
Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus tulee keskittää 
samaan ministeriöön hallinnon tehostamiseksi

Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä rakennusin-
vestointien edistämiseksi

Kasvukeskuksissa on varmistettava riittävä asunto- ja tonttitarjonta talous-
kasvun mahdollistamiseksi

Liikenneinfran palvelukyky on turvattava elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
parantamiseksi

Painopiste on suunnattava olemassa olevan rakennuskannan energiankulu-
tukseen ja energiamuotoihin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Harmaan talouden torjuntatoimien toimivuus ja vaikuttavuus rakennusalal-
la on selvitettävä yhteiskunnallisten hyötyjen varmistamiseksi

Rakennusteollisuuden peruskivet 
hallitusohjelmaan 2015
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Suomen kansallisvarallisuudesta yli 70 
prosenttia on kiinni rakennuksissa ja 
infrassa. Rakennukset ja liikenne aihe-
uttavat yli puolet päästöistä.  Rakenta-
misen hallinto on nykyisin hajautunut 
eri ministeriöihin. Kokonaisvaltainen ja 
pitkäjänteinen ohjaus on välttämätöntä, 

jotta voidaan sovittaa yhteen maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen vaatimukset. 
Yhdyskuntarakenteen johdonmukainen 
kehittäminen on tarpeen talouskasvun 
tukemiseksi ja päästövähennystavoittei-
den saavuttamiseksi.

TEHOA HALLINTOON

1

O Maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen ohjaus 
keskitetään samaan ministeriöön

Yritykset tarvitsevat mahdollisimman 
ennakoitavat ja vakaat olosuhteet 
kyetäkseen tarjoamaan työpaikkoja ja 
käynnistämään investointeja.  Pirstou-

tunut ja raskas hallinto vaikeuttaa elinkeino-
toimintaa merkittävästi ja heikentää etenkin 
pienten yritysten mahdollisuuksia pärjätä 
kilpailussa.
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O Siirrytään kaikissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun  

periaatteeseen ja sähköiseen asiointiin
O Juohevoitetaan lupa- ja valitusmenettelyitä säätämällä käsittelylle 

enimmäisajat ja rajaamalla valitusoikeus asianosaisille
O Karsitaan turhia kustannuksia aiheuttavia rakentamisen määräyksiä 

rakentamismääräyskokoelman uusimisen yhteydessä (2015–2017)

VAUHTIA LUVITUKSEEN JA INVESTOINTEIHIN

Rakennetun ympäristön hallinto on koottava yhteen

Asuntopolitiikalla voidaan tukea työ-
markkinoiden toimintaa ja siten lisätä 
tuottavuutta ja hyvinvointia. Tällä het-
kellä asuntojen puute estää työvoiman 
liikkuvuutta ja hidastaa talouden kasvua. 
Pula tonttimaasta on merkittävin syy 

riittämättömään asuntotuotantoon ja 

asumisen kalleuteen Helsingin seudulla 
ja useissa muissa kasvukeskuksissa. Asu-
misen kysyntätukien rinnalle tarvitaan 
toimivia tarjontatukia, joilla pystytään 
varmistamaan kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon toteutuminen.

O Kaavoitusta nopeutetaan selkeyttämällä eri kaavatasoja, säätämällä määräajat 
kaavaprosesseille ja valitusten käsittelylle, rajaamalla valitusoikeus osallisille 
ja muistutuksen tehneille sekä asettamalla kaavavalituksen tekijälle kohtuul-
linen hallintomaksu

O Velvoitetaan kuntia pitämään yllä jatkuvasti 5 vuoden asuntotuotantotavoitet-
ta vastaavaa monipuolista ja aidosti rakentamiseen soveltuvaa tonttivarantoa 
sekä myönnetään maanomistajalle oikeus kaava-aloitteen tekemiseen

O Lisätään vuokra-asuntotuotantoa luomalla uusia tukimalleja, jotka aktivoivat 
myös muita vuokra-asuntojen rakennuttajia kuin kunnallisia yhtiöitä

TONTTI TALON ALLE JA KATTO PÄÄN PÄÄLLE

Kasvukeskuksissa varmistettava riittävä asunto- ja tonttitarjonta

Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä



Toimiva infra takaa kustannustehokkaat 
kuljetukset ja vähentää päästöjä. Se tarjo-
aa sujuvat ja turvalliset yhteydet arkeen. 
Siksi liikenneväyliä kannattaa kehittää 
etenkin elinkeinoelämän tarpeiden ja 
työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta. 

Suomen väyläverkoston kipein ongelma 
on väylien kehno kunto ja riittämätön 
rahoitus. Nykyisellä rahoitustasolla kor-
jausvelka pahenee entisestään eikä Suo-
mi kykene pitämään kiinni sitoumukses-
taan EU:lle TEN-verkon kehittämiseen.

TIE AUKI TALOUSKASVULLE
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O Laaditaan pitkäjänteinen investointiohjelma ja rahoitussuunnitelma vähin-

tään kahdeksitoista vuodeksi 
O Korotetaan infrainvestointien ja perusväylänpidon rahoitustaso yhteen pro-

senttiin BKT:sta sekä sidotaan perusväylänpidon määräraha indeksiin
O Otetaan investoinneissa pikaisesti käyttöön uusia joustavampia rahoitusmal-

leja ja toimintatapoja

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosent-
tia kaikesta Suomessa kulutettavasta ener-
giasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia 
päästöistä.  Koska rakennuskanta uudistuu 
hitaasti, olennaisinta on keskittyä päästö-
jen vähentämisessä nykyisten rakennusten 
energiankulutukseen ja energiamuotoihin. 

Oikea-aikaiset ja oikeanlaiset korjaukset 
ovat tärkeitä kiinteistöomaisuudesta huo-
lehtimiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemi-
seksi. Korjausrakentamisen kasvu, energia-
tehokkuuden kiristyminen sekä kosteus- ja 
homeriskit asettavat alalla työskenteleville 
uusia osaamis- ja pätevyysvaatimuksia. 
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 O Kohdistetaan korjausavustusta ja korkotukea rakennusten energiatehok-
kuutta parantaviin korjauksiin, muun muassa uusiutuviin energiamuotoihin 
siirtymiseen

O Asetetaan tavoitteet vähähiiliselle rakentamiselle mutta jätetään keinot va-
paaksi ja annetaan tilaa eri materiaaleihin pohjautuville innovaatioille

O Suunnataan valtionosuusrahoitusta alan ammatillisille erikoisoppilaitoksille 
lisä- ja täydennyskoulutukseen rakentamisen laadun ja alan osaamisen tur-
vaamiseksi  

PÄÄSTÖISTÄ SÄÄSTÖJÄ

Liikenneinfran palvelukyky on turvattava

Rakentamisessa on viety viime vuosina 
läpi useita mittavia lainsäädännön ja 
toimintatapojen muutoksia harmaan 
talouden torjumiseksi. Käännetty arvon-
lisäverovelvollisuus, tilaajavastuulaki, 
henkilötunniste ja veronumero sekä 

tiedonantovelvollisuus ovat vaatineet 
yrityksiltä ja viranomaisilta mittavia 
panostuksia. Nyt on tärkeä vakiinnuttaa 
käytännöt ja varmistua että ne tuottavat 
tavoiteltuja hyötyjä, kuten verotulojen 
kasvua ja kilpailun tervehtymistä. 

O Tehdään perusteellinen selvitys harmaan talouden torjuntatoimien toimi-
vuudesta ja vaikuttavuudesta rakennusalalla yhdessä viranomaisten ja alan 
työmarkkinaosapuolten kanssa (2017)

 O Varmistetaan verottajan ja muiden viranomaisten toiminnan tehokkuus 
sekä keskinäinen yhteistyö ja tietojenvaihto

EUROT KOTIIN

Harmaan talouden torjuntatoimien toimivuus ja vaikuttavuus 
rakennusalalla on selvitettävä

Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisessä painopiste on 
suunnattava olemassa olevaan rakennuskantaan



Rakennettu ympäristö vaikuttaa suuresti elinkeinoelämän kilpailukykyyn sekä ihmis-

ten terveyteen, turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja toimeentuloon. Sen osuus kansallis-

varallisuudestamme on lähes kolme neljäsosaa. Rakennukset ja liikenne aiheuttavat 

yli puolet päästöistä.  

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää suoraan tai välillisesti joka viidennen suomalai-

sen. Rakentamiseen sijoitetusta eurosta 20–30 prosenttia kertyy veroina yhteiskun-

nalle.

Rakennuksistamme, väylistämme ja verkostoistamme sekä rakentamisen liiketoimin-

taedellytyksistä huolehtiminen on siten kaikkien yhteinen etu.

Rakennettu ympäristö on Suomen kivijalka

www.rakennusteollisuus.fi


