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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus elokuu 2015  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä keskeiset suhdannekuvaajat - ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat loka-
kuussa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Talous kasvaa muualla paitsi Suomessa 
 
Kuluvana vuonna maailmantalous jatkaa kasvuaan 
etupäässä Yhdysvaltain vetämänä. Myös Euroopan 
talouskehitys on voimistumassa Kreikan tilanteesta 
huolimatta. Maailmantalouden kannalta keskeisintä 
on, miten Kiina pystyy hallitsemaan hidastuvaa 
talouskasvuaan. 
 
Suomen talous supistui ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 0,2 prosenttia vuodentakaisesta. Toisen 
neljänneksen ennakkotietojen mukaan talous supis-
tui yhä 1,0 prosenttia edellisvuodesta ja väheni 0,4 
edellisestä neljänneksestä. Alkuvuodesta odotettu 
viennin piristyminen sekä teollisuustuotannon 
kääntyminen kasvuun ovat jääneet toiveiksi. Suo-
men talouden ennakoidaankin polkevan yhä paikal-
laan vuonna 2015. Luottamukseen Suomen tule-
vaan talouskehitykseen vaikuttaa yhteiskuntasopi-
muksen kohtalo ja poliittinen päätöksenteko. 
 
EK:n heinäkuussä keräämän suhdannebarometrin 
mukaan yritysten näkymät ovat yleisesti yhä heikot. 
Suhdannetilanne jatkunee vaikeana koko loppu-
vuoden ajan. EK:n kesäkuun investointitiedustelun 
perusteella tehdasteollisuuden kiinteiden investoin-
tien ennakoidaan kuitenkin kääntyvän kasvuun.  
 
Rakentamisen suhdanne kääntymässä parempaan 
 
Rakentaminen supistuu jo neljättä vuotta peräkkäin 
vuonna 2015. Vaikka kuluvasta vuodesta ennakoi-
tiin jo viime vuonna heikkoa, näyttää rakentaminen 
vähenevän vielä enemmän kuin keväällä arvioitiin. 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rakennusin-
vestoinnit supistuivat 4,2 prosenttia vuodentakai-
sesta. Talonrakennusinvestoinnit supistuivat 4,8 
prosenttia ja investoinnit maa- ja vesirakennuksiin 
0,7 prosenttia. Sen sijaan talonrakennustöiden aloi-
tukset kasvoivat samalla ajanjaksolla 8 prosenttia.  
 
Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilas-
toinnin katkos on vihdoin ohitse. Tästä huolimatta 

erityisesti rakennuslupien tilastointiin on syytä suh-
tautua yhä varauksella. Ennakkotietojen vertaami-
nen edellisvuoden toteutuneisiin rakennuslupiin voi 
antaa kehityksestä liian synkän kuvan. Rakennuslu-
vat vähenivät maalis-toukokuussa 16 prosenttia 
edellisvuodesta. Aloitukset lisääntyivät vastaavana 
ajanjaksona 9 prosenttia. Aloitusten tilastointi on 
rakennuslupia luotettavampi korotuskertoimien 
myötä, mutta aloitustiedotkin voivat vielä muuttua. 
 
Talonrakentamisen uudistuotannon volyymi on 
vähentynyt tammi-toukokuussa keskimäärin 10 
prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen 
volyymi supistui 12 prosenttia ja muun kuin asuin-
rakentamisen volyymi väheni 8 prosenttia. 
 
EK:n Suhdannebarometrin mukaan rakennusteolli-
suuden suhdannetilanne on muihin toimialoihin 
verrattuna osoittamassa piristymisen merkkejä, 
vaikka se on yhä huono. Luottamus on kohonnut yli 
pitkän aikavälin keskiarvon ja suhdannenäkymät 
syksyyn mentäessä ovat parantuneet. Henkilöstön 
ei ennakoida enää vähenevän, ja tilauskantakin 
alkaa palautua normaalille tasolle. 
 
Rakennustuoteteollisuudessa suhdannetilanne on 
yhä vaikea, mutta suhdannenäkymät ovat kirkastu-
neet selvästi elokuussa verrattuna toukokuuhun. 
 
Asuntotuotannon näkymät hieman kohentuneet 
 
Vapaarahoitteinen asuntotuotanto piristyy tänä 
vuonna hieman, mutta vaimea talouskasvu asettaa 
rajansa. Tänä vuonna vapaarahoitteisia kerros- ja 
rivitaloasuntoaloituksia ennakoidaan käynnistyvän 
yhteensä 12 200, joka on 600 asuntoa viime vuotta 
enemmän. Asuntoaloitusten kasvua selittävät sijoit-
tajien pienten asuntojen kysyntä, edullisena säilyvä 
rahoitus sekä patoutuneen muuttotarpeen asteit-
tainen purkautuminen. Toisaalta yhä paheneva 
työttömyys sekä heikko tulokehitys vähentävät 
kotitalouksien innokkuutta asuntomarkkinoilla. 
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Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto kasvaa tänä 
vuonna 8 000 asuntoon. Normaalien vuokra-
asuntojen tuotanto palautuu edellisvuoden poikke-
uksellisen matalalta tasolta. Tuotannon kasvu pai-
nottuu Etelä-Suomeen. Hallitusohjelmaan kirjattu 
10 vuoden välimalli on selvitystyön alla ja sen toteu-
tuskelpoisuus on edelleen kysymysmerkki. 
 
Omakotitalojen aloitukset yhä lasku-uralla 
 
Vuonna 2014 aloitettiin noin 6 800 pientalon raken-
taminen, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Omakotialoitukset eivät painu-
neet niin alas kuin tilastointikatkoksen vuoksi pa-
himmillaan pelättiin, mutta suunta on yhä laskeva. 
Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan vain 6 000 
pientalon rakentaminen. 
 
Viime vuonna aloitettiin yhteensä 26 000 asunnon 
rakentaminen. Aloitustaso voi vielä elää, sillä Tilas-
tokeskus päivittää jatkossa takautuvasti myös edel-
listen vuosien tietoja. Tänä ja ensi vuonna aloituksia 
ennakoidaan kertyvän 26 500. Kasvu syntyy kasvu-
keskusten kerrostaloasunnoista, joille on kysyntää.  
 
Liike- ja teollisuusrakentaminen piristävät muun 
talonrakentamisen aloituksia 
 
Toimitilarakentamisen aloitukset ovat kasvaneet 
alkuvuonna keskimäärin 3 prosenttia. Kuluvan vuo-
den aikana liikerakentaminen on vilkastunut pää-
kaupunkiseudun suurten hankkeiden myötä. Myös 
teollisuusrakentamisessa on havaittavissa piristy-
mistä usean heikon vuoden jälkeen. Tuotannon 
volyymi supistuu vielä kuluvana vuonna, mutta 
kääntyy kasvuun ensi vuonna. Toimitilarakentami-
sen rakennusluvat sen sijaan ovat laskeneet kuluva-
na vuonna. Tilastokeskuksen rakentamisen tilasto-
tiedot päivittyvät nyt normaaliin tapaan, mutta 
tietoihin kannattaa vielä suhtautua pienellä varauk-
sella. Rakennusluvissa on havaittavissa alipeittoi-
suutta ja aloitustietoja vastaavasti yliarvioidaan.  
 
Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä on kasva-
nut tammi-toukokuussa keskimäärin lähes 12 pro-
senttia. Kasvun taustalla on suurten projektien val-
mistuminen, mikä heiluttaa liikevaihtokuvaajaa 
merkittävästi. Maa- ja vesirakentamisen ennakoi-
daan supistuvan tänä vuonna ja pysyvän ensi vuon-
na ennallaan. 
 
Rakentamisen määrä supistunee tänä vuonna yh-
teensä 1,5 prosenttia ja kasvanee ensi vuonna 2,5 
prosenttia. Arvio on laskenut tämän vuoden osalta 

prosenttiyksiköllä ja ensi vuoden osalta pysynyt 
ennallaan. Ensi vuoden kasvulukema edellyttää, 
että Suomen talous kääntyy ensi vuonna nousuun 
eikä maailmantaloudesta heijastu äkillisiä muutok-
sia Suomen talouteen. Uuden hallitusohjelman 
kirjaukset ovat rakennusalalle varsin myönteisiä. 
Pyrkimyksenä on saada vauhtia esimerkiksi asunto-
tuotantoon sekä suitsia väylien korjausvelkaa.   
 
Kokonaisuudessaan talonrakennustöitä aloitetaan 
tänä vuonna 32,2 miljoonan kuutiometrin edestä. 
Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan jäävän 32 mil-
joonaan kuutiometriin. 
 
Kuluvana vuonnakin korjausrakentaminen kannatte-
lee rakentamista. Suomi siirtyy koko ajan lähemmäs 
läntistä Eurooppaa, jossa korjausrakentamisen 
osuus talonrakentamisesta on jo pitkään ollut uu-
disrakentamista suurempaa. 
 
Työllisten määrä kääntyy ensi vuonna kasvuun 
 
Rakentamisen työllisten määrä laski koko viime 
vuoden ajan ja käännettä parempaan ei ole tapah-
tunut kuluvan vuoden aikana. Työllisten määrän 
ennakoidaan asettuvan keskimäärin 166 000 henki-
löön tänä vuonna. Tuotannon kasvun seurauksena 
työllisten määrä kasvaa ensi vuonna.  
 
Pitkittyneestä laskusuhdanteesta huolimatta raken-
tamisen konkurssit ovat vähentyneet koko kuluneen 
vuoden. Vuosikeskiarvona konkurssien määrä on 
laskenut jo alle 50 yrityksen, joka on 10 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. 
Myös konkurssien piirissä olleiden henkilöiden mää-
rä on laskenut vuositasolla jo alle 3 000 henkilöön. 
 
Rakennuskustannusten nousuvauhti on kuluvana 
vuonna ollut keskimäärin 0,6 prosenttia vuoden 
takaisesta. Kustannuksia on laskenut erityisesti 
halventunut raakaöljyn hinta. Heinäkuussa raken-
nuskustannukset nousivat 0,4 prosenttia edellis-
vuodesta. 
 
Asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan kuluvan 
vuoden aikana. Vanhojen kerrostaloasuntojen ni-
mellishinnat laskivat koko maassa toisella vuosinel-
jänneksellä 0,7 prosenttia edellisvuodesta, pääkau-
punkiseudulla vastaavasti 0,9 prosenttia. Rivitalois-
sa laskua koko maan tasolla kertyi 1,2 prosenttia. 
Omakotitaloissa laskua kertyi ensimmäisen vuo-
sineljänneksen aikana 1,3 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
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