon suorittaneita on liian vähän. Tämän vuoksi 

hakijoita ei edes riittäisi monelle tenure track 

-kierrokselle, vaikka pätevyysehdot täyttyisivätkin. 

Samalla valtion ja yliopistojen olisi korkea aika löy-

tää loputkin työkalut, joilla tutkijan urasta tehdään 

ammatti nykyisen pätkäapurahataiteilun sijaan.

Pitkäjänteisen kehityksen takaamiseksi alalla on 

nyt kiire tukea mahdollisimman monen lahjakkaan 

suomalaisen erikoistumista tutkijanuralle. Hekään 

eivät nykyisellä järjestelmällä jää tänne sen enem-

pää kuin tänne muualtakaan tulleet. Alan on siksi 

nopeasti löydettävä keinot toimia kansainvälisten 

vierailijoiden kanssa molempia osapuolia hyödyttä-

en. Tämä vaatii laajaa yhteistyötä, jossa keskeisim-

mässä roolissa ovat alan palveluiden tilaajat. 

Kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimus edellyttää 

myös riittäviä laite- ja infrastruktuuriresursseja, 

joiden tasosta ja kehityksestä on huolehdittava. 

Nyt kokeellista toimintaa kehitetään esimerkiksi 

yrityksen ja oppilaitoksen yhteishankkein, mutta 

opetuslaboratorion ja yksityisrahoitteisen tutki-

muslaboratorion yhdistäminen ei ole kivutonta.  

Oppilaitosten erikoistuessa niiden on myös tehtävä 

valtakunnallisesti ja tarvittaessa maan rajojen ylikin 

yhteistyötä laitehankinnoissa ja laboratorioiden 

käytössä. Tämä mahdollistaa kalliimmat hankinnat 

ja nostaa laitteiden käyttöastetta.



56

kOuluTus Ja keHITYs

Tutkimus ja kehitys:  
hyödyntäminen 

Kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnot ovat 

vakiintuneet ja lopputuotteet vahvasti säädeltyjä. 

Tyytymällä näihin lähtökohtiin tutkimus- ja kehitys-

toiminta on usein inkrementaalista eikä sen kautta 

voida enää saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Toisaal-

ta pienetkin, vain prosenttien hyödyt voivat olla 

merkitseviä, kun katteet ovat kapeat ja hankkeiden 

mittakaavat poikkeuksetta vähintään miljoonia.

Sen sijaan teknologian ja prosessien siirrot 

toimialarajojen yli voivat tuottaa välittömiä etuja. 

Varsinkin digitalisaatio murtaa nyt totuttuja toimin-

tatapoja niin, että markkinaa jaetaan parhaillaan 

uudestaan. Alan perinteiset toimijat eivät itsestään 

selvästi säilytä asemiaan, vaan riskinä on ajautua 

alihankkijan asemaan. Vastaavia läpimurtoja voi-

daan odottaa seuraavaksi esimerkiksi materiaalitie-

teiden alueella.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta alkaa 

onneksi näkyä alalla käytännön toiminnassa: 

esimerkiksi energiatehokkuuden eteen tehdyt 

hankkeet konkretisoituvat, kuten Vaasan SmartGrid-

hankkeessa. Liikennevirasto ja Senaatti ovat kiris-

täneet vaatimustasojaan ja molemmat ajavat koko 

alan kehitystä eteenpäin. Samaan aikaan yliopistois-

sa on muutettu tutkimusten painotuksia. Aallossa 

keihäänkärjiksi on nostettu tuotemallinnus, puu-

rakentaminen, laskennallinen materiaalitekniikka 

ja sisäilma-asiat, ja TTY on radikaalisti nostamassa 

koko tutkimustoimintaansa uudelle tasolle.

Tutkimus- ja kehitystoiminta ei ole itseisarvo, 

vaan sen vaikuttavuutta voi ja pitää mitata. Alan 

toimijoista Liikennevirasto on hyvä esimerkki alan 

TKI-panostuksen tuottavuuden mittaamisesta. 

Oikeilla mittareilla voidaan tunnistaa ja puuttua 

pullonkauloihin, kuten liian hitaaseen tutkimustu-

losten käytäntöön viemiseen. Julkisissa kilpailutuk-

sissa tulisi samassa hengessä edellyttää jo tarjous-

vaiheessa referenssejä, joiden innovatiivisuutta ja 

sitä seurannutta hyötyä olisi arvioitava.

Myös yksittäisiin ajankohtaisiin teemoihin kes-

kittyvän avoimen kehittämisen kulttuuri vahvistuu 

koko ajan, esimerkkeinä Lean Construction Insti-

tuutti LCI-Finland, Green Building Council Finland 

(FiGBC) ja buildingSMART Finland. Näissä aiheesta 

kiinnostuneet yksityiset ja julkiset tahot ovat perus-

taneet yhdistyksen, joka kehittää kansainvälisestä 

ilmiöstä kotimaisen version kielioppeineen, stan-

dardeineen ja ohjeineen. Osapuolet ovat suoraan 

myös kehitystyön soveltajia, eli jalkauttaminen on 

nopeaa.

miten tästä eteenPäin?

Tekniset ja toiminnalliset 
kehitysehdotukset

  ALAN NOSTETTAVA ITSE 
KUNNIANhIMOTASOAAN

Kiinteistö- ja rakentamisalalla ei Suomessa ole mon-

taakaan yritystä, jotka ilmoittaisivat tavoitteekseen 

nousta maailman parhaaksi. Vaikka tavoitteesta 

karsisi kaiken amerikkalaisen isottelun, yksikään 

maailman parhaaksi päätynyt yritys ei ole siellä 

vahingossa. Aliurakoitsijan mentaliteetti varmistaa 

verisen kilpailun ja olemattomat katteet ikuisesti. 

Siksi ainoa vaihtoehto koko toimialalle on panostaa 

voimakkaasti osaamiseen, tutkimukseen ja kehityk-

seen. Tämä on lisäksi tehtävä yhteistyöverkostoissa, 

joissa tunnistetaan paras osaaminen. Vain näillä 

uusilla tavoilla tehdä ja toimia voidaan pysyä mark-

kinan johdossa.

  OpETUSTA KEhITETTÄVÄ  
USEALLA TAVALLA

Opetuksesta joudutaan leikkaamaan lähivuosina 

joka tasolla. Ihannetilanteessa opiskelijoita on 12–

13 henkeä yhtä opettajaa kohden, mutta Suomes-

sa suhdeluku on monessa paikassa tällä hetkellä 

merkittävästi huonompi. Lähiopetusta on lisättävä 
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ja opettajien työelämäjaksoihin sekä ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen on panostettava, jotta he 

pysyvät jatkuvasti alan kehityksen kärjessä. Näiden 

rinnalla vertaisoppimista, ongelmalähtöistä projek-

tityöskentelyä, verkko-opiskelua ja muita itsenäisiä 

oppimismalleja on jalkautettava laajasti. Opetuksen 

tuottavuuden ja työelämälähtöisyyden varmis-

tamiseksi, oppilaitoksen on edelleen pystyttävä 

kurssikohtaisesti käyttämään myös ulkopuolisia 

luennoitsijoita. 

  KOULUTUKSEN pÄÄTEhTÄVÄNÄ  
LUOdA RIITTÄVÄ OSAAMISpOhJA

Oppilaitosten rahoituksen kiristyessä ja opinto-

aikojen lyhentyessä toimialan on hyväksyttävä, 

että varsinkin korkeammilla koulutusasteilla yhä 

suurempi osa käytännön tehtäviin ohjauksesta 

jää työnantajan annettavaksi. Koulutuksella on 

varmistettava riittävän vahva perusosaamispohja 

ja mahdollistettava myöhemmin lukuisia vaihtoeh-

toisia polkuja, esimerkiksi erilaisten generalistien 

ja erikoisosaajien välillä. Tärkeää on, että opiskelija 

voi itse valita syventymissuuntansa. Tämä varmistaa 

valmistuvien riittävän monipuolisuuden, joka lisää 

suoraan yhteiskunnan joustokykyä nopeasti muut-

tuvassa maailmassa. Samalla yksittäiset alasektorit 

voivat vapaasti valita keinonsa kilpailussa nuorista 

osaajista. 

  RIITTÄVÄ MAANTIETEELLINEN  
KATTAVUUS ON VÄLTTÄMÄTöNTÄ

Tutkimusten mukaan vastavalmistuneen liikkuvuus 

työn perässä on kohtuullisen heikkoa. Heikoim-

millaan se on korkeasti koulutetuilla. Tämän takia 

onkin kansantaloudellisesti välttämätöntä, että 

kiinteistö- ja rakentamisalan koulutusta annetaan 

riittävän laajasti ympäri Suomea. Yliopistotasois-

ta koulutusta on annettava edelleen kolmessa 

kaupungissa. Oppilaitosten on tehtävä yhteistyötä 

päällekkäisyyksien estämiseksi sekä erikoistuttava 

paikallisen osaamisen ja elinkeinoelämän tarpei-

den mukaan. Kaikilla tasoilla on myös huomioitava 

ulkomaisen työvoiman osuus työmarkkinasta, ja 

toisaalta yritysten vientitoiminta. Rakentamisen 

ennustetuista volyymeistä ei enää voi vetää suoraa 

yhtäläisyysmerkkiä osaajatarpeisiin.

  KRIITTISTEN OSAAMISTEN KOULUTUKSEN 
SAATAVUUS VARMISTETTAVA 

Oppilaitosten keihäänkärjikseen valitsemat tutki-

mus- ja osaamisalueet valitaan tukemaan niiden 

rahoituksen kriteereiden täyttymistä. Tämä ei aina 

osu yksiin toimialan todellisten tarpeiden kanssa. 

Siksi yhteiskunnan on valvottava, että kriittisen 



osaamisen koulutusta on saatavilla alan tarpeiden 

mukaan. Valtion ja alan on yhdessä laadittava 

harkittujen päätösten taustaksi sektorille valtakun-

nallinen, kaikki koulutustasot sisältävä koulutus- ja 

osaamisstrategia, jota päivitetään esimerkiksi 

neljän vuoden syklillä. Tällä ehkäistään tilanteita, 

joissa yksittäistä opintosuuntaa ollaan suoraan tai 

epäsuorasti lakkauttamassa alan tarpeiden vastai-

sesti. Esimerkkejä kriittisistä alueista ovat rakenta-

mistalouden ja talotekniikan yliopisto-opetus sekä 

kiinteistöpalvelualan ammatillinen ja ammatti-

korkeakoulutus.

  TKI-TOIMINNASTA pITKÄJÄNTEISEMpÄÄ  
      JA KOKONAISVALTAISEMpAA

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa 

on valtion näkökulmasta pystyttävä tarkas-

telemaan pitkällä, yli viiden vuoden aikajän-

teellä. Julkisesti rahoitettavilta yksiköiltä on 

edellytettävä monitieteellisyyttä, yhteistyötä 

useiden toimialojen ja yritysten kanssa sekä 

kansainvälisyyttä. Kiinteistö- ja rakentamisalan 

erityispiirteet on huomioitava panostamalla 

myös perustutkimukseen. Toisin sanoen on tie-

toisesti vahvistettava sitä pohjaa, jonka 

päälle kehitys- ja innovaatiotoi-

minta voi kasvaa. Samaa 

mallia käytti aikoinaan 

Nokia.
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hallinnolliset ja taloudelliset 
kehitysehdotukset

  RAhOITUSMITTAREIdEN pALKITTAVA 
OpISKELIJOIdEN TyöLLISTyVyydESTÄ

Oppilaitosten saama valtion budjettirahoitus riip-

puu vain joidenkin prosenttien osalta opiskelijoi-

den työllistyvyydestä. Työllistyvyys on huomioitava 

kaikkien opintosuuntien rahoituksessa vähintään 

kolme kertaa nykyistä suuremmalla painolla, ja sitä 

on käytettävä myös maantieteellisten painotusten 

tarkasteluissa. Samalla opintotukeen oikeuttava 

raja, 45 opintopistettä, on kaikilla aloilla synkrono-

itava yliopistojen rahoitusehdon, 55 opintopistettä 

vuodessa, kanssa. Rahoitusehto on tällä hetkellä 

myös täysin sokea nopealle opiskelulle. Rahoitus-

ehtoja onkin kyettävä tarkastelemaan kokonaisuu-

tena.

  ELINIKÄISEN OppIMISEN pERIAATTEIdEN 
hEIJASTUTTAVA RAKENTEISIIN

Suomalaisen yhteiskunnan muutos heijastuu 

konkreettisena rakennus- ja kiinteistöpalvelualan 

ammattihenkilökuntaan. Osa rakennustyömaiden 

vierasperäisistä keikkatyöläisistä jää Suomeen vuo-

siksi, ja usealle maahan muuttaneelle kiinteistöpal-

veluala toimii matalan kynnyksen työllistäjänä iästä 

tai muusta taustasta riippumatta. Myös suoma-

laisten työurat voivat muuttua radikaalisti moneen 

kertaan elämän aikana. Tämän vuoksi koulutuksen 

rakenteiden on palveltava kansalaisuuteen katso-

matta kaikkia ikäluokkia nykyisen, työelämän näkö-

kulmasta keinotekoisen nuoriso- ja aikuisasteeseen 

jaon sijaan. Työelämässä tehtävien vaativuustaso 

on sama ikään tai kansallisuuteen katsomatta.

  OpINTOJEN NIVELVAIhEIdEN  
SÄÄNNöT SELKEIKSI

Koulutusrakenteen muuttuessa ja valmistumisaiko-

jen kiristyessä osa opetuspaineesta siirtyy yrityk-

siin, ja ammattiin oppimisesta tulee kaksivaiheista 

jakautuen opiskeluaikaan ja työssä oppimiseen. Jo 

opetuksessa täytyy painottaa työelämässä oppimi-

sen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Samalla 

opintojen nivelvaiheiden eli eri tason tutkintojen 

päällekkäisyyksiä pitää selkeyttää, jotta opiskelija ei 

joudu suorittamaan samantasoisia kursseja esimer-

kiksi ammatillisesta oppilaitoksesta ammattikor-

keakouluun siirtyessään. Samoin kuin työelämässä 

käytetään termiä urapolku, koulutusjärjestelmän 

on kuvattava opintopolkuja.

  OhJELMARAhOITUKSESSA  
EdELLEEN JÄRKEÄ

Tekes ja Sitra ovat vähentäneet toimialakohtaisia 

ohjelmiaan. Näin tavoitellaan nopeutta ja notkeut-

ta sekä toimialojen rajapinnoilla syntyviä innovaa-

tioita. Osa vanhasta vastuusta on siirtynyt strategi-

sen huippuosaamisen keskittymille eli SHOKeille, 

rakennetun ympäristön toimialalla RYM Oy:lle. 

Julkisten rahoittajien ajautuminen pieniin yksittäis-

hankkeisiin ja rajapinnoille, joita sektori ei laajasti 

vielä tunnista, johtaa tilanteeseen, missä rahoitusta 

ei osata tai edes haluta hakea. Kansantaloudelli-

sesti tämä säästö on vain näennäinen. Valtion on 

rahoitustyökalujensa kautta edelleen tuettava kiin-

teistö- ja rakentamisalan TKI-toiminnan aktivoimis-

ta. Rahoituksen kriteerien on toki edelleen oltava 

kireitä ja yrityksen oman riskin on oltava riittävä.

  OpISKELIJOIdEN KANSAINVÄLISTyMISEN 
hyöTyJEN KOTIUTTAMINEN SUUNNITELTAVA

Oppilaitosten tutkintorakenteiden, opetuskielen ja 

tutkimustoiminnan voimakas kansainvälistäminen 

edellyttää seuraavien askeleiden suunnittelua. 

Vuodesta 2018 alkaen kiinteistö- ja rakentamis-

alalle valmistuu Suomessa arviolta useita kymme-

niä diplomi-insinöörejä ja AMK-insinöörejä sekä 

joitakin tohtoreita, jotka eivät juuri puhu Suomea. 

Heidän osuutensa kaikista valmistuvista on arviolta 

20–30 prosenttia. Asiasta on laadittava toimenpide-

ohjelma vuoden 2016 loppuun mennessä.
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Kokonaisarvosana laskee, koska 
kiinteistöihin ja asumiseen kohdistu- 
va verorasitus kasvaa jatkuvasti ja 
syrjäseuduilla useiden rakennusten 
arvo on nolla. Kunnianhimoiset 
korjausmääräykset voivat kääntyä 
itseään vastaan, kun kaikilla ei ole 
varaa edes perustasoon.
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7

Kokonaisarvosana laskee, koska 
vesihuoltoverkostojen korjausvelka 
kasvaa edelleen ja laitosten resurs-
seissa on suuria eroja. Sähkönjake-
lussa maakaapeloinnin esteenä ovat 
kankeat lupamenettelyt. Kaukolämpö, 
-jäähdytys sekä jätehuolto tehostuvat 
uusilla paikallisilla ja keskitetyillä 
ratkaisuilla. Tietoliikenneyhteydet 
paranevat, mutta yhteiskunnan 
tasolla niistä johtuva haavoittuvuus 
myös kasvaa.

Kokonaisarvosana pysyy samana, 
vaikka väylänpidossa ei hallita 
priorisointia kasvualueiden hyväksi. 
Tieverkon kunnossapidosta on tingit-
ty jopa oleellisilla tieosuuksilla. Toi-
saalta raideliikenteessä uudishank-
keet on parhaimmillaan yhdistetty 
koko yhdyskunnan kehittämiseen ja 
lentoasemaverkosto on pitänyt kor-
kean tasonsa. Kiristyvässä kilpailussa 
satamien on erikoistuttava.

Kokonaisarvosana laskee, koska 
alan koulutuksen ja tutkimuksen 
rahoitus on näivettynyt. Osaamisen 
kehittämisen ohjaus on pirsta-
loitunut ja alalta puuttuu kaikki 
koulutustasot kattava kokonaisnä-
kemys. Vain harvat yritykset luovat 
kilpailukykyään pitkäjänteisellä 
tutkimus- ja kehitystoiminnalla.

2015

6½
Kokonaisarvosana on vain kohtalainen, vaikka 
Suomi on yhä tietomallinnuksen kärkimaita. Muita 
olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja ei kuitenkaan 
osata hyödyntää alalla riittävästi. hankkeissa luota-
van ja kerättävän datan määrä, laatu ja hallinta ovat 
edelleen vaatimattomia. Sekä standardeissa että 
käytännöissä on vielä paljon kehitettävää.
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www.roti.fi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
Puh. 0207 120 600
www.ril.fi

Tausta-aineistot ja raportti sähköisinä:

www.facebook.com/roti2015
twitter.com/2015ROTI

ROTI 2015 on ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta 

ja sen kehitystarpeista. Laaja asiantuntijajoukko on tarkastellut muun 

muassa rakennetun ympäristön hallinnon rajoja sekä alalla hyödynnettäviä 

digitaalisia mahdollisuuksia. Näkökulmina ovat painottuneet laadun ja 

tuottavuuden parantaminen. Yhä vähemmällä olisi saatava aikaan yhä 

enemmän ja yhä parempaa rakennettua ympäristöä.

Työskentelyn tuloksena rakennetun omaisuuden osa-alueiden nykytila 

arvioidaan kouluarvosanoilla. Valtiolle, kunnille ja toimialalle esitetään 

laajalla skaalalla 62 kehitysehdotusta sekä 74 vaatimusta.

RakenneTun YmpäRIsTön meRkITYs:

99%   ihmisten ajankäytöstä

11%   työllisyydestä

20%   bruttokansantuotteesta

41%   energian loppukäytöstä

46%   kasvihuonepäästöistä

63%   investoinneista

74%   Suomen kansanvarallisuudesta




