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Hyvällä oHjauksella ja suunnittelulla
»  Lainsäädäntöä kehitettäessä on varmistettava, että kokonaisvaltainen
 kiertotalous on rakentamisen lähtökohta ja rakennetun ympäristön
 terveys- ja korjausvelka ei kasva.  
»  Hyvän elinympäristön kehittäminen vaatii kunnilta tavoitteellista
 maapolitiikkaa, taitavaa suunnittelua ja jatkuvaa keskustelua eri
 osapuolten kesken. 

informaatioteknologialla ja julkisilla Hankinnoilla 
»  Hallitusohjelman toimenpiteisiin on sisällytettävä
 informaatioteknologian laaja käyttöönotto rakennusalan kaikilla tasoilla. 
»  Uudistettavan hankintalainsäädännön tulee edistää entistä paremmin
 suunnittelun laadun ja rakennuksen elinkaarikustannusten
 painottamista julkisissa hankinnoissa. Julkisen sektorin on toimittava
 esimerkillisenä rakennuttajana.

Pätevillä ammattilaisilla ja tarkoituksenmukaisella 
koulutusjärjestelmällä 
»  Korkeatasoiselle yliopisto-opetukselle ja -tutkimukselle tulee taata
 riittävät resurssit.
»  Alan osaajatarpeista tulee laatia kattava selvitys, koska koulutusta ja sen 
 rakenteita tulee kehittää kokonaisuutena. 
»  Lainsäädännöllä on varmistettava, että rakennusalalla saavat toimia
 vain pätevät toimijat. Harmaan talouden vähentämiseksi ja 
 rakentamisen laadun edistämiseksi viranomaisten on perustettava ja 
 ylläpidettävä rakennusalan pätevien toimijoiden rekisteriä.

Suomesta maailman kilpailukykyisin ja houkuttelevin rakennettu ympäristö

Rakennettu 
ympäristö muodostaa 

74 % Suomen kansallis-
varallisuudesta.

Kaikista 
vuosittaisista 

investoinneista 
60 % kohdistuu 

siihen.

Se aiheuttaa 
40 % energian- 

kulutuksesta. 

Ihminen viettää 
käytännössä 

koko elämänsä 
rakennetussa 
ympäristössä. 

Ra
ke

nta
misen tunnuslukuja

Rakennetun
 ympäristön kehittäminen 

ja hoito työllistävät 
Suomessa suoraan 

ja välillisesti 500 000 
työntekijää. 

Kiinteistö- ja 
rakentamisalan 

liikevaihto on lähes 
30 miljardia euroa 

vuodessa.
Kotitalouksien suurin 

varallisuuserä on asunto, ja 
sen ostaminen määrittää 
perheen taloudenpitoa 
20–30 vuoden ajaksi.

Se aiheuttaa 
35 % maamme 

kasvihuone- 
päästöistä.

2  |

1  |

3  |



Kestävä, toimiva ja viihtyisä ympäristö luo kilpailukykyä kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Hyvinvointia luovan ja kulttuurisesti kestävän ympäristön 
syntymiseen tarvitaan viisaita julkisia hankintoja, keskustelevaa 
maankäytönsuunnittelua ja päteviä toimijoita. Jokaisen meistä tulee saada 
elää hyvin suunnitellussa ja hoidetussa, terveessä ympäristössä.
 
Kansallisvarallisuudesta 70 % muodostuu rakennetusta ympäristöstä. Jos 
sitä ei pidetä kunnossa, Suomi köyhtyy. Rakentamisen volyymi on  
n. 30 mrd €. Prosesseja kehittämällä ja tietoteknologian laajalla 
käyttöönotolla voidaan saavuttaa n. 20–30% tehostuminen 
kansantalouden tasolla. Tämä vapauttaisi noin 6 mrd € muuhun käyttöön.  
 

1  |  Hyvällä ohjauksella ja suunnittelulla
Rakentamisen ohjausjärjestelmä ja käytännöt korostavat edelleen 
uudisrakentamista, vaikka rakentamisen painopiste on siirtynyt 
täydennys- ja korjausrakentamiseen sekä yhdyskuntien tiivistämiseen. 
Rakentamisen prosessit nopeutuvat ja laatu paranee, kun panostetaan 
suunnitteluun ja etupainotteiseen lupaohjaukseen. Lainsäädännön 
tulee nykyistä paremmin tukea rakennusten hyvää korjaustapaa ja 
uusiokäyttöä. lainsäädäntöä kehitettäessä on varmistettava, että 
kokonaisvaltainen kiertotalous on rakentamisen lähtökohta ja 
rakennetun ympäristön terveys- ja korjausvelka ei kasva. 
 
Kaavaprosessien etupainotteinen vuorovaikutus asukkaiden, yritysten, 
luottamushenkilöiden ja viranomaisten välillä vähentää tarvetta 
valituksiin. Hyvän elinympäristön kehittäminen vaatii kunnilta 
tavoitteellista maapolitiikkaa, taitavaa suunnittelua ja jatkuvaa 
keskustelua eri osapuolten kesken. 

Hyvän ohjauksen mahdollistaa oma ministeriö, johon rakennetun 
ympäristön asiat keskitetään.
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RAKENNETAAN SUOMI HyväKSI 

2  |  Informaatioteknologialla ja  
hyvillä julkisilla hankinnoilla
Prosessien tehostaminen edellyttää laajaa ja kokonaisvaltaista 
tietomallintamisen käyttöönottoa. Mallintaminen vähentää myös 
rakennus- ja suunnitteluvirheitä. Hallitusohjelman toimenpiteisiin 
on sisällytettävä informaatioteknologian laaja käyttöönotto 
rakennusalan kaikilla tasoilla.  
 
Viisaat julkiset hankinnat säästävät pitkällä aikavälillä resursseja ja turvaavat 
laadukkaan lopputuloksen. uudistettavan hankintalainsäädännön 
ohjeineen tulee edistää entistä paremmin suunnittelun laadun 
ja rakennuksen elinkaarikustannusten painottamista julkisissa 
hankinnoissa. julkisen sektorin on toimittava esimerkillisenä 
rakennuttajana.

3  |  Pätevillä ammattilaisilla ja 
tarkoituksenmukaisella koulutusjärjestelmällä 
Yliopistomme tuottavat rakennetun ympäristön maailmanluokan 
innovaatioita ja asiantuntijoita. Arkkitehtuurin opetus ja tutkimus 
ovat avainasemassa pyrkiessämme kohti hyvinvointia tukevaa ja 
resurssitehokasta rakennettua ympäristöä. korkeatasoiselle yliopisto-
opetukselle ja -tutkimukselle tulee taata riittävät resurssit. 
 
Rakennusalan kasvava osaamisvaje on ratkaistava. alan osaajatarpeista 
tulee laatia kattava selvitys, koska koulutusta ja sen rakenteita tulee 
kehittää kokonaisuutena.  
 
lainsäädännöllä on varmistettava, että rakennusalalla saavat 
toimia vain pätevät toimijat. Harmaan talouden vähentämiseksi ja 
rakentamisen laadun edistämiseksi viranomaisten on perustettava 
ja ylläpidettävä rakennusalan pätevien toimijoiden rekisteriä. 



ARKKITEHTIKUNNALLE TäRKEITä AjANKOHTAISIA HANKKEITA
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»  Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin pohjalta 
 nousevat muutokset
  –  suunnittelutehtävien vaativuusluokkia ja suunnittelijapätevyyksiä 
   koskevien asetusten käyttöönotto ja soveltaminen  

» Hankintalain uudistus

» Pätevät toimijat
  –  ammattipätevyysdirektiivin kansallinen soveltaminen ja 
   siihen liittyvä lainsäädäntö
  –  selvitys rakennusalan osaamistarpeista, 
   OKM:n KESU 2015 -2020 koulutustarveselvitys
  –  rakennusvalvontatoimen kehittäminen

» Energiatehokkuus
  –  rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010/31/EU) ja
   energiatodistuksiin liittyvä kehittämistyö  ->edellytetty siirtyminen
   lähes nollaenergiarakentamiseen 
  –  uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen
   uudis- ja korjausrakentamisessa (RES-direktiivi, 2009/28/EY) 

» Kiertotalous 
  –  Komission kiertotalouspaketti 2014 
  –  Sitran selvitys Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle 2014
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