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INFRA ry 

YHTEENVETO INFRA-ALAN SUHDANTEISTA  

• RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry: 
• Vuodelle 2016 ennustetaan maa- ja vesirakentamisen 

määrän kasvavan 2,0 % ja vuodelle 2017 1,5 %   
• Luvut eivät sisällä talonrakennuksen pohjatöitä 

• MANK: 
• Vuonna 2016 koko infrarakentaminen kasvaa arviolta 3 

prosenttia. 
• Vuonna 2017 infrarakentamisen kasvu hidastuu yhteen 

prosenttiin. Syynä siihen on hidas talouskasvu ja 
talonrakentamisen kasvun hidastuminen. 
• Luvut sisältävät talonrakennuksen pohjatyöt 

• VM (RAKSU-ryhmä): 
• Maa- ja vesirakentamisen tuotannon arvioidaan kasvavan 

vuonna 2016 2-3 %. Infrarakentamisen kysyntä säilynee 
suunnilleen samanlaisena vuonna 2017 kuin vuonna 2016.  

• Luvut eivät sisällä talonrakennuksen pohjatöitä 
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HUOM: Maa- ja vesirakentaminen ei 
sisällä talonrakentamisen pohjatöitä 



INFRA ry 

RT:N LOKAKUUN SUHDANNEKATSAUS 
 

 
• Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 6 – 7 

prosenttia, kun vertailutasot ovat matalat. 
Ensi vuonna kasvu jäänee 1,5 prosenttiin.  

• Rakennusalan työllisyys kehittyy 
myönteisesti nostaen koko Suomen 
taloutta kasvuun. 

• Inframarkkinalla kilpailu on kuitenkin yhä 
hyvin kireää ja markkina polarisoituu 
vahvasti kasvukeskusten hyväksi. 
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Rakentamisen suhdannekuva hyvä 
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Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli 
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Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin 
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Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut 
suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi 
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INFRA ry 

MAA- JA VESIRAKENNUS 
• Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat vuonna 

2015 yhteensä 2,4 prosenttia. Investoinnit jatkavat 
kasvuaan myös kuluvana vuonna julkisen sektorin 
ollessa alan merkittävin työllistäjä. 

• Erityisesti kunnat ovat investoineet viime vuosina 
kiihtyvään tahtiin. 

• Kaupungistuminen näkyy infrasektorilla, jossa 
markkinoiden polarisaatio kasvukeskuksiin on yhtä 
voimakasta kuin talonrakentamisessakin. 

• Suuret aluerakennushankkeet ja talonrakentamisen 
pohjatöiden lisääntyminen kuluvana vuonna tukevat 
infrarakentamista. 
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INFRA ry 

Infra-barometrin tulokset 
• RT:n ja INFRA ry:n toteuttaman 

Infrabarometrin mukaan alan työmäärä 
lisääntyy seuraavan puolen vuoden aikana. 

• Vaikka työkanta on parantunut 
vuodentakaisesta, alan kilpailutilanne on yhä 
hyvin kireä. 

• Kevään kehysriihessä ilmoitetut väylähankkeet 
toivat helpotusta alan näkymiin.  

• Kapasiteetin käyttöaste barometriin 
vastanneilla oli 88 prosenttia, joka on 3 
prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. 
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Infrasektorin näkymät 

Heikki Jämsä  13.10.2016 

• Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee 
• Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt 

uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla 
• Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä 
• Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet 

kirkastivat näkymää sektorille 
• Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja 

Tampereella 2017? 
• Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi 



Brentin hinta edellisvuoden tasolla 
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Maarakentamisen kustannukset yhä laskussa 
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SUHDANNETIEDOT: 
MANK-julkaisu 
Eero Nippala (TAMK), 
Terttu Vainio (VTT) 
 



INFRA ry 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/mank.kotisivuk
one.com/Infrasuhdanteet_2016-2017.pdf 
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HUOM: Luvut sisältävät talonrakentamisen pohjatyöt 
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INFRA ry 

• Vuonna 2016 koko infrarakentaminen kasvaa arviolta 3 
prosenttia. 

• Vuonna 2017 infrarakentamisen kasvu hidastuu yhteen 
prosenttiin. Syynä siihen on hidas talouskasvu ja 
talonrakentamisen kasvun hidastuminen. 
 

• Kasvavia sektoreita vuonna 2017 ovat vesiväylien, 
lentoliikennettä palvelevan infran ja energiahuollon 
rakentaminen.  

• Vesiväylän rakentaminen jatkuu mm. Rauman satamassa ja 
Savonlinnassa.  

• Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä merkittävä 
laajennus.  

• Suomen kantaverkkoa uusitaan ja energiayhtiöiden 
jakeluverkkojen toimitusvarmuutta parannetaan 
maakaapeloinneilla. 
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INFRA ry 

VALTION BUDJETTI 
• Vuoden 2016 aikana korjausvelkaa lyhennetään noin 95 

miljoonalla eurolla.  
• Lisäksi valtion budjetissa on osoitettu vuodelle 2016 rahoitus 

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. 
• Vuonna 2017 käynnistyvät kehysriihen päätöksen mukaisesti: 

• Vt 4 Oulu-Kemi,  
• Luumäki-Imatra ratahanke,  
• Vt 12 Lahden eteläinen kehätie sekä  
• Vt 5 Mikkeli-Juva. 

• Korjausvelkapotista sekä kehittämisrahoituksesta 
kohdennetaan perusväylänpitoon vuonna 2017 noin 304 
miljoonaa euroa.  

• Aiemmin toteutettuja elinkaarihankkeita rahoitetaan vuonna 
2017 noin 107 miljoonalla eurolla. 
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INFRA ry 

KUNTIEN INVESTOINNIT 

• Huolimatta velkaantumisesta, kuntasektori 
investoi infraan.  

• Investointeja vaativat kasvukeskusten 
aluerakentaminen ja muu vilkas 
asuntorakentaminen. 

• Muissa kunnissa investoinnit vähenevät. 

13.10.2016 Heikki Jämsä  



INFRA ry 

URAKOINTI 
• Tilausten turvaaman työkannan pituus on 

kesällä 2016 noussut 5,5 kuukauteen.  
• Pituus on melko tarkkaan 10 vuoden 

keskiarvon tasolla ja kuukautta pidempi kuin 
vuonna 2015. 

• Urakoitsijoiden toiminnan kannattavuus on 
parantunut ja kapasiteetti suhteessa 
kysyntään pysynyt ennallaan.  

• Kesällä 2016 resurssien käyttöaste oli 84 
prosenttia, joka on viimeisen kymmenen 
vuoden keskiarvo. 
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INFRA ry 

• Urakoitsijoiden suhdannetilanne on ollut 
kesällä 2016 hyvä.  

• Tilanteeseen on vaikuttanut infrahankkeiden 
lisäksi vilkas asuntorakentaminen.  

• Hyvä suhdannetilanne katsotaan kuitenkin 
hetkelliseksi. Kasvun ennakoidaan taittuvan 
vuonna 2017. 

• Rakennuttajien mukaan urakoitsijoiden 
tarjoushalukkuus on heikentynyt ja tämän 
kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen 
vuonna 2017 (kuvat seuraavalla sivulla). 
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SUHDANNETIEDOT: 
RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ/ 
VALTIONVARAINMINISTERIÖ 
(RAKSU, 29.9.2016) 



INFRA ry 

VALTIOVARANMINISTERIÖ 
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• Raportti löytyy 
osoitteesta: 

http://vm.fi/rakennusalan-suhdanteet 
 

 

http://vm.fi/rakennusalan-suhdanteet
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INFRA ry 

RAKENTAMINEN 
• Suomen talouden kivijalkoina ovat tänä 

vuonna sekä rakentaminen että yksityinen 
kulutus.  

• Kuluvana vuonna rakentamisen kasvu on 
varsin voimakasta.  

• Ensi vuonna kasvu hidastuu tästä vuodesta, 
mutta säilyy edelleen pitkän aikavälin 
keskiarvovauhdin yläpuolella.  

• Uudistalonrakentaminen vetää myös 
työllisyyden kasvuun.  

• Rakennusalan työmarkkinatilanne on 
kirkastunut nopeasti ja uhkana onkin jo osin 
työvoiman puute. 
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INFRA ry 

• Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi 
koko rakentamisen kokonaistuotannon 
kasvavan v. 2016 noin 5-7 % ja v. 2017 
kasvuksi ennustetaan 1-3 %. 

• Kustannustason arvioidaan säilyvän 
suhteellisen vakaana, koska inflaatiopaineita 
ei juuri ole.  

• Öljyn hinnan arvioidaan säilyvän suhteellisen 
vakaana sekä kysyntä- että tarjontatekijöistä 
johtuen, mikä helpottaa infrarakentamisen 
kustannuspaineita. 
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INFRA ry 

MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 
(ei sisällä talonrakennuksen pohjatöitä) 

 
• Infra-alalla näkymät vaihtelevat.  
• Myönteistä on kustannuskehityksen hidastuminen mm. 

raakaöljyn hinnan kehityksen takia.  
• Maa- ja vesirakentamisessa liikevaihtotiedot ovat olleet 

erittäin hyviä.  
• Ennustetta on tarkistettu myynnin hyvän kehityksen 

takia kuluvalle vuodelle ylöspäin.  
• Maa- ja vesirakentamisen tuotannon arvioidaan 

kasvavan tänä vuonna 2-3 %.  
• Infrarakentaminen, johon kuuluvat myös 

talonrakentamisen aluetyöt sekä kaivosten avaukset, 
lähtee talonrakentamisen kasvun mukana vähitellen 
nousuun, vaikkakin kaivospuoli pitää sitä vielä alhaalla. 
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INFRA ry 

• Vuonna 2016 on alkanut vähemmän uusia hankkeita 
kuin edellisenä vuotena.  

• Toisaalta usean edellisenä vuotena alkaneen hankkeen 
rakentaminen alkaa voimallisemmin juuri vuoden 2016 
aikana; tällaisia ovat mm. 
• Rauman meriväylä,  
• Savonlinnan syväväylän siirto sekä  
• Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto.  

• Lisäksi pääkaupunkiseudulla vauhtiin pääsee 
Länsimetron jatkeen rakentaminen.  

• Oman lisänsä hankkeisiin tuovat Raide-jokeri 
pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti myös aktiivisessa 
valmistelussa oleva Tampereen raitiotie. 

• Hankkeita on lisäksi käynnistymässä mm. 
energiahuoltoverkossa, vesihuollossa ja lentokentillä. 
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INFRA ry 

• Kuluvana vuonna käynnistyi uutena investointihankkeena 
ainoastaan Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen. 

• Vuonna 2017 käynnistyvät kehysriihen päätöksen mukaisesti 
• Vt 4 Oulu-Kemi,  
• Luumäki-Imatra ratahanke,  
• Vt 12 Lahden eteläinen kehätie sekä  
• Vt 5 Mikkeli-Juva.  

• Korjausvelkapotista sekä kehittämisrahoituksesta 
kohdennetaan perusväylänpitoon kuluvana vuonna 95 milj. 
euroa ja vuonna 2017 yhteensä 304 milj. euroa.  

• Tämä pitää valtion infrapanostukset kokonaisuudessaan 
suhteellisen ennallaan, mutta toteutuskohteiden lukumärän 
lisääntyminen ja keskikoon pieneneminen lisää suunnittelu- 
ja tarjouslaskentakapasiteetin tarvetta. 
• Näillä saattaa olla tarjoushalukkuutta vähentäviä ja  

toteutuskustannuksia nostavia vaikutuksia. 
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INFRA ry 

• Pohjois-Pohjanmaan infrarakentamisen 
suhdannetta nostaa Fennovoiman 
voimalaitostyömaa kaikkine liittyvine 
rakennushankkeineen.  

• Suurista käynnissä olevista hankkeista 
mainittavimpia ovat Pohjanmaan rata ja 
Hamina-Vaalimaa -moottoritiehanke. 

• Julkisen sektorin tila on edelleen erittäin 
huono ja sen vaikutukset infrarakentamiseen 
voivat erityisesti kuntapuolella yllättää 
tulevina vuosina. 
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INFRA ry 

HINNAT JA KUSTANNUKSET 
• Maanrakennuskustannusindeksi laski viime 

vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 
2009. Pudotusta tuli 2,3 %.  

• Vuoden 2015 aikana kustannukset laskivat 
kaikilla kuukausilla vuotta aiemmasta.  

• Vuosi 2016 on alkanut samoissa merkeissä, 
tammi-heinäkuun aikana kustannukset olivat 
2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaa 
ajankohtaa alhaisemmat.  

• Alkuvuodesta syvintä pudotusta on ollut 
päällysteissä (-12,7 %), kun taas 
pohjarakenteissa kustannukset olivat lievässä 
kasvussa (1,1 %). 
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TAUSTAKALVOJA  
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