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ESIPUHE

Rakennusalan henkilöjärjestöt Rakennusinsinöörit RIA, Rakennusmestarit ja –insi-
nöörit RKL AMK, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL tekivät 4.3.1999 pääministeri Paavo Lipposelle aloitteen kansallisen raken-
nuspoliittisen ohjelman laatimiseksi. Ympäristöministeriö asetti 21.2.2000 selvitys-
miehet tekemään selvityksen ohjelman tarpeellisuudesta ja antoi 6.9.2000 selvityksen 
pohjalta valtioneuvostolle suosituksen ohjelman laatimisesta. Valtioneuvosto asetti 
22.3.2001 valtiosihteeri Rauno Saaren johtaman työryhmän laatimaan rakennuspo-
liittista ohjelmaa. Työryhmässä oli kattavasti edustettuna rakennusalan järjestöt ja 
organisaatiot sekä valtio- ja kuntasektori.

Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman laatimista edelsi samanaikaisesti kiin-
teistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden luoma yhteinen Visio 2010, jonka en-
simmäinen versio julkaistiin vuonna 2001. Visio 2010 -johtoryhmässä oli edustettuna 
myös julkinen sektori. Työn kuluessa koottiin useita raportteja alan ajankohtaisista 
ongelmista, alan kehittämismahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisen toimialan 
vahvistamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä monien muiden joukossa Visio 2010 -johto-
ryhmä tuki Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman laatimista.

Valtioneuvosto teki 30.1.2003 periaatepäätöksen kansallisesta rakennuspoliittisesta 
ohjelmasta. Ympäristöministeriö asetti 7.4.2003 seurantaryhmän, jonka tehtävänä oli 
seurata ohjelman edistymistä ja tehdä sitä koskevia aloitteita ja ehdotuksia. Ryhmään 
kuului jäseniä kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimmistä ministeriöistä ja muista 
virastoista, kuntien keskusjärjestöstä sekä alan elinkeinoelämää ja muita toimijoita 
edustavista järjestöistä. Seurantaryhmän tuli muutenkin edistää kiinteistö- ja raken-
nusalan kehittämistä sekä käsitellä ohjelmaan liittyvät ministeriöiden toimintaohjel-
mat. Seurantaryhmä sai valmiiksi väliraporttinsa 18.1.2005.

Ympäristöministeriö asetti 10.5.2005 seurantaryhmän ohjelman seurannan toisel-
le, 30.4.2007 asti ulottuvalle vaiheelle. Seurantaryhmään ovat kuuluneet seuraavat 
henkilöt ja tahot:

Kehittämisjohtaja Helena Säteri  ympäristöministeriö (puheenjohtaja)
Hallitusneuvos Klaus Frösén   ympäristöministeriö (varapuheenjohtaja)
Rakennusneuvos, yksikön   liikenne- ja viestintäministeriö
päällikkö Mikko Ojajärvi   (varapuheenjohtaja 27.10.2005 lähtien)
Rakennusneuvos Juhani Tervala  liikenne- ja viestintäministeriö 
       (varapuheenjohtaja 27.10.2005 asti)
Yliasiamies Gunnel Adlercreutz   Rakennustietosäätiö RTS
Johtaja Ensio Hakkarainen   Rakennusteollisuus RT ry (sihteeri)
Toimitusjohtaja Tero Heikkilä   Suomen Isännöintiliitto ry
Toimitusjohtaja Harri Hiltunen   Suomen Kiinteistöliitto ry 
       (20.10.2005 lähtien)
Ylitarkastaja Jorma Jantunen  maa- ja metsätalousministeriö 
       (20.10.2005 asti)
Puheenjohtaja Lauri Jääskeläinen  Rakennustarkastusyhdistys RTY ry   
       (21.2.2006 lähtien)
Johtaja Leena Karesuo    Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Johtava lakimies Helena Kinnunen Suomen kiinteistöliitto (20.10.2005 asti)
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Johtaja Vuokko Korpinen   työministeriö
Koulutus- ja työvoima-asiamies 
Hannu Koski     Rakennusliitto ry
Hankepäällikkö Merja Laitinen   Valtion asuntorahasto
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen  ympäristöministeriö
Yli-insinööri Anja Leinonen   ympäristöministeriö (sihteeri 9/2006 asti)
Professori Ralf Lindberg   Tampereen teknillinen yliopisto  
       (asiantuntija)
Toimitusjohtaja Timo Myllys   Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto  
       SKOL ry
Tutkimuspäällikkö Petri Neuvonen  Rakennustietosäätiö RTS
        (sihteeri 9/2006 lähtien)
Apulaispääsihteeri Tuula Paalimäki  Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Tutkimuspäällikkö Pekka Pajakkala  VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  
       (asiantuntija)
Puheenjohtaja Klaus Pelkonen  Rakennustarkastusyhdistys RTY ry  
       (21.2.2006 asti)
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti   Rakennusteollisuus RT ry
        (26.3.2007 lähtien)
Toimitusjohtaja Juhani Reen  Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto   
       RAKLI ry (13.6.2006 asti)
Kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen  Kilpailuvirasto
Toimitusjohtaja Jani Saarinen   Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto  
       RAKLI ry (13.6.2006 lähtien)
Toimitusjohtaja Ilkka Salo  LVI-Talotekniikkateollisuus ry /  
       LVI-Keskusliitto ry
Toimitusjohtaja Terho Salo   Rakennusteollisuus RT ry (26.3.2007 asti)
Yliarkkitehti Raija Seppänen   maa- ja metsätalousministeriö  
       (20.10.2005 lähtien)
Kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen  ympäristöministeriö
Toiminnanjohtaja Aija Tasa   Asuinkiinteistö- ja rakennuttajaliitto  
       ASRA ry
Rakennusneuvos Tuulikki Terho  opetusministeriö
Rakennusneuvos Matti Vatilo   ympäristöministeriö

Ohjelmatyöhön on osallistunut myös Vuokko Korpisen johtama työjaos, jossa ovat 
olleet mukana seuraavat henkilöt:

Johtaja Vuokko Korpinen  työministeriö
Suunnittelija Tiina Asunmaa  työministeriö
Erikoissuunnittelija Hanna Hämäläinen työministeriö
Ylitarkastaja Seppo Larmo  työministeriö
Työmarkkinaneuvos Tuija Leminen työministeriö
Yksikön päällikkö Martti Rantala Varsinais-Suomen TE-keskus
Hallitusneuvos Klaus Frösén  ympäristöministeriö
Yli-insinööri Anja Leinonen  ympäristöministeriö
Koulutus- ja työvoima-asiamies 
Hannu Koski    Rakennusliitto ry
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Työehtotoimitsija Rauno Kurki  Rakennusliitto ry
Johtaja Tapio Kari   Rakennusteollisuus RT ry
Toimitusjohtaja Ilkka Salo  LVI-Talotekniikkateollisuus ry/  
       LVI-Keskusliitto ry
Tutkimuspäällikkö Pekka Pajakkala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Terttu Vainio  VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Seurantaryhmä kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa, mutta jäsenet ovat kommen-
toineet aineistoa myös kokousten välillä. Seurantaryhmän lisäksi loppuraporttia on 
valmisteltu myös pienemmässä koordinaatio- ja hallintojaoksessa, johon ovat kuulu-
neet Klaus Frösén (ympäristöministeriö), Gunnel Adlercreutz (Rakennustietosäätiö 
RTS), Ensio Hakkarainen (Rakennusteollisuus RT ry), Harri Hiltunen (Suomen Kiin-
teistöliitto ry), Hannu Huhtala (Suomen Kuntaliitto), Jani Saarinen (Asunto-, toimi-
tila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry) ja Petri Neuvonen (Rakennustietosäätiö RTS).

Osana kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyötä järjestettiin yhteis-
työssä Rakennustietosäätiö RTS:n kanssa kaksi miniseminaaria. 12.12.2006 kokoon-
nuttiin keskustelemaan aiheesta ”Suunnittelun kilpailuttaminen kiinteistö- ja raken-
nusalalla” ja 9.1.2007 aiheesta ”Elinkaarimallit talonrakennushankkeissa”.

Seurantaryhmän työskentely on ollut avoimen keskustelevaa ja kaikille mukana 
olleille tahoille on annettu mahdollisuus vaikuttaa loppuraportin sisältöön. Kiitämme 
kaikkia ohjelmatyöhön osallistuneita henkilöitä ja tahoja ja toivomme heille menes-
tystä tartuttaessa loppuraporttiin kirjattuihin tulevaisuuden haasteisiin.

Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2007

Seurantaryhmän puheenjohtaja 
Rakennusneuvos Helena Säteri
Ympäristöministeriö

Koordinointi- ja hallintojaoksen puheenjohtaja 
Hallitusneuvos Klaus Frösén
Ympäristöministeriö

Seurantaryhmän sihteeri 
Tutkimuspäällikkö Petri Neuvonen
Rakennustietosäätiö RTS
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1 Ohjelman tavoitteet 

Kansallisella rakennuspoliittisella ohjelmalla on tavoiteltu valtiovallan ja kiinteistö- ja 
rakennusalan yhteistä näkemystä alan kehittämisestä. Ohjelma parantaa valtiovallan 
edellytyksiä ottaa huomioon alan tavoitteet päätettäessä alaa koskevista pitkäjäntei-
sistä toimenpiteistä ja kehitettäessä alan toimintaympäristöä. Kiinteistö- ja rakennus-
alan haasteisiin vastaa ala itse omilla kehittämistoimillaan. Alan toimintaympäristö 
määräytyy muun ohessa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja viranomaiskäytän-
nöstä muun muassa rakentamisen ohjauksessa, markkinoiden sääntelyssä ja ve-
rotuksessa. Julkinen sektori vaikuttaa toimintaympäristöön myös alan toimijana, 
tila- ja liikenneväyläpalvelujen tilaajana, rahoittajana ja toteuttajana. Julkisen sektorin 
toimenpiteet yhteisesti hyväksyttyjen kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi koottiin 
Kansalliseksi rakennuspoliittiseksi ohjelmaksi.

Valtioneuvosto teki 30.1.2003 periaatepäätöksen kansallisesta rakennuspoliittisesta 
ohjelmasta. Ohjelmalla pyrittiin yhdessä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän sekä 
kiinteistö- ja rakennusalan muiden keskeisten vaikuttajien kanssa rakentamisessa 
parempaan laatuun, parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen, parempaan kil-
pailuun ja tuottavuuteen, asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin, joustavampaan 
kaavoitukseen ja toimivaan infrastruktuuriin sekä tehokkaampaan hallintoon ja kat-
tavampaan yhteistyöhön. 

Kansallisessa rakennuspoliittisessa ohjelmassa on kiteytetty 23 toimintalinjausta, 
joiden mukaan tavoitteisiin pyrittiin. Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma nivel-
tyi kiinteistö- ja rakennusalan Visio 2010 Hyvän elämän puitteet –työhön, jossa myös 
julkinen sektori oli laajasti edustettuna. Ohjelmakaudella on ollut käynnissä myös 
valtioneuvoston 17.12.1998 hyväksymän arkkitehtuuripoliittisen ohjelman seuran-
tatyö. Rakennusperintöön liittyviä kysymyksiä on puolestaan käsitelty tarkemmin 
valtioneuvoston 13.6.2001 hyväksymässä rakennusperintöstrategiassa.

Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman 23 ohjelmakohtaa oli ryhmitelty kuuden 
laajemman teeman alle. Ne olivat: 

•	 1.-7. Parempaan laatuun
•	 8.-12. Parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen
•	 13.-18. Parempaan kilpailuun ja tuottavuuteen
•	 19.-20. Asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin
•	 21.-22. Joustavampaan kaavoitukseen ja toimivaan infrastruktuuriin ja
•	 23. Tehokkaampaan hallintoon ja kattavampaan yhteistyöhön.

18.1.2005 seurantaryhmä esitti myös joitakin uusia toimintalinjauksia noudatettavaksi 
rakennuspoliittisen ohjelman rinnalla. Näitä olivat:

•	 24. Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen
•	 25. Korjausrakentamisen kehittäminen
•	 26. Kunnallisen infrastruktuurin rakentamisen kehittäminen
•	 27. Maatilarakentamisen kehittäminen
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Toisessa seurantajaksossa päätettiin kiinnittää voimavaroja ensisijaisesti seuraaviin 
priorisoituihin ohjelmakohtiin:

•	 15. Kiinteistörahastojärjestelmän kehittäminen
•	 21. Kaavoitusmenettelyn kehittäminen
•	 13. Kilpailun edistäminen ja kehittäminen
•	 1.-7. Rakentamisen laadun nostaminen osaamista ja ohjausvälineitä kehittä-
 mällä ja toimialan houkuttelevuutta parantamalla sekä korostamalla suunnitte
 lun merkitystä ja prosessin kokonaishallintaa rakentamisessa
•	 10. Esteettömyyden ja ikääntyneiden kotona asumisen edistäminen sekä asu-
 kas- ja käyttäjänäkökulman edistäminen asuntorakentamisessa
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2 Keskeiset tulokset

Tietoisuus kiinteistö- ja rakennusalan 
merkityksestä kasvanut

Rakennuspoliittisen ohjelmakauden aikana tietoisuus kiinteistö- ja rakennusalan 
merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle on kasvanut. Rakennettu ympäristö, 
kiinteistöt ja infrastruktuuri muodostavat yli 70 % Suomen noin 560 miljardin euron 
kansallisvarallisuudesta. Kiinteistöihin on sijoitettu huomattava määrä varallisuutta: 
kotitalouksien asuntolainakanta ylitti vuoden 2006 lopussa 55 mrd. euron rajan ja 
kaikkiaan kiinteistöihin on sijoitettu noin 13 mrd. euroa kotimaisia eläkerahastovaro-
ja. Kiinteistö- ja rakennusalan tuotannon arvo on vuodessa noin 50 mrd. euroa ja ala 
työllistää yli 500 000 ihmistä, eli joka viidennen suomalaisen työntekijän. Maamme 
verotuloista kiinteistö- ja rakennusala tuottaa noin 20 %. Vuonna 2005 rakennusalan 
ulkomaisten tytäryritysten liikevaihto oli yhteensä 10,4 mrd. euroa. Rakennustuot-
teiden vienti oli vuonna 2006 5,5 miljardia euroa.

ROTI - Rakennetun Omaisuuden Tila on säännöllisesti toistettava asiantuntija-
arvio rakennetun ympäristön tilasta ja alan kehityksestä, joka lähti liikkeelle raken-
nuspoliittisen ohjelman seurantaan tarkoitetun mittarointityökalun suunnittelusta. 
Rakennetussa ympäristössä ja yhteiskunnassa sekä käyttäjätarpeissa tapahtuu jat-
kuvasti muutoksia, joita alalla toimivien on tunnistettava ja ennakoitava ja joihin 
on pystyttävä reagoimaan. ROTIn tavoitteena on toimia rakennus- ja kiinteistöalan 
julkishallinnon, elinkeinoelämän ja poliittisten päättäjien yhteisenä rakentamisen ja 
rakennetun ympäristön tilaa ja kehityssuuntia mittaavana järjestelmänä. Ensimmäi-
nen arvio rakennetun omaisuuden tilasta julkistettiin helmikuussa 2007 (www.roti.
fi). 

Strategisen perusopetuksen ja –tutkimuksen neuvottelukunta (SPOT), joka 
sai alkunsa rakennuspoliittisen ohjelmatyön ollessa käynnissä, jatkaa toimintaan-
sa tavoitteenaan saada korkeakoulujen ja yrityselämän vuorovaikutus nykyistä tii-
viimmäksi, avoimemmaksi ja hedelmällisemmäksi. Neuvottelukunnan keskeisenä 
tehtävänä on löytää pysyvä toimintamalli, jonka puitteissa tieto ja raha liikkuvat 
elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välillä, sekä herättää yritysten oma kiinnostus 
teettää tutkimusta. 
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Kiinteistö- ja rakennusalan 
verkottuminen ja aktivoituminen

Rakennuspoliittisen ohjelman laadinta- ja seurantatyö on palvellut kiinteistö- ja ra-
kennusalan verkottumista, mistä yhtenä osuvana esimerkkinä on seurantaryhmän 
laaja-alaisuus ja kattavuus.

Rakennus- ja kiinteistöalaa laajasti edustanut Visio 2010 -johtoryhmä on jatkanut 
omaa työskentelyään myös rakennuspoliittisen ohjelman toisen seurantajakson aika-
na. Jatkossa sen korvaa säännöllisesti kokoontuva Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, 
jonka tehtävänä on jatkaa ja kehittää kiinteistö- ja rakentamisen toimialan sisäistä 
yhteistoimintaa. Foorumin johtoryhmän muodostavat perustajatahojen edustajat 
ja sen päätehtävänä on kehittää alan julkisuuskuvaa, luoda yhteisiä kannanottoja 
ja linjauksia alan kehittämiseksi ja sitouttaa eri toimijat yhteisiin linjauksiin ja kan-
nanottoihin sekä toimia alan vaikutuskanavana yhteiskuntaan päin. Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumille on asetettu myös erillinen viestintäryhmä sekä neuvottelu-
kunta (ks. alla).

Visio 2010:n ohjausryhmä on vuosittain järjestänyt Kiinteistö- ja Rakennusfoorumi 
-nimellä toimialan yhteen kokoavan tapahtuman. Noin puolen päivän mittainen 
tapahtuma on rakennettu vuoden aikana ajankohtaisen teeman ympärille. Muka-
na on ollut kansainvälisiä huipputason asiantuntijoita ja teeman kannalta keskei-
siä kotimaisia toimijoita. Tapahtumassa on säännöllisesti ollut mukana valtiovalta 
useimmiten ministerin edustamana. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin taustayhteisöt 
ovat päättäneet jatkaa vuosittaisen tapahtuman järjestämistä nimellä ”Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumi”. Seuraava tilaisuus järjestetään marraskuussa 2007.

Ohjelmatyön osana on valmisteltu vuosittain järjestettävää seminaaria (Kiinteistö- 
ja rakentamisakatemia), jonka tavoitteena on edelleen lisätä tietoisuutta kiinteistö- ja 
rakennusalan merkityksestä sekä luoda ja kehittää alan verkottumista eri toimialojen 
kanssa laajasti koko yhteiskunnassa. Akatemiassa on tarkoitus käsitellä toimialaa 
Suomessa ja sen kansainvälisiä yhteyksiä. Tarkastelussa kiinnitettäisiin erityisesti 
huomiota toimintaympäristön muutoksiin ja alan kehittämismahdollisuuksiin. Aka-
temiaan on tarkoitus kutsua korkean tason päättäjiä poliittiselta tasolta, valtion ja 
kuntien hallinnosta, tutkimus- ja elinkeinoelämän eri sektoreilta sekä mediasta. 

Ohjelmatyön aikana on myös keskusteltu säännöllisesti kokoontuvan vuorovaikut-
teisen tapahtuman perustamisesta, jossa rakennusalan asiantuntijat ja poliitikot pää-
sisivät yhdessä vapaasti keskustelemaan alan kehityssuunnista, mahdollisuuksista ja 
uhkista. Sen mallina voisi toimia eduskunnan ja taiteilijayhteisöjen yhteistyöelimenä 
pitkään toiminut Arkadia-seura.

Yksityisen ja julkisen sektorin vuorovaikutus kasvanut

Ohjelma on merkittävästi aktivoinut julkisen sektorin ja kiinteistö- ja rakennusalan 
välistä vuorovaikutusta sekä lisännyt niiden välistä yhteistyötä. Yhteinen työsken-
tely ongelmakohtien ja tulevaisuuden haasteiden tunnistamiseksi ja tavoitteiden 
määrittelemiseksi auttaa kokoamaan toimenpiteet tarkemmiksi asiakohtaisiksi toi-
mintaohjelmiksi.

Kiinteistö- rakentamisfoorumin yhteyteen on päätetty muodostaa Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumin neuvottelukunta, johon kutsutaan enintään 20 jäsentä, jotka 
edustavat tasapuolisesti yritystoiminnan eri sektoreita sekä eri hallinnonaloja ja muita 
keskeisiä toimijoita. Neuvottelukunnassa olisivat edustettuina samat elinkeinoelä-
män tahot kuin foorumin johtoryhmässä. Muut jäsenet edustaisivat ministeriöitä, 
kuntia ja tutkimusta. Hallinnonaloista olisivat edustettuina ympäristöministeriö, 
valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja liikenne- ja viestintämi-
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nisteriö. Kuntien edustus koottaisiin Suomen Kuntaliitosta ja yhdestä tai kahdesta 
kunnasta. Tutkimusta ja opetusta edustaisi TEKES ja alan korkeakoulu. Kiinteistö- ja 
rakennusfoorumin taustayhteisöt asettavat neuvottelukunnan käyttöön sihteerin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on selkeyttää alan kuvaa yhteiskunnassa, määritellä 
alan yhteiskunnallisia vastuita, parantaa alan toimintaympäristöä, kehittää alan toi-
mintatapoja ja –menetelmiä sekä toimintakykyä ja seurata alan tarvitsemia resursseja 
ja niiden riittävyyttä. Neuvottelukunnan keskeinen rooli on kehittää julkisen sektorin 
ja elinkeinoelämän yhteistyötä alan kehittämiseksi.

Muut keskeiset tulokset

Rakennuspoliittisen ohjelman toimenpide-esitysten johdosta on uusittu rakennus-
lakia ja määräyksiä, käynnistetty lukuisia hankkeita ja kehitysohjelmia ja perustettu 
alan yhteisiä elimiä alan kehittämiseksi. Nämä on tarkemmin selostettu ohjelma-
kohdittain.
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3 Tulokset ohjelmakohdittain

Luvussa käsitellään numerojärjestyksessä rakennuspoliittisen ohjelman 27 ohjel-
makohtaa, jotka on koottu kymmenen laajemman teeman alle. Ohjelmakohdan al-
kuperäinen teksti on esitetty lihavoituna, jonka jälkeen selostetaan lyhyesti seuran-
takaudella tapahtunut kehitys. Kuhunkin ohjelmakohtaan on lisäksi koottu joukko 
aiheeseen liittyviä tulevaisuuden haasteita.

1.-7. Parempaan laatuun

KOULUTUS

1.  Rakennusalan koulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon tutkintoon johta-
van ja työelämään pohjautuvan osaamisen tarjoamat mahdollisuudet ja sovitetaan 
ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Koulutusmäärien ennakointia tulee kehittää valta-
kunnallisesti ja alueellisesti sekä sopeuttaa alan koulutusmäärät elinkeinoelämän 
ja julkisen sektorin tarpeisiin. Rakennusalan korkeakoulutuksen opetusohjelmia 
kehitetään työelämän ja tutkimuksen tarpeet huomioiden vastaamaan käyttäjien, 
elinkeinoelämän ja kehittyvän teknologian muuttuviin haasteisiin.

Vuonna 2004 julkaistiin ensimmäinen ”Rakennusalan koulutus- ja osaamisbaromet-
ri” ja se uusittiin vuonna 2006. Barometrin tarkoitus on olla työkalu osaamisen ja 
määrätarpeen seurannassa sekä pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan osaamisen ja 
koulutuksen tarpeenmukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on helpottaa trendien 
hahmottamista ja auttaa näkemään tulevaisuuden ongelmia.

Barometrin taustalla on Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin, Rakennusinsi-
nöörit ja –arkkitehdit RIA ry:n ja Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry:n ”Ra-
kennusinsinööribarometri”. Suomen Arkkitehtiliiton, LVI-Talotekniikkateollisuuden, 
Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliiton tultua mukaan työskentelyyn baromet-
ri laajennettiin koskemaan myös arkkitehteja, LVI-alaa sekä ammattityöntekijöitä.

Viimeisimmässä barometrissa käsiteltiin keskeisten tutkintojen nykytilanne ja 
osittain vuosien 2006-2010 ennuste. Korkeakouluista mukana olivat rakennus-, yh-
dyskunta-/ ympäristötekniikan ja kiinteistötekniikan sekä LVI-tekniikan diplomi-in-
sinöörit ja arkkitehdit. Lisäksi barometrissa käsiteltiin osittain myös em. tutkintoihin 
liittyvät lisensiaatit ja tohtorit. Ammattikorkeakouluista mukana olivat rakennus-, 
yhdyskunta- ja talotekniikan LVI-puolen insinöörit. Toisen asteen koulutuksesta otet-
tiin mukaan rakennus- ja LVI-alaan liittyvät ammattityöntekijät sekä lisäksi ammat-
tiosaamiseen liittyvät näyttötutkinnot ja henkilöpätevyydet.
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Yksi sekä barometrissä että alan piirissä yleensä tehdyistä keskeisistä havainnoista 
oli, että rakennus-, LVI- ja yhdyskuntatekniikan AMK-insinöörien tarve kasvaa voi-
makkaasti ja että rakennusmestaritason osaaminen on häviämässä. Opetusministeriö 
asetti työryhmän pohtimaan rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittämistä am-
mattikorkeakouluissa. Se esitti, että tekniikan ja liikenteen alan koulutustarjontaan 
luotaisiin uusi rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma. Koulutusohjelma vastaisi 
rakennusalan lisääntyneisiin osaamisvaatimuksiin ja laeissa työnjohdolle asetettuihin 
pätevyysvaatimuksiin. Työryhmä luovutti muistionsa opetusministerille 1.11.2006.

Työryhmän ehdotuksen pohjalta on päätetty, että syksyllä 2007 kuudessa ammat-
tikorkeakoulussa alkaa uusi rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, josta val-
mistutaan rakennusmestari (AMK) -tutkintonimikkeellä. Uuden tutkintonimikkeen 
vaatima asetusmuutos hyväksyttiin valtioneuvostossa 9.11.2006. Työnjohdon koulu-
tus käynnistyy neljässä ammattikorkeakoulussa (Hämeen ammattikorkeakoulu, Hel-
singin ammattikorkeakoulu, EVTEK-ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Sydväst) 
nuorten koulutuksena, jossa on yhteensä 120 aloituspaikkaa. Aikuiskoulutuksena 
työnjohdon koulutus käynnistyy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja Savo-
nia-ammattikorkeakoulussa, joissa aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja suunnataan 
työjohtokoulutukseen.

Kuntarakenteen muutos merkitsee myönteisiä mahdollisuuksia julkisen rakennus-
valvonnan kehittämiseksi. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää rakennus-
tarkastajien perus- ja jatkokoulutuksen järjestämistä. Tätä edellyttää myös rakennus-
tarkastajien korkea ikärakenne.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Alan koulutuksen resursoinnin lisääminen kaikilla tasoilla
•	 Ammattikorkeakoulujen opetuksen tason yhtenäistäminen
•	 Työvoiman osaamis- ja määrätarpeen ennakointi ja koulutuspaikkojen 
 kasvattaminen tarvetta vastaavaksi
•	 Opiskelunsa keskeyttäneiden määrän vähentäminen
•	 Elinkeinoelämän ja oppilaitosten vuorovaikutuksen lisääminen
•	 Täydennys-, muunto- ja jatkokoulutuksen kehittäminen ja lisääminen
•	 Rakennustarkastajien perus- ja täydennyskoulutuksesta huolehtiminen

TUTKIMUS

2. Kiinteistö- ja rakennusalan perustutkimusta ja monitieteisyyttä sekä tutkijan-
koulutusta tulee vahvistaa. Käynnistetään tutkimusohjelmia, joihin sisältyy myös 
yhdyskuntien infrastruktuurin ja teknisten palvelujen kehittämistä . Yliopistojen tu-
lee kehittää edellytyksiä alan tutkimustoiminnan vahvistamiseksi. Työelämää lähellä 
olevan tutkimuksen kehittäminen edellyttää, että myös kiinteistö- ja rakennusalan 
toimijat lisäävät merkittävästi panostustaan tutkimukseen ja kehittämistoimin-
taan. Julkisen sektorin vastuulle kuuluu alan perustutkimuksen kehittäminen. Tämä 
edellyttää mm., että määritetään alan perustutkimuksen kannalta keskeisimmät 
tutkimusalueet ja niiden pohjalta laaditaan ehdotus tutkimusohjelmasta Suomen 
Akatemialle. Tutkimuksen osalta huomiota tulee kiinnittää myös osaamisen siirtoon 
ja eri toimijoiden verkottumiseen. Koerakentamista edistetään.

Suomen Akatemia, VTT ja TEKES tekivät vuonna 2003 rakennusalan yhteistyöryh-
män kanssa selvityksen, jossa arvioitiin rakennusalan kehittymistä ja sen perustut-
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kimuksen tilaa. Yhteistyöryhmä esitti huolestuneisuutensa alan tutkimuskulttuurin 
vähyydestä ja tutkimuksen ja opetuksen mahdollisuuksista vastata kansainväliseen 
kilpailuun. Työryhmä teki useita suosituksia nykyisen tilanteen parantamiseksi ja 
esitti muun muassa neuvottelukunnan perustamista alan elinkeinoelämän ja yliopis-
tojen välisen yhteistoiminnan ja perustutkimuksen kehittämiseksi.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kokoama strategisen perusopetuksen 
ja –tutkimuksen neuvottelukunta (SPOT) perustettiin joulukuussa 2004. Neuvotte-
lukuntaan kuuluvat kaikki keskeisesti rakennus- ja kiinteistöalan tutkimukseen ja 
opetukseen kytkeytyneet tahot. Keskeisten ministeriöiden, korkeakoulujen, tutki-
muslaitosten sekä alan muiden toimijoiden muodostaman yhteenliittymän pääteh-
tävä on luoda Suomeen kansainvälisesti korkeatasoinen rakennus- ja kiinteistöalan 
tutkijakunta.

Vuonna 2005 käynnistyi Suomen Akatemian, Tekesin, ympäristöministeriön, Ra-
kennusteollisuus RT ry:n sekä RAKLI ry:n suunnittelema tutkimusohjelma Tieto-
tekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan (KITARA, 2005-
2009).

Vuonna 2006 perustettiin KIRSU, valtakunnallinen ”Kiinteistö, rakentaminen ja 
suunnittelu -tutkijakoulu”, joka koostuu entisistä Kiinteistöalan tutkijakoulusta KII-
TO ja Rakennusalan tietotekniikan tutkijakoulutusta.  Lisäksi se sisältää Vesitalouden 
ja yhdyskuntasuunnittelun tietojärjestelmien työryhmän.

Opetusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä jätti vuoden 2006 
alussa ehdotuksensa liikennealan korkeakoulutuksen järjestämistavoista sekä lii-
kennealan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta. Työryhmä ehdotti 
muun muassa liikennealan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiloitumista 
ja verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Työryhmän ehdotuksen mukaan 
liikennealan tutkimusta tulee vahvistaa kansallisesti yliopistojen, VTT:n ja muiden 
keskeisten toimijoiden kesken. Liikennealan osaamisen laadun ja tason sekä lyhyen 
ja pitkän aikavälin tarpeiden turvaamiseksi alan täydennyskoulutusta tulee kehittää 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Alan koulutuksen ve-
tovoimaisuutta ja kiinnostavuutta kasvatetaan, jotta se saisi oman osansa pienenevien 
ikäluokkien valitessa urapolkuaan. Työryhmän mukaan erityisesti liikenneväyliin 
liittyvän rakennustekniikan (tie-, rata- ja vesirakentaminen) perusopetuksessa tulee 
ensisijaisesti tavoitella tekniikan perusasioiden hyvää hallintaa.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Alan yhdistäminen yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen taakse
•	 Yliopistojen perusrahoituksen nostaminen riittävälle tasolle
•	 Tutkimuskulttuurin vahvistaminen
•	 Yrityselämän sitouttaminen tutkimukseen ja –opetukseen
•	 Kansainvälisen kärjen saavuttaminen valituilla aloilla
•	 Uusien tutkimusnäkökulmien avaaminen ja hyödyntäminen
•	 Tutkimusmaailman ja käytännön toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen
•	 Tutkimuksen kansainvälinen verkottuminen
•	 Tutkimusprojektiosaamisen vahvistaminen
•	 Koerakentamisen riskirahoituksen järjestäminen ja hankkeiden seurannan 
 ja tutkimuksen organisointi
•	 Rakentamisen tutkimus- ja kehittämisresurssien varaaminen ao. ministeriöille
•	 SPOTin jatko ja vakiinnuttaminen
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PÄTEVYYDET

3. Säännöksissä määriteltyjä pätevyyksiä täsmennetään ja niiden vapaaehtoisia to-
teamisjärjestelmiä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisätään niiden hyväksikäyttöä 
rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa. Myös muita vapaaehtoisia henkilöiden ja 
yritysten pätevyyden toteamisjärjestelmiä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. 

Ympäristöministeriö selvittää rakentamismääräyksissä olevien pätevyysvaatimusten 
ajanmukaisuuden. Samassa yhteydessä selvitetään onko tarkoituksenmukaista mää-
ritellä uusia pätevyysvaatimuksia rakentamismääräyksissä. Asia voidaan käsitellä 
myös ministeriön asettamassa maankäyttö- ja rakennuslain seurantaryhmässä. 

Julkisin varoin tuetun rakentamisen säädökset voivat olla tarvittavilta osiltaan 
kansallista säädöstasoa tiukemmat. Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt 
tuetun maaseuturakentamisen pätevyysvaatimuksia vuonna 2007 valmistuneessa 
työssä, jonka pohjalta päätetään, onko tarpeen lisätä ministeriön omalla asetuksella 
pätevyysvaatimuksia. Säädösten uudistustyötä varten maa- ja metsätalousministeriö 
on tilannut selvityksiä muun muassa tuetun maaseuturakentamisen pääsuunnittelija-
kysymyksestä, tutkimuksen tuetun maaseuturakentamisen arkkitehtonisesta laadus-
ta sekä rahoittanut yhdessä ympäristöministeriön kanssa isojen tuotantorakennusten 
rakenteellista turvallisuutta koskevan selvityksen.

Suunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastustoiminta on lisääntynyt ja tarkas-
tajia on alettu pätevöittää.

Pätevyyden määrittelyä ja toteamista käytetään enenevästi laadun varmistamiseksi 
myös erityislainsäädännössä. Tuoreena esimerkkinä voidaan mainita muun muassa 
laki rakennuksen energiatodistuksesta. Kun pätevyyksistä säädetään lailla tai ase-
tuksella on myös varmistettava, että tehtäviin löytyy riittävästi pätevyysvaatimukset 
täyttäviä henkilöitä, jotta tarvittavat palvelut ovat saatavissa kohtuullisella tavalla 
koko maassa.

Ympäristöministeriössä selvitetään miten pätevyyden toteaminen on järjestettä-
vä niin, että sitä voidaan pitää luotettavana ja siitä ei muodostu millekään taholle 
monopolia.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Pätevyyksien täysimääräinen hyödyntäminen
•	 Pätevyyksien kansainvälinen tunnustaminen
•	 Pätevien ammattilaispalveluiden saatavuuden turvaaminen valtakunnallisesti
 ja alueellisesti kattavasti
•	 Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten tarkempi noudattaminen
•	 Pätevyysjärjestelmien luotettavuuden varmistaminen
•	 Koulutuksen kehittäminen siten, että perustutkinnon suorittaminen mahdol-
 listaa pääsyn alan tehtäviin
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STANDARDISOINTI

4. Määritellään yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kesken talonrakentamisen 
ja muun rakentamisen standardisoimistyön tavoitteet sekä sovitaan työn organi-
soimisesta ja rahoituksesta. 

Ympäristöministeriö on aloittanut Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa alustavat kes-
kustelut standardisoimistyön tavoitteista sekä työn organisoimisesta ja rahoituksesta. 
Tavoitteena on saada alan keskeisten toimijoiden sekä kauppa- ja teollisuusministe-
riön, liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen kanta näistä 
periaatteista.

Asiakastarpeita ja markkinoiden tervettä toimintaa ja kehittymistä tukeva ohjaus 
on saatava nykyistä huomattavasti voimakkaammin näkymään standardisoinnissa. 
Vaikka käytännön tekninen standardisointi ei kuulukaan asiakas- ja tilaajatahojen 
kuten esim. RAKLIn tehtäväkenttään, on asiakastarpeet ja -tahot saatava kytkettyä 
nykyistä vahvemmin standardisoinnin tavoitteiden asetteluun, standardisointityö-
hön ja standardisoinnin vaikutusten seurantaan.

Rakentamisen ohjauksessa pyritään käyttämään hyväksi kasvavassa määrin 
yhteisiä eurooppalaisia standardeja. Standardien nykyistä laajempi hyväksikäyttö 
on otettava ajoissa huomioon koulutuksen suunnittelussa. Standardien tuntemus 
sisällytetään alan perusopetukseen ja niiden tuntemuksen parantamiseksi järjes-
tetään täydennyskoulutusta. Standardien hyväksikäyttöä tuetaan erilaisin oppain. 
Eurokoodien käyttöönottoa helpottamaan on perustettu Eurokoodi-helpdesk (www.
eurocodes.fi).

Voimassa oleva standardisoimislaki on vuodelta 1942. Standardisoimistyö ja stan-
dardien käyttö on näistä ajoista muuttunut kokonaan. Nykyisin toimitaan käytännöl-
lisesti katsoen vailla lainsäädännöllistä pohjaa ja standardisointia koskevaa lainsää-
däntöä on jo pitkään pyritty uudistamaan. Kun standardeille annetaan yhä laajemmin 
merkitystä lainsäädännössä monilla eri sektoreilla standardisointia koskeva yleisen 
lainsäädännön tarve kasvaa.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 EU:n ja muun kansainvälisen tason standardisointiin vaikuttaminen
•	 Toiminta- ja kustannusvastuun selkiyttäminen kaikkien rakennusalaa ohjaa-
 vien direktiivien vaikutuspiirissä olevien standardisointialan toimijoiden ja 
 ministeriöiden kesken
•	 Erilaisten ilmasto-olosuhteiden huomioon ottaminen kansainvälisessä stan-
 dardisoinnissa
•	 EU:n ja muun kansainvälisen tason standardoinnin hyödyntäminen 
•	 Standardien muodostamien kehitysesteiden vähentäminen ja välttäminen
•	 Kysyntä- ja asiakasohjauksen lisääminen
•	 Eurokoodi-helpdeskin jatkuvuuden turvaaminen
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VASTUUT

5.  Selvitetään vastuuta koskevien säännösten puutteet ja kehittämistarpeet raken-
tamisen lainsäädännössä.

Rakentamisen vastuista ei ole annettu omaa lainsäädäntöä. Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa on säädetty yleisellä tasolla rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuudesta. Asuntokauppaa koskevassa lainsäädännössä olevat säännökset 
virheistä kaupan kohteessa heijastuvat jossain määrin rakentamisessa tapahtuneisiin 
virheisiin. Vain pienessä osassa asuntokaupoista myyjänä on kuitenkaan rakennuttaja 
tai urakoitsija.

Asuntokauppalain mukainen suorituskyvyttömyysvakuuden asettaminen kos-
kee vain perustajaurakoitsijaa tai elinkeinonharjoittajaa, joka rakentaa myytäväksi 
asuntoja otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisra-
kentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Myytäväksi rakennettavat 
asunnot voivat olla asuntokauppalain piiriin kuuluvia asunto-osakkeita tai asun-
to-osuuskunnan osuuksia. Sen sijaan omakotitalojen rakentamista vakuusvelvoite 
ei koske silloin, kun kyse on maakaaren piiriin kuuluvasta kiinteistöstä. Paikoin 
myyntiin rakennettavista pientaloista jopa 40 % tehdään yhden miehen yritysten 
toimesta. Näitä virhevakuusvelvoite ei siis koske. Ostajalla on näin ollen erilainen 
turva virheitä varten riippuen siitä koskeeko myytävää kohdetta asuntokauppalain 
tai maakaaren säännökset.

Vastuita rakentamisessa ja vastuita rakennusvirheistä on selvitetty useampaan 
otteeseen työryhmissä ja selvitysmiesten toimesta. Työryhmät ja selvitysmiehet eivät 
ole jättäneet lainsäädäntöehdotuksia. Ympäristöministeriön tavoitteena on asettaa 
korkean tason asiantuntijoista toimikunta laatimaan ehdotusta rakentamisen vastuita 
koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi.

On tärkeää, että vastuu rakennusvirheestä pystytään kohdentamaan oikealla ta-
valla siihen tahoon, jonka toimenpiteistä tai laiminlyönnistä virhe on aiheutunut. 
On myös tärkeää, että taloudellinen ja muu vastuu rakennusvirheestä realisoituu 
nopeasti ja tehokkaasti.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Pieniin osiin pilkkoutuneiden rakennushankkeiden hallinta
•	 Vastuunjaon määrittely eri osapuolten kesken ja vastuuaikojen yhtenäistä-
 minen
•	 Suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisvelvoitteen ulottaminen koskemaan
 myös maakaaren mukaisia omakotitaloja
•	 Vastuuta koskevien ja vastuuseen liittyvien säännösten ja toimintamallien
 kehittäminen ja selkeyttäminen niin, että ne tukevat toiminnan ja lopputuot-
 teen laatua, yhteistyötä sekä mielekkäitä toimintatapoja ja siten muun 
 muassa toimijoiden motivaatiota ja vastuullisuutta
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TYÖVOIMAKYSYMYKSET

6.  Laaditaan käytännön menettelytapaohjeet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
sekä viranomaisten yhteistyönä ulkomaisen työvoiman tarpeenmukaisen saatavuu-
den ja hyväksyttävien käyttöperiaatteiden turvaamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla. 
Alan yritykset huolehtivat henkilöstön koulutuksesta, työturvallisuudesta, työkyvyn 
ylläpitämisestä ja työssä viihtymisestä.

Työhallinto ja työmarkkinajärjestöt ovat tehneet runsaasti yhteistyötä rakennusalan 
työvoimakysymyksissä. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja rek-
rytointiongelmiin vaikuttaminen on keskeinen työvoimapolitiikan tavoite ja myös 
alue- ja paikallishallintoon suunnatun ohjauksen painopiste. Erityisesti huomio-
ta on suunnattu rakennusalan ja teknologiateollisuuden rekrytointiongelmiin. TE-
keskusten tulos- ja muussa ohjauksessa on rakennusalan työvoimakoulutuksen 
työmarkkinavaikutusten ja laadun parantamiseksi korostettu riittävän määrällisen 
koulutustarjonnan varmistamisen ohella säännöllisen ja pitkäjänteisen alueellisen 
yhteistyön aikaansaamista työmarkkinaosapuolten ja työhallinnon kesken. Toisena 
painopisteenä aluehallinnon ohjauksessa on ollut rakennusalan työnhakija-asiakkai-
den osaamiskartoitusten laadun ja reaaliaikaisuuden varmistaminen. Myös työnan-
taja- ja työntekijäjärjestöt ovat korostaneet omille alueorganisaatioilleen alueellisen 
yhteistyön tärkeyttä työhallinnon kanssa. 

Työvoima- ja elinkeinokeskuksille syksyllä 2006 tehdyn kyselyn perusteella voi-
daan arvioida, että alueellinen kolmikantainen yhteistyö on lisääntynyt rakennusalan 
rekrytointiongelmien käsittelyssä ja ratkaisu-vaihtoehtojen etsimisessä. Tämän toi-
mintatavan vahvistamista tullaan TE-keskusten ohjauksessa edelleen korostamaan.

Rakennusalan rekrytointiongelmiin voidaan vaikuttaa myös työssä olevien osaa-
mista ja ammattitaitoa parantamalla. Tähän liittyviä toimenpiteitä ollaan työminis-
teriössä valmistelemassa. Työministeriö on myös käynnistänyt tutkimuksen, jolla on 
tarkoitus selvittää rakennusalan työvoimakoulutuksen saaneiden työllistymistä ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. Arvioitavana on sekä työvoimatoimiston palveluprosessi 
että koulutuksen sisältö ja toteutus. Tutkimustulokset ovat käytettävissä heinäkuussa 
2007.

Hallitus on hyväksynyt lokakuussa 2006 hallituksen maahanmuuttopoliittisen oh-
jelman. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman linjauksena on vastata työvoimatarpeisiin 
ja osaamisvajeeseen edistämällä työperusteista maahanmuuttoa sekä yksityiselle että 
julkiselle sektorille yksinkertaistamalla kahdessa vaiheessa työvoiman maahanmuut-
toa koskevaa lupamenettelyä. Tavoitteena on, että työperusteista maahanmuuttoa 
lisätään työmarkkinoiden tarpeen mukaisesti.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Rekrytointi- ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen kolmi-
 kantaista yhteistyötä kehittämällä
•	 Opastamisen, aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittäminen niin, että maa-
 hanmuuttajien joustava sijoittuminen työmarkkinoille turvataan
•	 Asiakas- ja tilaajatahojen edustajien kytkeminen mukaan ulkomaisen työ-
 voiman käyttöä koskevien tavoitteiden asetteluun ja ohjeiden laatimiseen
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LAATUFOORUMI

7.  Perustetaan kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen rakentamisen laatufoorumi.

Erillisen laajapohjaisen laatufoorumin perustamista ei ole nähty tarpeelliseksi. Hen-
kilö- ja yrityspätevyydet sekä erilaiset tuotehyväksyntämenetelmät ovat käyttökel-
poisia välineitä tavoiteltaessa korkeaa laatua rakentamisessa. Henkilöpätevyyksien 
toteamiseen liittyviä palveluja tuottaa ja kehittää FISE Oy. Yrityspätevyyksien to-
teamiseen liittyviä palveluja tuottaa ja kehittää RALA ry. Tuotehyväksynnän alalla 
merkittävin toimija on Valtion teknillinen tutkimuslaitos . Ympäristöministeriö pitää 
yhteyttä kaikkiin näihin tahoihin ja kutsuu ne säännöllisiin tapaamisiin laatuinstru-
menttien kehittämiseksi ja niiden käytön lisäämiseksi rakentamisen ja kiinteistönpi-
don eri vaiheissa.

Rakentamisen korkea laatu merkitsee myös laadukasta elinympäristöä. Tämä on 
ymmärretty myös kunta- ja maakuntatasolla ja tällä hetkellä on valmistunut tai val-
misteilla toistakymmentä paikallisen tason arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, joiden 
tavoitteena on laadun kautta vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja alueen vetovoi-
maan ja kilpailukykyyn. Myös yrityssektorilla on avattu keskustelu rakentamisen 
laadusta laajemmassa kontekstissa. Työn alla on kaksi ensimmäistä rakennusliikkeen 
itselleen laatimaa arkkitehtuuripoliittista strategiaa.

On huolehdittava myös siitä, että palvelujen saatavuudessa ei synny esimerkiksi 
alueellisia kapeikkoja. Tämä vaara on olemassa varsinkin henkilöpätevyyksien totea-
misessa. Henkilö- ja yrityspätevyyksien toteamisen ja tuotehyväksyntämenetelmien 
käytön tulee perustua niiden korkeaan luotettavuuteen. 

  Tulevaisuuden haasteet:
•	 Henkilöpätevyyksien käytön edistäminen
•	 Yrityspätevyyksien tuntemuksen parantaminen
•	 Tuotehyväksyntäjärjestelmien tuntemuksen lisääminen
•	 Alan laatujohtamisen ja kehittämisen sisällyttäminen Kiinteistö- ja rakenta-
 misfoorumin toimintaa
•	 Laatuun liittyvän seurannan kytkeminen soveltuvin osin ROTIin
•	 Kansallisen rakennetun ympäristön ja rakennuskulttuurin kehittämisstrate-
 gian laatiminen



20  

8.-12. Parempaan elinkaari- ja ympäristöosaamiseen

ELINKAARI- JA YMPÄRISTÖOSAAMINEN

8. Elinkaari- ja ympäristöosaamisesta kehitetään rakennus- ja kiinteistöalalle kansal-
linen ja kansainvälinen kilpailutekijä. Ympäristöajattelu vakiinnutetaan rakennus- ja 
kiinteistöalan toimintaan laatujärjestelmien kehittämisellä ja laajalla käyttöön otta-
misella. Alan toimijoiden tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon ympäristövaati-
mukset. Kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisohjelmiin tulee sisällyttää ympäristöä 
säästävä ja sen tilaa parantava teknologia ja siihen liittyvä liiketoiminta. Yritysten 
ympäristötehokkuus otetaan huomioon julkisista hankinnoista ja julkisesta rahoi-
tuksesta päätettäessä.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen rakennusalalla ja uudet näke-
mykset rakennusten ylläpidon periaatteista ovat nostaneet esille elinkaariajattelun. 
Sen mukaan rakennuksen koko elinkaaren aikaiseen ylläpitoon, kehittämiseen ja 
mahdolliseen purkuun liittyvät näkökohdat pyritään ottamaan huomioon jo suun-
nitteluvaiheesta lähtien. Ajattelutapaan liittyy olennaisesti pyrkimys ympäristöä 
säästävien toimenpiteisiin.

Ympäristöosaamisen ja –tiedon lisääminen on ollut kiinteistö- ja rakennusalan 
kehitystoiminnan painopistealueita 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Parina viime 
vuotena kehitystoiminta on keskittynyt ympäristömyönteisiä rakennus- ja korjaus-
prosesseja tukevien työkalujen kehittämiseen ja käytön aktivointiin. Omana kehi-
tysalueenaan on ollut energiatehokkuuden edistäminen, joka muun muassa Kioton 
sopimuksen, EU:n energiatehokkuusdirektiivin sekä energia- ja ilmastostrategian 
velvoittamana on painottunut normiohjauksen ja taloudellisen ohjauksen pohjalle.

Rakennusteollisuus RT ry:n johdolla toteutetun Rakennus- ja kiinteistöalan eko-
tehokkuus- ja elinkaarimittaristo REM-projektin tulosten avulla voidaan ohjata sekä 
talonrakentamista että rakennusten ylläpitoa hankesuunnittelusta lähtien koko niiden 
elinkaaren ajan. Kiinteistöjen omistajat ja urakoitsijat voivat tehdä koko rakennuksen 
elinkaarta koskevat ympäristökuormituslaskelmat ja arvioida rakennuksen ekotehok-
kuutta ja elinkaariedullisuutta.

Tärkein ympäristöominaisuuksien vapaaehtoisen ohjauksen väline, jota on kehi-
tetty alan laajamittaisena yhteistyönä vuodesta 2001 lähtien, on Promise-ympäristö-
luokitus. Sen avulla voidaan arvioida ja ohjata sekä olemassa olevia kiinteistöjä että 
uudisrakennushankkeita kolmen rakennustyypin osalta (asuinkerrostalo, toimisto-
rakennus, kaupan kiinteistö).

Promisen rinnalla on kehitetty suppeampia arviointivälineitä pientalojen ympä-
ristövaikutusten arviointiin. Osana Pientalon teknisen laadun arviointimenetelmää 
(Tähtiluokitus) Oulun rakennusvalvontavirasto VTT:n kanssa on laatinut arviointi-
kehikon myös ympäristöominaisuuksien huomioon ottamisesta pientalon rakennut-
tamisessa. Rakentajan ekolaskuri taas on Helsingin rakennusvalvontaviraston vielä 
edellistä tarkempi pientalon ekologisuuden arviointimenetelmä.

Viikin ekologiseen asuinalueeseen kytkeytyneet tavoitteet, kehittämishankkeet 
ja seuranta tuottivat arvokasta kokemusta ympäristöominaisuuksien edistämisen 
tiimoilta. Viikin jatkoseurantahankkeessa 2006-07 tarkennetaan seurannan tulok-
sia ja tuotetaan lisäinformaatiota ekologisen kestävyyden ohjaukseen vastaavissa 
hankkeissa. Kestävä kylä –hankkeessa selvitetään haja-asutusalueen rakentamisen 
ekologisia reunaehtoja vertailemalla uusia ympäristömyönteisesti toteutettuja asuin-
alueita (Kangasalan Yhteiskylä ja Bromarvin ekokylä) tavanomaisiin asuinalueisiin. 
Vapaa-ajan asumisen ympäristövaikutuksista ja niihin vaikuttamisesta käynnistyi 
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ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa Työtehoseuran koordinoima hanke, jossa 
tutkimusosapuolina TTS:n lisäksi toimivat VTT, VaTT, Helsingin yliopisto ja Syke.

Valmisteilla olevaan korjausrakentamisen strategiaan sisältyy lisäksi tavoitteita 
olemassa olevan rakennuskannan ympäristöominaisuuksia parantavan teknologian 
ja osaamisen kehittämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöohjelma vuodelta 2005 kiinnittää huo-
miota muun muassa ympäristönäkökulman sisällyttämiseen liikennejärjestelmä-
työhön, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiseen, ilmanlaatua heikentävien päästöjen vähentämiseen, materiaalien käytön 
tehostamiseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn sekä vesien ja maaperän pilaantumisen 
ehkäisyyn. Ministeriö on teettänyt tutkimuksen eri liikennemuotojen elinkaarensa 
aikana aiheuttamasta luonnonvarojen käytöstä ja liikenteen välittömästä pinta-alan 
käytöstä. Tavoitteena on kytkeä elinkaariajattelu liikenneinfrastruktuurin suunnit-
teluun. 

Vaikka ohjelmakohtaan liittyen on käynnissä useita prosesseja, ympäristöosaa-
misen ja ympäristömyönteisten toimintatapojen juurruttaminen alan käytäntöihin 
edellyttää lisäponnisteluja.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Kehitettyjen työkalujen saaminen jokapäiväiseen käyttöön
•	 Elinkaariosaamisen ja ympäristömyötäisyyden liittäminen osaksi hankinta- 
 ja suunnittelumenettelyjä 
•	 Elinkaariosaamisen ja ympäristömyötäisyyden sulauttaminen osaksi alan 
 johtamisjärjestelmiä sekä johtamis-, päätöksenteko- ja seurantamenettelyjä
•	 Rakennusten monikäyttöisyyden ja käyttöasteen parantaminen

ENERGIATEHOKKUUS

9. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan koko rakennuskannassa kansal-
lisen ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Energiatehokkuuteen kiinnitetään 
huomiota rakennuslupamenettelyssä sekä uudisrakentamisessa että korjausraken-
tamisessa. 

Rakennukset kuluttavat kolmanneksen Suomessa käytettävästä primäärienergias-
ta. Rakennuskannassa on runsaasti energiansäästö- ja päästövähennyspotentiaalia, 
mutta energiansäästön toteuttaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ei ole 
helppoa. Rakennuskanta jakaantuu niin monenlaisiin yhdistelmiin rakennuksen iän, 
rakennustekniikan, rakennustyypin lämmitystavan ja omistajaryhmän mukaan, että 
tarvitaan runsaasti erilaisia keinoja merkittävän energiansäästön ja merkittävien 
päästövähennysten aikaansaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa vuosina 2006-2007 yhdessä kauppa- ja teol-
lisuusministeriön kanssa maatilojen energiaohjelma- hanketta, jossa tuotetaan tietoa 
maatalouden energiankäytön jakaumasta, energiansäästökeinoista ja - potentiaalista 
sekä uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksista ja potentiaalista maatiloilla. Tu-
loksena on lisäksi järjestelmä vapaaehtoiseksi energiakatselmusmenettelyksi. Työssä 
selvitetään myös rakennusten energiakäyttöä.

Laki rakennuksen energiatehokkuudesta annettiin 13. päivänä huhtikuuta 2007. 
Laissa säädetään rakennuksen omistajalle velvollisuus asettaa rakennusta koskeva 
energiatodistus nähtäville rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa.
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Rakennuksen energiatodistuksessa, jolle ministeriön asetuksella säädetään yh-
tenäinen ulkoasu, on ilmoitettava rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön 
tarvittava energiamäärä. Tarvittava energiamäärä pinta-alan suhteen tulee ilmaista 
useampiluokkaisella asteikolla samaan tapaan kuin jo pitkään on ilmaistu kotitalo-
uskoneiden energiatehokkuus. Näin rakennuksen energiatehokkuus on todistuksen 
perusteella helppo arvioida ja sitä on helppo verrata muihin samaa tarkoitusta palve-
leviin rakennuksiin. Laki tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Se koskee silloin kaikkia 
uusia rakennuksia. Olemassa olevaan rakennuskantaan lakia sovelletaan vuoden 
2009 alusta. Lakiin liittyvät ministeriön asetukset annetaan kevään aikana.

Samaan aiheeseen liittyen annettiin myös laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 
166 §:n muuttamisesta sekä laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden 
energiatehokkuuden tarkastamisesta.  Asetuksenantovaltuuksia tarkennettiin siten, 
että ne koskevat rakennuksen energiatehokkuuden laskemista ja rakennukselle ase-
tettavia energiatehokkuusvaatimuksia. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin 
energiahuoltoon kuuluvien laitteiden kunnossapitovelvollisuutta koskeva säännös. 
Jälkimmäisellä tehdään rakennuksen omistajille pakolliseksi vähintään kymmenen 
vuoden välein toimeenpantava ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiate-
hokkuuden tarkastus. Tarkastusvelvollisuus koskee laitteita, joiden nimellisteho on 
vähintään 12 kilowattia.

Näillä laeilla tavoitellaan sitä, että tilan tarvitsijat, oli sitten kysymyksessä asunto 
taikka liike- tai palvelutila, kiinnittävät nykyistä enemmän huomiota rakennuk-
sen energian kulutukseen ja että se johtaisi sekä rakennuksen omistajan että raken-
nushankkeeseen ryhtyvän ja rakennuksen suunnittelijan puolestaan kiinnittämään 
enemmän huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuskannan energiate-
hokkuuden nostaminen osana rationaalista energiapolitiikkaa osaltaan auttaa vähen-
tämään kasvihuonekaasuja, mikä on ilmaston muutoksen hidastamiseksi välttämä-
töntä, ja vähentämään myös energiariippuvuutta, mikä on eurooppalaisittain tärkeää 
muun muassa fossiilisten polttoaineiden saatavuuden vaikeutuessa.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilait-
teistot uusittiin ympäristöministeriön asetuksella 24.1.2007. Asetus tulee voimaan 
1.7.2007.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen esi-
 merkiksi tyypittämällä rakennuskantaa ja antamalla tyyppikohtaisia ohjeita
•	 Kannustaminen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin niin suun-
 nittelun kuin käytännön tasolla
•	 Sisäilmaston laadun varmistaminen energiatehokkuutta parannettaessa
•	 Tarpeettoman energiankäytön vähentäminen tieto-, viestintä- ja automaatio-
 tekniikan avulla
•	 Energiatehokkuuden sulauttaminen osaksi alan johtamisjärjestelmiä sekä 
 johtamis-, päätöksenteko- ja seurantamenettelyjä
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KÄYTTÖTURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS

10. Rakennetun ympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan väestön 
muuttuvat tarpeet huomioonottaen. Ikääntyneiden omatoimista elämistä tukeva 
ratkaisuja tulee edistää.

Ikääntyneillä tapaturmariski on suurempi ja tapaturmien seuraukset vakavammat 
kuin nuoremmilla ikäluokilla. Tämä näkökulma on nostettu esiin muun muassa 
vuonna 2004 julkaistussa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa.

Esteettömyyden ja ikääntyneiden kotona asumisen edistämisessä suurimmat haas-
teet liittyvät olemassa olevaan rakennuskantaan. Keskeinen esteettömyyttä edistävä 
toimenpide on ollut hissien rakentamiseen myönnetyt avustukset. Vanhoihin kerros-
taloihin on Suomessa rakennettu valtion tuella noin 1100 hissiä 1990-luvulta lähtien. 
Suomessa on kuitenkin edelleen noin 23 000 hissitöntä vähintään kolmekerroksista 
kerrostaloa. 

Hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan on edistetty myös tutki-
muksen ja informaatio-ohjauksen keinoin. Ympäristöministeriön julkaisuissa tai 
opasaineistoissa on käsitelty hissin rakentamista useista eri näkökulmista. Lisäksi 
hankkeissa mukana olleet kaupungit ovat tuottaneet omaa opasmateriaaliaan hissi-
hankkeista. Kehittyvä osa-alue on myös esteettömyyden arviointi, jossa pohjamate-
riaalina on toiminut Soteran laatima Arvi-tietokanta, jota ylläpitää Valtion asuntora-
hasto. Lisäksi Stakes on kehittämässä erityistä esteettömyysluokitusta.

Vuosina 2003-2006 toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laajapoh-
jaiseen yhteistyöhön perustunut Kohti esteetöntä liikkumista –t&k-ohjelma. Ohjelma 
rahoitti yhteensä 30 t&k-hanketta, opinnäytetöitä sekä koulutusmateriaalin tekemistä. 
Ohjelma tuotti uusia ohjeita, suunnittelukäytäntöjä, palveluja ja tuotteita käytännön 
työhön sekä vaikutti strategia- ja ohjelmatasolla.

Vuonna 2005 annettiin asuntosuunnittelusta (RakMk G1) ja esteettömyydestä (Rak-
Mk F2) uudet määräykset. Keskeinen esteettömyyttä parantava vaatimus määräyk-
sissä oli hissin edellyttäminen kolmikerroksisiin asuinkerrostaloihin. Määräyksissä 
ulotettiin esteettömyysvaatimus koskemaan myös asuinpientalojen sisäänkäyntiä 
sekä täsmennettiin aiempia määräyksiä. 

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Hissittömien kerrostalojen määrän vähentäminen
•	 Luotettavan, helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan tieto- ja viestintätekno-
 logian soveltaminen turvallisuuden parantamisessa
•	 Rakennusten esteettömyyttä koskevien määräysten tulkinnanvaraisuuden 
 vähentäminen
•	 Olemassa olevan rakennuskannan perusparantamisen nopeuttaminen
•	 Julkisten ulkotilojen esteettömyyteen panostaminen
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UUSIUTUVAT LUONNONVARAT

11.  Edistetään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa ja rakennusten 
energian käytössä.

Puu on tärkeä ja taloudellisesti merkittävä rakentamisessa käytettävä uusiutuva 
luonnonvara.

Valtiovallan ja puutuoteteollisuuden yhteistyöllä on 1990-luvulta lähtien toteutettu 
puutuotealan t&k- ja menekinedistämisohjelmia, joiden tuloksena teollisuuden ja-
lostusaste ja kilpailukyky on kohonnut ja sahatavaran käyttö Suomessa lisääntynyt 
merkittävästi. 

Eurooppalainen puutuoteteollisuus pyrkii myös aikaansaamaan samansuuntai-
sen kehityksen Euroopan unionin sisämarkkinoilla ja on määritellyt tavoitteekseen 
saada puu johtavaksi materiaaliksi rakennusjärjestelmissä ja laadukkaan asumisen 
kuluttajatuotteissa Euroopassa vuoteen 2010 mennessä.

Valtioneuvosto teki 17.03.2005 periaatepäätöksen puun käytön ja puurakentamisen 
edistämisestä. Ympäristöministeriö asetti periaatepäätöksessä esitettyjen puuraken-
tamista koskevien ohjelmakohtien seurantaan työryhmän. Puun käyttöä rakenta-
misessa on edistetty periaatepäätöksen mukaisesti vahvistamalla puurakentamisen 
osaamista sekä rakennusalan että viranomaisten osalta. Viranomaisohjausta on yh-
tenäistetty informaatio-ohjauksen keinoin. Rakentamismääräyksissä ja niihin liitty-
vässä ohjeistuksessa olevia tarkistamistarpeita on selvitetty muun muassa tiiviiden 
pientaloalueiden paloturvallisuuteen liittyen.

Ympäristöministeriö on kannustanut kuntia asumistarpeita vastaavien kaupun-
kimaisten pientaloalueiden kaavoitukseen. Tärkein käytettävissään oleva keino mi-
nisteriöllä on tiedollinen ohjaus ja vaikuttaminen. Esimerkiksi Tiivis- ja matala -pro-
jektissa on julkaistu kahdeksan opaskirjasta, muun muassa korttelisuunnittelun ja 
katujärjestelyjen hyvistä käytännöistä. On järjestetty koulutustilaisuuksia, joissa on 
esitelty hyviä toteutettuja esimerkkejä. Noin 100 meneillään olevan hankkeen tiedot 
on koottu internetsivustolle. Ministeriö on myös osallistunut eräiden yksittäisten 
hankkeiden käynnistämiseen muun muassa suunnittelukilpailujen kautta ja vaikut-
tanut siten pientaloalueiden kaavoitusperiaatteiden kehittelyyn.

Uuden EU-ohjelmakauden sisältöä määrittävä Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelma sisältää tavoitteita bioenergian käytön lisäämiseksi. Maa- ja metsäta-
lousministeriön laatimana valmistuu keväällä 2007 ministeriön Bioenergiastrategia. 
Siinä määritellään bioenergian tuottamisen ja tukemisen painopisteitä. Maa- ja met-
sätalousministeriö tukee maaseudun rakennusinvestoinneissa uusiutuviin energia-
muotoihin siirtymistä. Bioenergialaitoksiin on mahdollista saada investointitukea. 
Lisäksi puun, kuten hakkeen ja hakkutähteen, ruokohelven, viljan ja muiden kasvien 
sekä lannan käyttöä energiatuotannossa on selvitetty useissa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rahoittamissa tutkimuksissa.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Pientalorakentamisen edellytysten parantaminen kuntien maa-, tontti- ja 
 kaavoituspoliittisin keinoin puun ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen
 käytön edistämiseksi rakentamisessa
•	 Mineraalisten luonnonvarojen käytön ottaminen neutraalisti huomioon
•	 Bioenergian käytön lisäämisen vaatiman tuotekehityksen tukeminen
 (alueiden käytön suunnittelu, logistiikka, rakennussuunnittelu) 
•	 Lämmitysjärjestelmien muuntojoustavuuden varmistaminen eri energia-
 lähteille
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RAKENNUSTUOTTEET JA -JÄTTEET

12. Rakennusaineiden ja tuotteiden valinnoissa pyritään lisäämään ympäristöä 
säästävien raaka-aineiden käyttöä. Rakentamisen jätteet pyritään minimoimaan 
ja rakentamisen sekä rakennusten purkamisen jätteet käytetään tehokkaammin 
kierrätykseen ja uusien materiaalien raaka-aineiksi.

Rakennustuotteiden ympäristövaikutusten laskemiseen on Rakennusteollisuus RT ry:
n johdolla laadittu EKA-menetelmä, joka mahdollistaa tuotteiden valmistusproses-
sissa koituvien ympäristövaikutusten huomioon ottamisen rakentamisessa. Tämän 
Euroopan komission mukainen rakennustuotteiden ympäristöinformaation julkai-
sijana Suomessa on Rakennustietosäätiö RTS (RT-Ympäristöseloste). Tavoitteena on 
edistää rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja ekolo-
gisesti toimiviin ratkaisuihin.

Maa- ja metsätalousministeriö kiinnittää tuetussa maaseuturakentamisessa huo-
miota uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Ympäristöministeriön johtaman ”Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia” 
(UUMA) -kehitysohjelman tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä sekä vä-
hentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä maarakennuksessa. Ympäris-
töministeriö on myös kehittänyt rakennuslupaan liitettävää rakennus- ja purkujäte-
lomaketta. Rakennusalalla on luotu metallisille maalipakkauksille toimiva kierrä-
tysjärjestelmä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöohjelman tavoitteisiin sisältyy muun 
muassa seuraavia kohtia. Soveltuvien kierrätysmateriaalien ja teollisuuden sivutuot-
teiden käyttöä liikennesektorin maa- ja vesirakentamisessa pyritään tehostamaan. 
Ylijäämämaiden ja jätteiden syntyä pyritään ehkäisemään ja luonnonmateriaaleja 
korvaamaan ylijäämämassoja ja kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä. Yleisimpien 
infrarakentamiseen soveltuvien korvaavien materiaalien (ylijäämämaat, betonimurs-
ke, masuunikuona ja puretut päällysteet) osuutta pyritään lisämään. Lisäksi luonnon-
varojen käyttöä vähennetään muun muassa suunnittelua ohjeistamalla, hankintame-
nettelyjä kehittämällä ja materiaalien käytön seurantaa tehostamalla.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Rakennusmateriaalien entistä tehokkaampi kierrätys
•	 Uusiomateriaalien tuotteistuksen ja tuotehyväksynnän kehittäminen
•	 Jätehuoltolainsäädännön kehittäminen kilpailuneutraliteetti turvaten
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13.-18. Parempaan kilpailuun ja tuottavuuteen

KILPAILUN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

13.  Kilpailua rakennusalalla edistetään ja kehitetään. Kilpailussa korostetaan laatua 
ja kokonaistaloudellista edullisuutta. Julkishallinto käyttää kiinteistö- ja rakennus-
alalla entistä enemmän hyväkseen kilpailuttamista oman työn sijasta. Tavoitteena 
on hyödyntää alan osaamista entistä paremmin.

Rakennusalalla on pitkään ollut käytössä yhteisesti hyväksyttyjä urakkakilpailuja 
koskevia suosituksia. Rakennusalan järjestöt Rakennusteollisuus RT ry sekä RAKLI 
ry ovat selvittäneet yhteistyöryhmän puitteissa edelleen kilpailun kehittämistä ra-
kennusalalla. Tavoitteena on ensisijassa edistää alan yhteisten eettisten pelisääntöjen 
käyttöä sekä panostaa laatuun ja tuottavuuteen kilpailutekijänä.

Rakentamisen laatu RALA ry:n toimintaa on voimistettu siten, että yrityksiä, joilla 
on pätevyystodistus toiminnastaan, on lähes 700. Toimintatapojen arviointi- eli audi-
tointitodistus on 35 yrityksellä. Uutena palvelumuotona RALA tullee markkinoimaan 
vuodesta 2007 alkaen ns. perusrekisterin, josta palvelun tilaaja voisi yhdellä kertaa 
varmistaa sopimuskumppaninsa yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon. RALAn 
palautejärjestelmää kehitetään avoimemmaksi ja helppokäyttöisemmäksi siten, että 
tilaaja voisi varmistaa avoimesta palauterekisteristä tulevan sopimuskumppaninsa 
laaduntuottokyvyn.

Rakennusteollisuus RT ry on kehittänyt jäsenistölleen suositusluonteiset pelisään-
nöt, joita noudatetaan pääurakointi- ja aliurakointisuhteessa sekä erikseen laadittuina 
urakoitsijan ja materiaalitoimittajan välisissä suhteissa. Pelisääntöjen tavoitteena on 
muokata rakennusalaa koskevia menettelytapoja ja lisätä eri osapuolten luottamusta 
sekä tasapuolisesti ja kattavasti määritellä hyvän toiminnan käyttäytymistavat.

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFAn, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL:n, 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:
n ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL:n yhteisen kehittämistyön tulok-
sena on valmistunut Suomessa tähän saakka laajimmalla pohjalla valmisteltu, suun-
nittelukilpailuja ohjaava säännöstö, Rakennusalan suunnittelukilpailujen periaatteet. 
26.10.2006 allekirjoitetussa sopimuksessa mukana ovat myös Asuntokiinteistö- ja 
rakennuttajaliitto ASRA ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennuste-
ollisuus RT ry, Suomen Kuntatekninen Yhdistys, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto 
MARK ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry.

Uusi laki julkisista hankinnoista annettiin 30.3.2007. Laissa säädetään julkisten 
viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kil-
pailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samalla annettiin 
laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista. Laeilla saatetaan voimaan 31.3.2004 annetut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ns. hankintadirektiivi 2004/18/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ns. erityisalojen hankintadirektiivi 2004/17/EY.

Maarakennusalan neuvottelukunnan MANK on laatinut” Maarakennusalan eet-
tiset pelisäännöt” (2005), joiden tarkoituksena on edistää tilaajien, toteuttajien ja 
yhteiskunnan etua. Pelisääntöjen laatimisessa lähdettiin siitä, että maarakennusalan 
toimijoiden päätavoitteena on laadukkaan rakennetun ympäristön tuottaminen ja 
ylläpitäminen tehokkaasti ja ekologisesti.
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Järjestöt ja viranomaiset ovat yhdessä panostaneet voimakkaasti harmaiden mark-
kinoiden torjumiseen rakennusalalla. Rakennusalan vapaaehtoisesti kehittämiä tor-
juntatoimia ovat muun muassa alihankkijan tietojen tarkistaminen, urakoitsijatietojen 
ilmoittaminen verohallinnolle ja työmaan kulkuluvat. Viimeksi ns. harmaan talouden 
torjuntasopimus uusittiin vuoden 2006 syyskuussa, jolloin sen allekirjoitti 17 järjestöä. 
Osa näistä rakennusalan kehittämistä menettelytavoista on saanut tai saamassa lain-
säädännöllisen perustan. Kuvalliset henkilötunnisteet työmailla tulivat pakollisiksi 
vuonna 2006. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on edetty tienpidon ja radanpidon 
kilpailutuksessa niin, että tienpito on kokonaan kilpailutettua, samoin radanpidon 
investointihankkeet ja noin 60 % muusta radanpidosta. Merenkulkulaitoksessa väy-
länpito on sisäisesti eriytetty.

Toimivan kilpailuttamisen edellytyksenä ovat yhteiset laatuvaatimukset ja ni-
mikkeistöt. Rakennustietosäätiö RTS:n johdolla laaditussa Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset InfraRYL 2006 -julkaisussa on luotu ensimmäistä kertaa infra-alalle 
yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista ja ni-
mikkeistöstä. InfraRYL –järjestelmään perustuvaa tietopalvelua on kehitetty muun 
muassa IK-projektissa, jonka tuloksena on syntynyt Internet-jakeluun pohjautuva 
In-Infra.net –kustannustietopalvelu.

Laajoista kehittämistoimista huolimatta työn tuottavuuden muutos näkyy heikko-
na useissa rakennusalaa koskevissa tilastoissa. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset 
toimijat teettivät vuosien 2005 ja 2006 aikana VTT:llä tutkimuksen rakennusalan 
tuottavuuden kehittymisestä. Tutkimuksen mukaan keskeinen syy nykyisten tuot-
tavuustilastojen välittämään kuvaan löytyykin kiinteistö- ja rakennusalojen tuotta-
vuuden laskentamenetelmistä ja -periaatteista. Toimialan ja tilastojen ylläpitäjien 
nähtiin tarpeelliseksi hakea uusia keinoja kattavan ja luotettavan tilastoaineiston 
varmistamiseksi.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Hankintamenettelyjen kehittäminen siten, että pelkän hintakilpailun sijasta 
 ratkaisuperusteet voidaan entistä enemmän kohdistaa lopputuotteen koko-
 naistaloudelliseen edullisuuteen ja laatuun
•	 Tilaajatoimen hankintaosaamisen parantaminen
•	 Korjausrakentamisen hankintaosaamisen parantaminen
•	 Harmaiden markkinoiden torjunta yhteiskunnan ja alan toimijoiden yhteis-
 työllä siten, että varmistetaan terve kilpailu ja laillisesti hoidetun ulko-
 maisen työvoiman saanti
•	 Rakennusalan tuottavuuden parantaminen
•	 Rakennusalan tuottavuuden arvioinnin kehittäminen
•	 Markkinoiden toiminnan edistäminen siten, että markkinoilla kilpailee lukui-
 sia erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä ja uusien yritysten pääsy markki-
 noille on mahdollista
•	 Palautejärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen
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JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KUMPPANUUS

14. Kehitetään ja käytetään hyväksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja 
julkisten palvelujen vaatimien tilojen tuottamisessa ja infrastruktuurin rakentami-
sessa.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja on kehitetty rakennusalan eri osa-
puolten yhteistoiminnalla. Suomen Kuntaliitto on kehittänyt julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyötä toimitilojen ja infrastruktuurin tuotannossa laatimalla JYK-rapor-
tin. Vuonna 2005 valmistuneessa raportissa käsitellään erilaisia kumppanuusmalleja, 
niiden riskejä, maksumekanismeja, toiminnan tehokkuutta, verokysymyksiä sekä 
kilpailuttamista, sopimista ja rahoitusta.

Rakennusteollisuus RT ry:n vuonna 2004 käynnistämä rakennusalan eri osapuol-
ten yhteinen tutkimushanke ”Elinkaarimallit” valmistui syksyllä 2006. Tutkimuksen 
tuloksena valmistui useita raportteja, jotka toimivat työkaluina elinkaarihankkeiden 
valmistelussa ja toteutuksessa. Tilapalveluhankkeiden vaihtoehtoisia toimintatapoja 
käsittelevässä raportissa määritellään ja kuvataan elinkaarimallien päätyypit sekä 
esitetään tilaajan ja palvelutuottajan tyypilliset työn- ja riskinjaot eri päämalleissa. 
Elinkaarimallien taloudellisia arviointiperusteita ja analyyseja käsitellään raportissa, 
jonka tavoitteena on edistää rakennusinvestointien vaihtoehtoisten toteutusmuotojen 
taloudellisten ominaisuuksien ymmärtämistä, läpinäkyvyyttä ja huomioon ottamista 
päätöksenteosta. Lisäksi työn tuloksena valmistui oppaita elinkaarimallien kilpailut-
tamiseen ja sopimusten laadintaan.

Elinkaarimallien käytölle on kuntien toimitilahankkeissa esteenä nykyinen ve-
rolainsäädäntömme, jonka soveltamisala rajoittuu valtion tie- ja ratahankkeisiin ja 
joissa palvelumaksu perustuu liikennesuoritteisiin. Lisäksi edellytetään ulkopuolisen 
rahoituksen käyttämistä hankkeen rahoituksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa elinkaarimallilla toteutettavia infrahankkei-
ta elinkaarimallitoteutuksen seurantaryhmässä, jossa on valtiovallan lisäksi mukana 
toimijoiden eri osapuolia. Parhaillaan on käynnissä E18 Muurla−Lohja -moottoritie-
hanke, joka on suurin Suomessa yhdellä sopimuksella toteutettu väylähanke. Moot-
toritien on määrä valmistua syksyyn 2009 mennessä ja sopimuskausi on 24 vuotta 
kestäen syksyyn 2029. Tiehankkeiden lisäksi on suunnitteilla myös ratahankkeita, joi-
den taloudellisia edellytyksiä elinkaarimallilla toteutettuna tutkitaan parhaillaan.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Kuntien toimintatapojen uudistaminen, yhteistyön lisääminen ja toiminnan 
 joustavoittaminen
•	 Vaihtoehtoisten toimintamallien saaminen kuntien palvelurakenteen kehittä-
 miseen yhteistyössä yksityissektorin kanssa
•	 Uusien tuotantotapojen ja toimintamallien, kuten elinkaarimallien, käyttöön-
 ottoa haittaavien verotuksellisten ja lainsäädännöllisten esteiden poistaminen
•	 Julkisen sektorin osallistuminen uusien hankintamuotojen kehittämiseen ja 
 käyttöönottoon
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KIINTEISTÖJEN OMISTUS

15. Kiinteistörahastojärjestelmän kehittäminen 

Suomen ensimmäinen kiinteistörahastolaki tuli voimaan vuonna 1998. Sen mukaisia 
osayhtiö-muotoisia rahastoja ei kuitenkaan ole perustettu. Keskeinen syy tähän on 
kyseisen lain mukaisten osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen kaksinkertainen 
verotus. Sen sijaan välillisen kiinteistösijoittamisen osalta kommandiittiyhtiömuoto 
on mahdollistanut kiinteistörahastojen kehittämisen Suomessa. Niihin ei kuitenkaan 
ole saatu kansainvälisiä sijoittajia, jolloin mahdolliset hyödyt kilpailukyvylle ja hy-
vinvoinnille ovat jääneet saamatta.

Kiinteistörahastolain kehittämistä varten asetettiin työryhmä, jonka loppuraportti 
julkaistiin elokuussa 2006. Raportti sisälsi hallituksen esityksen, joka annettiin edus-
kunnan käsittelyyn. Samassa yhteydessä pyydettiin lausuntoa kiinteistörahastolakiin 
ja sijoitusrahastolakiin liittyvistä asetuksista.

Kiinteistötoimialan yhteinen kanta oli, että esityksessä mainitut toimenpiteet olivat 
riittämättömiä. Myös useat muut tahot, kuten Työeläkevakuuttajat ry, Vuokralais-
ten keskusliitto, ympäristöministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto, edellyttivät 
lausunnoissaan, että kiinteistörahastolain käsittelyä on jatkettava. Varsin laajalla 
rintamalla siis todettiin, että käsittelyssä ollut lakiesitys ei ollut riittävä. Useilta kes-
keisiltä tahoilta otettiin selkeästi kantaa, että osakeyhtiömuotoinen, kansainvälisesti 
tunnettu, listattavissa oleva ja yhteen kertaan verotettu kiinteistörahasto-muoto olisi 
mahdollistettava Suomessa.

Eduskunta hyväksyi vuoden 2007 alussa hallituksen esityksen kiinteistörahas-
tolain muuttamisesta. Samalla se kuitenkin hyväksyi lausuman, jossa edellytetään 
hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen ve-
rotukseen liittyvien ongelmien poistamiseksi siten, että näiden rahastojen kilpailu-
kykyiset toimintaedellytykset voidaan turvata.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Kiinteistörahastolain uudistamisen välitön jatkaminen
•	 Toimivien ja kansainvälisesti kilpailukykyisten REIT-markkinoiden 
 (real estate investment trust) aikaansaaminen
•	 Kiinteistösijoittamisen kehittäminen vaihtoehdoksi osakesäästämiselle 
 lainsäädännön ja markkinoiden avulla
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RAKENNUSPROSESSIN JA KIINTEISTÖNPIDON TIEDONHALLINTA

16.  Tiedonhallintajärjestelmiä kehitetään tavoitteena koko rakentamisen proses-
sin ja kiinteistönpidon yhtenäinen tiedonhallinta.

Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämässä Pro IT – Tuotemallitieto rakennuspro-
sessissa -projektissa on kehitetty rakennusten tuotemallipohjaista suunnittelua, to-
teutusta ja ylläpitoa. Kehitystyötä ovat tukeneet Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen-
yritykset käytännön rakennushankkeiden ja tuotteiden avulla. Lisäksi hankkeeseen 
ovat osallistuneet Tekes sekä konsultit ja rakennusteollisuuden asiakkaat. Työ on ollut 
avointa ja edennyt yhteistyössä kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä.

Pro IT -projektissa luotiin sekä arkkitehti- että rakennesuunnitteluun omat tuote-
mallinnusohjeet. Taloteknisen suunnittelun ohjeiden laatiminen ja julkaiseminen on 
valmisteilla.

Toinen Pro IT -projektin keskeisimmistä tavoitteista oli tiedonsiirron saaminen 
sujuvammaksi. Välineeksi valittiin IFC-tiedonsiirtostandardi, jonka kautta eri suun-
nittelijoiden tuotemalleja on voitu yhdistää. 

Kolmas projektin tavoitteista oli saada aikaan tuoterakenteita, joiden esitystapa ja 
nimikkeet ovat yhtenäisiä. Projektissa on luotu tuotekirjasto, jonka noin 200 raken-
netta yhdistetään Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemaan RT-kortistoon.

Mallintamisen keskeisiksi hyödyiksi on Pro IT -pilottihankkeissa todettu muun 
muassa suunnitelmien yhteensovittaminen ja virheiden vähentäminen törmäystar-
kasteluilla, määrä- ja kustannuslaskennan nopeutuminen ja tarkentuminen, kolmi-
ulotteisten suunnitelmien havainnollisuus sekä markkinointiaineiston ja piirustusten 
saaminen suoraan mallista. Mallintamiselle on löytynyt myös uusia käyttötapoja 
elementtisuunnittelussa ja olosuhdesimuloinneissa.

Kiinteistöjen ylläpitoprosessiin liittyvien kiinteistö- ja käyttäjäpalveluverkostojen 
tiedonhallintaa on kehitetty viime vuosina myös luomalla e-EHYT toimialastandar-
di. Tiedonhallintaa on kehitetty luomalla yhteinen tietomalli sekä tiedonsiirtostan-
dardi, joka mahdollistaa kiinteistö- ja kiinteistöpalvelutiedon monipuolisemman ja 
monimuotoisemman hyödyntämisen uusinta sähköistä teknologiaa hyödyntäen. 
Samalla se antaa kiinteistökehitys ja rakennusprosesseihin kuvan siitä mitkä tiedot 
ovat keskeisiä yhteisiä tietoja kiinteistön ylläpidossa. Samoin on määritelty kiinteis-
tösalkunhallinnan kannalta yhteiset ydintiedot (e-KYY). Keskeistä on se, että yhteiset 
ydintiedot tulisi pystyä siirtämään kiinteistön elinkaaren aikana toimijalta toiselle 
mahdollisimman helposti ja tehokkaalla tavalla.

Infra-alan yritysten ja yhteisöjen käynnistämässä Infra 2010 -kehittämisohjelmassa 
on valittu keskeiseksi kehittämisalueeksi infra-alan ICT-ratkaisujen (tuotemallinnus, 
tiedonsiirto ja koneautomaatio) kehittäminen. Nykyisin rakennusprosessissa käytet-
tävät tiedot ovat hajallaan alan toimijoiden lukuisissa eri järjestelmissä. Tuotemal-
lintamisen avulla tieto kulkee infrahankkeen eri vaiheiden läpi helposti, nopeasti ja 
ilman hävikkiä. Tuotemalliteknologiaan siirtymällä saavutetaan huomattavia säästöjä 
ja tuottavuushyötyjä infran suunnittelu-, hankinta-, toteutus- ja ylläpitoprosesseis-
sa. Siirtyminen koko infra-alan kattavaan tuotemallinnukseen tulee aiheuttamaan 
muutoksia toimijoiden rooleissa ja työnkuvissa. Se luo alalle kokonaan uudenlaisia 
liiketoimintamuotoja, laajentaa palveluntarjontaa ja kasvattaa alan markkinoita.
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Tampereen teknillinen yliopiston rakennustuotannon ja –talouden laitokselle pe-
rustettiin alan yritysten ja järjestöjen rahoittamana rakennusalan ICT-professuuri 
vuonna 2006. Lisäksi VTT:ssä on rakennetun ympäristön tiedonhallinnan profes-
suuri.

Yhteistä pohjaa rakennusalan tiedonhallintajärjestelmien kehittämiselle on tar-
jonnut Rakennustietosäätiö RTS:n organisoima Talo 2000 –nimikkeistöhanke, joka 
valmistui vuonna 2006. Samana vuonna käynnistyi myös KH-RYL -hanke, jossa 
kehitetään yleiset laatuvaatimukset ja nimikkeistö kiinteistönpidolle.

Joulukuussa 2006 valmistui Kuntaliiton, Espoon, Vantaan, Turun ja Hyvinkään 
kaupunkien yhteishankkeena rakennusvalvonnan sähköistä asiointia ja arkistointia 
koskeva esiselvitys, jossa myös ympäristöministeriö oli tiiviisti mukana. Esiselvi-
tyksen pohjalta käynnistetään vuoden 2007 aikana RAKESA-hanke. Hankkeen ta-
voitteena on ensivaiheessa luoda rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin portaali 
ja sähköinen työpöytä. Hankkeeseen kuuluu myös olemassa olevan rakennuksia 
koskevan tiedoston digitalisointi.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Tehostaa edelleen tiedonhallinnan hyödyntämistä niin talonrakentamisessa 
 kuin infra-alalla
•	 Suunnittelusta aina rakennusosien ja laitteiden mahdolliseen kierrätykseen 
 asti ulottuvan tuotetietopankin käyttöönotto
•	 Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittäminen yhdessä alan kanssa 
 osana rakentamisen prosessin yhtenäistä tiedonhallintaa
•	 Edistää avoimien tiedonsiirtoratkaisujen käyttöönottoa
•	 Välitöntä lisäarvoa tuottavien tuotemallisovellusten kehittäminen olemassa 
 olevia kiinteistöjä ja kiinteistökantaa varten
•	 Kiinteistön tietojen muodostaminen osaksi kiinteistöä
•	 Kiinteistösalkun ja yksittäisten kiinteistöjen tietojen kehittäminen osaksi 
 tarjous-, hankinta-, toimitus-, ylläpito- ja käyttöprosessia
•	 Kiinteistö- ja infra-alan tuotemallikehitystyön ohjaus koko alan tarpeet katta-
 vaksi ja tuotemalliteknologiaan perustuvien palveluliiketoimintojen edistä-
 minen
•	 Kiinteistö- ja infra-alan tuotetietomallien suunnitelmallinen kehittäminen ja 
 käyttöönotto
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SUHDANNEKESTÄVYYS

17. Rakentamisen toimialan suhdannekestävyyttä parannetaan yritysten omin ja 
valtion toimin. Valtio huolehtii osaltaan tarvittavan tiedon tuottamisesta suhdanneti-
lanteesta ja sen kehittymisestä. Julkisen sektorin investointien ja tukien ajoituksessa 
kiinnitetään edelleen huomiota niiden suhdannevaikutuksiin.

Valtiovarainministeriön suhdanneryhmä (RAKSU-ryhmä) seuraa rakentamisen suh-
danteita ja ennakoi tulevaa kehitystä. Ryhmässä on laajasti edustettuna rakennus-
alan eri osapuolet ja sen toiminta edistää rakennussektorin varautumista tulevaan 
kehitykseen ja siten osaltaan auttaa yhteiskuntaa varautumaan tuleviin nousu- ja 
laskukausiin.

Liikenne- ja viestinministeriön asettama Tienpidon rahoituksen pitkäjänteistämis-
työryhmä jätti mietintönsä maaliskuun 2006 lopulla. Työryhmä esitti pääratkaisuna 
mallia, joka perustuu 10-15 vuoden ajanjaksolle laadittaviin liikennepoliittisiin selon-
tekoihin. Niiden puitteissa eduskunnalla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa liikennepolitiikan pitkän aikavälin linjauksiin samalla kun liikennehank-
keiden käytännön toteutukseen saadaan lisää toiminnan tehokkuuden kannalta vält-
tämätöntä joustovaraa. Hallitus ja eduskunta joutuisivat selontekomenettelyssään 
yhtäältä suhteuttamaan liikennepoliittiset tavoitteet ja prioriteetit ja toisaalta yhteis-
kunnan muut tarpeet ja taloudelliset mahdollisuudet. 

Uusien elinkaarimallilla toteutettavien kumppanuushankkeiden avulla voidaan 
myös osittain vaikuttavaa tasaisempaan tilauskantakehitykseen yritysten ollessa 
sitoutunut pitkälle tulevaisuuteen rakennushankkeiden hoitoon ja ylläpitoon. Sekä 
liikenne- ja viestintäministeriö että rakennusala ovat kehityshankkeillaan edistäneet 
näiden toteutusmuotojen käyttöä myös suhdanteita tasaavana toimintamuotona.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Väylien rakentamisen ja ylläpidon rahoituksen nostaminen vastaamaan väy-
 länpidon tarpeita ja rahoituksen suunnittelu yhtä hallituskautta pidem-
 mille ajanjaksoille
•	 Infrarakentamisen kausivaihtelujen pienentäminen
•	 Elinkaari- ja muiden uusien hankinta- ja totetusmallien käytön jatkaminen 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

18.  Parannetaan edellytyksiä rakennusalan kansainväliselle toiminnalle ja viennille. 
Tehostetaan yhteistyötä lähialueilla erityisesti Venäjällä. Suomalaisille rakennusalan 
yrityksille turvataan kilpailukykyiset edellytykset viennin harjoittamiseen. Tämä 
koskee erityisesti valtioiden välisiä vero- ja investointisuojasopimuksia.

Rakennusteollisuus RT ry:n tilaama, kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittama 
ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tekemä selvitys uusien venäläisten asuntojen 
valmiusasteesta valmistui lokakuussa 2006. Selvitys kertoo seikoista, joihin vaikutta-
minen edistää pyrkimystä rakentaa ja myydä valmiita asuntoja. Valmiimpien asunto-
jen rakentaminen kasvattaa toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyään vain 
10 % asunnoista Venäjällä on samalla lailla viimeisteltyjä kuin Suomessa.

Rakennusteollisuus RT ry:llä on meneillään kauppa- ja teollisuusministeriön ra-
hoittama tutkimus, joka vertaa suomalaisen rakennusteollisuuden tarvitseman hen-
kilöstön rakentamisen ja talouden osaamisen ja koulutuksen suhdetta venäläisen 
koulutusjärjestelmän tuottamaan osaamiseen. Näkökulmana ovat sekä Suomessa 
työskentelevän venäläisen henkilöstön osaamisen aukot suomalaisesta näkökulmasta 
että Venäjällä suomalaisessa intressiyhtiöissä työskentelevien venäläisten suoma-
laisittain edellytettävä osaaminen. Tutkimus kirjaa osaamisaukot sekä tunnistaa suo-
malaisesta koulutuksesta poikkeavat ammattikuvat ja antaa suosituksen koulutuksen 
tai harjoittelun kehittämisestä. Tutkimus valmistuu vuonna 2007.

Rakennusteollisuus RT ry ja Sitra ovat uusineet vuosina 1997 ja 2001 tehdyt raken-
nusalan Venäjä-strategiat vuonna 2006.

Rakennusteollisuus RT ry on toimittanut ympäristöministeriön rahoittamana Mos-
kovan valtiollisen rakennus yliopiston julkaisemiin oppikirjoihin ja aikakausilehtiin 
suomalaisten asiantuntijoiden artikkeleita rakentamisesta ja kiinteistöjen hallinnasta. 
Oppimateriaali leviää kymmeniin alan korkeakouluihin Venäjällä ja IVY maissa. 
Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n julkaiseman Rakennus-
tuotanto-kortiston (Ratu) kääntäminen venäjän kielelle aloitettiin vuonna 2006. Osa 
Ratu-kortistosta ja rakennustöiden yleisistä laatuvaatimuksista (RYL) on julkaistu 
myös viron kielellä paikallisiin oloihin muokattuna. ET-INFOkeskuse Tallinnassa ja 
Pietarin Rakennuskeskus ovat tukeneet suomalaisten yritysten toimintaa jakamalla 
rakennustarvikeinformaatiota, tarjoamalla tullaus- ja huolintapalveluita sekä järjes-
tämällä seminaareja ja kontaktipäiviä.

Koska perustajaurakointi on kaikilta osiltaan rajattu Finnveran takuiden ulko-
puolelle, on Rakennusteollisuus RT ry ehdottanut lainmuutosta koskien toimintaa 
Suomen lähialueilla. Lakimuutoksen tulee sisältää malli luottokelpoisten suomalais-
ten yritysten takausjärjestelmäksi, jonka avulla voidaan rahoittaa ja antaa vakuuksia 
sekä edistää suomalaisten rakennusyhtiöiden asuntokauppaa Venäjän vajavaisesti 
toimivilla rahoitusmarkkinoilla.

Puutuoteteollisuuden elinkeinopoliittinen ohjelmassa vuosille 2004-2010 ja sen 
rinnalla valmistellussa Puurakentamisen edistämisohjelmassa tavoitteena on puun 
käytön lisääminen myös lähialueilla. Tavoitteena on luoda puurakentamisen tuote- ja 
palvelukonsepteja, jotka ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja jotka ovat muunnet-
tavissa muiden markkinoiden kansallisiin ja kulttuurillisiin eritysvaatimuksiin.

RAKLI on käynnistänyt vuoden 2006 alussa kansainvälistämisen edistämisek-
si Tekesin tukemana ServeRE-forumin eli kiinteistöliiketoiminnan kansainvälistä-
misfoorumin. Siihen liittyen RAKLI on käynnistänyt vuoden 2006 lopulla Venäjään 
liittyvän kansainvälistymisen edistämiseksi Market Forum Focus on Russian sekä 
pohjoismaisten käytäntöjen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi YPA-yhteispohjois-
maisten palvelusopimuskäytäntöjen kehittäminen hankkeen.
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Tulevaisuuden haasteet:
•	 Työvoiman saatavuuden ja sen osaamisen varmistaminen kansainvälistymi-
 sessä
•	 PK-yritysten aktivoiminen kansainväliseen toimintaan
•	 Toimintaedellytysten parantaminen erityisesti Venäjällä viranomaisten 
 yhteistyöllä Suomessa
•	 Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen Itämeren alueella

19. - 20.  Asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin

ASUNTOMARKKINAT

19.  Asuntomarkkinoiden tulee toimia asukkaiden ehdoilla. Erilaisiin asumistarpei-
siin vastataan monipuolisella asuntotarjonnalla. Asuinrakennusten ja yhdyskuntien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään tietoisesti lähiympäristön viihtyisyyteen. 
Kansalaisten asumistoiveita ja niiden muuttumista pitkällä aikavälillä selvitetään, ja 
toteutettujen ratkaisujen kelpoisuutta seurataan. 

Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten järjestöjen ja yritysten yhteiseksi visioksi on 
kirjattu, että vuoteen 2010 mennessä asuntomarkkinat toimivat asukkaiden ehdoilla. 
Suomen Kiinteistöliiton johdolla toteutetun Hyvä Asuminen 2010 –kehitysohjelman 
tehtävänä on ollut nostaa asumisen roolia merkittävästi kilpailukykytekijänä, liike-
toiminnassa, innovaatiokentässä ja tutkimusalueena. Ohjelmaan kytkeytyviä hyviä 
käytäntöjä ovat olleet muun muassa vuosittaiset asukastutkimusseminaarit, ohjel-
maan liittyvä kehityskohdeverkosto sekä Suomen paras asuntoalue –kilpailu.

Asumisen tutkimus- ja kehitystoiminta on vilkastunut merkittävästi viime vuosi-
na. Kuopion yliopistoon on perustettu asumisen professuuri, jonka toimikausi alkoi 
vuonna 2005. Helsingin yliopistoon on perustettu asumisen muutoksen tutkijakoulu 
on perustettu ja ympäristöministeriö on käynnistänyt asumisen perustutkimusohjel-
man laadinnan. Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt Erilaistuvat asumistar-
peet -tutkimushankekokonaisuuden.

Asuminen on myös mukana uutena osaamisklusterina valtion rahoittamassa osaa-
miskeskusohjelmassa vuosina 2007 – 2013. Asumisen osaamisklusterissa pyritään 
parantamaan ihmisten asumisen arkea ja samalla hyödyntää kotimaista kehitystyötä 
yritysten kansainvälistymisessä. Hankkeissa kehitetään uusia asiakaslähtöisiä asu-
misen ja palvelujen konsepteja, kuten ikäihmisten asuminen, energia- ja ympäristö-
tehokkuutta sekä innovatiivisia alueellisia ratkaisuja. Toimialoina asumisklusterissa 
ovat asuminen, rakentaminen, kalustus- ja sisustusrakentaminen sekä puurakenta-
minen. 

24 Living- asumisen liiketoiminnan kehitysohjelman (2006-2009) tavoitteena on 
tuottaa suomalaisille yrityksille konkreettista tutkimustietoa uusista arjen tarpeista 
ja asiakaslähtöisistä palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksista ja synnyttää niihin 
perustuvia uusia konsepteja ja liiketoimintamalleja sekä kotimaisilla että kansainvä-
lisillä markkinoilla. Siihen osallistuu alan yrityksiä yhteistyössä suomalaisten tutki-
muslaitosten ja Yhdysvalloissa toimivan MIT-yliopiston kanssa. Hanketta koordinoi 
Taideteollisen korkeakoulun Future Home Institute.
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Asuntotuotannon ohjauksen osalla on ympäristöministeriössä meneillään prosessi, 
jossa tarkastellaan laatutekijöiden ja asukaslähtöisyyden nykytilaa ja kehittämistar-
peita asuntorakentamisessa. Ympäristöministeriön toteuttamassa ”Asukasbarometri 
2004:ssä” selvitettiin asuinalueiden toimivuutta ja asumisviihtyisyyttä asukkaiden nä-
kökulmasta sekä asukkaiden niihin liittyviä toiveita. Talvella 2006-2007 on valmistu-
massa laaja asumiskysely osana varallisuustutkimusta. Tässä kyselyssä painopisteenä 
ovat asuntoon liittyvät mielipiteet, jotka on yhdistetty tulo- ja varallisuustietoihin.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Asuinympäristön laatu ja viihtyisyys
•	 Muuntojoustavien rakenne- ja järjestelmäratkaisujen kehittäminen
•	 Seniori- ja palvelutalojen kysyntään vastaaminen

ASUNTORAKENTAMISEN JULKINEN TUKI

20. Asumisen ja asuntorakentamisen julkista tukea ohjataan edelleen uustuotantoon 
kysyntä- ja kasvupaikkakunnilla ja asuntovarallisuuden arvon säilyttävään korjaami-
seen. Asukkaiden edellytykset saavuttaa kohtuullinen asumistaso turvataan.

Asuntomarkkinat jakautuvat hallintaperusteen mukaan kahteen pääosaan: omistus-
asunto- ja vuokra-asuntomarkkinoihin. Vuoden 2004 lopussa asunnoista 57,5% oli 
omistusasuntoja ja 32% vuokra-asuntoja. Lopuissa oli muu hallintaperuste. Vakinaista 
asuinkäyttöä vailla oli yli 200 000 asuntoa.

Valtion asuntorahaston tukitoimin on tuettu kohtuuhintaisten, etupäässä vuokra- 
ja asumisoikeustalojen rakentamista pääosin kasvukeskuksiin. Suuri omistusasun-
tojen kysyntä on pienentänyt Valtion asuntorahaston tukeman tuotannon määrää. 
Valtion asuntorahaston tuotanto on painottunut erityisryhmien asuntotuotantoon. 
Peruskorjaamista on tuettu sosiaalisessa asuntokannassa sekä asunto-osakeyhtiöiden 
kohdalla korkotukilainoituksella. Asunto-osakeyhtiötaloissa korkotukilainoituksen 
tavoitteena on edesauttaa taloyhtiöiden päätöksentekoa ja näin nopeuttaa korjausten 
toteuttamista. 

Ympäristöministeriön tavoitteena on kehittää kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
tukijärjestelmiä siten, että asumismenot ovat kohtuulliset ja asuntojen tarjonta kas-
vukeskusten työvoimalle paranee.

Maatilataloudessa kohtuuhintainen asumistaso turvataan asumiseen suunnatulla 
tuella, joka on vastaava kuin valtion asuntorahaston muille väestöryhmille suuntaa-
ma sosiaalinen tuki. Tuella ei tosin ole enää suurta merkitystä maaseudun asumis-
tasoon, koska tuettujen hankkeiden määrä on vain noin 100 asuntoa vuosittain.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Palveluasumisen kysynnän tyydyttäminen ilman, että asumismenot muodos-
 tuvat ikääntyvien kannalta kohtuuttomiksi.
•	 Kohtuuhintaisten (vuokra-)asuntojen saaminen kasvukeskusalueille.
•	 Erityisryhmien asunnoille myönnettävän korkotuen ja siihen liittyvän avus-
 tusjärjestelmän edelleen kehittäminen.
•	 Riittävien määrärahojen takaaminen hissi-, korjaus- ja energia- avustuksiin.
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21. - 22.  Joustavampaan kaavoitukseen 
ja toimivaan infrastruktuuriin

KAAVOITUS JA LUPAMENETTELYT

21. Kaavoitus- ja lupamenettelyjä kehitetään kaavoituksen ja toteutuksen välisen 
ajan lyhentämiseksi niihin liittyviä työprosesseja ja selvitystarpeita selkeyttäen. 
Edistetään asemakaavoituksen ja toteutuksen vuorovaikutusta. Parannetaan kuntien 
mahdollisuuksia huolehtia kaavoituksesta ja yhdyskuntarakentamisesta.

Ympäristöministeriö asetti syksyllä 2005 työryhmän selvittämään maankäyttö- ja 
rakennuslain muutostarpeita tonttitarjonnan lisäämiseksi ja asuntojen hintatason 
kohtuullistamiseksi. Työryhmä luovutti ympäristöministeriölle hallituksen esityksen 
muotoon laaditun yksimielisen ehdotuksensa maankäyttö- ja rakennuslain muutta-
miseksi. Ehdotuksessa esitetyt muutokset ovat olleet voimassa 1.3.2007 lähtien. 

Ympäristöministeriössä on valmistunut useita kaavoitukseen liittyviä oppaita, 
esimerkiksi Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet (Suomen ym-
päristö 12/2006), Vaikututusten arviointi kaavoituksessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 
10/2006), Hallinto-oikeuksien asemakaavaratkaisujen kumoutumisperusteet 2001-
2005 (Ympäristöministeriön raportti 18/2006) ja Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006). Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt, 
miten erilaiset maankäytön skenaariot vaikuttavat liikenteen kasvaessa liikennetur-
vallisuuden kehitykseen esimerkkinä Oulun seutu.

Kuntaliitossa on yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa käynnissä hankesarja 
Kuntien tonttituotannon edistäminen. Sarjan ensimmäisessä hankkeessa kehitettiin 
kuntien rakennettujen omakotitaloalueiden markkinointia ja palveluiden hyödyntä-
misedellytyksiä. Hanke valmistui lokakuussa 2006. Toinen hanke koskee kasvukun-
tien asemakaavoituksen kestoa ja kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa tonttituotannon 
sujuvuuteen. Hanke valmistui helmikuussa 2007. Kolmannessa hankkeessa selvite-
tään ja kehitetään yhteistyössä rakennusalan yritysten ja kaupunkien kanssa julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja (JYMY-hanke). Hanke valmistuu syyskuussa 
2007. Neljännessä hankkeessa, joka valmistuu kesällä 2008, käsitellään kuntien maan-
käytön, asumisen ja liikenteen seudullista yhteistyötä. Hanke liittyy valtakunnallisen 
kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja kaupunkiseutujen velvollisuuteen laatia 
suunnitelma yhteistyönsä parantamisesta syksyyn 2007 mennessä.

Design Concepts and Management of Built Environment (Decomb) –hanke on mo-
nitieteinen usean yliopiston yhteistyönä toteutettava kaupunkisuunnittelun tutkimus, 
jonka päärahoittajana on Tekes. Siinä on kehitetty normilähtöisyyden vaihtoehdoksi 
laadukkaan kaupunkiympäristön tuottamiseen uusia menettelyjä, johtamistyökaluja 
ja ohjeita. Tarkoituksena on tukea avointa arvoverkottunutta toimijakulttuuria. Pro-
sessien laatuun, nopeuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu erityisesti 
suunnittelun näkökulmasta.

Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki (OPUS) -tutkimushankkeessa 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla tuotetaan Tekesin tuella ns. oppivan 
kaupunkisuunnittelun konsepti. Malli rakennetaan pilottityöskentelyn avulla simu-
loimalla käynnissä olevia suunnitteluprosesseja ja tutkimalla erityisesti internetiä 
toimintaympäristönä.

RAKLIssa on laadittu opas maankäyttösopimusten käytöstä ja laadittu esimerkin 
omainen malli maankäyttösopimuksissa sovittavista asioista. Opas on valmistunut 
syksyllä 2006.
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ja puun käytön ja puurakentamisen edistämi-
sestä tavoitteeksi on asetettu rakentaa kaupunkimaisia pientaloalueita. Tarkoituksena 
on luoda edellytyksiä kohtuuhintaisen ja asumistarpeita vastaavan kaupunkimaisen 
pientalorakentamisen lisäämiseen erityisesti kasvukeskuksissa, kannustaa tätä tuke-
vaa kaavoitusta sekä vaikuttaa yhtenäisesti toteutettavissa olevan pientalotonttimaan 
saatavuuteen.

Maatilojen rakennemuutoksen seurauksena tilakoot kasvavat ja tuotanto keskittyy 
sekä seudullisesti että paikallisesti, ja tuotantomuodot kehittyvät. Alueiden käytön 
suunnittelussa tulee huomiota kiinnittää maankäytön, asumisen ja liikenteen järjes-
tämiseen siten, että maatilojen kasvutarpeet ja yhdyskuntien ja tuotannon toisiin-
sa vaikuttavat haittavaikutukset voitaisiin minimoida, mikä tarkoittaa asumisen ja 
muun infran hallittua ohjaamista ja maaseudulla tuotantoalueiden maankäytöllisten 
rajoitteiden minimointia.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Kuntien ja konsulttien kaavoitusosaamisen varmistaminen erilaisten alueiden 
 ja maankäyttökysymysten käsittelyssä
•	 Kaavavalitusten vähentäminen ja niiden käsittelyn nopeuttaminen
•	 Valtion omistamien maiden saaminen kohtuuhinnalla asuinrakentamiseen

INFRASTRUKTUURI

22.  Tiestöä, rataverkkoa ja muita väyläpalveluja kehitetään riittävän kapasiteetin ja 
kunnon varmistamiseksi pitkäjänteisesti koko maassa. Väyläsuunnittelu ja yhdyskun-
tasuunnittelu sovitetaan yhteen. Kehitetään eri hallinnonalojen sekä väyläpalvelujen 
toteuttajien ja käyttäjien yhteistyötä perustamalla infrafoorumi. Isot väylähankkeet 
kootaan monivuotiseksi ohjelmaksi, jonka sisällön ja rahoituksen pääpiirteet pää-
tetään hallituskausittain. Kehitetään yhteistyötä valtion ja kuntien sekä palvelujen 
tuottajien välillä yhdyskuntien infrastruktuurin ja teknisten palvelujen kehittämisek-
si. Julkisten väyläpalvelujen sekä yhdyskuntien teknisten palvelujen tuottamisessa 
käytetään sopivissa hankkeissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja.

Liikenneväyläpolitiikkaa vuosille 2004-2013 linjannut ministerityöryhmä jätti mietin-
tönsä 10.2.2004. Mietinnössä esitetyistä teemahankekokonaisuudet on yhtä lukuun 
ottamatta aloitettu. Myös isoista hankkeista on yhtä lukuun ottamatta tehty rahoi-
tuspäätös tai periaatepäätös.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä luovutti raporttinsa ”Liiken-
neväyläpäätösten pitkäjänteistäminen” (LVM 18/2006) 19.4.2006. Työryhmä esitti 
pääratkaisunaan mallia, joka perustuu 10-15 vuoden ajanjaksolle laadittaviin liiken-
nepoliittisiin selontekoihin.

Hyvä asuin- ja elinkeinotoimintaympäristö edellyttää koko liikennejärjestelmän 
toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöhaittojen minimointia. Liikenteen ja maan-
käytön yhteensovittamista on pyritty parantamaan muun muassa kehittämällä 
liikennejärjestelmäkoulutusta. Tavoitteena on mahdollisimman vähän liikennettä 
edellyttävä maankäyttö sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön mahdol-
lisuuksien edistäminen. Toimivan, kustannustehokkaan joukkoliikenteen palvelu-
verkon ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
joukkoliikennefoorumin 1.1.2006 alkaen kolmeksi vuodeksi.
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Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion yhteisesti rahoittamat väyläinvestoinnit on 
koottu ja asetettu osapuolten sopimaan prioriteettijärjestykseen syksyllä 2006 päivi-
tetyssä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007).

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8.4.2005 Infrafoorumin toiselle kaudelle 2005-
2007.

PARAS –hankkeeseen (Kunta- ja palvelurakenneuudistus) liittyvä puitelaki edel-
lyttää, että pääkaupunkiseutu ja kuusitoista suurinta kaupunkiseutua laativat omat 
kaupunkiseutusuunnitelmansa elokuun 2007 loppuun mennessä. Suunnitelmien 
sisältönä on maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen ja palveluiden 
yhteiskäytön parantaminen.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Väyläverkoston korjausvelan kasvun pysäyttäminen
•	 Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen
•	 Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen eheän ja mahdollisimman 
 vähän liikennettä synnyttävän yhdyskuntarakenteen luomiseksi
•	 Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen maankäytön ja infran suunnitte-
 lussa ja rakentamisessa
•	 Kansallisen liikennejärjestelmästrategian laatiminen ja liikenneinfrastruk-
 tuurin ja –palveluiden pitkäjänteinen toteuttaminen

23. Tehokkaampaan hallintoon ja 
kattavampaan yhteistyöhön

23. Parannetaan hallinnon toimivuutta ja aloitetaan laaja-alainen yhteistyö alan 
uudistamiseksi.

Ympäristöministeriön tavoitteena on kehittää rakennusvalvontaa koko maassa asian-
tuntevaksi ja osaavaksi sekä palvelukykyiseksi ja tehokkaaksi. Tähän päästään ensin-
näkin kehittämällä kuntien välistä yhteistyötä ja kokoamalla useamman kunnan yh-
teisiä rakennusvalvontayksiköitä. Samanaikaisesti tulee kehittää rakennusvalvontaa 
sisällöllisesti muun muassa lisäämällä suunnitelmallisen oman valvonnan osuutta ja 
kolmannen osapuolen hyväksikäyttöä sekä käyttämällä laajemmin tuotehyväksyn-
tämenetelmiä ja henkilö- ja yrityspätevyyden toteamismenettelyjä ja kehittämällä 
niitä. Kolmas tie näihin tavoitteisiin on rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin ja 
arkistoinnin kehittäminen. Kaikki kehittämisurat vaikuttavat toisiinsa ja niillä on 
edettävä samanaikaisesti.

Alueelliset ympäristökeskukset osallistuvat rakentamisen ohjaukseen. Niillä on 
tehtäviä sekä alueiden käytön suunnittelussa että rakentamisen ohjauksessa. Alueel-
listen ympäristökeskusten roolia kuntia tukevina toimijoina pyritään selkeyttämään 
ja vahvistamaan.

Kiinteistö- ja rakennusalan kehittäminen jakautuu ministeriötasolla usealle eri 
ministeriölle. Ympäristöministeriölle kuuluu kaiken rakentamisen pohjana oleva 
alueiden käytön suunnittelu, rakentamisen yleinen ohjaus ja talonrakentaminen. 
Liikenne– ja viestintäministeriölle kuuluu liikenneinfrastruktuuri, josta muodostuu 
pääosa maa- ja vesirakentamisesta. Maa- ja metsätalousministeriöllä on vahva rooli 
maaseuturakentamisessa. Opetusministeriöllä on ohjausvastuuta mm. koulujen ja 
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liikuntapaikkojen rakentamisessa. Vastaava roolia on myös muun muassa sosiaali- ja 
terveysministeriöllä. 

Rakentamisen sektorikohtaisen ohjauksen ohella usealla ministeriöllä on muun 
toimintansa perusteella merkittävä rooli alan kehittämisessä. Opetuksen sisällölli-
nen ja määrällinen kehittäminen ja tutkimuksen vahvistaminen ovat avainalueita 
alan kehittämisessä. Työvoiman saatavuuden turvaaminen on niin ikään keskeinen 
menestystekijä.

Ympäristöministeriö kokoaa eri ministeriöt ja hallinnonalat säännöllisiin yhteisiin 
neuvotteluihin. Hallinnon kehittämisessä kaikilla tasoilla johtavana periaatteena 
tulee olla rakentamisen kokonaisuuden säilyttäminen. Rakentamisen ohjaus alkaa 
alueiden käytön suunnittelusta. Sen keskeisen osan muodostaa rakentamisen ohjaus 
ja valvonta. Siihen kuuluu erottamattomana osana rakennetun ympäristön hoito.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Asiantunteva, palvelukykyinen ja tehokas rakennusvalvonta
•	 Hallinnonalojen välinen tiivis yhteistyö

24. Rakenteellisen turvallisuuden parantaminen

Vuosien 2003-2006 aikana on Suomessa tapahtunut yhteensä 17 oikeusministeriön 
alaisen onnettomuustutkintakeskuksen tutkimaa tai tutkittavana olevaa rakenteellista 
vaaratilannetta tai rakenteen sortumaa. Näistä kaksi koskee vuotta 2005 ja kymmenen 
vuotta 2006. Ympäristöministeriö on vuosina 2005 ja 2006 jatkanut vuonna 2003 käyn-
nistettyjä toimenpiteitä rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseksi 
yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa. Keskeisiä jatkotoimenpiteitä ovat 
olleet kiinteistönomistajien, kuntien rakennustarkastajien sekä rakennusalan infor-
mointi uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa esille tulleista 
riskitekijöistä, rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta koskevan ministeriön 
asetuksen uudistaminen, onnettomuustutkintakeskuksen ympäristöministeriötä kos-
kevien suositusten toteuttaminen, osallistuminen kiinteistö- ja rakennusalan kanssa 
alan yhteiseen rakenteellisen turvallisuuden yhteistyöryhmään ja sen aktiviteetteihin 
sekä rakenteiden lujuutta koskevien rakentamismääräysten kokonaisuudistuksen 
käynnistäminen. Kokonaisuudistus ajoittuu vuosille 2007-2010 ja pitää sisällään yh-
teiseurooppalaisten suunnittelustandardien, eurokoodien, vaiheittaisen käyttöön-
oton. 

Rakennusten rakenteellisista riskeistä tiedottamisessa ympäristöministeriö on 
muun informaatio-ohjauksen lisäksi käyttänyt apuna kunnille ja niiden rakennustar-
kastajille lähetettyjä kirjeitä, joissa on kiinnitetty huomiota esille nousseisiin keskeisiin 
riskeihin. Kirjeissä on käsitelty muun muassa sisäkattoja, kattorakenteiden tuentaa 
sekä yksitäisiin kattorakenteisiin liittyviä teknisiä riskejä. Lisäksi on tiedotettu muun 
muassa rakenteiden alueellisista lumikuormista yhteistyössä Suomen ympäristökes-
kuksen ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. 

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkimustensa perusteella suosituksia vastaa-
vien rakennusonnettomuuksien välttämiseksi. Ympäristöministeriö on toteuttanut 
näitä suosituksia rakentamista koskevassa ohjauksessaan. Toimenpiteiden tueksi on 
käynnissä projektiohjelma, joka sisältää useita tutkimus- ja kehityshankkeita. Hank-
keet sisältävät muun muassa FISE Oy:n ylläpitämän rakennusvirhepankin (www.ra-
kennusvirhepankki.fi), laajarunkoisten liikuntapaikkojen rakenteellinen turvallisuus 
–hankkeen, laajarunkoisten maatilarakennusten rakenteellinen turvallisuus -hank-
keen sekä valmisosarakentamisen turvallisiin suunnittelu- ja asennusratkaisuihin 
tähtäävän hankkeen yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. 
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Ympäristöministeriön uusittu asetus rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tar-
kastuksesta tuli voimaan 1.9.2006. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistu 
asetus antaa ohjeet erityismenettelystä sellaisille rakennuksille, joiden suunnittelussa, 
rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden 
vaara. Lisäksi vaikeat rakentamisolosuhteet, erityismenetelmät ja erityisosaamista 
vaativat työkokonaisuudet voivat edellyttää erityismenettelyä. Uudet määräykset 
koskevat kantavien rakenteiden suunnittelua, toteutusta ja käytön aikaista valvontaa. 
Valvonta keskittyy kantavien rakenteiden kestävyyden kannalta olennaisiin seik-
koihin. Asetus lisää ulkopuolisen tarkastuksen käyttöä. Ulkopuolinen tarkastus on 
pakollinen kun rakennushanke poikkeaa tavanomaisesta tai kuuluu erityismenette-
lyn piiriin. Ulkopuolinen tarkastus on tarpeen myös mm silloin kun rakennushanke 
sisältää suuria yleisötiloja.

Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden yhteistyöryhmä esitti kesäkuussa 2004 
alan yhteisiksi toimintalinjauksiksi viittä asiaa: 1) rakenteellisen riskiarvion tarpeel-
lisuus sekä järjestäminen rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa, 2) suunnitelmien 
ulkopuolisen asiantuntijatarkastuksen lisäämistarve ja järjestäminen, 3) rakennesuun-
nittelijan tai muun asiantuntijatarkastuksen lisäämistarve ja järjestäminen toteutus-
vaiheessa, 4) rakennusosien valmistuksen laadunvarmistuksen lisäämisen tarve ja 
tehostaminen, 5) riskialttiiden rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeistuksen sekä ra-
kennusten käytönaikaisten tarkastusten tarve ja järjestäminen. Ympäristöministeriön 
kutsuma selvitysmies laati toimintalinjausten perusteella omat ehdotuksensa, jotka 
hyväksyttiin ilman eriäviä mielipiteitä. Selvitystyö sisälsi muun muassa erityisme-
nettelyn riskillisille rakennuksille. Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden yhteis-
työryhmä on kehittänyt alan yhteistä mallia myös uusittuihin rakentamismääräyksiin 
sisältyvälle erityismenettelylle 2005-2006. Mallia pilotoitiin vuoden 2006 aikana ja se 
on julkaistu Internetissä (www.ril.fi).

Rakennusteollisuus RT ry käynnisti vuonna 2005 ”Valmisosarakentamisen turval-
liset suunnittelu- ja asennusratkaisut (TASSU)” -projektin, jonka tavoitteena oli vaa-
tivien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden ja työturvallisuuden parantaminen. 
Projekti päättyi elokuussa 2006 ja sen tuloksena suunnittelijat ja urakoitsijat saavat 
käyttöönsä entistä tarkemmat ohjeet ja ratkaisut valmisosarakentamisen turvallisuu-
den varmistamiseksi.

Projektissa syntynyt ohjeisto vastaa 1.9.2006 voimaan tulleen rakentamisen val-
vontaa ja teknistä tarkastusta koskevien rakentamismääräysten (RakMk A1) tuomiin 
haasteisiin. Ohjeisto keskittyy erityisesti vaativien rakennuskohteiden kantavien 
rakenteiden turvallisuuden varmistamiseen. Vaativia rakennuskohteita ovat ne, joi-
den suunnittelussa, rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata 
suuronnettomuuden vaara. Näitä ovat muun muassa isot monitoimihallit ja korkeat 
rakennukset.

Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tila Suomessa edellyttää kiinteistö- ja 
rakennusalalta sekä viranomaisilta jatkuvaa panostusta lähivuosina. Kiinteistö- ja ra-
kennusalan sekä ympäristöministeriön yhteistyöryhmänä asiassa on toiminut vuonna 
2003 perustettu rakennusten rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä. Rakentamisen 
parempaan laatuun ja turvallisuuteen tähtäävistä kehittämistoimista on muodostunut 
jatkuvaa toimintaa, johon tulisi kohdentaa määrärahoja myös valtion talousarviossa. 
Toimenpiteet kohdistuvat jatkossa muun muassa onnettomuustutkinnan suositusten 
toteuttamiseen, olemassa olevassa rakennuskannassa olevien riskien tunnistamiseen 
ja informointiin, uudisrakentamisen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen 
sekä rakenteiden turvallisuutta koskevan kansallisen osaamisen varmistamiseen.

Maatilatalouden tuotantorakennusten koko kasvaa edelleen johtuen tuotanto-
rakenteen muutoksista, tuotannon tehostumisesta ja automaation lisääntymisestä 
tuotannossa. Vuosittaisten myönnettävien rakennuslupien kuutiomääristä maati-
larakentamisen osuus on n. 10%. Rakennukset ovat usein isoja tuotantolaitoksia, ja 
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merkittävä osa isosta hallirakentamisesta Suomessa rakennetaan yksittäisillä maati-
loilla. Tuotantorakennusten rakenteellisen turvallisuuden tilan selvittämiseksi maa- ja 
metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö rahoittivat yhdessä vuosina 2005- 2006 
VTT:n johtaman tutkimuksen. Siinä selvitettiin uusien, laajarunkoisten tuotantora-
kennusten suunnittelussa ja rakenneteknisissä ratkaisuissa esiintyviä ongelmia ja 
riskejä. Työssä kehitettiin myös käytännönläheinen kuntotarkastusohje, jonka avulla 
maatilayrittäjä voi omatarkastuksella havainnoida rakenteiden kuntoa.

Suurissa hallimaisissa eläinsuojissa ilman kosteuspitoisuuden ja optimaalisen läm-
pötilan säätely on ongelmallista. Hallitsemattomasta kosteudesta on haittaa paitsi 
ihmisille ja eläimille myös rakenteille. Vuonna 2006 käynnistettiin maa- ja metsäta-
lousministeriön sekä mm. alan teollisuuden rahoittama maatalouden tuotantoraken-
nusten ilmanvaihtoa koskeva 3- vuotinen tutkimus. Sen tavoitteena on mm. tuottaa 
menetelmiä, työkaluja, teknisten järjestelmien periaateratkaisuja sekä parantaa tie-
donvälitystä asiassa. Laajan tutkimushankkeen päätutkijana on VTT.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Eurokoodien käyttöönotto ja niihin liittyvä koulutus- ja neuvontatarve
•	 A2 suunnittelijakelpoisuuksien edellyttäminen kuntien rakennusvalvonnassa.
•	 Kelpoisuusehdot täyttävien suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien 
 käytön lisääminen maaseudulla
•	 Maatalousrakentamisen osaamisen lisääminen suunnittelussa, urakoinnissa 
 ja työnjohdossa.
•	 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset menettelytavat ja työkalut käyttöön 
 myös maaseudulla tapahtuvassa rakentamisessa (esim. erityismenettely)

25. Korjausrakentamisen kehittäminen

Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta on koko ajan kasvussa. Suuressa 
osassa rakennuskantaa on lähivuosikymmenenä odotettavissa merkittäviä korjaus-
tarpeita, joiden toteuttaminen edellyttää nykyistä selvästi suurempia toimijaresurs-
seja. Rakennus- ja kiinteistöalan kehitys tapahtuu tällä hetkellä kuitenkin pitkälti 
uudisrakentamisen ehdoin, ja korjausrakentamisen prosesseihin ja rakennuskannan 
ylläpitoon liittyy merkittäviä ongelmia ja kehittämistarpeita. 

Rakennuskannan kokonaismäärä on noin 1 800 000 rakennusta, josta pientaloja on 
1 020 000 kappaletta sekä rivi- ja asuinkerrostalorakennuksia noin 123 000 kappaletta. 
Palvelurakennusten kokonaismäärä on noin 90 000 kappaletta. Asuin- ja palvelura-
kennukset edustavat noin 60 - 65 prosenttia koko rakennuskannasta. Kolme neljäs-
osaa Suomen asuin- ja palvelurakennuskannasta on rakennettu vuoden 1960 jälkeen 
ja yli 40 prosenttia vuoden 1980 jälkeen. Maamme rakennuskanta on siis varsin nuori. 
Rakennukset muodostavat noin puolet ja rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan 
noin kaksi kolmasosaa Suomen kansallisvarallisuudesta. 

Korjausrakentaminen erottaa uudisrakentamisesta erityisesti olemassa oleva, kor-
jauksen kohteena oleva rakennus, joka asettaa työlle omat reunaehtonsa. Korjaus- ja 
muutostöissä tulevat tarkasteluun rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä 
rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Rakennuskannan ikä ja erilaiset raken-
neratkaisut säätelevät myös korjaus- ja huoltotarvetta. Rakentamisen painopiste on 
siirtymässä uudisrakentamisesta rakennusten ylläpitoon sekä täydennys- ja korjaus-
rakentamiseen. Asuinrakennusten osuus on yli puolet korjausrakentamisesta. 
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Korjausrakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon kohdistuvien ja voimistuvien 
kehittämistarpeiden koordinoimiseksi ympäristöministeriö asetti keväällä 2005 laaja-
alaisen työryhmän valmistelemaan korjausrakentamiselle strategiaa. Alan ongelmien 
ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin laaja internet-kysely, jonka pohjal-
ta strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä on määritelty. Strategia sisältää tällä hetkellä 
seuraavat keskeiset päälinjaukset; rakennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin 
vakiinnuttaminen, korjausrakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittämi-
nen, korjausrakentamisen osaamisen lisääminen sekä luotettavan ja riittävän tiedon 
saatavuuden lisääminen rakennusten ominaisuuksista ja korjaamisesta.

Korjausrakentamisen strategiassa käsittely on kohdennettu talonrakentamiseen ja 
se koskee kaikkia rakennustyyppejä. Infrastruktuuri on rajattu käsittelyn ulkopuolel-
le. Työryhmän tavoitteena on esittää olemassa olevan rakennuskannan ylläpidon ja 
korjaamisen kehittämistä korjausrakentamisen vision, strategisten päälinjojen sekä 
strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Valmistelun tässä vaiheessa korjausrakentamisen visio on määritelty seuraavasti:
- Rakennusten omistajat ja käyttäjät tiedostavat rakennusten ylläpito- ja kehit-

tämistarpeet sekä ominaispiirteiden merkityksen
- Rakennuskantaa ylläpidetään, korjataan ja kehitetään tarkoituksenmukaisesti 

ja pitkäjänteisesti rakennusten ja niiden käyttäjien ehdoilla
- Rakennuksen ja rakennuskannan käytettävyyttä ylläpidetään ja kehitetään 

pitkäjänteisesti käyttäjien muuttuvien tarpeiden mukaisesti

Keskeiset tavoitteet on kirjattu seuraavien neljän päälinjauksen alle:
- Rakennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja vakiinnut-

taminen
- Korjausrakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittäminen
- Korjausrakentamisen osaamisen lisääminen ja resurssien turvaaminen
- Korjausrakentamisen tietotarpeiden kehittäminen.
Strategiatyö on siten ohjelmoitu, että se päättyy kesäkuun loppuun 2007. Kor-

jausrakentamisen strategiatyö 2007 - 2016 saatetaan päätökseen yhteistyössä alan 
toimijoiden kanssa Valmistuttuaan sen vaikutuksen odotetaan heijastuvan ylläpito- ja 
korjaussektorin merkittävään kehittymiseen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Korjausrakentamisen ja –palvelujen kehittäminen on ollut myös Hyvä asuminen 
2010-ohjelman kehityskohteena. Ympäristöministeriön teettämässä ihmisten ja kiin-
teistöjen elämänsyklit (IKE) –esitutkimuksessa ”Asukaslähtöisen perusparantamisen 
kehitystarpeet” selvitettiin asuinkiinteistöjen perusparantamisen ongelmia ja käytän-
töjä erityisesti asukkaiden näkökulmasta. Yksi esiselvityksen pohjalta käynnistynyt 
hanke on taloyhtiön kuntotodistus. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on ennakoivan 
ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen taloyhtiöissä sekä asuntokaupan 
turvallisuuden lisääminen.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Korjausvelan vähentäminen
•	 Rakennuskannan pitkäjänteisen ylläpidon tukeminen asunto-osakeyhtiöissä
•	 Korjausvelan ja rakennusten kunnon arvioinnin mittareiden kehittäminen
•	 Luotettavan tiedon saaminen rakenteiden ja teknisten järjestelmien nykytilasta
•	 Energiatehokkuuden parantaminen
•	 Olemassa olevan rakennuskannan arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämi-
 nen korjausrakentamisessa
•	 Korjausrakentamisen osaamisen ja palvelutarjonnan vahvistaminen
•	 Taloudellisten ohjauskeinojen, kuten kotitalousvähennyksen, kehittäminen
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26. Kunnallisen infrastruktuurin 
rakentamisen kehittäminen

Ympäristöministeriö ja Kuntaliitto ovat selvittäneet kunnallisen infrastruktuurin lain-
säädännöllistä pohjaa. Lakeja, joissa on kunnalliseen infrastruktuuriin kohdistuvia 
säännöksiä, on yli 20. Lainsäädännöllinen ohjausvastuu jakautuu ainakin viidelle eri 
ministeriölle. Tämän vuoksi alan kokonaisvaltainen kehittäminen on nykytilanteessa 
osoittautunut erityisen haasteelliseksi sekä kuntien että valtionhallinnon näkökul-
masta tarkasteltuna.

Lainsäädännön ohella lukuisat eri virastot ovat antaneet toimintaa ohjaavia hal-
linnon sisäisiä ohjeita. Alalla on myös pyritty aikaansaaman standardeja ja yleisiä 
laatuvaatimuksia toiminnan laadun varmistamiseksi ja julkisen hankintamenettelyn 
helpottamiseksi.

Kunnallisen infrastruktuurin kehittämisvastuuta ei ole otettu huomioon valtioneu-
voston ministeriöiden toimialajaossa. Säädösohjaus onkin hajanaista. Kadunraken-
taminen, tienrakentaminen, talousvesi- ja viemäriverkoston, sähkö-, kaukolämpö- ja 
tiedonsiirtoverkkojen rakentaminen ja monet muut kunnallisen infrastruktuurin 
kohteet kaipaavat yhdenmukaisempaa säädösohjausta.

Kunnallisen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito on puutteellisesti otettu 
huomioon alan opetuksessa ja tutkimuksessa. Kuntien nykyinen tekninen henkilöstö, 
jonka tehtävänä on kunnallisen infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen, on 
hankkinut osaamisensa ja ammattitaitonsa pitkän ja monipuolisen uransa aikana 
kulloistenkin haasteiden mukaan. Nyt tehtävissä oleva henkilöstä on lähivuosina 
siirtymässä laajoin joukoin eläkkeelle. Korvaavan ammattitaidon saaminen tulee 
aiheuttamaan monille kunnille ongelmia. Vaarana on myös, että nykyisen asiantun-
tijajoukon eläköitymisen myötä menetetään paljon osaamista.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Kunnallisen infrastruktuurin rakentamisen ohjaukseen tulee etsiä hallinto-
 malli, jossa sitä tarkastellaan nykyistä laajempana kokonaisuutena
•	 Kunnallisen infrastruktuurin rakentaminen tulee sisällyttää korkeakoulujen 
 ja ammattikorkeakoulujen opetusohjelmiin sekä tutkimusohjelmiin
•	 Ilmastomuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden huomioonottaminen 
 infran suunnittelussa ja rakentamisessa
•	 Kuntainfran korjausvelan vähentäminen sekä saneeraus- ja korjausinvestoin-
 tien rahoituksen turvaaminen

27. Maatilarakentamisen kehittäminen

Maaseuturakentamisen eli taajamien ulkopuolisilla alueilla tapahtuvan rakentamisen 
määrä on pysynyt vakiona viime vuosina. Pientalorakentamisen määrä on kasvanut 
erityisesti suurten taajamien lähialueilla. Myös yritystoimintaan ja vapaa-aikaan 
liittyvä rakentaminen on vilkasta. Maaseuturakentamiseksi katsotaan myös maati-
layritysten tuotantorakentaminen, joka volyymeinä mitaten on viime vuosina muo-
dostanut suurimman osan maaseuturakentamisesta.

Päättyneellä EU- ohjelmakaudella maa- ja metsätalousministeriö on toteuttanut 
ohjelman tavoitteita suuntaamalla tukea maaseudun sekä maatilatalouden kehit-
tämiseen, joihin on liittynyt myös rakennusinvestointien rahoitusta. Alkavalla EU-
ohjelmakaudella 2007-2013 edistetään maaseudun yritystoimintaa, maaseudun elin-
voimaisuutta sekä maatalouden hallittua rakennemuutosta tukemalla rakennusin-
vestointeja maaseudulla ja maatiloilla. Uusiutuvien luonnonvaroja hyödynnetään 
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rakentamisessa ja lämmityksessä. Investointitukea voidaan myöntää muun muassa 
rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ohjaa tuettua rakentamista säädöksillä, oppailla ja koulutuksella. 

Maa- ja metsätalousministeriö on suunnannut tutkimus- ja kehittämisrahoitusta 
vuosittain erityisesti rakentamisen laatuun, toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviin hankkeisiin. Ministeriö on selvittänyt v. 2005-2006 muun muassa inves-
tointituetun rakentamisen pääsuunnittelijakäytäntöjä, rakentamisen arkkitehtonista 
laatua, suurten tuotantorakennusten rakenteellista turvallisuutta ja teknisiä järjestel-
miä. Tulosten pohjalta ministeriö tarkistaa vuonna 2007 maaseudun yritys- ja han-
ketoimintaan sekä maatalouteen liittyvän rakentamisen säädösohjausta. Tavoitteena 
on parantaa maaseuturakentamisen laatua nostamalla rakennussuunnittelun sekä 
rakenne- ja muun erikoissuunnittelun sekä toteutuksen tasoa kaikessa ministeriön 
tukemassa maaseuturakentamisessa. Tätä tavoitetta ohjaavat myös maa- ja metsäta-
lousministeriön strategia sekä vuonna 2007 valmistuva erillinen maaseuturakenta-
misen strategia.

 Tulevaisuuden haasteet:
•	 Maaseudulla tapahtuvan rakentamisen laadun ohjaaminen
•	 Olevan rakennuskannan uusiokäytön lisääminen
•	 Rakenteellisten seikkojen ja ympäristöön sovittamisen hallinta rakennusten 
 koon kasvaessa


