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ROTI 2021 -raportin julkistus 18.2.2021

9.00 Avaus ja tervetuloa, hallituksen pj. Jussi Aho, RIL

9.05 Valtioneuvoston puheenvuoro, kuntaministeri Sirpa Paatero 

9.20 ROTI 2019 -arvioinnin teemakohtaiset tulokset  
◦ Rakennukset – professori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto
◦ Liikenneverkot – professori, johtaja Jorma Mäntynen, WSP
◦ Yhdyskuntatekniikka – toimitusjohtaja Osmo Seppälä, VVY
◦ Koulutus ja kehitys – professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto
◦ ARTS – yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö                           

10.30 Päätössanat, tj. Miimu Airaksinen, RIL



ROTI 2021

ROTI 2021 on kahdeksas rakennetun omaisuuden 
tilan arviointi

Yli 120 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijaa

5 paneelia
1. Rakennukset
2. Liikenneverkot
3. Yhdyskuntatekniset järjestelmät 
4. Koulutus ja kehitys 
5. Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide



Lähde Tilastoksesku ja Kuntaliitto



Tämän vuoksi on tärkeää, että

• taloudelliset kannusteet, läpinäkyvä mittaaminen ja 
dataperusteinen päätöksenteko painottavat hiilineutraalia 
kiertotaloutta 

• käytetään merkittävästi vähemmän luonnonvaroja ja 
materiaaleja

• olemassa olevam kiinteistökannan käyttö on tehokasta

Kiertotalouden 
merkitys vahvistuu 
jatkossa

KIRA -alan merkitys on suuri



Valtioneuvoston puheenvuoro 
Kuntaministeri Sirpa Paatero





ROTI 2021 Rakennukset

Rakennusten kysyntä muuttuu nopeammin kuin 
niiden tekninen käyttöikä.

Tämä johdosta tarvitaan:
◦ resilienttejä rakennuksia
◦ ketterää täydennysrakentamista ja palveluverkkoja

Pitkäaikainen tilakanta saavutetaan vain laadulla:
◦ käyttäjäkokemusta on kuunneltava herkemmin
◦ laatu on koko elinkaaren aikaista valintaa ja toimintaa

Kuva Jyväskylän kaupunki



Rakentamiseen kohdistuu ennennäkemättömiä
paineita

Rakentamiseen liittyy huomattavia 
ympäristövaikutuksia hiilipäästöjen, materiaalin- ja 
vedenkulutuksen sekä muiden ympäristövaikutusten 
vuoksi. 

Uusirakentamiseen liittyy huomattava hiilipiikki ja muita 
ympäristövaikutuksia, mutta suurin osa 
energiankulutuksesta kohdistuu käyttöajalle.

Samaan aikaan käyttäjien tarpeet muuttuvat 
ennätyksellisen nopeasti: Kaupungistuminen lisää 
asuntokysyntää kasvukeskuksissa ja työn muutokset 
muokkaavat toimitilakysyntää.

Lähde VTT 2020



Näihin haasteisiin vastaaminen 
on herkkää tasapainottelua

Jotta pystymme tekemään osamme ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi, rakentamista tulee tehdä harkiten ja 
rakennusten tulee pystyä palvelemaan pidempään.

Siksi rakennusten joustavuus, sopeutumiskyky ja resilienssi
ovat keskeisiä kestävän rakentamisen edellytyksiä. 
Pitkäikäinen tilakanta edellyttää kykyä sopeutua käyttäjien 
ja kysynnän muutoksiin, sekä korkealuokkaista laatua 
rakentamisessa ja ylläpidossa.

Kuva Lappeenrannan kaupunki



Ratkaisuna joustavuutta ja sopeutumiskykyä 
tukeva sääntely

Rakentamista ja rakennusten käyttöä koskevan säätelyn tulee 
kehittyä joustavampaan suuntaan. 

Tiivistämisen edellytyksenä onkin täydennysrakentaminen ja 
strateginen purkaminen, tarkoituksenmukaista suojelua 
unohtamatta. 

Muuntojoustavuutta tuetaan vielä pääsääntöisesti rakennuksen 
sisäisin tilaratkaisuin, mutta huomattavat kysynnän muutokset 
edellyttävät myös käyttötarkoitusten muutoksia. 

Hyvä tiivistäminen edellyttää luovaa tuhoa myös rakennetussa 
ympäristössä.

Kuva Bonava



Laatu ja ennakoiva ylläpito 
kestävyyden edellytyksenä

Terveellinen, turvallinen ja toiminnallisesti laadukas rakennus, 
joka inspiroi arkkitehtuurillaan, kestää myös aikaa. 

Ennakoiva ylläpito pitää rakennuskannan käyttökuntoisena. 

Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut mahdollistavat riskien 
systemaattisemman seurannan, ja siten ongelmiin puuttumisen.

Perusparantaminen ja ajanmukaistaminen on ekologisesti ja 
taloudellisesti järkevintä silloin, kun rakennus parannetaan 
tuottavimpaan ja parhaimpaan käyttöönsä. 

Kuva Tampereen kaupunki





Liikenneverkkojen voima tänään ja 
tulevaisuudessa

Yhteiskunnan toimivuuden perusta

Laatua väyliin ja prosesseihin

Pitkäjänteisellä kehitystyöllä kohti tulevaisuutta

Kuva Iiro Mikola Optivision



Liikenneverkot - yhteiskunnan toimintojen 
mahdollistaja

Teollisuus tarvitsee kaikkia liikennemuotoja.

60 mrd €:n tavaravienti, ja 30 mrd €:n palveluvienti, 
tarvitsevat hyvät liikenneverkot, satamat ja 
lentokentät toimiakseen. 

Väyläverkostomme tarvitsee pitkäjänteistä 
kunnossapitoa ja uusimista. 
◦ Pääväylissä on investointivelkaa 
◦ Alempiasteisella tie- ja rataverkolla on 

korjaustarpeita. 

Kuva Shutterstock



Pitkäjänteinen kehittäminen takaa 
liikenneverkkojen voiman myös tulevaisuudessa

Liikenneverkkoja on perusteltua ylläpitää jatkuvasti, 
sillä viivyttely johtaa mittaviin ja kalliisiin 
korjauksiin. 

Tieverkkomme kaipaa kunnon parantamisen lisäksi 
toiminnallista päivitystä nykyaikaan

Henkilöliikenteen rataverkko panostukset ovat 
tarpeellisia, myös tavaraliikenne ja teollisuus 
tarvitsevat toimivan verkon. 

Kuntien ja kaupunkien liikenneverkot ovat 
moninaiset ja tilannekuva on epätarkka.

Kuva Väylä 2020



Laatua väyliin ja niiden kunnossapitoon

Väylät ovat merkittävä osa rakennettua ympäristöä. Taiteella on 
suuri mahdollisuus vaikuttaa liikenneympäristön laatuun ja 
vetovoimaisuuteen. 

Väylien ja katujen rakentamisen, sekä ylläpidon prosessien 
laatuun pitää panostaa merkittävästi. Välinpitämättömyyden 
kulttuurista on päästävä eroon.

Liikenteen täytyy toimia turvallisesti ja kohtuullisen sujuvasti 
myös silloin, kun väylälle tehdään toimenpiteitä. 

Kuva Booming Strategies & Marketing





Yhdyskuntatekniikka

Vesihuolto
◦ Kansallinen vesihuoltouudistus turvaa kestävän tulevaisuuden
◦ Haasteena kasvavat investointitarpeet erityisesti verkostoissa

Jätehuolto ja kiertotalous
◦ Lineaarisesta jätehuollosta resurssiviisaaseen kiertotalouteen
◦ Kiertotalous rakentamisessa lisää tuottavuutta ja pienentää 

hiilijalanjälkeä

Energiaverkot
◦ Energian siirto- ja jakeluverkot sekä toimintavarmuus 

keskeisiä
◦ Älykkäät energiaverkot mahdollistavat siirtymisen 

hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Kuva Tero Säteri



Vesihuoltoverkostojen
investointitarve kasvaa

Vesihuoltolaitosten investoinnit täytyy jatkossa 
nostaa yli 770 miljoonaan euroon vuodessa, kun ne 
viime vuosina ovat olleet alle 400 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Digitalisaatio lisääntyy nopeasti ja tuo myös 
asiakkaille uusia palveluita.

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet vesihuollossa 
vahvistuvat.

Lähde Kuulas et al 2020



Jätehuolto ja kiertotalous

Materiaalien kierrätystä on parannettava, 
tavoitteena kierrättää 55% yhdyskuntajätteestä 
vuonna 2025.

Rakennustyömaalla kiviaines kiertää hyvin, noin 
44% kiertää työmaan sisällä.

Nyt pilotoidaan betonielementtien kierrätystä. 
Uudelleenkäytettävän betonielementin hiilijalanjälki 
on noin 5 % uuden elementin hiilijalanjäljestä.

Kuva Petri Kontukoski



Energiaverkkojen merkitys 
korostuu

Energiapositiiviset korttelit ja alueet eivät ole 
mahdollisia ilman älykkäitä energiaverkkoja ja 
energian varastointia.

Suomi on edelläkävijä älykkäissä energiaverkoissa 
(sähkö ja lämpö).

Verkkoja voitaisiin hyödyntää vielä paremmin kun 
vanhaa rakennuskantaa korjattaessa huomioitaisiin 
älykäs ohjaus- ja säätömahdollisuus.

Kuva Citycon





Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan

• Lisää kansainvälisiä osaajia ja heidän nykyistä parempaa 
integrointia suomalaiseen työelämään

• Jatkuvaa oppimista ja koulutustarjonnan nykyistä parempaa 
koordinointia

• Alueellista erikoistumista ja koulutusorganisaatioiden välistä 
yhteistyötä

• Enemmän suunnattua tutkimusrahoitusta ja olemassa olevan 
tutkimustiedon hyödyntämistä



Kiinteistö- ja rakentamisala tarvitsee koulutus-
ja työperäistä maahanmuuttoa

Kiinteistö- ja rakentamisalalla on puute 
osaajista. 

Eläköityviä on paljon, ja kilpailu tulevaisuuden 
osaajista kiihtyy, kun syntyvyys laskee ja 
työikäisen väestön määrä pienenee. 

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien 
liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys 
kiinteistö- ja rakentamisalalle. Tarvitaan 
nopeita työlupaprosesseja.

Ala tarvitsee kaikenlaisia osaajia.



Jatkuva oppiminen ja sitä palveleva digitaalinen 
ekosysteemi välttämätöntä

Kiinteistö- ja rakentamisala on edelläkävijä jatkuvassa 
oppimisessa. 

Henkilöpätevyyksien hankkiminen ja ylläpito 
täydennyskoulutuksena on arkipäivää kiinteistö- ja 
rakentamisalalla. 

Uudet teknologiat, ammattitaitovaatimukset ja 
esimerkiksi hankintaosaaminen edellyttävät 
täydennyskoulutusta kaikilla koulutustasoilla. 

Kuva Vastuu Group



Alueellisen osaamisen varmistamiseksi 
resursseja, erikoistumista ja yhteistyötä 

Ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen 
elinvoimaisuudesta on huolehdittava alueellisesti ja 
riittävät resurssit on turvattava. 

Yhteistyötä täytyy lisätä, jotta korkeakoulut ja 
oppilaitokset voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

Kuva Shutterstock



Tutkitun tiedon avulla vastataan tulevaisuuden
haasteisiin

Tutkimusresursseja ja monialaista yhteistyötä tarvitaan 
kestävän kehityksen edistämiseksi.

Rakentamista koskevan lainsäädännön muutokset 
edellyttävät tutkimustuloksia päätöksenteon pohjaksi. 

Kuva Matti Lakkala





Terveyttä edistävä ympäristö luo hyvinvointia

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla rakennetulla 
ympäristöllä voidaan edistää terveyttä sekä samalla 
nopeuttaa systeemistä muutosta kohti vihreää 
siirtymää

Rakennetun ympäristön laatu tuottaa lisäarvoa

Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen



Hyvä terveys on rakentamisen päämäärä

Terveyshaittojen vähentämisestä terveyttä ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviin 
ratkaisuihin.

Parhaimmillaan rakennettu ympäristö aktivoi 
ihmisiä positiivisesti sekä palauttaa stressistä.

Kuva Markus Sinervä



Vihreä siirtymä edellyttää systeemistä muutosta 

Suomen tavoite on olla hiilineutraali 2035.

Ympäristötekijöiden kokonaisvaltainen huomioiminen 
huomioiden vuorovaikutussuhteet:
◦ sosiaalinen
◦ Psyykkinen
◦ fyysinen 
◦ toiminnallinen 

Lisäksi toimintakulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät tekijät. 

Tarvitaan uusia innovaatioita!

Kuva Kari Kohvakka



Rakennetun ympäristön laatu tuottaa 
elämänlaatua 

Käsityksemme laadusta muuttuu.

Megatrendit, kuten elämäntapojen muutokset ja 
jakamistalouden ilmiöt tuovat uusia odotuksia rakennetulle 
ympäristölle.

Muuntojoustavuus ja muutokset vaativat kehittämistä.

Digikaksonen avaa uuden mahdollisuuden data-pohjaisesti 
ohjatun rakennetun ympäristön kehittämiselle.

Digiloikkaa seuraa laatuloikka.

Kuva Lahden kaupunki



Rakennettu ympäristö on talouden ja innovaatioden
moottori

◦ 72% suomalaisista asuu kaupunkiseuduilla
◦ 80% BKT:stä
◦ 90% innovaatioista
◦ 70% päästöstä (suora ja epäsuora)

Rakennusten ja infran kysyntä muuttuu nopeammin 
kuin tekninen käyttöikä. 
◦ Kaavoitus on keskeisessä osassa kaupunkien ja 

työmarkkinoiden toimivuuden kannalta. 

Hiilineutraalisuuden tavoitteet saavutetaan vain 
uusilla innovaatioilla ja tavoilla toimia.
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