
Kolmas heikko vuosi rakentamisessa 

R
akentaminen 
supistuu tä-
nä vuonna pro-
sentin edel-
lisvuodesta. 
Talonraken-
nustöiden aloi-

tuskuutioiden odotetaan kuiten-
kin pysyvän ennallaan noin 31 
miljoonassa.

Suomen talous saa ajan myö-
tä kiinni maailmantalouden kas-
vusta, jonka myötä myös ra-
kentaminen elpyy. Euroopas-
sa talouskasvu on lähtenyt jo 
virkoamaan, ja rakentaminen eu-
roalueella saavutti pohjansa vuo-
si sitten. Suomessa rakentamisen 
ennakoidaan kasvavan kaksi pro-
senttia vuonna 2015.

Asuntotuotannon aloituk-
sia arvioidaan kuluvana vuonna 
käynnistyvän 26 500. Kerrosta-
loasuntojen kysyntää ylläpitävät 
viimevuotiseen tapaan kiinteis-
törahastot. Rahastot kompensoi-
vat kuluttajakysyntää, jota hei-
kentävät ostovoiman hiipumi-
nen ja asuntorahoituksen kiris-
tyminen. Pientalojen aloitukset 
laskevat jo neljättä vuotta peräk-
käin. Vuonna 2015 asuntoaloi-
tuksia ennakoidaan lähtevän 
käyntiin 27 500. Suurimmat kas-
vuodotukset kohdistuvat ARA-
tuotantoon sekä pientalojen ky-
synnän virkoamiseen.

Vilkkainta kasvua raken-
tamisessa on odotettavissa 

toimitilojen aloituksissa. Lii-
ke- ja toimitilojen aloitukset ovat 
laskeneet jo niin alas, että poh-
ja on saavutettu. Erityisesti lii-
kenteen rakennusten aloitukset 
lisääntyvät.

Viime vuonna asuntoaloituksia 
odotettua enemmän

Viime vuonna rakentamisen 
määrä supistui 2,7 prosenttia 
edellisvuodesta. Talonraken-
nustöitä aloitettiin kokonaisuu-
dessaan 30,6 miljoonan kuutio-
metrin edestä. Kuutiomäärä las-
ki poikkeuksellisen matalalle 
tasolle. 

Rakennusinvestoinnit vähe-

nivät vuonna 2013 yhteensä 4,2 
prosenttia. Talonrakennusinves-
toinnit supistuivat 4,4 prosent-
tia ja maa- ja vesirakennusinves-
toinnit vastaavasti 2,7 prosenttia.

Asuntoaloituksia kertyi vii-
me vuonna ennakoitua enem-
män, yhteensä 27 800. Suhteelli-
sen korkeat aloitusmäärät heijas-
tuvat myös tämän vuoden asun-
toaloitusten arvioituun määrään, 
jota on nostettu helmikuun vä-
litarkistuksesta. Viime vuo-
den asuntoaloitukset ovat VTT:n 

pitkän aikavälin asuntotuotan-
totarpeeseen nähden varsin hy-
vällä tasolla. Tästä huolimat-
ta alueellisesti tarkasteltuna tar-
jontaa on liian vähän, erityisesti 
pääkaupunkiseudulla.

Kiinteistörahastot ovat 
muuttaneet rakentamisen 
markkinoita

Kuluvan ennusteperiodin aikana 
on useita tekijöitä, joilla on vai-
kutuksia rakentamisen määrään. 
Kiinteistörahastojen aktiivisuus 
säilynee kuluvan vuoden aika-
na, mikä tukee asuntoaloituk-
sia. Vuoden 2015 osalta tuetun 
vuokra-asuntotuotannon mah-

dollisuudet määritellään pitkäl-
ti lyhyen korkotukimallin ehto-
jen myötä. 

Näiden konkreettisesti ra-
kennusmarkkinoihin vaikuttavi-
en toimien lisäksi Venäjän krii-
sin eskaloituminen voisi vaikut-
taa Suomen talouden kasvunäky-
miin jo kuluvan vuoden aikana 
niin paljon, että kokonaistuotan-
to jatkaisi supistumistaan. En-
nusteessa ei tätä vaihtoehtoa ole 
kuitenkaan huomioitu.

Rakentamisen määrä supistuu tänä vuonna prosentin. Kolmen peräkkäisen laskuvuoden jälkeen rakentamisen arvioidaan kään-
tyvän kahden prosentin kasvuun vuonna 2015. Talonrakennustöitä aloitetaan kuluvana vuonna vain 31 miljoonaa kuutiometriä. 
Viime vuonna asuntoaloituksia kertyi 27 800, ja tänä vuonna asuntoja aloitettaneen 26 500. Toimitilarakentaminen kääntyy 
vihdoin kasvuun. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan ja ohitti viime vuonna uudisrakentamisen määrän. Infrarakenta-
misessa näkymät ovat yhä synkät. Rakennusalan työllisten määrä laskee 173 000 henkilöön. 

Kuutiomäärä laski poikkeuksellisen 
matalalle tasolle. 

 

huhtikuu 2014

Seinäjoen kaupunginkirjaston lukuportaikko. Kuva: Tuomas Uusheimo

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

Rakentamisen määrä
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Talonrakentaminen

Uudisrakentaminen su-
pistui viime vuonna 
reilut kahdeksan pro-
senttia. Suurinta pudo-

tus oli liike- ja toimistorakenta-
misen puolella, jossa uudistuo-
tanto väheni yli viidenneksen 
edellisvuodesta. Myös asuinra-
kentaminen supistui heikon ta-
loussuhdanteen vuoksi. Korjaus-
rakentaminen jatkoi tasaista pa-
rin kolmen prosentin kasvuaan 
ja ohitti nyt uudisrakentamisen.

Tänä vuonna tilanne ei vielä 
oleellisesti helpota vaikka pahin 
lienee jo takanapäin. Kotitalouk-
sien kulutusmahdollisuudet ovat 

heikot maltillisen palkkaratkai-
sun sekä veronkorotusten myö-
tä. Luottamus talouteen on sekä 
kuluttajien että teollisuuden pii-
rissä edelleen varsin matalalla ta-
solla. Kotitalouksien nostamat 
asuntoluotot ovat vähentyneet.

Ensi vuonna rakentaminen 
kääntynee kasvuun kaikilla sek-
toreilla. Talonrakentamisen en-
nakoidaan kasvavan 3 prosent-
tia, ja rakentamisen kuutioi-
den kohoavan poikkeuksellisen 
matalalta tasolta 33 miljoonaan 
kuutiometriin. 

2011 2012 2013 2014e 2015e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,8 -1,0 -1,4 0,5 2,0

Euribor, 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,4 0,7

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,2 2,0 1,3 1,3

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 3,3 2,4 1,0 1,0 1,5

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 6,1 5,3 0,8 1,0 2,0

Rakentaminen1, määrän muutos, % 3,1 -4,8 -2,7 -1,0 2,0

Korjausrakentaminen 2,3 2,5 2,5 3,0 3,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 5,0 -5,2 -4,2 -1,0 2,0

Talorakennukset 6,1 -5,1 -4,4 -0,9 2,1

Maa- ja vesirakennukset -0,8 -5,5 -2,7 -2,0 1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 38,0 33,0 30,6 31,0 32,8

Asuinrakennukset 12,9 11,6 10,5 10,1 10,6

Vapaa-ajan rakennukset 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Liike- ja toimistorakennukset 6,9 5,8 3,7 5,1 5,5

Julkiset palvelurakennukset 2,6 2,6 3,1 2,9 3,0

Teollisuus- ja varastorakennukset 8,9 6,9 6,4 6,2 7,1

Maatalousrakennukset 3,1 2,9 3,9 3,7 3,7

Muut rakennukset 2,6 2,4 2,2 2,2 2,2

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 31 500 28 800 27 800 26 500 27 500

Vapaarahoitteiset 23 000 22 400 21 400 20 000 20 500

Valtion tukemat asunnot 8 500 6 400 6 400 6 500 7 000

Työllinen työvoima, henkilöä 176 250 175 250 175 500 173 000 173 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 3,7 4,0 3,8 4,0

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,7 5,2 5,0

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 10,7 9,6 9,5
     
     1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Uudisrakentamisen ennakoidaan supistuvan 3,5 
prosenttia kuluvana vuonna. Asuntotuotanto 
vähenee muuta talonrakentamista enemmän. 
Liike- ja toimistorakentamisessa lasku on ollut 
poikkeuksellisen jyrkkä ja pohja on nyt saavu-
tettu. Tuotannon supistumista kompensoi korjaus-
rakentamisen vakaa kasvu. Viime vuonna toteutui 
käänne: korjausrakentamisen määrä ylitti uudisra-
kentamisen. Uudisrakennuksia ennakoidaan aloi-
tettavan kuluvana vuonna yhteensä 31 miljoonaa 
kuutiometriä.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2013

Keskeiset suhdannekuvaajat

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

Kuva: Versowood

Rankarakenteisen seinäelementin asennusta Heinolan Puueran työmaalla.
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Asuntotuotanto

Vuosi 2013 oli asuntotuo-
tannon ja asuntomark-
kinoiden näkökulmas-
ta poikkeuksellinen. 

Ensin varainsiirtoveron maalis-
kuinen korotus tuotti asunto-
aloituksiin tammi–helmikuuk-
si piikin, jota seurasi hiljenemi-
nen. Luotonannon kiristyminen 
hillitsi kuluttajien asunnonos-
toaikeita, mutta asuntorahas-
tot yleistyivät nopeasti ja pitivät 
vuoden mittaan aloituksia yllä. 

Ennakkoarviosta ylöspäin 
poiketen viime vuonna aloitet-
tiin yhteensä 27 800 asunnon ra-
kentaminen. Määrä on edellis-
vuotta pienempi, mutta suhdan-
netilanteeseen nähden korkea, 
mikä heijastuu myös arvioon tä-
män vuoden aloituksista. 

Viime vuoden pelastuksek-
si osoittautuneiden kiinteistö-
rahastojen odotetaan virkistä-
vän vapaarahoitteisten kerros-
taloasuntojen tuotantoa vie-
lä tänäkin vuonna. Vuonna 2013 
rahastot ostivat kaikkiaan noin 
2 500 uutta asuntoa, jotka näky-
vät myös vuokra-asuntojen tar-
jonnan kasvuna. 

Lainamarginaalit korkealla 
tasolla 

Kotitalouksien asuntolainakan-
nan kasvu hidastui selvästi jo vii-
me vuoden puolella. Hidastumi-
sen taustalla on nähtävissä suh-
dannetilanteesta aiheutuva ku-
luttajien epävarmuus suurten 
hankintojen tekemisessä. Lisäksi 
luotonottoa rajoittavat tiukentu-
neet vaatimukset omarahoitus-
osuudesta sekä pankkien sään-
telyn mukanaan tuomat korke-
alle kohonneet lainamarginaalit. 
Marginaalien nousu heiken-
tää ensiasunnonostajien lisäksi 
myös asunnonvaihtajien haluk-
kuutta asuntoinvestointeihin.

Kuluvana vuonna tilanteen 
ei ennakoida enää heikentyvän, 

vaikka helpotusta ei myöskään 
ole tulossa. Maltillinen tulokehi-
tys ja sitä korkeampi inflaatio na-
kertavat kuluttajien ostovoimaa.

Tänä vuonna ennakoidaan 
aloitettavan 26 500 asunnon ra-
kentaminen. Kerrostaloaloituk-
set säilyvät edelleen suhdantee-
seen nähden hyvällä tasolla. Tä-
tä selittää kysynnän kohdistu-
minen kasvukeskusten hyvien 
liikenneyhteyksien varrella si-
jaitseviin pieniin asuntoihin.

Rivitaloja ennakoidaan aloi-
tettavan tänä vuonna alle 3 000, 
joka on poikkeuksellisen mata-
la taso. 

Pientalojen aloitukset laske-
vat myös entisestään jääden vain 
7 500 tasolle. Valmistalotehtai-
den myynti on supistunut alku-
vuoden aikana peräti kolman-
neksella normaalista tasosta.

ARA-tuotannossa 
kasvuodotuksia ensi vuodeksi

Tuetun vuokra-asumisen osal-
ta tuotanto on jäänyt verraten vä-
häiseksi. Kohtuuhintaisten asun-
tojen puute on tunnistettu laa-
jalti koko Suomen kilpailukyvyn 
kannalta keskeiseksi haitaksi. 

Odotukset ARA-tuotannon li-
säämiseksi kohdistuvat vuoteen 
2015, jolloin sekä 20-vuotinen ta-
kausmalli väliaikaisella käyn-
nistysavustuksella että kuluva-
na vuonna valmisteltava 20 vuo-
den korkotukimalli ovat käytös-
sä. ARA-aloitusten ennakoidaan 
pysyvän tänä vuonna noin 6 500 
asunnossa ja kasvavan ainakin 
7 000 asuntoon vuonna 2015.

Vuonna 2015 asuntoaloituk-
sien arvioidaan nousevan 27 500 

asuntoon. Lukumääräinen kas-
vu muodostuu ARA-tuotannon 
lisääntymisestä sekä pientalo-
jen aloitusten kauan odotetusta 
käänteestä.

Asuntotuotannon määrä vas-
taa VTT:n arvioimaa pitkän aika-
välin vuotuista 25 000 – 30 000 
uuden asunnon tarvetta. Huo-
mionarvoista kuitenkin on, et-
tä maahanmuuton kasvua on vii-
meisen vuosikymmenen aikana 
aliarvioitu systemaattisesti. Vii-
me vuonna koko maan väestön-
kasvusta 90 prosenttia muodos-
tui vieraskielisistä.

Asuntotuotannon ongelmat 
painottuvat pääkaupunkiseu-
dulle, johon myös valtaosa maa-
hanmuutosta kohdistuu. Lisäk-
si Helsingin metropolialueelle 
suuntautuu maan sisäistä muut-
toliikettä tiiviimpien työmark-
kinoiden perässä. Tässä suhtees-
sa asuntotuotantotarpeen mää-
rittelyssä on huomioitava myös 
alueellisuus.

  Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2011 2012 2013 2014e 2015e

Rivi- ja kerrostalot 20 100 19 100 19 300 18 500 19 000

Vapaarahoitteiset asunnot 11 600 12 700 12 900 12 000 12 000

ARA-asunnot 8 500 6 400 6 400 6 500 7 000

Omakotitalot 11 000 9 200 7 900 7 500 8 000

Vapaarahoitteiset asunnot 11 000 9 200 7 900 7 500 8 000

Muut rakennukset 400 500 600 500 500

Yhteensä 31 500 28 800 27 800 26 500 27 500

Vapaarahoitteiset asunnot 23 000 22 400 21 400 20 000 20 500

ARA-asunnot 8 500 6 400 6 400 6 500 7 000

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna aloitettaneen 26 500 asunnon rakentaminen, mikä on vajaat viisi prosenttia viimevuotista vähemmän. Etenkin 
vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen sekä pientalojen rakentaminen supistuu. Asuntorahastot paikkaavat yhä heikkoa 
kuluttajakysyntää. Tuettu vuokra-asuntotuotanto säilyy kuluvana vuonna edellisvuoden tasolla.  

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Vuonna 2013 rahastot ostivat kaikkiaan 
noin 2 500 uutta asuntoa.
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Liike- ja toimistorakenta-
misessa pohja saavutet-
tiin vuoden 2013 aika-
na. Viimeisellä vuosinel-

jänneksellä lupakuutiot kasvoi-
vat selvästi. Suurinta kasvua on 
odotettavissa liikenteen raken-
nuksiin, missä näkyy pääkau-
punkiseudun Kehäradan ja Län-
simetron asemien rakentami-
nen. Myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella on rakenteilla usei-
ta parkkihalleja, jotka nostavat 
liikenteen rakentamista ja sitä 
kautta liike- ja toimistorakenta-
mista kokonaisuudessaan.

Liiketilojen rakentaminen 
on vähentynyt, koska erityisesti 

kaupan alalla isoja investointe-
ja harkitaan muuttuvassa toi-
mintaympäristössä entistä tar-
kemmin. Tämä on myös seura-
usta kaupan siirtymisestä entistä 
enemmän verkkokaupan piiriin.

Kiinteistösijoittamisen suo-
sio ja yleistyminen viime vuon-
na ovat näkyneet myös toimitilo-
jen kauppamäärissä. Viime vuo-
den viimeisellä neljänneksellä 
tehtiin poikkeuksellisen suuria 
kauppoja. Hyvänä merkkinä voi-
daan pitää sitä, että ulkomaisten 
sijoittajien mielenkiinto Suomen 
toimitilamarkkinoita kohtaan 
palautui. Myös kuluva vuosi on 
lähtenyt varsin hyvin käyntiin. 

Kysyntä painottuu edelleenkin 
selvästi prime-kohteisiin, joissa 
vuokrakehitys on vakaata.

Toimistorakennusten koh-
dalla tilojen vajaakäyttöasteiden 
nousu on hillinnyt toimistora-
kennusten aloituksia. Toimisto-
rakentamisessa korostuvat entis-
tä enemmän sijainti sekä tilojen 
tehokkaampi käyttö.

Vuonna 2014 liike- ja toimis-
torakennuksia ennakoidaan aloi-
tettavan reilun viiden miljoonan 
kuutiometrin verran. Tämä on 
noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä 
edellisvuotta enemmän. Suurin-
ta kasvua on odotettavissa liiken-
teen rakennusten osalta.

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisessa tuotannon määrä supistui viime vuonna yli viidennek-
sellä. Kuutioissa mitattuna aloituksia kertyi vain vajaat neljä miljoonaa. Tänä vuonna 
aloituskuutioiden ennakoidaan kasvavan reiluun viiteen miljoonaan. Lupakehitys antaa 
viitteitä paremmasta. Erityisesti liikennerakennusten luvat ovat selvässä nousussa. 
Toimistorakentamista hillitsevät edelleen korkealla olevat vajaakäyttöasteet.

Julkisten palvelurakennusten aloitukset kasvoivat viime vuonna. Tänä vuonna aloitus-
määrien ennakoidaan laskevan hieman. Opetusrakennusten luvissa on ollut kasvua, 
jonka odotetaan purkautuvan myös aloituksiksi. Kuntatalouden heikko tilanne syö 
kuitenkin investointimahdollisuuksia.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen kasvoi 
uudistuotannon volyymi-
indeksin perusteella 3,7 

prosenttia viime vuonna. Suurin-
ta kasvua nähtiin hoitoalan ra-
kennuksissa, joissa kasvua ker-
tyi 5,2 prosenttia. Koko vuonna 
julkisia palvelurakennuksia aloi-
tettiin 3,1 miljoonan kuutiomet-
rin edestä. 

Kuluvana ja seuraavana vuon-
na kuutioissa mitatun tuotan-
non arvioidaan laskevan hie-
man vuoden 2013 tasosta. Vain 

opetusrakennuksissa odote-
taan pientä lisäystä. Muissa jul-
kisissa rakennustyypeissä kuu-
tioiden ennakoidaan laskevan 
aavistuksen. Hoitoalan raken-
nuksissa aloituksia ylläpitä-
vät eri puolella Suomea käyn-
nistyvät sairaalahankkeet. Myös 
korjausrakentaminen kohdis-
tuu mittavissa määrin näihin 
rakennustyyppeihin.

Suurinta jarrua julkisten pal-
velurakennusten aloituksil-
le asettaa kuntatalouden heik-
ko tilanne. Alijäämäiset budjetit 

useassa kunnassa ovat pakot-
taneet paikallishallinnot karsi-
maan menojaan ja harkitsemaan 
investointejaan entistä tarkem-
min. Tämän ja osin kuntaliitos-
ten myötä on ajauduttu tilan-
teeseen, jossa julkisia palvelura-
kennuksia on entistä enemmän 
myös vajaakäyttöisinä. Lisä- ja 
korjausrakentamisen todellisena 
vaihtoehtona muuttotappiollisis-
sa kunnissa onkin olemassa ole-
vien rakennusten purkaminen, 
mikäli uutta käyttötarkoitusta ra-
kennukselle ei löydetä.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Kaisa-talo Helsingissä.  Kuva: Tuomas Uusheimo
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2011 2012 2013 2014e 2015e

Ammattirakentaminen 26,5 27,0 23,5 20,9 21,8 23,3

Asuinrakennukset 5,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,6

Kerrostalot 3,9 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6

Rivitalot 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0

Liike- ja toimistorakennukset 6,8 6,9 5,8 3,7 5,1 5,5

Liikerakennukset 4,3 4,2 3,4 2,2 2,8 2,9

Toimistorakennukset 1,1 1,2 1,0 0,4 0,6 0,6

Liikenteen rakennukset 1,3 1,5 1,4 1,1 1,8 2,0

Julkiset palvelurakennukset1 2,7 2,6 2,6 3,1 2,9 3,0

Hoitoalan rakennukset 0,8 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0

Kokoontumisrakennukset 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6

Opetusrakennukset 1,0 0,9 0,8 1,1 1,2 1,2

Teollisuus- ja varastorak. 9,3 8,9 6,9 6,4 6,2 7,1

Teollisuusrakennukset 5,2 4,6 4,1 3,3 3,0 3,6

Varastorakennukset 4,1 4,3 2,8 3,0 3,2 3,5

Muut rakennukset 2,5 2,6 2,4 2,2 2,2 2,2

Omatoiminen rakentaminen 12,1 11,0 9,6 9,6 9,2 9,5

Erilliset pientalot 7,4 6,9 5,8 4,9 4,7 5,0

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Maatalousrakennukset 3,7 3,1 2,9 3,9 3,7 3,7

Yhteensä 38,6 38,0 33,0 30,6 31,0 32,8

  

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Heikosta suhdannetilan-
teesta huolimatta kor-
jausrakentaminen on 
jatkanut tasaista pa-

rin kolmen prosentin kasvuaan. 
Korjausrakentaminen on kom-
pensoinut uudisrakentamisen 
supistumista vaikeassa suhdan-
netilanteessa. Korjausrakentami-
sen arvo oli vuonna 2013 yhteen-
sä 11,4 miljardia euroa.

Suurin osa korjausrakentami-
sesta kohdistuu asuntojen korja-
uksiin. Olemassa olevasta asun-
tokannasta iso osa on rakennettu 
1960–70 luvuilla kaupungistumi-
sen voimistuessa. Näiden pääasi-
assa lähiöissä sijaitsevien asun-
tojen käyttöikä oli alun perin 
suunniteltu vain 50 vuoden mit-
taiseksi. Nämä valtaosin kerros-
taloista muodostuvat kiinteistöt 
edellyttävät nyt mittavia perus-
korjauksia. Samalla niiden laatu-
tasoa on usein nostettava asuk-
kaiden nykyvaatimusten tasolle.

Ongelmana etenkin lähiöi-
den korjauksissa on rahoituksen 
puute. Korjausrakentaminen sai 
viime vuonna valtiolta avustusta 
15 miljoonaa euroa ja tämän vuo-
den aikana enintään 100 miljoo-
naa lisää. Avustuksella on tarkoi-
tus parantaa kiinteistöjen kun-
nossapidon edellytyksiä ja saada 
aikaan arviolta miljardin inves-
toinnit korjausrakentamiseen.

Kiinteistössä piilevän kor-
jausvelan arvoksi on esitet-
ty noin 30–50 miljardia eu-
roa. Asuntokannan arvon olles-
sa noin 400 miljardia euroa kor-
jausvelkaa on kertynyt arvion 
mukaan noin 10 prosentin ver-
ran koko kannan arvosta. Kor-
jausvelan arvioinnissa on syy-
tä kiinnittää huomiota myös sii-
hen, onko korjausvaje todellista 
tarvetta vai onko vaihtoehtoi-
sesti purkaminen taloudelli-
sesti kannattavampi vaihtoeh-
to. Tämä koskettaa erityisesti 

valtion tukemaa vuokra-asun-
tokantaa. Vähemmän vetovoi-
maisilla alueilla ollaan jo nyt sii-
nä tilanteessa, että ARA-vuokrat 
ovat vapaarahoitteisia korkeam-
malla tasolla ja asukkaat jättä-
vät kuntien vuokrataloja tyhjil-
leen. Kunnan näkökulmasta pur-
kaminen on näillä alueilla hou-
kuttelevampi vaihtoehto kuin 
korjausrakentaminen.

Ympäristöministeriön asetta-
man lähiöiden korjaustarvetta ja 
–kulttuuria selvittäneen työryh-
män tuoreiden suositusten mu-
kaan korjausrakentamiseen tar-
vitaan entistä enemmän suunni-
telmallisuutta ja pitkäjänteisyyt-
tä. Parempi ennakointi vähentää 
tulevaisuudessa asukkaille koi-
tuvaa kustannuspainetta. Se-
kä täydennys- että lisärakenta-
minen nähtiin työryhmässä tar-
peellisena toimenpiteenä, jota 
julkinen sektori voi edistää.

Maatalousrakentami-
sen aloituksia kertyi 
viime vuonna perä-
ti 3,9 miljoonaa kuu-

tiometriä. Määrä on miljoona 
kuutiota enemmän kuin vuon-
na 2012. Vaikka maatalouden 
yrittäjätulo ei kasvanut juuri-
kaan vuonna 2013, maatalousra-
kennusten aloitukset kasvoivat. 
Maatalousrakennusten volyymi-
indeksin kasvu oli 13 prosenttia. 

Suurimpana tekijänä vii-
me vuoden korkeissa aloitus-
määrissä oli EU:n maatalous-
politiikan uudistaminen, joka 
sai maanviljelijät investoimaan. 

Epävarmuus tulevasta politiikas-
ta koettiin sen verran suurena, 
että isot investoinnit toteutet-
tiin viime vuoden puolella. Suur-
ta muutosta maataloustukiin ei 
kuitenkaan ole tulossa.

Yrittäjätulo laskee kuluvana 
vuonna ja viime vuoden selvästi 
suurempi investointitahti hidas-
tuu. Maatalousrakennusten aloi-
tuksia ennakoidaan alkavan tä-
nä vuonna 3,7 miljoonan kuutio-
metrin verran. Investoinnit pai-
nottuvat jatkossakin suurempiin 
yksittäisiin investointeihin kes-
kimääräisen tilakoon kasvaes-
sa tuotannon tehostamistarpeen 

vaatimusten myötä.
Vapaa-ajan asuinrakennusten 

rakentaminen väheni 12 prosent-
tia vuonna 2013 volyymi-indek-
sillä mitattuna. Aloitettujen va-
paa-ajan asuinrakennusten mää-
rä jäi 800 000 kuutiometriin ja 
oli sama kuin edellisenä vuon-
na. Kuluttajien melko vakaa tulo-
kehitys pitää vapaa-ajanrakenta-
mista yllä nykyisellä hieman al-
le miljoonan kuutiometrin ta-
solla sekä tänä että ensi vuonna. 
Vapaa-ajan asuinrakennuksia oli 
vuoden 2012 lopussa yhteensä 
noin 496 000.

Teollisuus- ja varastorakentaminen supistui tuotannon volyymi-indeksillä mitattuna 
vajaat 14 prosenttia vuonna 2013. Teollisuuden heikko luottamus talouden kehitykseen 
hidastaa investointipäätösten tekemistä.

Maatalousrakentaminen supistuu aavistuksen viime vuodesta. Vapaa-ajan asuntojen 
rakentaminen säilyy entisellä tasolla.

Korjausrakentaminen kasvaa tasaisella vauhdilla ja ylitti viime vuonna uudisra-
kentamisen. Valtaosa rakennuskannasta on läpikäymässä korjausrakentamisvai-
hetta. Myös energiatehokas rakentaminen vauhdittaa korjauksia.

Viime vuonna teollisuus- 
ja varastorakennuk-
sia aloitettiin yhteensä 
6,4 miljoonan kuutio-

metrin verran. Teollisuus- ja va-
rastorakentaminen on supistu-
nut selvästi velkakriisin heijas-
tuessa erityisesti teollisuuden 
luottamukseen. Teollisuusyritys-
ten yleinen investointitahti on 
hidastunut rakenteellisen mur-
roksen myötä, ja kiinteiden in-
vestointien alamäki on suoraan 
heijastunut myös teollisuuden 
rakentamiseen.

Kasvua LNG-terminaaleista ja 
logistiikkakeskuksista

Kuluvana vuonna teollisuus- ja 
varastorakentamisen ennakoi-
daan laskevan 6,2 miljoonaan 
kuutiometriin. Kuutioiden lasku 
kohdistuu teollisuusrakennuk-
siin, joissa heijastuu teollisuu-
den heikko luottamus. Odotuk-
sia teollisuusrakennusten aloi-
tuksien kasvuun on olemassa 
muun muassa nesteytetyn maa-
kaasun LNG-terminaalien muo-
dossa, joiden rakentaminen alka-
nee kuitenkin mittavissa määrin 

vasta vuoden 2015 puolella.
Varastorakentamisen enna-

koidaan kasvavan myös. Pääkau-
punkiseudulla sijaitsevat logis-
tiikkakeskukset kasvattavat va-
rastorakentamista. Varastoraken-
taminen saa lisävauhtia myös 
kaupan alan kokeman rakenne-
muutoksen myötä. Verkkokau-
pan lisääntyminen kasvattaa tar-
vetta yhä suuremmille varasto-
rakennuksille. Näiden sijain-
nissa korostuvat hyvät logistiset 
yhteydet.

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

1  Sisältää pelastustoimen rakennukset 

Lähde: Tilastokeskus, RT

Kuva:  RT
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Maa- ja vesirakentami-
sen investointinäky-
mät ovat heikot. Hal-
lituksen maaliskui-

sessa kehysriihessä päätettiin su-
pistaa perusväylänpidosta 100 
miljoonaa euroa osana valtion-
talouden menosäästöjä. Se tar-
koittaa kymmeneksen vähennys-
tä ennestäänkin riittämättömään 
rahoitukseen. Sen sijaan koko 
maan raideliikennettä palveleva 
Helsingin Pisararata sai hallituk-
selta kannatusta.

Maa- ja vesirakentamisen ti-
laajista valtaosa muodostuu 
julkisesta sektorista. Kunnat 

tilaavat yhteiskunnan ylläpitoon 
liittyviä maa- ja vesirakennus-
töitä ja valtio puolestaan vastaa 
yhteyksien ylläpidosta alueiden 
kesken. Suomen julkisen talou-
den epätasapaino, jossa menot 
ovat tuloja suuremmat, aiheuttaa 
ongelmia maa- ja vesirakennu-
sinvestoinneille. Investoinneissa 
on kyse pitkän aikavälin panos-
tuksista kotimaisen teollisuuden 
ja koko talouden kilpailukyvyn 
edellytyksiin. Varsinkin kuntien 
velkaantumistahti on viime vuo-
sina kiihtynyt, mikä asettaa maa- 
ja vesirakentamisen investointi-
en läpiviennille suuria haasteita.

Maa- ja vesirakentamisen 
odotetaan supistuvan tänä vuon-
na kaksi prosenttia. Talonraken-
tamisen alue- eli pohjatyöt su-
pistuivat noin 3-4 prosenttia 
vuonna 2014. Niiden painoarvo 
on suuri ja painaa koko infrara-
kentamisen selvästi miinukselle. 
Ensi vuonna infrarakentamisen 
ennakoidaan kasvavan prosentin 
verran vaikkakin määrärahoja ol-
laan supistamassa. Vuonna 2015 
kasvua voidaan odottaa tapahtu-
van sähkönsiirtoverkoista sekä 
LNG-terminaaleista.

Infrarakentamisella tarkoi-
tetaan laajempaa kokonaisuutta 

Kansainvälinen 
toiminta

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen toimin-
ta väheni vuonna 2013. 
Yhteensä liikevaihtoa 

kertyi 3,8 miljardin edestä. Mait-
tain tarkasteltuna eniten liike-
vaihtoa kertyi Ruotsista, yhteen-
sä 930 miljoonaa euroa. Toiseksi 
eniten kertyi Venäjältä, yhteen-
sä 870 miljoonaa euroa. Kolman-
neksi eniten liikevaihtoa muo-
dostui Norjasta, yhteensä 780 
miljoonaa euroa.

Venäjän ja Ukrainan kriisin 
kärjistyminen maaliskuussa hei-
kensi entisestään ruplan kurssia. 
Suomesta käsin toimiville raken-
nusyrityksille valuuttakurssin 
heikentyminen syö euromääräis-
tä tulosta. Venäjän jo pidemmän 

aikaa hidastunut talouskasvu 
heikentää myös yksityisen kulu-
tuksen näkymiä, mutta tilanne 
vakaantunee aikaa myöten. Uk-
rainan kriisin mahdollinen eska-
loituminen vaikuttaisi merkittä-
västi Venäjän talouskehitykseen.

Euroalueella rakentaminen 
kasvaa jo

Euroalueella rakentaminen saa-
vutti pohjansa viime vuoden 
alussa. Suurinta kasvu on ollut 
asuinrakentamisen puolella, jos-
sa Espanjan ja Saksan kiinteis-
tömarkkinat ovat kasvaneet eni-
ten. Myös muun kuin asuinra-
kentamisen osuus on kääntynyt 
kasvuun. Rakentaminen on saa-
nut osansa valtionvelkakirjojen 

matalien tuottojen ajanjaksosta. 
Pääomat ovat hakeutuneet ym-
päri Eurooppaa kiinteistömark-
kinoille, josta on ollut saatavissa 
pitkiä korkoja parempaa tuottoa.

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentamisen pitkä laskusuhdanne jatkuu. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuivat viime vuonna yhteensä 2,7 prosenttia. Myös-
kään kuluvana vuonna investoinnit eivät käänny kasvuun.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Infrarakentamisen jakautuminen

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kuva: Jyrki Vesa 

kuin varsinaisten maa- ja vesi-
rakenteiden rakentamista. Infra-
rakentamiseen kuuluvat väyli-
en ja teknisten verkostojen lisäk-
si teollisuuden toimialan kaivos-
ten avaukset, talonrakennusten 

perustus-, pohjarakennus- ja pi-
hatyöt, maanalaiset rakenteet, 
kuten pysäköintihallit sekä eri-
koisalojen toimialalta infrara-
kentamiseen kuuluvat työt.
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksi

Rakennustuoteteollisuus

P 
intakäsittelyalalla kesä 
on kausitöistä johtuen 
perinteisesti vilkkaam-
paa aikaa. Tänä vuonna 

aikainen kevääntulo mahdollis-
taa töiden aikaisemman aloitta-
misen kuin tyypillisenä vuotena.

Pintatoimialalle asunto-
jen uudisrakentamisessa ta-
pahtuvat muutokset heijastu-
vat aina viiveellä. Koska pinta-
toimialan työn tapahtuvat ali-
urakointina, viivettä tapahtuu 

sekä rakentamisen nousu- et-
tä laskusuhdanteessa. Nykyises-
sä suhdannetilanteessa pinta-
toimialan selvää virkistymistä 
voitaneen odottaa vuoden 2015 
loppupuolella.

Katto- ja vedeneristysalan 
vuoden 2013 tilastot eivät ole vie-
lä valmistuneet, mutta alustavi-
en tietojen mukaan valmistunei-
den kattojen määrä on suunnil-
leen vuoden 2012 tasolla eli hie-
man yli 5 miljoonaa neliömetriä. 

Saneerausten osuus kaikista töis-
tä on viime vuosina ollut keski-
määrin noin 40 prosenttia. Alal-
le tyypillisten kausivaihteluiden 
vuoksi työvoimatarve vaihtelee 
voimakkaasti.

Lattian- ja seinänpäällyste-
liitto ry julkaisee tilastoa edus-
tamiensa materiaalien myynnis-
tä. Liiton edustamat materiaalit 
ovat tekstiilimatot, muovimatot, 
parketit, laminaatit ja keraami-
set laatat. 

Suunnittelu- ja konsultointialalla rakennusalan 
käänne näkyy ensimmäisten joukossa. Selvää 
merkkiä tilanteen helpottamisesta suunnittelu-
alalta ei ole havaittavissa ja tehtyjen kyselyiden 

perusteella suhdannetilanne näyttää vaihtelevan toimi-
alojen välillä.

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset kään-
tyivät viime vuoden lopulla nousuun. Myös tilauskan-
ta kasvoi sekä edelliseen neljännekseen että vuoden 2012 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alan tilanne ja näky-
mät vaihtelevat SKOLin tammikuun kyselyn perusteella 
edelleen voimakkaasti toimialoittain:

Teollisuussektorilla tilauskanta oli edelliseen vuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna viidenneksen korkeampi, 
mutta edelleen normaalin alapuolella. Yrityksistä 35 pro-
senttia arvioi markkinatilanteen olevan paranemassa ja 18 
prosenttia vastaajista arvioi tilanteen heikentyvän.

Yhdyskuntasektorilla työkanta on pysynyt alhaisella 
tasolla, mutta lievää paranemista odotettiin tapahtuvan.  
Tammikuussa 23 prosenttia vastanneista ennakoi positii-
vista ja 8 prosenttia negatiivista kehitystä markkinatilan-
teessa. Julkisen sektorin uudet säästöpäätökset heikentä-
vät kuitenkin markkinatilannetta. Talosektorilla tilanne 
on säilynyt edelleen melko hyvänä, mutta näkymät ovat  
heikentyneet.  Vain 11 prosenttia vastanneista arvioi tilan-
teen paranevan ja vastaavasti 42 prosenttia vastaajista ar-
vioi tilanteen heikkenevän lähitulevaisuudessa.

VTT:n keväisen arvion perusteella suunnittelualalla 
vallitsee kuluvana vuonna kova kilpailu, jonka seuraukse-
na myös tarjoushinnat ovat laskeneet.   

Rakennustuoteteollisuu-
den tuotannon mää-
rä teollisuustuotan-
non volyymi-indek-

sin mukaan supistui viime vuon-
na 10 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. 

Rakennusmateriaalien me-
nekki-indeksin mukaan raken-
nustuotteiden toimitukset ko-
timaahan supistuivat runsaat 
kolme prosenttia. Betoniteol-
lisuuden tuotteista element-
tien valmistusmäärät väheni-
vät seitsemän ja valmisbetonin 
neljä prosenttia. Paalujen tuo-
tantomäärät vähenivät lähes 
kolmanneksen. 

Sahatavaran ja puutuotteiden 
valmistusmäärät vähenivät vain 
prosentin viime vuonna. Ikku-
noiden valmistusmäärät väheni-
vät viisi prosenttia ja keittiöka-
lusteiden menekkimäärät kah-
deksan prosenttia.

Teräsrakenteiden viennin 
osuus on edelleen koko toimi-
alalle merkittävä. Viimeisen ti-
laston mukaan viennin osuus oli 
keskimäärin noin 46 prosenttia 
liikevaihdosta. Joillakin yrityk-
sillä vienti muodostaa jopa kak-
si kolmasosaa liikevaihdosta. Eri 
yritysten välillä viennin osuu-
dessa on suuria eroja toiminnan 
luonteesta johtuen. Teräsraken-
teiden viennin arvo oli 410 mil-
joonaan euroa vuonna 2012. Ko-
ko tuotannon arvo vuonna 2012 
oli noin 900 miljoonaa euroa. 

Parin viime vuoden aika-
na teräsrakenteiden menekis-
sä ei ollut havaittavissa merkit-
tävää kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna.  Suunnittelupuolel-
la on havaittavissa vilkastumis-
ta, jota voidaan pitää positiivi-
sena signaalina.  Siksi teräsra-
kennealalla odotetaan vilkastu-
vaa kysyntää erityisesti vuoden 

2014 loppupuolella. Teräsraken-
teiden menekki kotimaassa riip-
puu luonnollisesti koko raken-
nusalan suhdanteista. Suomen 
lähialueiden rakentaminen tarjo-
aa edelleen vientimahdollisuuk-
sia teräsrakentamiselle. 

Teräsrakennetuotannon ko-
konaismäärän odotetaan pysy-
vän vähintään samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Teräsraken-
neteollisuuden päätuotteita ovat 
runkorakenteet ja ohutlevyt se-
kä niistä valmistetut jatkojalos-
teet, esimerkiksi vesikatteet ja 
julkisivuelementit sekä erilai-
set infrarakenteet.  Teräsraken-
teiden tuonti Suomeen näyttää 
myös lisääntyvän ja CE-merkin-
nän pakollisuus on omiaan li-
säämään teräsrakenteiden tuon-
tia Suomeen, mutta vastaavasti 
se avaa myös suomalaisille uusia 
markkinoita.
   

Pintatoimiala

Suunnitteluala

Muut toimialat

LVI-asennusala sinnittelee 
jo kohta kolmatta vuot-
ta supistuvan rakentami-
sen, kiristyvän kilpailun 

ja heikon kannattavuuden kuri-
muksessa. Valoa tuovat korjaus-
rakentaminen sekä huollon ja 
laadun merkityksen kasvu. 

Maaliskuussa 2014 tehdyn 
LVI-asennuksen suhdannekyse-
lyn mukaan korjausrakentami-
nen oli tyydyttävällä tasolla noin 
puolella vastaajista. Saman ver-
ran vastaajista arvioi tilanteen 
säilyvän myös syksyyn. Pientä 
elpymistä on näköpiirissä, sillä 
kolmannes uskoo korjausraken-
tamisen vilkastuvan.

Hieman yli puolet vastaajista 
näkee uudisrakentamisen suh-
dannetilanteen heikkona, mutta 
kolmannes vastaajista arvioi ti-
lanteen paranevan syksyä kohti. 

Korjausrakentamisen kasvu 
lisää tarjouksia

Korjausrakentaminen pitää 
LVI-alan tarjousten laskennan 
vauhdissa. LVI-asennusyrityk-
set pystyvät vastaamaan neljään 

viidestä tarjouspyynnöstä.
Taloyhtiöiden peruskorja-

uksiin suunnattu 10 prosentin 
käynnistysavustus antoi tarvitta-
van sysäyksen tälle vuodelle. Uu-
disasuntorakentaminen saa jat-
kossa tukea ARA-tuotannon uu-
sista 20-vuotisista malleista.

Huoltotoiminta parantaa 
kannattavuutta

Vuonna 2013 LVI-asennusyritys-
ten toiminnan painopiste siir-
tyi selvästi korjausrakentami-
seen, joka toi lähes puolet liike-
vaihdosta. Yritysten liikevaihto 
kasvoi 40 prosentilla vastaajista. 
Kuitenkin vain harvalla toimin-
ta oli riittävän kannattavaa, sil-
lä kilpailutilanne pitää tarjous-
hinnat alhaalla. Toiminnan kan-
nattavuuden luonnehti hyväksi 
viidennes, tyydyttäväksi runsas 
puolet ja heikoksi 27 prosenttia 
vastaajista. Tuloslaskelmaa pi-
ristävät hyvässä kasvussa olevat 
huolto ja kunnossapito, joiden 
kannattavuus on perusurakoin-
tia parempaa.

Lisäksi ostokäyttäytyminen 
on lievästi kohentumassa. Va-
listuneimmat tilaajat eivät enää 
automaattisesti valitse halvin-
ta tarjousta, vaan ottavat huomi-
oon myös urakoitsijan kokemuk-
sen sekä laatutekijät. Myös tilaa-
jien maksuvalmius laadukkaasta 
työstä on kasvanut.

Kohtuullinen tilauskanta ja 
työllisyys

LVI-alan täystyöllistävä tilaus-
kanta on keskimäärin 4,3 kuu-
kautta. Tilauskanta on noussut 
hieman viime syksyn 3,5 kuu-
kaudesta. Peräti 41 prosenttia 
vastaajista arvioi tilauskannan 
kasvavan syksyä kohti. 

Muista rakentamisen sekto-
reista poiketen LVI-alan työlli-
syys on kohtuullinen. Lomautet-
tuna on keskimäärin kahdeksan 
prosenttia henkilöstöstä. Työn-
tekijämäärä laski hieman vuo-
denvaihteessa, mutta sen odote-
taan palaavan syksyllä aiemmal-
le tasolle

Sähköala

Kolme vuotta kestänyt markkinoiden alamäki 
sähköistysalalla on päättymässä. Sekä urakoitsi-
joiden että suunnittelijoiden odotukset ovat nyt 
valoisammat kuin kertaakaan vuoden 2011 ke-

vään jälkeen. Tarjouskannat ovat parantuneet sekä ura-
koitsijoilla että etenkin suunnittelijoilla. Suunnittelijoilla 
parantunut tilanne näkyy jo työkannoissa, jotka ovat läh-
teneet kasvuun.  Urakoitsijoilla käänne ei vielä ole tapah-
tunut, mutta heilläkin pitkään jatkunut työkantojen pu-
dotus on päättynyt.

Alan yritysten kannattavuus on heikentynyt monta 
vuotta peräkkäin. Etenkin urakoitsijoilla kannattavuus on 
laskenut pitkällä aikavälillä tarkasteltuna matalimmalle 
tasolleen. Nyt kuitenkin suunnittelijoista suurempi osa jo 
odottaa tulosten parantuvan ja urakoitsijoiden vastausten 
perusteella tilanne ei enää heikkene. 

Urakoinnin puolella työvoima on vähentynyt viime 
syksystä mutta suunnittelupuolella sen sijaan työvoima 
on kasvanut hiukan. Molemmat sektorit ennustavat lisää-
vänsä työvoimaa ensi syksynä. Sähköasentajien työttö-
myysaste on nyt noin 10 prosenttia. Sähkösuunnittelijoi-
den työttömyydestä ei ole selvää tilastotietoa, mutta tilan-
ne on selvästi parempi kuin asentajilla. Runsaan eläköity-
misen johdosta on oletettavaa, että varsinkin kokeneista 
suunnittelijoista on jatkossa mieluummin pulaa kuin 
ylitarjontaa.

 

LVI-ala
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Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys

Talonrakentajien kan-
nattavuuden arvioidaan 
pysyneen viime vuon-
na edellisten vuosien 

tasolla. Talonrakennusyritys-
ten käyttökate nousi aavistuksen 
5,2 prosenttiin vuonna 2012 sa-
malla kun liiketulos ilman vero-
ja säilyi vuoden 2011 tasolla nel-
jässä prosentissa. Talonrakenta-
misen kannattavuus on verraten 

matalalla tasolla.
Rakennustuoteteollisuudessa 

kannattavuus laski vuoden 2012 
aikana. Tuoteteollisuusyritysten 
käyttökate ja tulos ennen vero-
ja laskivat molemmat.  Käyttöka-
te oli 9,6 prosenttia ja liikevoitto 
6,1 prosenttia vuonna 2012.

Rakennusyritysten kannatta-
vuustiedot vuodelta 2013 valmis-
tuvat touko-kesäkuussa.

Rakennusyritysten konkurs-
sit ovat laskeneet kuukausita-
solla alle 60 yritykseen. Kon-
kurssiyritysten piirissä olevi-
en henkilöiden määrä nousi vie-
lä viime vuoden puolella, mutta 
kääntyi laskuun vuoden 2014 
alkupuolella.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakentamisen työllisyys 
on säilynyt verraten 
korkealla tasolla tuo-
tannon supistumises-

ta huolimatta. Työllisten määrän 
arvioidaan laskevan maltillisesti 
173 000:een vuonna 2014.

Rakentamisen työllisten mää-
rä on vähentynyt selvästi hitaam-
min mitä tuotannon supistumi-
sesta olisi voinut päätellä. Taus-
talla on useita tekijöitä, jotka 
voivat selittää poikkeuksellis-
ta tilannetta. Ensinnäkin työvoi-
man määrä on kasvanut samaan 
aikaan kun tuotanto on supis-
tunut. Vaikka työvoiman kasvu 
on merkinnyt myös työttömyy-
den kasvua, on työvoiman kasvu 
tukenut myös työllisten määrän 
pysymistä tuotantoon nähden 
korkealla tasolla.  Työ- ja elinkei-
noministeriön tilaston mukaan 
työttömien työnhakijoiden mää-
rä kuluvan vuoden helmikuussa 
oli yli 35 000 henkilöä.

Toinen rakenteellinen 
ero tilaston taustalla voi olla 

ulkomaalaisten työntekijöiden 
määrän lisääntyminen työvoi-
makyselyn tiedoissa. Toisin sa-
noen nykyinen tilastointitapa 
huomioi kotimaassa asuvia ulko-
maalaisia kyselyn piiriin enem-
män kuin ennen. 

Kolmas mahdollinen selitys 
on tuttu finanssikriisin ajoilta 
vuodelta 2009. Ammattimaisen 
työvoiman puute voi johtaa työ-
voiman hamstraamiseen (labour 
hoarding), jolloin työvoiman su-
pistuessa osaavasta työvoimas-
ta pidetään kiinni vaikka töitä ei 
olisikaan. Finanssikriisin äkil-
lisen talouden pudotuksen seu-
rauksena tämä oli luontevam-
pi tapa toimia, mutta nyt useam-
man heikon suhdannevuoden 
päätteeksi työvoiman hamst-
raaminen ei ole yhtä uskottava 
selitys.

Työttömyyden nousua ensi 
vuonna hidastaa yhä se tosiasia, 
että työvoimasta siirtyy eläk-
keelle paljon väkeä. Samaan ai-
kaan nuoremmat ikäluokat ovat 

pienempiä eivätkä pysty täysi-
määräisesti kompensoimaan tä-
tä vajetta. Rakentamisen käänty-
essä nousuun, voi osaavasta työ-
voimasta syntyä puutetta.

Rakennusteollisuuden mar-
raskuussa 2013 tekemän työvoi-
makyselyn mukaan ulkomaisen 
työvoiman kasvuvauhti on ta-
saantunut. Uudellamaalla jär-
jestäytyneiden pääurakoitsijoi-
den talonrakennustyömailla ul-
komaalaisia on noin kolmannes 
työntekijöistä. Kasvua oli parin 
viime vuoden aikana vain pro-
senttiyksikön verran. Muualla 
Suomessa joka kymmenes työn-
tekijä on ulkomaalainen. 

Viime vuoden maaliskuussa 
rakennustyömailla työskentele-
ville tuli pakolliseksi veronume-
ro. Verohallinnon ylläpitämän 
rakennusalan veronumerorekis-
terin mukaan valtaosa ulkomaa-
laisista asuu Suomessa pitkäai-
kaisesti ja on myös suomalaisen 
verotuksen piirissä.

Rakentamisen työllisyys

Talouden heikon kehi-
tyksen myötä myös ra-
kentamisen hinta- ja 
kustannuskehitys on 

hiipunut. Vuonna 2013 raken-
nuskustannusindeksi nou-
si keskimäärin yhden prosen-
tin. Työpanosten hinnat nou-
sivat prosentin verran, tarvike-
panosten hinnat 0,8 prosenttia 
ja muut panokset 2 prosenttia 
edellisvuodesta.

Hintakehitys jatkuu maltil-
lisena myös kuluvana vuonna, 
koska raaka-aineiden maailman-
markkinahinnat ovat jatkaneet 
laskuaan tai pysytelleet jokseen-
kin samalla tasollaan. Tarvikepa-
nosten lisäksi kotimaassa sovittu 
maltillinen raamiratkaisu takaa 

sen, että työpanosten hinnat ei-
vät nouse tulevina vuosina.

Maa- ja vesirakentamisen 
osalta kustannuskehitys on myös 
vaatimatonta. Maarakentamisen 
kustannukset nousivat kokonai-
suutena 0,6 prosenttia vuonna 
2013. Väylien ylläpito nousi sa-
malla ajanjaksolla keskimäärin 
1,7 prosenttia.

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi on laskenut pää-
urakoissa alkuvuoden 2014 aika-
na. Pitkän aikavälin keskiarvoon 
verrattuna tarjoushalukkuus 
on laskenut kuusi prosenttia 
pääurakoissa. Samalla tarjous-
ten hajonta on kaventunut, mi-
kä indikoi kilpailun kiristymi-
sestä. Sen sijaan aliurakoissa 

tarjoushintaindeksi on noussut 
viisi prosenttia yli pitkän aikavä-
lin keskiarvon ja tarjousten ha-
jonta on kasvanut.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen hinnat nousivat vuonna 2013 
koko maassa 2,7 prosenttia edel-
lisvuodesta. Pääkaupunkiseudul-
la hinnat nousivat nopeammin, 
3,9 prosenttia. Vapaarahoitteiset 
vuokrat nousivat koko maassa 
samalla ajanjaksolla 3,7 prosent-
tia ja pääkaupunkiseudulla vas-
taavasti 4,0 prosenttia.

Vanhan kerrostaloasunnon 
neliöhinta maksoi 2013 koko 
maassa keskimäärin 2 385 euroa. 
Pääkaupunkiseudulla 3 664 eu-
roa. Uuden asunnon neliöhin-
ta oli koko maassa 3 796 euroa 

Rakentamisen hinta- 
ja kustannuskehitys


