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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus helmikuu 2014  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä Keskeiset suhdannekuvaajat- ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat huhti-
kuussa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Suomen talous kääntymässä varovaiseen kasvuun 
 
Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa myöntei-
semmät, ja ennakoivat indikaattorit viittaavat talo-
uskasvun vahvistuvan. Yhdysvalloissa tilanne on EU-
maita valoisampi.  
  
Viime vuonna Suomen talouskasvu supistui arvioi-
den mukaan prosentin. Kansainvälisen kysynnän 
vaimeus ja viennin rakennemuutos vähensivät 
Suomen vientiä. Yksityinen kulutus polki paikoillaan, 
ja investoinnit supistuivat 3-4 prosenttia. Työllisyys 
heikkeni hieman viime vuonna, ja työttömyysaste 
kohosi 8,2 prosenttiin. Inflaatio hidastui 1,5 pro-
senttiin. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 
kuluvana vuonna noin prosenttia. Kasvu perustuu 
lähinnä vientimäärien kasvuun. Kotimaisen kysyn-
nän arvioidaan kasvavan heikosti. Tämä merkitsee 
sitä, että työllisyys heikkenee edelleen tänä vuonna, 
ja työttömyysaste kohoaa jonkin verran. Kotitalouk-
sien käytettävissä olevien tulojen kasvua rajoittavat 
maltilliset palkankorotukset ja työllisyyden heikke-
neminen. Keskimääräisen inflaation odotetaan ole-
van 1,7 prosenttia. 
 
Rakentaminen väheni viime vuonna 3 prosenttia  
 
Rakentaminen on supistunut jo seitsemän neljän-
nestä peräkkäin. Tilastokeskuksen joulukuussa jul-
kaisemien kolmannen neljänneksen tilastojen mu-
kaan rakennusinvestoinnit supistuivat lähes 4 pro-
senttia tammi-syyskuussa 2013. Talonrakennusin-
vestoinnit vähenivät yli 4 prosenttia, mutta inves-
toinnit maa- ja vesirakennuksiin pysyivät ennallaan.   
 
Rakennuslupia myönnettiin tammi-marraskuussa 7 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talon-
rakennustöiden aloitukset supistuivat vastaavana 
aikana 10 prosenttia. Uudisrakentaminen väheni 
tammi-marraskuussa asuinrakennusten osalta 5 
prosenttia ja toimitilojen kohdalla 10 prosenttia 
vuodentakaisesta.  
 

Rakentamisen määrän arvioidaan supistuneen viime 
vuonna 3 prosenttia eli viime syksyn ennusteen 
mukaisesti. Talonrakennustöiden aloitusmäärä oli 
arvioiden mukaan 31 miljoonaa kuutiometriä. Syk-
syn ennusteeseen verrattuna asuntotuotannon 
lukuja on hieman laskettu sekä viime että tämän 
vuoden osalta. Sen sijaan molempien vuosien toimi-
tilarakentamisen aloitusmääriä on nostettu syksyn 
ennusteeseen verrattuna. Korjausrakentamisen 
odotetaan edelleen lisääntyvän vakaasti. Maa- ja 
vesirakentaminen supistunee edelleen tänä vuonna, 
kuten myös laajempi infrarakentaminen. Sekä julki-
nen että yksityinen infrakysyntä supistuu kuntien 
heikon rahoitustilanteen ja asuntopuolen pohjara-
kentamisen vähenemisen vuoksi. 
 
Vuoden 2014 rakentamisen kokonaismäärän odote-
taan supistuvan arviolta prosentin, mutta talonra-
kennustöiden aloitukset kasvavat jonkin verran. 
 
Rakennuskustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuo-
den 2013 joulukuussa edellisen vuoden joulukuu-
hun verrattuna. Rakentamisen työpanosten hinnat 
kohosivat 1,6 prosenttia, tarvikepanosten hinnat 0,1 
prosenttia. Maarakennuskustannusindeksin muutos 
oli joulukuussa myös 0,8 prosenttia.  
 
Rakentamisen työllisyys pysyi viime vuonna miltei 
ennallaan tuotannon supistumisesta huolimatta. 
Työllisten määrä oli keskimäärin 175 000 henkilöä. 
Työttömien työnhakijoiden määrä, mukaan lukien 
lomautetut, oli joulukuussa 33 200, mikä oli yli 
4 000 henkilöä enemmän kuin 2012. Kausivaihtelun 
vuoksi rakennusalan työttömien määrän arvioidaan 
lisääntyvän vielä talvikuukausina. 
 
Asuntoaloitukset supistuivat lähes kymmenyksen 
 
Asuntoja aloitettiin tammi-syyskuussa 22 378 kap-
paletta, ja aloitusten vuosisumma oli 27 950 asun-
toa syyskuun lopussa.  
 
Valtion tuen turvin käynnistettiin 6 400 asunnon 
rakentaminen viime vuonna. Kunnallisten vuokra-
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asuntoyhtiöiden kiinnostus normaalien tuettujen 
vuokra-asuntojen rakennuttamiseen kasvoi edellis-
vuoden alhaiselta tasolta, mutta erityisryhmille 
suunnattu asuntotuotanto vastaavasti väheni. Viime 
vuoden kevään kehysriihessä päätettiin elvytystoi-
mista, joiden vaikutukset jäivät kuitenkin vaimeiksi. 
 
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymät pysyi-
vät vaisuina koko vuoden ajan kuluttajien epävar-
muuden ja pankkien kiristyneen luotonannon vuok-
si. Korot säilyivät alhaisina, mutta lainamarginaalit 
kohosivat jonkin verran. Kysyntätilannetta paransi-
vat kuitenkin asuntorahastot, jotka ostivat markki-
noilta vapaarahoitteisia asuntoja laittaakseen ne 
sitten vuokralle.    
 
RT:n tammikuussa 2014 tekemän asuntotuotanto-
kyselyn mukaan viime vuonna RT:n jäsenet aloitti-
vat 6 prosenttia vähemmän rivi- ja kerrostaloasun-
toja perustajaurakointina. Kaikkiaan viime vuonna 
aloitettiin vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasun-
toja perustajaurakointina arviolta 11 000, mikä on 
13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.  Myynnissä 
olevien uusien valmiiden asuntojen määrä on jatka-
nut nousuaan. Vuodenvaihteessa RT:n jäsenyrityk-
sillä oli myytävänä noin 1 600 uutta valmista asun-
toa. 
 
Vuonna 2013 aloitettiin arvioiden mukaan 26 000 
asunnon rakennustyöt eli lähes 3 000 asuntoa vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä noin 8 000 oli 
erillispientaloja, mikä oli 13 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Rivi- ja asuinkerrostalo-
asunnoissa pudotusta edellisvuoden aloitusmääriin 
oli yhteensä 9 prosenttia.  
 
Sekä vanhojen että uusien asuntojen kauppa sujui 
viime vuonna kohtuullisesti, vaikka kuluttajien luot-
tamus alkoi jälleen heiketä kesällä. Asunnonostoai-
keet eivät ole huonontuneet samassa määrin kuin 
yleinen luottamus. 
 
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella viime vuoden aikana 
vain 1,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla kohoami-
nen oli selvästi nopeampaa. Hinnat nousivat vuo-
dessa 3,9 prosenttia. 
 
Vuonna 2014 RT:n asuntotuottajat varautuvat 
käynnistämään 11 900 rivi- ja kerrostaloasunnon 

rakennustyöt, joista 8 500 asuntoa olisi omaperus-
taista ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä olisi 
3 400 asuntoa. Tälle vuodelle suunniteltu määrä on 
kohonnut viime syksyn kyselyyn verrattuna. Kun 
otetaan huomioon nykyinen markkinatilanne, niin 
vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja aloitet-
taneen tänä vuonna kuitenkin yhteensä vain 10 500 
kappaletta. 
 
Omakotitalojen aloitukset eivät enää vähene. Valti-
on tukema tuotanto pysyy näillä näkymin ennallaan. 
Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan yhteensä 
25 500 asunnon rakennustyöt. Määrä on alhaisempi 
kuin syksyn ennusteessa. 
 
Toimitilarakentamisessa orastavaa kasvua 
 
Toimitilarakentamisen aloitukset vähenivät tammi-
syyskuussa kymmenyksen edellisvuoteen verrattu-
na. Myönnettyjen rakennuspien määrä kasvoi kui-
tenkin tammi-marraskuussa 2 prosenttia. Teolli-
suus- ja varastorakennusten luvat pysyivät miltei 
ennallaan. Toimistorakennuksille myönnettiin 55 
prosenttia vähemmän rakennuslupia tammi-
marraskuussa, mutta liikerakennuksille lähes kol-
manneksen enemmän. Julkisten palvelurakennuksi-
en luvat supistuivat 10 prosenttia, kun taas maata-
lousrakennusten luvat kasvoivat yli 40 prosenttia. 
Toimitilojen rakentamisen määrän odotetaan kään-
tyvän pieneen kasvuun 2014. Kasvua saavat aikaan 
yksittäisten erittäin isojen hankkeiden liikkeelleläh-
tö viime vuoden loppupuoliskolla sekä tänä vuonna 
käynnistyvät hankkeet. 
 
Rakennusteollisuuden suhdannetilanne 
 
EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mukaan 
rakennusalan yritysten suhdannetilanne synkentyi 
viime vuoden lopussa. Tilaukset vähenivät ja tuo-
tantomäärät supistuivat. Rakentamisen luotta-
musindikaattori pysyi heikkona ja on selvästi alle 
pitkän aikavälin keskiarvon. Lähikuukausien suh-
dannenäkymät ovat syksyn lukemia hieman va-
loisammat. 
 
Myös rakennustuoteteollisuuden suhdannetilanne 
heikkeni viime vuoden lopussa, ja suhdannenäky-
mät ovat edelleen harmaat. 
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