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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus helmikuu 2016  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä Keskeiset suhdannekuvaajat- ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat huhti-
kuun puolivälissä julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Maailmantaloudessa riittää huolia 
 
Maailmantalouden kasvuennusteita korjattiin alas-
päin pitkin viime vuotta. Kuluva vuosi on alkanut 
suuressa epävarmuudessa. Rahoitusmarkkinat ovat 
reagoineet mm. kasvaneeseen Kiina riskiin, Yhdys-
valtain keskuspankin koronnostoon sekä epäilyihin 
Euroopan pankkisektorin tilasta. Kullan hinta on 
noussut vuoden alusta yli 10 prosenttia. Öljyn hinta 
on pysytellyt noin 30 dollarin tuntumassa huolimat-
ta alustavista ehdotuksista tuotannon rajoittami-
seksi. Vaikka uhkakuvat leijuvat ilmassa, Euroopan 
talouden ennakoidaan tänä vuonna kasvavan noin 
kahden prosentin vauhtia. 
 
Suomen talous supistui viime vuoden kolmannella 
neljänneksellä 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaa-
vasta ajankohdasta. Teollisuuden saamat tilaukset 
kasvoivat viime vuonna prosentin verran. Heikosta 
investointikysynnästä johtuen Suomen vienti jatkoi 
vähenemistään supistuen yli kolme prosenttia kol-
mannella neljänneksellä vuodentakaisesta. Halven-
tunut raakaöljy on iskenyt vahvasti Venäjän talou-
teen, mikä on heijastunut Suomeen vientikysynnän 
ja turismin vähenemisen muodossa. Suomessa talo-
uskasvua on ylläpitänyt yksityinen kulutus, mutta 
sekin on tapahtunut heikon tulonmuodostuksen 
vuoksi lisävelkaantumisen avulla. Kuluvan vuoden 
talouskasvu on kotimarkkinoiden varassa. 
 
EK:n tammikuun investointitiedustelun mukaan 
varovaista kasvua on odotettavissa myös teollisuu-
den investoinneissa. Suhdannekäänteestä ei edel-
leenkään voida vielä riemuita, koska investoinnit 
eivät riitä korvaamaan pääomakannan kulumista.  
 
Rakentamisen suhdanne edelleen heikko 
 
Rakentaminen on supistunut neljä vuotta peräkkäin, 
vuonna 2015 prosentilla. Tilastokeskuksen joulu-
kuussa julkaistujen kolmannen neljänneksen tilasto-
jen mukaan rakennusinvestoinnit supistuivat kausi-
tasoitettuna 2,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2015. 
Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 5,1 prosenttia, 

mutta investoinnit maa ja vesirakennuksiin kasvoi-
vat 5,8 prosenttia. Rakennuslupia myönnettiin 
tammi-marraskuussa kuitenkin 8 prosenttia enem-
män kuin vuotta aiemmin. Talonrakennustöiden 
aloituksetkin olivat prosentin kasvussa edellisvuo-
desta. Rakentamisen suhdannetilanne on kääntynyt 
parempaan. 
 
Uudisrakentaminen väheni tammi-marraskuussa 
asuinrakennusten osalta 5,2 prosenttia ja toimitilo-
jen puolella 5,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kulu-
van vuoden tammikuussa rakentamisen luottamus 
laski hieman vuoden lopusta, mutta on selvästi 
vuodentakaista korkeammalla tasolla. Rakennusyri-
tysten suhdannetilanne on kohtuullinen vaikkakin 
tilauskanta pysyttelee vielä alle normaalitason. 
 
Asuntotuotanto kasvuun lukumääräisesti 
 
Ennakkotietojen mukaan asuntoaloitusten vuo-
sisumma oli tammi-marraskuussa yli 30 000. Asun-
totuotanto painottui vahvasti pieniin kerrostalo-
asuntoihin, jonka seurauksena kappalemääräiset 
aloitukset kasvoivat vaikka kuutioissa mitattuna 
asuinrakentaminen pysyi ennallaan. 
 
Vapaarahoitteinen asuntotuotanto oli myös viime 
vuonna pitkälti sijoittajakysynnän varassa. Korkealla 
pysynyt työttömyys heikensi kotitalouksien asun-
nonostoaikeita. Asuntotuotannon alueellinen pola-
risaatio voimistui selvästi viime vuonna. Arviolta 
noin puolet kaikista asuntoaloituksista kohdistui 
Uudellemaalle. 
 
RT:n tammikuussa 2015 tekemän asuntotuotanto-
kyselyn mukaan vuonna 2015 RT:n jäsenet aloittivat 
14 prosenttia enemmän asuntoja kuin vuonna 2014. 
Vuonna 2016 RT:n asuntotuottajat arvioviat aloitta-
vansa yhteensä noin 11 800 asunnon rakennustyöt. 
 
Asuntorahoitus kotitalouksille säilyy edullisena kas-
vukeskuksissa. Kotitalouksien nostamien asuntolai-
nojen kasvu ennakoi asuntomarkkinoiden pahim-
man vaiheen olevan takanapäin. Uudisasuntotuo-
tannon kannalta huolta herättää RS-järjestelmän 
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tulevaisuus. Lisääntyvän pankkisääntelyn myötä 
tuote ei ole pankeille enää yhtä houkutteleva kuin 
aiemmin. 
 
Valtion tuen turvin aloitettiin peräti 8 600 asunnon 
rakentaminen vuonna 2015. Normaalien vuokra-
asuntojen aloitukset kasvoivat edellisvuoden mata-
lalta tasolta muiden asuntotyyppien pysytellessä 
edellisvuoden tasolla. ARA-tuotannon kasvu painot-
tui vapaarahoitteisesta tuotannosta poiketen pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle. Kuluvana vuonna 
ARA-aloituksia ennakoidaan käynnistyvän viime 
vuotta vähemmän, yhteensä 8 000 asuntoa. 
 
Vuonna 2015 aloitettiin arviolta 6 000 pientalon 
rakentaminen, joka on 13 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Omakotitalojen tuotannon 
ennakoidaan pysyvän myös tänä vuonna 6 000 
pientalossa. Määrä jäänee pysyvästi selvästi alem-
malle tasolle aiempiin vuosiin verrattuna, sillä suur-
ten ikäluokkien ikääntyminen vähentää pientalojen 
ostajapotentiaalia aiemmista vuosikymmenistä. 
 
Vuonna 2015 asuntoaloituksia arvioidaan käynnis-
tyneen yhteensä 28 500 kappaletta. Kuluvana 
vuonna ennakoidaan aloitettavan 29 000 asunnon 
rakentaminen. 
 
VTT:n tammikuussa julkistama arvio asuntotuotan-
totarpeesta seuraavien 25 vuoden aikana ei koko-
naismäärältään poikkea suuresti aiemmasta tarve-
laskelmasta.  Alueellisen polarisoitumisen ennakoi-
daan kuitenkin vahvasti lisääntyvän. Noin 30 000 
asunnon vuositarpeesta puolet kohdistuisi Helsingin 
seutukuntaan. Kun mukaan huomioidaan Tampe-
reen, Turun ja Oulun seutukunnat, nousee näiden 
neljän osuus jo 75 prosenttiin koko tuotannosta. 
 
Toimitilarakentamisessa viriämistä 
 
Muulle uudistalonrakentamiselle vuosi 2015 oli 
rakennuslupien perusteella käänne parempaan. 
Luvat olivat marraskuussa vuosisummana 12 pro-
senttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Tuo-
tannon volyymi kuitenkin supistui yhä tammi-
marraskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Myön-
teistä kehitystä oli havaittavissa niin liike-, toimisto 
kuin teollisuusrakentamisessakin. Myös julkinen 
palvelurakentaminen kasvoi vahvasti. Sen sijaan 
maatalouden rakentaminen jatkoi vähenemistään. 
Koko rakentamisen kehityksen kannalta on ratkai-
sevaa, miten investoinnit käynnistyvät kevään aika-
na. 
 

Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan hei-
kosta suhdannetilanteesta huolimatta. Vuonna 
2015 korjausrakentaminen ylitti jälleen uudisraken-
tamisen arvon. Kasvun ennakoidaan hivenen hidas-
tuvan avustusten vaikutuksen loputtua. 
 
Maa- ja vesirakennusinvestointien ennakoidaan 
vähentyneen koko viime vuonna prosentin verran, 
vaikka neljännesvuosikohtainen kehitys antaa olet-
taa selvää kasvua. Taustalla on alan liikevaihtotieto-
jen jaksotus, joka heiluttaa investointien neljännes-
vuositilastoa. Vuonna 2016 maa- ja vesirakennusin-
vestointien ennakoidaan pysyvän ennallaan. 
 
Rakentamisen määrän arvioidaan supistuneen viime 
vuonna yhden prosentin. Tänä vuonna rakentami-
sen odotetaan kasvavan hieman viime syksyn arvio-
ta enemmän eli 2,5 prosenttia edellisvuodesta. 
Kokonaisuudessaan talonrakennustöitä arvioidaan 
alkaneen viime vuonna noin 32 miljoonan kuutio-
metrin edestä. Tänä vuonna aloitusten ennakoidaan 
pysyvän samalla tasolla. 
 
Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 
 
Rakentamisen työllisten määrä kääntyi viime vuo-
den lopulla kasvuun. Vuonna 2015 työllisten määrä 
oli keskimäärin noin 168 500 henkilöä. Tänä vuonna 
työllisten määrän arvioidaan kasvavan tuotannon 
kasvun seurauksena 171 000 henkilöön.  
 
Rakentamisen konkurssit jatkoivat laskuaan vuonna 
2015. Konkurssien määrä oli viime vuonna 522, joka 
oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 
Myös konkurssien piirissä olleiden henkilöiden mää-
rä laski yli 15 prosenttia. 
 
Rakennuskustannukset nousivat viime vuonna 0,5 
prosenttia edellisvuodesta. Kustannusten nousu-
vauhdin arvioidaan pysyvän ennallaan kuluvana 
vuonna. Kustannuspaineita hillitsee tänäkin vuonna 
edelleen halventunut öljyn hinta. Tämä on näkynyt 
erityisesti maarakentamisen kustannuksissa, jotka 
laskivat 2,3 prosenttia. Rakentamisen tarjoushinnat 
sen sijaan nousivat neljä prosenttia viime vuonna. 
 
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko 
maassa viime vuonna 1,4 prosenttia.  Kerrostalo-
asuntojen hinnat laskivat 1,4 prosenttia ja rivitalo-
jen laskivat 1,2 prosenttia. Uusien kerrostaloasunto-
jen hinnat sen sijaan nousivat tammi-syyskuussa 
koko maassa 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Oma-
kotitalojen hinnat pysyivät käytännössä ennallaan 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
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