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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus tammikuu 2015  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä Keskeiset suhdannekuvaajat- ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat maalis-
huhtikuun vaihteessa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Talousnäkymissä positiivisia signaaleita 
 
Viime vuoden lopulla näkyi heikkoja merkkejä ta-
louden asteittaisesta, mutta hitaasta elpymisestä. 
Vaikka maailmantalouden kasvunäkymiä on korjattu 
aavistuksen alaspäin, öljyn hinnan lasku vauhdittaa 
taloutta. Euroopan keskuspankki ilmoitti massiivi-
sesta elvytyksestä, joka kasvattaa vientiä alueelta 
euron heikentyessä suhteessa muihin valuuttoihin. 
Riskejä heikommallekin kehitykselle on edelleen 
olemassa. 
 
Suomen talous kasvoi viime vuoden kolmannella 
neljänneksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljännek-
sestä. Teollisuuden saamat tilaukset kasvoivat tasai-
sesti koko viime vuoden, mikä näkyy myöhemmin 
teollisuustuotannossa. Lisäksi Suomen talouden 
kannalta positiivista ovat öljyn ja ruoan hinnan las-
ku, euron heikentyminen ja asuntomarkkinoiden 
mahdollinen pohjakosketus. Talouden kasvuennus-
teita on nostettu aavistuksen sekä viime että kulu-
van vuoden osalta. Suhdannetilanne voi kuitenkin 
heiketä uudelleen kuten useana vuonna on tapah-
tunut. 
 
EK:n tammikuun investointitiedustelun mukaan 
lievää kasvua on odotettavissa myös teollisuuden 
investoinneissa. Suhdannekäänteestä ei silti voida 
vielä riemuita, koska investoinnit eivät riitä korvaa-
maan pääomakannan kulumista.  
 
Rakentamisen suhdanne edelleen heikko 
 
Rakentaminen supistui kolmatta vuotta peräkkäin 
vuonna 2014. Viime vuoden loppupuoliskon kehitys 
toteutui ennakoitua heikompana. Kolmen ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana rakentamisen 
arvonlisäys supistui keskimäärin 3,6 prosenttia edel-
lisvuodesta. Rakennusinvestoinnit supistuivat vas-
taavasti 4,2 prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit 
supistuivat 4,6 prosenttia ja investoinnit maa- ja 
vesirakennuksiin 1,7 prosenttia. 
 

Tilastokeskus uudisti rakennus- ja asuntotuotannon 
tilastointia vuoden 2014 lopulla. Muutos koskee 
ennen kaikkea kuntien ja Väestörekisterikeskuksen 
välistä tiedonvaihtoa. Yksittäisten rakennuslupien 
sijasta seurannan kohteena on jatkossa rakennus ja 
siihen kohdistuvat luvat ja rakennusvaiheet. Tietoa 
kerätään pysyvän rakennustunnuksen avulla. 
 
Tilastointiuudistus on muuttanut merkittävästi ta-
lonrakennustöiden aloitustietoja, jotka ovat nyt 
selvästi matalammalla tasolla kuin aiemmin on il-
moitettu. Muutos koskee takautuvasti tietoja vuo-
desta 1995 lähtien. Tilastointiuudistus aiheuttaa nyt 
hämmennystä, mutta muutoksen myötä rakentami-
sen tilastojen laatu paranee ja tietojen saanti no-
peutuu siirtymävaiheen jälkeen. 
 
Talonrakentamiseen myönnettyjen lupien määrä 
väheni selvästi viime vuoden loppua kohden. Lupien 
vuosisumma oli lokakuussa yhteensä 29,3 miljoonaa 
kuutiometriä. Tilastointiuudistuksen myötä edelli-
sen vuoden vastaavan ajankohdan liukuvan vuo-
sisumman ennakkotietoja ei ole käytettävissä, joten 
lupien vuosimuutosta ei voi laskea. 
 
Talonrakentamisen uudistuotannon volyymi vähen-
tyi vuoden 2014 tammi-lokakuussa keskimäärin 11 
prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen 
volyymi supistui 16 prosenttia ja muun kuin asuin-
rakentamisen 7 prosenttia vastaavana aikana. 
 
Asuntotuotannon ei odoteta kasvavan 
 
Vapaarahoitteinen asuntotuotanto oli myös viime 
vuonna sijoittajakysynnän varassa. Heikko talousti-
lanne piti kuluttajakysynnän vaimeana jo kolmatta 
vuotta peräkkäin ja sijoittajien mielenkiintoa ylläpiti 
vaihtoehtoisten sijoitusten matalat tuotot. Viime 
vuonna vapaarahoitteisia kerros- ja rivitaloasunto-
aloituksia ennakoidaan käynnistyneen yhteensä 
11 200 asuntoa, joka on 1 600 asuntoa vähemmän 
kuin vuonna 2013. Vuonna 2015 tuotannon odote-
taan laskevan yhä 10 800 asuntoon. Korkealle nous-
sut työttömyys heikentää kuluvan vuoden aikana 
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yhä kuluttajien asunnon ostoaikeita vaikkakin rahoi-
tuskustannukset etenkin kasvukeskuksissa ovat 
pienentyneet. 
 
Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto ylsi viime 
vuonna 7 400 asuntoon. Kasvu syntyi pääasiassa 
takauslainalla rahoitettavista asunnoista, joiden 
aloitukset kasvoivat 660 asunnolla vuodesta 2013. 
Myös asumisoikeusasuntojen rakentaminen vauh-
dittui tuotantoa rajoittaneen kytkennän purkamisen 
seurauksena. Vuodelle 2015 budjetoitujen valtuuk-
sien nousun seurauksena ARA-tuotannon oletetaan 
kasvavan tänä vuonna 8 000 asuntoon. 
 
Omakotitalojen aloitukset alle 6 000 
 
Vuonna 2014 aloitettiin arviolta 5 900 pientalon 
rakentaminen, joka on 25 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Omakotitalojen tuotannon 
ennakoidaan laskevan myös tänä vuonna 5 700 
pientaloon. Käännettä parempaan ei ole odotetta-
vissa ennen kuin suhdannenäkymät ovat selvästi 
kirkastuneet. 
 
Viime vuonna aloitettiin arviolta yhteensä 24 500 
asunnon rakentaminen. Tänä vuonna aloituksia 
ennakoidaan lähtevän käyntiin sama määrä. Se 
on verraten vähän, koska asuntotuotantotarve 
kasvaa kasvukeskuksissa koko ajan väestönlisäyk-
sen sekä kaupungistumisen myötä. VTT arvioi 
vuonna 2012, että mikäli väestönkasvu ja asuntojen 
poistuma toteutuvat maksimioletuksilla, vuosittain 
pitäisi aloittaa 40 000 asunnon rakentaminen vuo-
teen 2030 saakka. 
 
Muun talonrakentamisen kehitys myös heikkoa 
 
Vuosi 2014 oli vaikea myös muulle talonrakentami-
selle. Tuotannon vo10lyymin supistuminen jyrkentyi 
viime vuoden loppua kohden. Myös rakennusluvat 
laskivat koko viime vuoden. Lokakuussa muun kuin 
asuinrakentamisen lupien vuosisumma oli 19,3 
miljoonaa kuutiometriä. Positiivisempaa lupakehi-
tystä oli havaittavissa julkisessa palvelurakentami-
sessa sekä teollisuus- ja varastorakentamisessa. Sen 
sijaan sekä liike- ja toimistorakentaminen että maa-
talousrakentamisen luvat olivat laskusuunnassa. 
Koheneva lupakehitys ei silti välttämättä näy suo-
raan aloituksissa, koska epävarmuus jarruttaa edel-
leen investointeja. 
 
Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan hei-
kosta suhdannetilanteesta huolimatta. Vuonna 

2013 korjausrakentaminen ylitti uudisrakentamisen 
arvon ja sama kehitys jatkuu sekä viime että kulu-
vana vuonna. 
 
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit supistuivat tammi-
syyskuussa keskimäärin 1,7 prosenttia. Vuosina 
2014 ja 2015 maa- ja vesirakennusinvestointien 
ennakoidaan supistuvan prosentin kumpanakin 
vuonna. 
 
Rakentamisen määrän ennakoidaan supistuneen 
viime vuonna 3 prosenttia. Arvio on laskenut loka-
kuusta loppuvuoden heikon kehityksen vuoksi. Tänä 
vuonna rakentamisen odotetaan vähenevän 0-1 
prosenttia edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan 
talonrakennustöitä arvioidaan alkaneen viime 
vuonna 25,5 miljoonan kuutiometrin edestä. Tänä 
vuonna aloitusten ennakoidaan nousevan jo 27,5 
miljoonaan kuutiometriin. 
 
Työllisten määrä vähenee myös tänä vuonna 
 
Rakentamisen työllisten määrä kääntyi viime vuo-
den aikana selvään laskuun. Vuonna 2014 työllisten 
määrä oli keskimäärin noin 168 800 henkilöä. Tänä 
vuonna työllisten määrän arvioidaan laskevan edel-
leen 167 000 henkilöön.  
 
Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta rakenta-
misen konkurssit kääntyivät vuonna 2014 laskuun. 
Konkurssien määrä oli viime vuonna 646 kappaletta, 
joka oli 8,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Myös 
konkurssien piirissä olleiden henkilöiden määrä 
laski. 
 
Rakennuskustannukset nousivat viime vuonna yh-
den prosentin edellisvuodesta. Kustannusten nou-
suvauhdin arvioidaan hidastuvan entisestään tänä 
vuonna. Rakentamisen tarjoushinnat puolestaan 
laskivat reilun prosentin. Kustannuspaineita hillitsee 
heikon suhdannetilanteen lisäksi selvästi alentunut 
öljyn hinta, joka näkyy erityisesti maarakennusalan 
kustannuskehityksessä. 
 
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko 
maassa viime vuonna 0,6 prosenttia.  Kerrostalo-
asuntojen hinnat nousivat 0,1 prosenttia ja rivitalo-
jen laskivat 1,5 prosenttia. Uusien kerrostaloasunto-
jen hinnat sen sijaan nousivat koko maassa 2,6 pro-
senttia edellisvuodesta. Omakotitaloissa laskua 
kertyi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 
keskimäärin 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna. 
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