
VASTUULLINEN KIINTEISTÖNHOITO JA 
ENNAKOIVAT KORJAUKSET LÄÄKKEINÄ

RAKENNUKSET 
LAITETTAVA 
KUNTOON  

Rakennusten kunnosta pitää huolehtia 

nykyistä paremmin koko elinkaaren ajan. 

Jatkuvan kunnossapidon kulttuuri pitää 

vakiinnuttaa rakennuskantaan 

omakotitaloista kuntien palvelurakennuksiin. 

Ennakoiduilla ja suunnitelmallisilla 

korjauksilla ehkäistään tehokkaasti laajojen 

vaurioiden ja niistä johtuvien ongelmien 

syntyä. Ajantasainen tieto rakennusten 

kunnosta auttaa tekemään oikeita päätöksiä 

oikeaan aikaan. Rakennusten elinkaarta 

vaivaaviin laatuongelmiin on etsittävä 

ratkaisut viipymättä.
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Suomen ja suomalaisten varallisuus kiinni 
rakennuksissa

Suomen rakennuskanta käsitti vuoden 2015 lopussa 

noin 1,5 miljoonaa rakennusta. Lukumääräisesti 

suurimman osan siitä muodostavat pientalot. Ra-

kennuksilla on myös suuri taloudellinen merkitys. 

Rakennuskannan arvoksi on laskettu 460 miljardia 

euroa, mikä vastaa puolta Suomen kansantalouden 

reaalivarallisuudesta. Omistusasunnot ja muut ra-

kennukset ovat myös kotitalouksien tärkein varalli-

suuserä.

Talonrakentamisen urakoiden yhteenlaskettu 

arvo oli vuonna 2015 reilut 10 miljardia euroa. Ra-

kentamisen liikevaihto on viime vuoden aikana ol-

lut yli seitsemän prosentin kasvussa. Erityisen voi-

makasta kasvu on ollut uusien kerrostalojen, teolli-

suusrakennusten sekä julkisten palvelurakennusten 

rakentamisessa. Kasvua ovat vauhdittaneet kaupun-

kiseutujen asuntopula, matala korkotaso ja sijoitus-

asuntojen suuri kysyntä. Asuntotuotannossa volyy-

mi on noussut jo 38 000 asuntoon vuodessa. 

Uudisrakentaminen painottuu Suomessa yhä 

voimakkaammin pääkaupunkiseudulle ja kasvaville 

yliopistopaikkakunnille. Väestöltään vähenevillä 

alueilla rakennuskannan arvo heikkenee. Tilanne on 

jo johtanut siihen, että taantuvilla alueilla esimer-

kiksi asuntojen myyntihinnat ovat alentuneet ja kor-

jaushankkeiden lainarahoituksen saatavuus on vai-

keutunut tai jopa estynyt.

Lisäksi kasvava trendi kaupunkiseuduilla on 

vuokra-asumisen yleistyminen. Koko maassa vajaa 

kolmannes asunnoista on vuokra-asuntoja. Pääkau-

punki Helsingissä niiden osuus on jo puolet. 

Lähes nollaenergiarakentamisen tieto- ja 
osaamispohjaa vahvistettava

Rakennuksilla ja etenkin niiden käytöllä on suuri 

merkitys ympäristön kannalta. Esimerkiksi raken-

nusten lämmitysenergian kulutus on suurin yksittäi-

nen kasvihuonekaasupäästöjen ja siten ilmaston-

muutoksen aiheut taja Suomessa. Maamme on si-

toutunut EU:n kautta kasvihuonekaasupäästöjen vä-

hentämiseen parantamalla rakennusten energiate-

Uudisrakentamisen laatu on yleisesti hyvää 

ja vilkkaan korjausrakentamisen myötä ole-

massa olevan rakennuskannan ominaisuudet 

ovat parantuneet. Rakennuskannan ylläpi-

toon käytettävien resurssien määrä ja am-

mattimaisuus vaihtelevat kuitenkin edelleen 

paljon, mikä näkyy rakennuskannan kunnon 

eriytymisenä. Myöskään rakennusten elin-

kaarta vaivaavia laatuongelmia ei ole saatu 

toistaiseksi ratkaistua, joten kokonaisuuden 

arvosana säilyy ennallaan.
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hokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyt-

töä sekä uusissa että olemassa olevissa rakennuksis-

sa. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden määräys-

ten mukaan uusi rakennus on rakennettava lähes 

nollaenergiarakennukseksi, kun rakennus- tai toi-

menpidelupahakemus tulee vireille vuoden 2018 

alun jälkeen. 

Lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan 

rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehok-

kuus ja jonka tarvitsema energia tulee laajalti uusiu-

tuvista lähteistä. Käytännössä energiatehokkuutta 

on uusissa rakennuksissa parannettu lisäämällä vai-

pan lämmöneristystä, tiivistämällä rakenteita ja 

nostamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyö-

tysuhdetta. 

Uusiutuvan lähienergian tuotannossa erilaiset 

lämpöpumput sekä aurinkokeräimet ja -paneelit 

ovat kasvattaneet suosiotaan. Olemassa olevissa 

pientaloissa ilmalämpöpumpuilla on korvattu pää-

osin suoraa sähkölämmitystä sekä öljyn ja puun 

lämmityskäyttöä. Uudisrakentamisessa lämpö-

pumppuja käytetään laajalti lämmitysenergian tuo-

tantoon ja kesäaikaiseen viilennykseen. 

Keskustelu lähes nollaenergiarakentamiseen 

siirtymisen mielekkyydestä on ollut hyvin vilkasta, 

koska energiatehokkuuden lisäämisen nähdään si-

sältävän riskejä. Tehokkaasti eristettyjen ja tiiviiden 

vaipparakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus 

muuttuvassa ilmastossa nähdään kysymyksenä, jos-

ta ei ole riittävästi tietoa turvallisten ratkaisujen 

määrittelyä varten. Lisäksi energiatehokkaat ratkai-

sut vaativat entistäkin huolellisempaa ja virheettö-

mämpää toteutusta työmaalla sekä talotekniikan 

asianmukaista käyttöä rakennuksen koko elinkaa-

ren aikana.

Siirtyminen lähes nollaenergiarakentamiseen ta-

pahtuu Suomessa nopeasti, käytännössä vuoden 

2017 aikana. Jotta avoinna olevat kysymykset saa-

daan ratkaistua ja mahdolliset riskit paremmin hal-

lintaan, on maamme ilmastoon sopivien ratkaisujen 

tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä opastukseen ja 

koulutukseen panostettava nyt erityisen paljon. Sa-

malla on huolehdittava siitä, että lainsäädännön so-

veltamisessa ollaan joustavia sekä teknologia- ja 

ratkaisuneutraaleja. 

Laatuongelmat saatava kuriin 

Rakentamisprosessin ja sen lopputuotteen laadussa 

on edelleen puutteita. Laatuongelmat voidaan ja-

kaa karkeasti kahteen ryhmään. Niistä ensimmäi-

seen kuuluvat riskialttiista ratkaisuista ja huonosta 

suunnittelusta johtuvat ongelmat, jotka ovat johta-

neet helposti vaurioituviin rakenteisiin. Toiseen 

kuuluvat virheellisistä materiaaleista ja työsuorituk-

sista johtuvat ongelmat. Nämä yhdistettyinä raken-

nuksen huolimattomaan käyttöön ja sekä kunnossa-

pidon laiminlyönteihin synnyttävät valtaosan ongel-

mista. 

Julkisuudessa esillä ovat olleet varsinkin kosteus- 

ja homevauriot sekä sisäilman sisältämät muut epä-

puhtaudet, joiden tunnistettiin jo 1990-luvun alussa 

synnyttävän sisäympäristöongelmia ja terveyshait-

toja. Arvioiden mukaan jopa viidennes julkisista pal-

velurakennuksista on vaurioitunut merkittävästi. 

Näissä tiloissa oleskelee päivittäin jopa puoli mil-

joonaa lasta, vanhusta ja työikäistä aikuista.

Olemassa olevien rakennusten kosteus- ja ho-

mevaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien syn-

tyyn vaikuttavat tekijät ja mekanismit tunnetaan jo 

varsin hyvin. Toisaalta asukkaat ja rakennusten käyt-

täjät ovat aiempaa tietoisempia huonoihin sisäolo-

suhteisiin liittyvistä haitoista ja riskeistä, joten he 

osaavat puuttua epäilyihin ja vaatia korjauksia. Ai-

hepiiri saa lisäksi paljon huomiota mediassa.

Vuonna 2015 päättynyt ympäristöministeriön 

Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma tuotti tietoa 

muun muassa eri aikakausien rakennusten tyypilli-

sistä vaurioista ja niiden korjaamisesta. Ohjelman 

jatkoksi on esitetty elinkaaritalkoita, joiden puitteis-

sa tuotettaisiin kansantajuista ohjeistusta kiinteistö-

jen ylläpitoon ja mahdollisten vaurioiden synnyn 

ehkäisyyn. 

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on kehittä-

nyt Kuivaketju10-toimintamallin, jolla pyritään estä-

mään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa raken-

nusprosessin eri vaiheissa. 
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Toimintamalli sisältää ris-

kilistan ja -todentamisoh-

jeen, joissa on esitetty 

kymmenen keskeisintä 

kosteusriskiä. Näiden kos-

teusriskien hallinnalla väl-

tetään yli 80 prosenttia 

kosteusvaurioiden seuran-

naiskustannuksista.

Vaikka rakentamisen laatu-

ongelmat usein yhdistetäänkin 

kosteus- ja homevaurioihin, on vii-

me aikoina valitettavasi noussut esiin 

uusia puutteita. Syksyllä 2016 havaittiin useissa 

kohteissa valmisbetonin lujuuteen liittyviä laatu-

poikkeamia tai epäilyjä niistä. Ongelman laajuuden 

ja syiden selvittämiseksi valmiita betonirakenteita 

on ryhdytty tarkastamaan järjestelmällisesti ja pai-

kalla valettujen valmisbetonirakenteiden laadunval-

vontaa on tehostettu.

Rakennusteknisten virheiden rinnalla rakentami-

sen laatuun liittyvässä keskustelussa ovat olleet esil-

lä julkisten hankkeiden lähes säännönmukainen ai-

kataulujen venyminen ja kustannusten ylittyminen. 

Aiempien selvitysten mukaan niihin ovat vaikutta-

neet suhdanne- ja kilpailutilanne, tilaajien sovelta-

mat hankinta- ja toimintatavat sekä hankkeille ase-

tetut kireät aikataulutavoitteet, jotka ovat heijastu-

neet muun muassa puutteellisina lähtö- ja suunnit-

telutietoina. Myös poikkeukset ennakoiduista olo-

suhteista ja suoranaiset yllätykset ovat nostaneet 

hankkeiden kustannuksia ja aiheuttaneet viivästyk-

siä. 

Kaikkineen rakentamisen prosessien ja loppu-

tuotteiden laadun yleinen kohentaminen ja aivan 

erityisesti jo havaittujen laatuongelmien korjaami-

nen tulee aloittaa vii-

pymättä. Ratkaisujen et-

simisessä tarvitaan alan yri-

tysten, järjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja vi-

ranomaisten avointa ja tiivistä yhteistyötä. 

Toimintatapoja muuttamalla on mahdollista pa-

rantaa merkittävästi paitsi lopputuotteen laatua, 

myös koko toimialan tuottavuutta. Kannustavina 

esimerkkeinä tästä toimivat onnistuneet käyttäjä-

lähtöiset yhteistoimintaprosessit, kuten allianssit. 

Vastuullisen asenteen vahvistamisen rinnalla on eri-

tyisen tärkeää kasvattaa alan tutkimuksen ja koulu-

tuksen resursseja, jotta tarvittava tietopohja ja 

osaaminen paranevat. 

Korjaaminen tehtävä ennakoivasti ja vain 

tarpeeseen

Talonrakennuksessa korjaaminen on jo useiden 

vuosien ajan ylittänyt uudisrakentamisen volyymin. 

Korjausrakentamisen arvo oli vuonna 2015 Suomes-

sa hieman yli 12 miljardia euroa, josta asunto-

korjausten kokonaisarvo oli noin seitsemän miljar-

dia euroa. 

Asuntojen ikärakenteesta johtuen rakennuskan-

nassa on runsaasti korjattavaa. 
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KORJAUSRAKENTAMISEN 
ARVO VUONNA 2015 OLI 
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Korjausrakentamisen arvioidaan tulevaisuudessa 

edelleen kasvavan vuosittain 1–2 prosentin vuosi-

vauhdilla, kun loputkin 1970-luvun vilkkaan raken-

tamiskauden rakennuskannasta tulee peruskorjausi-

kään. Erityisesti uusimisen kohteina ovat asuinker-

rostalojen julkisivut, katot, parvekkeet, ikkunat ja 

LVIS-järjestelmät. 

Korjausten yhteydessä voidaan asuntojen varus-

tetasoa ja muita ominaisuuksia päivittää vastaa-

maan nykypäivän vaatimuksia. Korjatun rakennuk-

sen laatu nouseekin usein alkuperäistä paremmak-

si. Tila- ja energiatehokkuuden parantaminen, talo-

teknisten järjestelmien uudistaminen sekä esteettö-

myys nostavat paitsi asumismukavuutta myös kiin-

teistön arvoa. 

Korjaamisen tavoitelaadun määrittelyssä on kui-

tenkin syytä ottaa huomioon teknisesti ja taloudelli-

sesti järkevin taso sekä rakennuksen ennakoidut 

käyttötarpeet. Tämä koskee erityisesti energiate-

hokkuuden parantamista koskevia toimenpiteitä si-

ten, ettei kiinteistöihin varmuuden vuoksi tai aktii-

visen markkinoinnin perusteella ryhdytä tekemään 

ennenaikaisia, ylimitoitettuja tai peräti tarpeetto-

mia korjauksia.

Korjausrakentamisessa suuri kysyntä on johta-

nut paikoitellen urakkatarjousten huonoon saata-

vuuteen ja hintojen nousuun remonteissa. Myön-

teistä kehitystä on edustanut uusien, asiakaslähtöis-

ten konseptien tulo markkinoille. Esimerkiksi syksyl-

lä 2016 pilotoitiin putkiremonttimalli, jossa huolelli-

sen ennakkosuunnittelun ja esivalmistuksen avulla 

asukkaiden kokema häiriö pystyttiin rajoittamaan 

kahteen viikkoon. 

Asuinalueiden kunnostamista jatkettava

Kiinteistökohtaisten saneerausinnovaatioiden rin-

nalla on kehitetty kiinteistöryhmiä tai kokonaisia 

alueita palvelevia malleja. Erityisesti on pyritty löy-

tämään lähiöiden kehittämiseen sopivia toimenpi-

teitä. 

Kokonaisten asuinalueiden korjaustarpeiden 

suuruusluokaksi on arvioitu 15 000–20 000 asuntoa 

vuodessa. Korjausten rahalliseksi arvo on arvioitu 

jopa 30–50 miljardia euroa 2020-luvun loppuun asti. 

Etenkin taloyhtiöissä saatetaan vitkutella 

korjauk sia. Asunto-osakeyhtiöissä voi olla vaikea 

saada päätöksiä aikaan, sillä ikääntyvillä asukkailla 

tai sijoitusasuntojen omistajilla ei ole varaa tai ha-

lua sijoittaa remontteihin. 

Täydennysrakentaminen ja rakennusoikeuden 

myynti ovat yksi keino hankkia taloyhtiölle rahaa 

korjauksiin. Kaupungit voisivat edistää täydennysra-

kentamista myöntämällä väljästi kaavoitetuille 

alueil le nykyistä juohevammin poikkeuslupia uusille 

kerrostaloille tai olemassa olevien rakennusten lisä-

kerroksille. Nykyistä ripeämmän käsittelyn tarve 

koskee myös mahdollisia asemakaavamuutoksia. 

Kunnat voisivat kasvattaa hankkeiden houkutte-

levuutta ja taloudellista kannattavuutta myös sovit-

telemalla arvonnoususta perimäänsä kehittämiskor-

vausta, jos lisärakentaminen ei edellytä kunnalta 

merkittävää alueellisen infrastruktuurin laajenta-

mista ja parantamista. Alan yritysten tulisi osaltaan 

kehittää täydennysrakentamiseen sopivia uusia 

konsepteja ja teknisiä ratkaisuja.  

Vapaat tilat käännettävä mahdollisuuksiksi

Eri puolilla Suomea on tyhjentyneitä teollisuuskiin-

teistöjä ja vajaakäyttöisiä toimistoja, jotka ovat jää-

neet eri syistä odottamaan uusia ratkaisuja. Talou-

den ja teollisuuden rakennemuutokset, logistiikan 

kehitys, kaupan muutokset sekä julkisten organisaa-

tioiden uudelleenjärjestelyt jättävät tulevaisuudes-

sakin yhä todennäköisemmin suuria kiinteistömas-

soja ja maa-alueita vaille käyttöä. 

Autioituville alueille ja tyhjille tiloille voidaan 

tuottaa toiminnallisesti ja kulttuurisesti monipuolis-

ta ympäristöä sekä omaleimaisia tiloja, kun kohtei-

den hallinnassa ja uusiokäytössä sovelletaan kekse-

liäästi ja joustavasti eri keinoja. Kansainvälisesti on 

löydettävissä kannustavia esimerkkejä siitä, kuinka 

sijainniltaan hyvät, mutta ympäristöltään ränsisty-

neet alueet ovat muuntuneet veto- ja elinvoimaisik-

si kohteiksi kulttuuritoimijoiden ja pienyrittäjien 

avulla. Ensimmäinen ja tärkeä askel tällä kehitys-
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polulla on huolehtia siitä, että alueiden ja tilojen 

omistajat sekä potentiaaliset käyttäjät tarpeineen 

kohtaavat. Kunnat ovat avainroolissa luovassa kau-

punkikehittämisessä. 

Alueiden kehittämiseen tai tilojen uuskäyttöön 

ei aina kuitenkaan ole realistisia mahdollisuuksia. 

Muuttoliike ja väestörakenteen muutos koettelevat 

varsinkin kasvukeskusten ulkopuolisia alueita niin, 

että ne menettävät asukkaitaan ja ikääntyvän väes-

tön osuus niissä kasvaa. Asuntojen hinnat laskevat 

ja vuokra-asuntoja jää tyhjilleen. Asuntojen vajaa-

käytöstä aiheutuneet vuokratappiot ovat ajaneet 

kunnallisia ja muita vuokrataloyhtiöitä talou-

dellisiin vaikeuksiin.  Tilanteen helpottamiseksi 

muun muassa aravavuokratalojen purkuavustuksen 

enimmäisosuutta kasvatettiin vuoden 2017 alussa 

70 prosenttiin. 

Valtionhallinto on asettanut työryhmän selvittä-

mään toimenpiteitä, joilla tällaisten näivettyvien yh-

teisöjen asuntokanta saataisiin paremmin vastaa-

maan kysyntää. Vastaava selvitys tulisi tehdä taantu-

vien alueiden koko rakennuskannasta, ei vain asun-

noista. 

Ryhmärakentamisesta kehitettävä sovellus 
pientalojen korjaamiseen

Uudisrakentamisessa on syntynyt tilaus ryhmä-

raken tamiselle, jossa rakennuttajana toimii perin-

teisen rakennusliikkeen sijaan joukko yksityisiä ih-

misiä, yleensä tulevia asukkaita. Usein hankkeissa 

on mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii 

muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Hank-

keeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen 

teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta. Menet-

telyn pelisääntöjä selkeytettiin syksyllä 2015 voi-

maan tulleella ryhmärakennuttamislailla. 

Olemassa olevat itsenäiset taloyhtiöt ovat puo-

lestaan soveltaneet viime vuosina onnistuneesti 

mallia, jossa ne ovat käynnistäneet yhdessä korjaus-

hankkeita. Yhteistyöllä on pyritty saavuttamaan te-

hokkuutta, laatua ja säästämään kustannuksia. Täl-

laisissa ryhmäkorjaushankkeissa säästöjä on mah-

dollista saada esimerkiksi suuremmilla yhteistilauk-

silla. Ryhmä saa volyymialennuksia yksittäisiä talo-

yhtiöitä paremmin. Ryhmäkorjaushankkeet kiinnos-

tavat myös isompia urakoitsijoita.

Ryhmäkorjaukseen soveltuvat parhaiten saman-

ikäiset, rakennustavaltaan samantyyppiset yhtiöt, 

jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Ryhmäkorjaushank-

keita on toteutettu muun muassa Helsingin Maunu-

lassa, jossa kuuden taloyhtiön putkiremonttihanke 

vietiin läpi ryhmäkorjaushankkeena.

Ryhmäkorjauksesta tulisi kehittää myös pienta-

loille sopiva malli. 

Kiinteistönpito otettava 

suunnittelutavoitteeksi 

Kaikkien kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon tuli-

si olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja osaavaa. 

Jos riskejä ei tiedosteta ajoissa ja ylläpito lyödään 

laimin, paljastuvat korjaustarpeet asukkaille usein 

ikävinä yllätyksinä vakavampien vaurioiden ja esi-

merkiksi äkillisten putkirikkojen yhteydessä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätään, 

että vuoden 2000 jälkeen rakennetuille uudisraken-

nuksille on laadittava käyttö- ja huolto-ohje eli  

ns. huoltokirja, joka sisältää muun muassa käyttö-

ikätavoitteet merkittäville rakenteille ja rakennus-

osille sekä niiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät. 

Siinä on myös erillinen korjauspäiväkirjaosio ylläpi-

don ja vuosikustannusten seurantaan. Tehdyt kun-

totarkastus- tai kuntotutkimusraportit voidaan liit-

tää osaksi huoltokirjaa samaan tapaan kuin energia-

todistuskin. 

Sisällön laajentumisen myötä huoltokirjasta on 

alettu käyttää nimitystä kiinteistönpitokirja. Sillä 

tarkoitetaan kiinteistökohtaista asiakirjakokonai-

suutta, johon kuuluvat kiinteistön ylläpidon lähtö-

tiedot, hoidon ja kunnossapidon tavoitteet sekä 

tehtävät ja ohjeet. Kiinteistönpitokirjasta löytyvät 

myös korjaus- ja muutostöiden tiedot sekä tilojen 

käyttäjille suunnatut ohjeet.

Huoltokirjan eräänä alkuperäisenä tavoitteena 

on ollut, että tulevat huolto- ja korjaustarpeet voi-

daan ennakoida jo rakennuksen suunnittelu - 

vai heessa niin, että vältetään epätarkoituksenmu-
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kaisten tai kalliiden ratkaisujen käyttöä. Käytännös-

sä tämä tavoite toteutuu nykyisin huonosti, koska 

huoltokirja laaditaan tyypillisesti vasta hankkeen 

loppuvaiheessa, jolloin keskeiset suunnitteluvalin-

nat on jo tehty. 

Kiinteistön ylläpito koko elinkaaren ajalta tulee-

kin sisällyttää jo suunnittelutavoitteisiin ja kiinteis-

tönpitokirja tulee laatia osana suunnitteluprosessia. 

Huoltokirja tarjoaa myös ratkaisun tiedon siirtämi-

sessä rakennusvaiheesta ylläpitovaiheeseen. Olen-

naista on tämän jälkeen tietosisällön ylläpito. Se-

lainpohjaiset sähköiset huoltokirjat helpottavat tie-

tojen ylläpitoa ja käyttöä sekä jakamista omistajan, 

käyttäjän ja ylläpitäjän kesken. 

Digitaalisuus otettava käyttöön rakennusten 
koko elinkaarella

Tietomallit ja muut digitaaliset ratkaisut ovat vakiin-

nuttaneet jo paikkansa talonrakennuksen suunnit-

telussa ja niitä käytetään kasvavassa määrin myös 

rakennustuotannossa. Työmailla on otettu käyttöön 

muutakin uutta teknologiaa, kuten robotiikkaa ja 

automatisoitua koneohjausta. Voimakkaimmin ovat 

viime vuosina kuitenkin kehittyneet erilaiset käyttä-

jille suunnatut sovellukset, joiden avulla kuluttaja 

voi vaivattomasti tehdä laajan kirjon toimintoja ko-

tinsa tekniikan ohjauksesta asuntokauppaan.

Tulevaisuudessa tullaan enenevässä määrin hyö-

dyntämään erilaisia virtuaalitodellisuuden ja rikas-

tetun todellisuuden teknologioita (VR/AR), mikä 

mahdollistaa uudenlaisen vuoropuhelun eri hanke-

osapuolten ja tulevien käyttäjien kanssa. Suunnitel-

mien havainnollistamisessa käytetään jo nyt muun 

muassa ns. Cave-tilaa, jonka pinnoille heijastetaan 

3D-suunnitelmista luotu stereoskooppinen kuva. Ti-

lassa käyttäjät pääsevät tutustumaan suunnittelu-

ratkaisuihin oikeassa mittakaavassa ja kokevat ole-

vansa todellisessa ympäristössä 3D-lasien ansiosta. 

Tietomallien täysi hyödynnettävyys saavutetaan 

vain, kun suunnittelualakohtaiset mallit yhdistetään 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Tältä osin toimialan pro-

sesseissa ja yhteistyössä on vielä parannettavaa. Li-

säksi tietomallien hyödyntäminen viranomaispro-

sesseissa ja itse rakennuksen käyttövaiheessa on vä-

häistä. Tietomallien osalta seuraava ja erittäin tär-

keä kehitysaskel onkin niiden vakiinnuttaminen ra-

kennusten koko elinkaarta palvelevaksi ja jatkuvasti 

päivittyväksi alustaksi. Tässä kehitystyössä sekä vi-

ranomaisilla että toimialalla itsellään on oltava ak-

tiivinen rooli.  

Tietomallien ylläpitoa helpottaa talotekniikan 

digitalisoituminen, joka on viime vuosina edennyt 

nopeasti. Tietoa rakennuksen energiankulutukses-

ta, lämpötilasta ja muista käytön aikaisista tapahtu-

mista on helposti käyttäjän saatavilla samalla kun 

talotekniikka hoitaa sisäolosuhteiden hallinnan au-

tomaattisesti. Lisääntyvän automaation vanavedes-

sä markkinoille on tullut uusia liiketoimintamalleja, 

jotka perustuvat perinteisen laitemyynnin tai huol-

topalveluiden sijasta kokonaisvaltaiseen olosuhtei-

den tai kapasiteetin tarjoamiseen. 

Myös viranomaispalvelut digitalisoituvat. Useis-

sa kaupungeissa on jo otettu käyttöön sähköinen 

lupamenettely. Toistaiseksi järjestelmät eivät vielä 

pysty hyödyntämään tietomallien koko tietosisäl-

töä, vaan suunnitelmat joudutaan palauttamaan pe-

rinteisiin tallennusmuotoihin lupakäsittelyä ja arkis-

tointia varten. Rakentamisen viranomaisprosessia 

tuleekin kehittää niin, että se mahdollistaa täysin 

digitaalisen asioinnin tietomallipohjaisesti. Menet-

tely toimisi näin luonnollisena kannustimena raken-

nuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille ottaa tie-

tomallinnus käyttöön mahdollisimman laajasti. Tie-

tomallinnuksen käytön laajentaminen edellyttää li-

säksi alan osaamisen kasvattamista ja yhteisten pe-

lisääntöjen luomista.

Seuraavaksi tietomallit laajentuvat yksittäisistä 

rakennuksista kohti kokonaisia alueita ja kaupunke-

ja. Virtuaaliset kaupunkimallit laajentavat yhteistyö-

tä eri osapuolten kanssa sekä mahdollistavat uusien 

julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisen. 
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Kerros- ja rivitalot  7+    7½

Uudisrakentamisen laatu on pääosin hyvää, mutta 

osassa ikääntyvää rakennuskantaa korjausten riittä-

mättömyys on edelleen ongelma. Myönteistä kehi-

tystä on tapahtunut niin korjausten materiaaleissa, 

tekniikoissa, rahoituksessakin kuin toteutusmalleis-

sakin, joissa on käytettävissä kasvava valikoima 

markkinaehtoisia vaihtoehtoja. 

Asunto-osakeyhtiöitä on kannustettu järjestä-

mään kiinteistönhuoltonsa ammattimaisesti ja par-

haissa taloyhtiöissä kunnossapito suunnitellaan en-

nakoivasti pitkällä, jopa yli 10 vuoden aikajänteellä. 

Taloyhtiöiden hallinnossa on kuitenkin vielä suurta 

hajontaa; ja pahimmillaan kriittiset päätökset lyk-

kääntyvät riittämättömän rahoituksen sekä heikon 

valmistelun ja viestinnän takia. 

Omakotitalot ja  
vapaa-ajan asunnot  7½   7½

Pientaloissa vallitsevaksi tavaksi vakiintunut talopa-

kettirakentaminen on yhdenmukaistanut uudisra-

kentamisen laatua. Uudisrakentamisen laatuun on 

vaikuttanut myönteisesti myös monien kuntien ja 

järjestöjen tarjoamat uudis- ja korjausrakentamisen 

neuvontapalvelut, mikä osaltaan auttaa ottamaan 

käyttöön uusia, energiatehokkaita ratkaisuja sekä 

ehkäisemään rakentamisen laatuvirheitä.

Erityisesti ns. muuttovalmiiden omakotitalojen 

toimitusmäärä on kasvanut nopeasti. Talotehtaat 

ovat myös innovoineet ja tuotteistaneet erilaisiin 

asiakastarpeisiin vastaavia ratkaisuja, kuten kau-

punkien täydennysrakentamiseen sopivia pieniä 

omakotitaloja tai CLT-elementeistä toteutettavia ra-

kennuksia.  

Vapaa-ajan asuntojen laatuerot ovat jatkaneet 

voimistumistaan – täysin varusteltujen kakkosasun-

tojen rinnalla on kasvava joukko hyvin vähän käytet-

täviä ja hitaasti rappeutuvia rakennuksia, jotka on 

jätetty käytännössä lähes ilman kunnossapitoa. 

Vaikka asuinrakennukset ovat Suomessa suurim-

maksi osaksi hyvässä kunnossa, on asujien kokema 

laatu osin hieman heikentynyt viimeisten kahden 

vuoden aikana. Lisäksi osassa rakennuskantaa ha-

vaitut kunnossapidon laiminlyönnit, kosteus-, ra-

don- ja homeongelmat sekä nykyvaatimuksiin ver-

rattuna vaatimaton energiatehokkuus pitävät arvo-

sanan ennallaan tyydyttävänä.

Toimitilat ja liikekiinteistöt  7½    8-

Tyhjien toimistotilojen määrän kasvu on pysähtynyt, 

mutta kysynnässä ja vuokratasoissa näkyvät entistä 

selvemmin tilojen sijainnin ja laadun vaikutus. Käyt-

täjien tehostuva tilankäyttö ja kasvavat toiminnalli-

set   vaatimukset   pitävät yllä uudistuotantoa, mistä 

johtuen huonolla sijainnilla olevat toimistot tulevat 

jatkossakin olemaan vajaakäytössä, vaikka niiden 

tekninen kunto olisi vielä kohtalaisen hyvä. 

Tyhjiksi jääneisiin toimitiloihin on tehty kasva-

vassa määrin käyttötarkoituksen muutoksia. Muu-

toksia on sujuvoitettu helpottamalla poikkeuslupi-

en ja muiden viranomaislupien käsittelyä, mutta 

kaavoitusta tulisi edelleen joustavoittaa. 

Liiketilamarkkinoita leimaa pääkaupunkiseudun 

ja muiden kasvukeskusten kauppakeskusrakentami-

nen, joka linkittyy vahvasti aluekehitykseen. Kilpail-

lussa markkinassa uusien toimitilojen ja liikeraken-

nusten suunnitteluun, profilointiin ja oheispalvelui-

hin panostetaan, mihin kannustimena ovat toimi-

neet muuttuvien asiakasvaatimusten ohella erilais-

ten laatuluokitusten yleistyminen. Liiketilojen kiin-

teistöpalvelut on hoidettu pääsääntöisesti ammatti-

maisesti ja kunnossapito on suunnitelmallista. 

Tuotantorakennukset  7+    7+

Tuotantorakennusten tilanne on arvion mukaan säi-

lynyt ennallaan, mutta yleisen talouden elpymisen 

luovan tulevaisuudessa enemmän resursseja ja 

mahdollisuuksia kunnossapidolle ja korjauksille. 

Tähän suuntaan kannustaa myös vuonna 2015 

voimaan tullut laki laajarunkoisten rakennusten ra-

kenteellisen turvallisuuden tarkastamisesta eli niin-

sanottu hallilaki, joka velvoittaa rakennuksen omis-
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tajan tarkistuttamaan keskeisten kantavien raken-

teiden turvallisuuden neljän vuoden kuluessa. Lain 

taustalla on viranomaisten pitkään jatkunut huoli 

laajarunkoisten rakennusten turvallisuudesta. 

Tehtyjen tarkastusten määrästä tai tarkastustuen 

tuloksista ei ole täsmällistä tietoa, mutta toistaisek-

si tarkastuksia on tehty ilmeisen vähän. Omistajien 

tuleekin ryhtyä viipymättä lain edellyttämiin toi-

menpiteisiin ennen kuin uusia sortumaonnetto-

muuksia sattuu. 

Julkiset palvelurakennukset   7-     7

Myös julkiset rakennukset jakautuvat edelleen me-

nestyjiin ja rapistujiin. Kuntien tietoisuus omaisuu-

tensa määrästä ja kunnosta on parantunut, mutta 

käytännössä kehitys on ollut varsin hajanaista joh-

tuen kuntien erilaisista resursseista. Säännönmukai-

sesti kaikki uudet julkiset palvelurakennukset on 

suunniteltu ja toteutettu laadukkaasti.

Kuntien kiinteistökannasta suuri osa on 1960- ja 

1970-luvuilta. Aikakauden rakennustavoista moni 

on sittemmin tunnistettu riskirakenteiksi. Kun kiin-

teistöt ovat nyt saavuttaneet teknisen käyttöikänsä 

pään, näyttäisi se valtaosin selittävän kuntien palve-

lurakennuksia piinavia sisäilma-, kosteus- ja home-

ongelmia. 

Kiinteistönpidon suunnitelmallisuus ja sisäolo-

suhdeongelmien korjaaminen on parantunut, mut-

ta kunnallinen päätöksenteko ja talouskäytännöt 

saattavat olla esteenä ennakoivalle korjaamiselle. 

On hyvä muistaa, että suurikin investointi on yleen-

sä vain murto-osa rakennuksen käytön kuluista esi-

merkiksi sairaaloiden kohdalla. 

Kuntien tulee ehdottomasti soveltaa rakennus-

kantansa hallintaan elinkaariajattelua, jotka toteu-

tetaan ennakoivan kunnossapidon keinoin. Kunnis-

sa toimintojen uudelleenjärjestelyt, kuntaliitokset 

sekä maakuntahallinnon uudistaminen vaikuttavat 

jatkossa merkittävästi kuntien kiinteistökannan tar-

peisiin ja tulevaisuuteen. Aktiivinen omistajapoli-

tiikka, tietopohjainen päätöksenteko, ajantasaiset 

kiinteistö- ja toimitilastrategiat sekä seutukuntien 

yhteiset palveluverkkosuunnitelmat ohjaavat pitkä-

jänteiseen toimintaan. 

Prosenttia 
kerrosalasta

Päivittäin altistuneiden  
henkilöiden määrä

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN 
ESIINTYMINEN RAKENNUSKANNASSA

7–10 %

6–9 %

12–18 %

20–26 %

2,5–5 %

221 000–443 000

103 000–154 000

172 000–259 000

36 000–47 000

27 500–55 000

560 000–960 000

Pien- ja rivitalot

Kerrostalot

Koulut ja päiväkodit

Hoitolaitokset

Toimistot

Yhteensä
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Vaatimukset ja 
toimenpidesuositukset:

RAKENNUSTEN ELINKAARTA VAIVAAVAT LAATUONGELMAT RATKAISTAVA 

 » Selvittämällä havaittujen ongelmien juurisyyt ja ratkaisemalla ne.

 » Panostamalla alan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

 » Vahvistamalla kaikkien osapuolten osaamispohjaa ja lisäämällä alan koulutusta.

 » Lisäämällä neuvontapalveluja kertarakennuttajille.

 » Soveltamalla monipuolisesti käyttäjälähtöisiä yhteistoimintamalleja, kuten alliansseja.

RAKENNUSTEN HOIDOSTA JA KUNNOSSAPIDOSTA HUOLEHDITTAVA  
JA KORJAUKSET TEHTÄVÄ SUUNNITELMALLISESTI

 » Laatimalla kiinteistönpitokirja osana suunnitteluprosessia ja käyttämällä sitä koko rakennuksen 
elinkaaren aikaisena toimintajärjestelmänä.

 » Soveltamalla kuntien rakennusten hallintaan elinkaariajattelua investointi- ja käyttökustannuspohjaisen 
budjetoinnin sijaan.

 » Parantamalla korjaushankkeiden taloudellisia edellytyksiä sovittelemalla kuntien perimiä 
kehittämiskorvauksia.

 » Laatimalla pientaloille soveltuva ryhmäkorjausmalli sekä tarjoamalla muita yksityisasiakkaille soveltuvia 
kunnossapito- ja korjauspalveluita.

TYHJÄT TILAT JA AUTIOITUVAT ALUEET OTETTAVA HALLINTAAN

 » Selvittämällä taantuvien alueiden rakennuskanta ja sen kehittämismahdollisuudet.

 » Luomalla alustoja, joilla tilojen omistajat ja potentiaaliset käyttäjät kohtaavat.

VIRANOMAISPROSESSEJA SUJUVOITETTAVA JA PALVELUT SIIRRETTÄVÄ SÄHKÖISIKSI

 » Helpottamalla poikkeuslupien saamista ja nopeuttamalla kaavamuutosten käsittelyä.

 » Mahdollistamalla kokonaan sähköinen lupaprosessi tietomallipohjaisesti.

 » Laatimalla virtuaalisia kaupunkimalleja kuntien viranomaispalveluiden alustoiksi ja tietolähteiksi.

DIGITAALISIA RATKAISUJA JA UUTTA TEKNOLOGIAA OTETTAVA KÄYTTÖÖN 
ENNAKKOLUULOTTOMASTI JA KATTAVASTI

 » Huolehtimalla hankkeissa eri suunnittelualojen tietomallien yhdistämisestä.

 » Laajentamalla tietomallien käyttöä rakennuksen koko elinkaarelle niin, että se hyödyttää käytön, 
kunnossapidon ja korjausten tarpeita.

 » Hyödyntämällä suunnitelmien arvioinnissa ja kehittämisessä rikastetun ja laajennetun todellisuuden 
mahdollisuuksia.

 » Soveltamalla rakennustuotannossa tietomalleja, koneohjausta, robotiikkaa sekä muita uusia sovelluksia 
ja teknologioita.

 » Ottamalla rakennusten sisäolosuhteiden hallinnassa ja ohjauksessa käyttöön etäluettavaa 
sensoriteknologiaa ja oppivia järjestelmiä.

 » Kehittämällä uusia kuluttajille suunnattuja palveluita ja sovelluksia.
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