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Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2011: 

NELJÄ PÄÄTEEMAA JA TEHTÄVÄT  
 

1. Tehtävä tilaajille ja kuluttajille:  
TOIMIALA OSAAMISKESKEISEKSI 

 
Miksi? Laatu, kehitys ja ammattiylpeys kasvavat osaamisesta! 
Miten? Tiedon ja osaamisen läpinäkyvyyttä lisäämällä: 
 
 Kuluttajien ja omistajien ymmärryksen parantaminen kuntomittareilla. 

Vakiomuotoinen kuntomittaristo ja investointisuunnitelmat on otettava käyttöön koko 
rakennuskannassa. Varhaisena esimerkkinä tästä on Taloyhtiön Kuntotodistus®, jonka 
pohjalle olisi liitettävä mm. nykyisin täysin erillisen energiatodistuksen tiedot. Kehityksen 
tulee johtaa siihen, että kuntotodistuksen investointisuunnitelman hintalappu alkaa ai-
dosti vaikuttaa myyntihintoihin. 

 
 Rakentajien ja suunnittelijoiden ammattitaidon todentaminen pätevyyksin. 

Kiinteistö- ja rakentamisalalle on vakiintunut henkilöpätevyysjärjestelmä, jota tulee edel-
leen kehittää. Osaamista tulee edellyttää ja se tulee todentaa pätevyyksin. Koska Suo-
men rakennustyömailla työskentelee vuosittain jo noin 20 000 - 40 000 ulkomaista alan 
ammattilaista, järjestelmän tulee koskea myös tätä työvoimaa yritys- ja henkilötasolla. 

 
 Tilaajien hankintamenettelyt tukemaan pätevyyksiä. 

Pätevyyksillä on arvoa vain, jos markkinat perustuvat niiden käyttöön. Jos esimerkiksi jul-
kiset hankintayksiköt tai suuret yksityiset rakennuttajat eivät arvosta tai edes edellytä 
henkilöpätevyyksiä, niitä ei suoriteta. Alalle saadaan kansainvälistä kysyntää ja globaalia 
kilpailukykyä vain osaamista arvostavan kotimarkkinan kautta. 

 
2. Tehtävä omistajille:  

NYT KORJAUSVELAN KIMPPUUN 
 

Miksi? Huonokuntoinen infrastruktuuri palvelee huonosti! 
Miten? Tunnistamalla käytettävyyden ja kunnon yhteys kolmella askeleella: 
 
 Omaisuuden kartoittaminen, palvelukyvyn ja kunnon arvioiminen. 

Suuretkin rakennetun ympäristön omistajat ovat yhä epätietoisia omaisuutensa laajuu-
desta, palvelukyvystä ja kunnosta. Näille kaikille tarvitaan vakiomuotoisia mittareita ja 
säännöllistä seurantaa. Erityisesti näitä tarvitsevat kotitaloudet, joiden varallisuudesta 
lähes suhteettoman suuri osa on sidottu rakennettuun omaisuuteen. 
 

 Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman (PTS) laatiminen 
Koko rakennettua ympäristöä tulee lähestyä elinkaarinäkökulmasta, joka huomioi myös 
käytön ja tulevien investointien kustannusvaikutuksen. Investointisuunnitelma tulee teh-
dä myös uusille hankkeille rakenneosien (esim. katto, putket) käyttöikäodotteen mukai-
sina. Suunnitelmaa korjataan ja päivitetään toteutuneen mukaisesti. 
 

 Huolellinen ylläpito ja PTS:n tulosten seuranta 
Halvin investointi on se, jota ei tarvitse vielä tehdä. Järjestelmällinen ja harkittu ylläpito 
edellyttää ammattimaista isännöintiä, esimerkiksi kiinteistöpalveluiden tehtäviä. Tulok-
sena rakenteiden käyttöikää saadaan pidennettyä ilman, että niiden palvelukyky kärsii. 
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3. Tehtävä kunnille ja valtiolle: 
YHDYSKUNTARAKENNE TIIVIIKSI 

 
Miksi? Hajautumiskehitys käy kalliiksi! 
Miten? Maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen yhteistyö (MRAL) käyttöön kaikilla 
tasoilla: 

 
 Yhdyskuntatekniikan montuissa yhteisrakentaminen. 

Katurakenteessa toimivat operaattorit kuten vesihuoltolaitos, teleyhtiö sekä kaasu- ja 
kaukolämpöyhtiöt ovat riippuvaisia toistensa verkoista etenkin kunnossapidon ajoittami-
sessa. Huonosti koordinoitu kunnossapito johtaa kadun repimiseen auki vuosittain. Hyviä 
käytäntöjä ja ohjeita toiminnan järkevöittämiseksi on kuitenkin jo saatavilla. 
 

 Työssäkäyntialueilla uudet hallintomallit ja kuntaliitokset. 
Ihmisen elinympäristö hahmottuu työssäkäyntialueittain, ei palveluntarjoajien tai kunti-
en rajoina. Rakennetun ympäristön kehittämisen näkökulmasta kuntarajat ylittävä seu-
tuyhteistyö on ollut ponnetonta. Kuntaliitoskehityksen on jatkuttava samalla, kun paikal-
listason demokraattiselle vaikuttamiselle on luotava uusia foorumeita ja kanavia. 
 

 Valtakuntaan rakennetun ympäristön ministeriö. 
Liikennealan hallinto on vastikään järjestetty kaikki liikennemuodot kattavaan Liikennevi-
rastoon, mikä takaa eri liikkumismuotojen keskinäisen tasavertaisuuden. Samalla on pa-
rannettu edellytyksiä yli hallituskausien ulottuvalle pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Seu-
raavaksi sama pitkäjänteisyys on tuotava poliittiseen päätöksentekoon. Rakennetulle 
ympäristölle asetettuja päästövähennystavoitteita vasten on vakavasti harkittava, pitäisi-
kö maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen (MRAL) hallinnonalat eri ministeri-
öistä yhdistää uudeksi rakennetun ympäristön ministeriöksi. 

 
4. Tehtävä toimialalle: 

TEKNOLOGIALOIKALLA MAALIIN 
 

Miksi? Kaikkien aikojen mahdollisuus palvella paremmin! 
Miten? Teknologia nopeasti palvelemaan ihmistä: 
 
 Käynnistäjänä käyttäjäystävällisyys. 

Nykyinen rakennettu ympäristö vastaa käyttäjän tarpeisiin bulkilla, sillä ratkaisut ovat 
käytännössä samoja hinnasta ja sijainnista riippumatta. Tarvitaan käyttäjistä lähteviä ko-
keiluita, joita tehdään samanaikaisesti useilla erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkai-
suilla. Koska käyttäjiä on monenlaisia, myös ratkaisuita on oltava tarjolla paljon. 
 

 Kasvualustana uusi innovaatiokulttuuri. 
Kiinteistö- ja rakentamisalalta puuttuvat tehokkaan innovaatiojärjestelmän perusele-
mentit: innovaatioita tuottava osaamisklusteri ja osaamisen kaupallistajat. Patentteja, 
tuotesuojauksia, riskirahoitusta ja kasvuyrityksiä on erittäin pieni määrä toimialan ko-
koon nähden. Toimialalle tulee kasvattaa tutkimukseen ja soveltamiseen erikostuneiden 
toimijoiden toisiaan ruokkiva ekosysteemi, jonka tavoitteena on tuottaa viisi kansainväli-
sen huippututkimuksen ryhmää vuoteen 2020 mennessä. 
 

 Testiympäristöinä pilotit ja Living Labit. 
Raskaita investointeja edellyttävät kokeilut vaativat turvattua ja tuettua toimintaympä-
ristöä. Toimialalle on syntynyt pilottien ja ns. Living Labien kaltaisia vakiintuneita malleja, 
joissa kokeiluja voidaan tehdä laajalla skaalalla yksittäisestä kohteesta kokonaisiin kau-
punkiseutuihin. Näitä malleja tulee käyttää ja edelleen kehittää, jotta onnistuneet kokei-
lut voidaan jalkauttaa välittömästi käyttäjille. 




