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• Lainsäädäntö muuttuu
• MRL: Vastuut, vähähiilisyys, digitalisaatio

• EPBD: Sähköautojen lataus

• Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme



MRL ja 
rakentamisen 
vastuut 



Arvopohja – tähän pyritään

• Rakentamisen ja rakennusten laadun parantaminen – ei enää mm. 
hometaloja.

• Pitkän tähtäimen kokonaistaloudellinen edullisuus rakentamisen laadun 
paranemisen myötä.

• Laadukas suunnittelu, valvonta, rakentaminen, huolto- ja ylläpito.

• Selkeät roolit ja vastuu aina sille taholle, jolla on vastuun kantoon 
parhaat tosialliset edellytykset.

• Työhön sitoutuminen – ammattitaito.

• Elinkaariajattelu



Rakentamisen kommenttikierros 
parhaillaan menossa, 18.8. saakka
• Kommenttikierroksella kolme erilaista pykälikkövaihtoehtoa

• Ratkaistavia kysymyksiä:
• MRL:n oma päävastuullinen toteuttaja vai sidonta rakennustyön turvallisuudesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen päätoteuttajaan?

• Takuuaika, vastuuaika vai ei takuuaikaa?

• Koskisiko takuuaika vain päätoteuttajaa / päävastuullista toteuttajaa vai kaikkia osapuolia?

Rakentamisen laatua 
parannetaan vaikuttamalla 

rakentamisen vastuisiin.

Rakentamisen 
toteutusvastuu säädetään 

pääurakoitsijalle.

Tällöin toteutusvastuussa on toimija, jolla on 
parhaat rakennustyön aikaiset edellytykset 
vaikuttaa laadukkaaseen lopputulokseen.

YM:

http://www.fountainpark.fi/rakentamisenvastuut



Vaihtoehto 1

• Päävastuullinen toteuttaja
• MRL:n omaa sääntelyä

• Vastuu rakennuskohteen toteuttamisesta suunnitelmien, säännösten, lupaehtojen ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti

• Velvollisuus varmistaa, että tärkeiden työvaiheiden toteuttajat ovat läpäisseet 
näyttökokeet

• Ei vaiheittaista vaihtuvuutta

• Takuuaika
• 5 vuotta, koskisi vain päävastuullista toteuttajaa

• Muut osapuolet
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu nykyistä kapeampi, lisänä vastuu aikataulusta

• Muiden osapuolten vastuut kutakuinkin ennallaan



Vaihtoehto 2

• Päävastuullinen toteuttaja
• MRL:n omaa sääntelyä

• Vastuu rakennuskohteen toteuttamisesta sopimuksen, suunnitelmien ja olennaisten 
teknisten vaatimusten mukaisesti

• Takuuaika
• Ei takuuaikaa

• Muut osapuolet
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu nykyistä kapeampi, lisänä vastuu aikataulusta

• Muiden osapuolten vastuut kutakuinkin ennallaan



Vaihtoehto 3

• Päätoteuttaja
• Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 2 ja 6 §:n 

mukainen päätoteuttaja

• Vastuu suoritusvelvollisuuksien yhteensovittamisesta työmaalla ja velvollisuus ilmoittaa 
ristiriitaisuuksista

• Takuuaika
• Kaikilla osapuolilla viiden vuoden vastuuaika olennaisten teknisten vaatimusten 

täyttymisestä omien sopimusvelvoitteiden osalta

• Muut osapuolet
• Uutena pääsuunnittelupalvelun tarjoaja



Lisäkysymys koskien valvojaa

Valvoja

Rakennushankkeeseen nimetyn valvojan on valvottava, että rakentaminen tapahtuu 
valvotuilta osin suunnitelmien, säännösten, lupaehtojen, sopimuksen ja hyvän 
rakennustavan mukaisesti. 

Valvojan velvoitteiden täyttämiseen liittyvä takuuaika on viisi vuotta. Takuuaikaa ei voi 
sopimusperusteisesti lyhentää. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvojan tehtävistä.

Mikä voisi olla tällaisen vaatimuksen vaikutus?



MRL ja vähähiilisyys



Suomen kasvihuonekaasupäästöt 
2018: 56,5 milj. t CO2-ekv. Historiallinen kehitys

LULUCF = Land Use, Land Use Change & Forestry







MRL:n kokonaisuudistus ja elinkaarinäkökulma 

• MRL:iin uusi olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä muiden olennaisten 

teknisten vaatimusten lisäksi

• Koskee koko rakennuksen elinkaarta rakennustuotteiden valmistuksesta rakennuksen purkuun

• Rakennukselle tavoitteellinen tekninen käyttöikä (50/75 vuotta)

• Vastuu ja valvonta

• Asetuksenantovaltuudet: 

• asetuksena vähähiilisyyden raja-arvot ja laskentamenetelmät

• rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki uuden rakennuksen rakentamiseen sekä erikseen 

korjaus- ja muutostöihin



Elinkaarilaadun tekijöiden huomiointi

Kaiken laskennan yksikkönä kgCO2…

• Ongelmana eri muuttujien iso määrä

• Voiko päästökattoja koskaan asettaa 
oikeudenmukaisesti?

• Johtopäätösten teon vaikeus; kaikkien 
materiaalien taakkana

• Lopullinen arviointimenetelmä vielä 
arvoitus

• Toiminnallinen vastaavuus YM:n
ehdotuksessa: ”toteutuu kun 
rakennusmääräykset täyttyvät”

Entä nämä ominaisuudet?

• Huonot pohjasuhteet vs. huonompi sijainti 

• Parempi vikasietoisuus

• Ääneneristävyys

• Kesäajan sisälämpö

• Massoittelu

• Parempi muuntojoustavuus 

• Viherkatto vs. tavanomainen kermikate

• Pidempi tekninen käyttöikä (esim. 50 vs. 100 v)

• Parempi tilatehokkuus (esim. kantavia seiniä 5 m vs. 10-15 m välein) 

• Terminen massa



MRL ja digitalisaatio



Mikä on digitaalinen kaksonen?
• Wikipedia

• Kiinteistö- ja rakennustoimialalla digitaalinen 
kaksonen tarkoittaa rakennuksen digitaalista 
vastinetta, jonka tietosisältö määräytyy 
käytettävän tietomallin, Building Information
Modelin (BIM) mukaan

• Digitaalisen kaksosen avulla voi hallita, muuttaa 
ja jakaa sen fyysiseen vastineeseen liittyvää 
tietoa. Esimerkiksi esineiden Internetissä 
kaksosen avulla voi hallita itse fyysistä anturia, 
vastaavasti taloautomaatiossa voi tarkkailla 
venttiilien tai moottorien tilaa

• Pääperiaatteet ymmärretään suurinpiirtein
samalla tavalla alan toimijoiden kesken, mutta 
detaljit vaihtelee todella paljon



Nykyinen lainsäädäntö tietojen 
luovutuksesta hyvin epämääräinen
• Mitään kaikenkattavaa listausta / säännöstä luovutettavista dokumenteista ei löydy

• Asuntokauppalaki: turva-asiakirjat luovutettava

• MRL: Käyttö- ja huolto-ohje

• Energiatodistus uudisrakennuksesta

• Kaikki taloyhtiön hallinnolliset ja taloudelliset dokumentit tulee luovuttaa

• Sopimukset / hakemukset, joissa taloyhtiön on osapuolena

• Koneiden, laitteiden, rakennustuotteiden käyttöohjeet ja takuuasiakirjat

• Käytännöt vaihtelevat paljon yritysten välillä

• Jos taloyhtiö haluaa tietyt asiakirjat, tulee taloyhtiön osoittaa olevansa niiden 
saamisen oikeutettu

• Yleisin kiista koskee rakennustyöselostusta, jota ei Helsingin käräjäoikeuden päätöksen 
perusteella tarvitse luovuttaa
• Rakennustapaseloste on turva-asiakirja, joka on luovutettava

• Toteumamallin luovutuksesta sovitaan hankekohtaisesti, ei lainsäädäntöä



MRL Rakentamisen digitaalisuuspykälät (5/20 versio)
• Lupa rakentamiseen haetaan tietomallilla tai muutoin koneluettavassa muodossa

• Suunnittelumalli ja toteumamalli saatetaan yhdenmukaiseen kansalliseen rekisteriin

• Suunnitteluvaiheen tietomallin (suunnittelumalli) rakennuskohdetiedot sisältävät pääasialliset 
tiedot rakennuskohteesta ja rakennusosista ja niiden ominaisuuksista koko rakennuskohteen 
elinkaaren ajan

• Toteutusta vastaavan tietomallin (toteumamalli) rakennuskohdetiedot sisältävät 
yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteesta sisältäen yksityiskohtaiset tiedot 
rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista koko rakennuskohteen elinkaaren ajan

• Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden on laadittava rakennuskohteen rakentamista 
koskevat rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat tietomalleina tai muutoin 
koneluettavassa muodossa

• Rakennuksen omistajalla vastuu päivittää rekisteriinkorjaukset, jotka eivät edellytä lupaa

• HUOM! Tämänhetkisessä pykäläehdotuksessa suunnittelumallin päivittäminen toteumamalliksi 
vastuutetaan päävastuulliselle toteuttajalle
• Perustelumuistiossa kyllä mainitaan, että tämä tarkoittaa suunnittelijan tiedottamista 

todellisista rakenteista, jonka jälkeen suunnittelija päivittää mallin



MRL-uudistus tuonee paljon muutoksia, 
käyttö- ja huolto-ohje (5/20 pykäläversio)

• Pääsuunnittelijan on huolehdittava siitä, että uudelle rakennukselle laaditaan konekielisesti luettavissa oleva 
rakennuskohteen tietomalleihin tai koneluettaviin tietoihin perustuva käyttö- ja huolto-ohje
• Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen 

yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakentamislupaa

• Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä tiedot rakennuksen ja rakennuspaikan käyttötarkoituksen 
mukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten ottaen huomioon rakennuksen 
ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä

• Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä:
• 1) kiinteistön ja rakennuksen perus- ja laajuustiedot
• 2) rakennuksen toteutumatieto 
• 3) rakennuksen historiatieto
• 4) rakennuksen ylläpidon seurantatieto
• 5) kunnossapitotarveselvityksen ja kunnossapitosuunnitelman edellyttämät tiedot

• Käyttö- ja huolto-ohjeeseen on merkittävä rakennuskohteen huolto-, korjaus- ja muutostyössä tai 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tehdyt toimenpiteet

• Rakennuskohteen omistajan on vastattava siitä, että käyttö- ja huolto-ohje ylläpidetään ajan tasalla



BY 2020: Betonin kuivumisaika-arvio, 
laskentaohjelma ilmaiseksi loppuvuoden
• Tarkoitettu rakennusprojektien 

kosteudenhallinnan suunnitteluun 
ohjaamaan betoni- ja 
päällystemateriaalivalintoja sekä 
työmaan aikataulutusta ja 
olosuhdehallintaa

• Ohjelmalla voidaan tehdä 
betonirakenteiden kuivumisaika-
arviota sekä päällystettävien 
rakenteiden riskiarviota

• Ohjelman antaman arvion perusteella 
ei tule kuitenkaan tehdä 
päällystettävyyspäätöksiä
• Betonirakenteen todellinen 

kuivuminen ja päällystettävyyspäätös 
edellyttävät aina rakenteesta tehtäviä 
kosteusmittauksia.

• https://www.betoniyhdistys.fi/



Rakennusyritysten toiminnan hiilijalanjälkilaskuri 
jäsenyrityksille julkaistu

• Perustuu Greenhouse Gas Protocol Scope 1 ja 2 –menettelyyn
• Osa pörssiyritysten vastuullisuusraportointia

• Esim. Stora Enso vaatii tätä tietoa tarjousten liitteenä

• Excel-pohjainen työkalu ja käyttöopas

• Yhteistilaus TRT ja Infra

• https://www.rakennusteollisuus.fi/paastolaskuri

• Sivuilla tallenne koulutuksesta





Sähköautojen lataus

Direktiivin vaatimukset ja ehdotettu laki



Asuinrakennukset

• Direktiivin vaade

• Asuinrakennus, uusi ja korjaus
• >10 pysäköintipaikkaa: putkitus 

jokaiselle paikalle

• Lakiehdotus VN hyväksynyt

• Asuinrakennus, uusi ja korjaus, 
11.3.2021 alkaen
• >4 pysäköintipaikkaa: putkitus jokaiselle 

paikalle

• Vaade koskee myös asuinrakennusten 
pysäköintiin tarkoitettuja 
pysäköintitaloja



Ei-asuinrakennukset
• Direktiivi

• Ei-asuinrakennus, uusi ja korjaus
• >10 pysäköintipaikkaa: väh. 1 latauspiste 

ja putkitus väh. 20% paikoista

• Ei-asuinrakennus, 1.1.2025 mennessä
• > 20 pysäköintipaikkaa: kansalliset 

vaatimukset

• Voidaan jättää säätämättä pk-yrityksille
• <250 työntekijää
• Liikevaihto <50 M€ TAI tase <43 M€

• Lakiehdotus, VN hyväksynyt

• Ei-asuinrakennus, uusi ja korjaus, 11.3.2021 alkaen
• 11-30 pp: väh. 1 latauspiste (väh. 1 invapaikka) ja 

putkitus väh. 50% paikoista
• 30-50 pp: väh. 1 latauspiste (väh. 1 invapaikka) ja 

putkitus väh. 20% paikoista (vähintään 15 pp)
• 51-100 pp: väh. 1 suuritehoinen tai 2 normaalitehoista 

latauspistettä (väh. 1 invapaikka) ja putkitus väh. 20% 
paikoista (vähintään 15 pp)

• Yli 100 pp: väh. 1 suuritehoinen tai 3 normaalitehoista 
latauspistettä (väh. 1 invapaikka) ja putkitus väh. 20% 
paikoista

• Ei-asuinrakennus, 1.1.2025 mennessä
• > 20 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspiste

• Ei koske mikroyrityksiä (uusi ja korjaus)
• <10 työntekijää
• Liikevaihto tai tase < 2 M€

Normaaliteho: 3,7-22 kW
Suuriteho: >22 kW



Ja lopuksi hieman jalat irti 
maasta…
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Rakentaminen globaalisti jäljessä 
investoinneissa digitaalisuuteen

• Rakentaminen työllistää noin seitsemän prosenttia 
maailman työikäisestä väestöstä ja on yksi maailman 
suurimpia teollisuudenaloja. Kahden viime 
vuosikymmenen aikana globaalin rakentamisen 
tuottavuus on kasvanut keskimäärin vain 1 %:n 
vuodessa, kun talouden kokonaistuottavuus on kasvanut 
2,8 % vuodessa ja teollisuuden tuottavuus on kasvanut 3,6 
%. 

• McKinseyn mukaan isot rakennusprojektit kestävät 
tyypillisesti 20 % pidempään kuin aikataulun mukaan ja 
yli 80 % hankkeista ylittävät budjetin. Rakentamisen 
tuottavuus on jopa laskenut 90-luvulta ja urakoitsijoiden 
tuotot ovat yleensä varsin alhaiset ja ne vaihtelevat 
paljon. 

• Rakentaminen ei ole juurikaan hyödyntänyt 
investointeja digitaalisuuteen, vaikka pitkäntähtäimen 
hyödyt ovat merkittäviä. Tuotekehitysmenot ovat 
merkittävästi vähäisempiä kuin muilla teollisuudenaloilla: 
vähemmän kuin yksi prosentti liikevaihdosta, verrattuna 
3,5-4,5 prosenttiin auto- ja avaruusteollisuudessa.
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IoT rakentamisessa

• Etäohjaus

• Koneiden ja laitteiden jäljittäminen

• Tarviketäydennykset

• Ennakoiva huolto

• Energia- ja polttoainesäästöt

• Lisätty todellisuus

• Digitaalinen kaksonen

• Resurssien kohdentaminen ja tuotannonohjaus

• Turvallisuus



Markkinat ja teknologiat

VR-kypärät pyrkivät viemään käyttävän pois 
ympäröivästä todellisuudesta korvaamalla 

näkö- ja kuuloaistit

Lisättyä todellisuutta voidaan heijastaa 
joko kypärän kautta silmille tai kameran 

kautta näytölle

Laitteistot sisältävät syvyyskameroita ja 
sensoreita, jotka tunnistavat fyysiset 
objektit ja heijastavat kuvan laseille

VR

AR

MR
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Miten robotiikka muuttaa rakentamista?

• Automatisoitu teknologia lisääntyy
• Esivalmistus lisääntyy, pakkaus ja kokoaminen automatisoituu

• Alan työvoimatarve muuttuu
• Työntekijöiden määrä tulee hieman vähenemään, osaamisvaatimukset muuttuvat paljonkin

• Lean-rakentamisen käytännöt yleistyvät
• Hukka vähenee, tehokkuus ja tuottavuus kasvaa

• Laatu paranee
• Materiaalit ja tuotetut rakennusosat ovat vakioidumpia ja laadukkaampia

• 3D-printtaus
• Työmailla ja tehtaissa, kerroksellisten rakennusosien printtaus toimii jo

• Purkutyöt
• Purkaminen nopeutuu ja työturvallisuus paranee

• Muuraus
• Muuraustyö nopeutuu ja laatu paranee

• Autonomiset mönkijät
• Voidaan käyttää valvonnassa tai kuormien kuljettamisessa
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Dronet rakentamisessa

• Maailmanlaajuisesti dronekäytön suurin potentiaali on rakentamisessa

• Maastokartoitukset ja –mittaukset

• Työturvallisuuden parantaminen ja riskien vähentäminen

• Koneiden ja laitteiden hallinta

• Kartoitukset ja tarkastukset

• Rakentamisen etenemisen valvonta ja yhteistyön parantaminen

• Markkinointi

• Pistepilvi ja laserskannaus

• Lämpökamerakuvaukset
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3D-tulostaminen rakentamisessa

• Tulostimessa voidaan käyttää materiaaleina 
esimerkiksi muovia, metallia, keraamia, betonia tai 
lasia

• Etuja ovat nopeampi rakentamien, alemmat 
työvoimakulut, monimuotoisemman rakentamisen 
mahdollisuudet, rakenteiden suurempi tarkkuus, 
toimintojen ja tuotannon parempi integrointi sekä 
hukan väheneminen

• Valmistusta on tehty sekä työmaalla että 
tehdasolosuhteissa

• Valmistuksessa on hyödynnetty teollisuusrobotteja, 
nosturirakenteita sekä autonomisia ajoneuvoja

• Esimerkkirakenteita tähän mennessä tehty 
asuntotuotannossa, rakennuskomponenttien 
tulostamisessa, silloissa ja muissa infrarakenteissa, 
keinotekoisissa riutoissa sekä patsaissa ja veistoksissa
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Puettava teknologia ja ulkoinen tukiranka

• Lämmittäviä tai jäähdyttäviä takkeja

• Smart-Cap kypärä seuraa työntekijän vireystilaa

• Spot-R Clips tunnistaa työntekijän kaatumisen

• Ulkoinen tukiranka auttaa esim. kuormien nostamisessa
• Selkää tukeva puku

• Työkalujen käsituki

• Seisontatuki

• Lisäkäsi

• Tukirankapuku



Yhteenveto
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• Digitalisaatio ja uudet teknologiat saattavat muuttaa rakentamista nopeastikin

• Uusia teknologioita on tullut paljon ja niitä on mahdollista ottaa käyttöön nopeasti

• Nopeimmin hyödynnettäviä teknologioita ovat 

• tietomallintaminen, siihen liittyvät teknologiat

• IoT:n ja sensoreiden tuottama data ja sen analysointi

• dronet

• virtuaaliteknologiat

• automatisoidut koneet

• puettava teknologia

• Virtuaaliteknologioiden puolella on paljon startuppeja, jotka kehittävät virtuaaliteknologioihin 
perustuvia palveluja.

• Big dataan, koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyvät palvelut ovat myös tulleet useiden 
konsulttiyhtiöiden palveluvalikoimaan

• Uusille teknologioille on tyypillistä, että parhaat hyödyt saavutetaan yhdistämällä eri teknologioita

Uusien työkalujen käytön edellytyksenä on kuitenkin 
osaaminen ja toimintakulttuurin muutos



Kysymyksiä ja kommentteja?

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi


