
Rakentaminen siivittää työllisyyttä     

R
akentamises-
sa viime vuon-
na hennosti al-
kanut kasvu 
on voimistu-
nut selvästi ku-
luvana vuon-

na.  Lähtökohdat ensi vuoteen 
ovat vielä hyvät, mutta vastavir-
taan porskuttanut rakentaminen 
tarvitsee jatkossa vetoapua talou-
den muilta sektoreilta.

Talonrakennustöiden aloi-
tukset nousevat tänä vuonna yh-
teensä 38 miljoonaan kuutiomet-
riin. Kasvua on lähes kaikissa 
rakennustyypeissä, mutta kuu-
tioissa mitattuna se on suhteel-
lisesti suurinta maatalousraken-
nuksissa sekä julkisissa palvelu-
rakennuksissa. Uudistuotannon 
volyymin ennakoidaankin kas-
vavan tänä vuonna kokonaisuu-
dessaan 14 prosenttia vuoden-
takaisesta. Uudisrakentamisen 
nostaessa selvästi päätään kor-
jausrakentamisen kasvuvauhti 
hidastuu aiemmista vuosista.

Uusia asuntoja aloitettaneen 
tänä vuonna kaikkiaan 36 000. 
Tuotanto kohdistuu yhä erityi-
sesti pieniin kerrostaloasuntoi-
hin, joita asuntorahastot ostavat. 
Tämän seurauksena kuutioissa 
mitattuna aloitukset eivät kasva 
yhtä voimakkaasti kuin kappa-
lemääräiset aloitukset. Erityisen 

myönteistä on, että omakotitalo-
jen aloitusten pitkään jatkunut 
alamäki on ohitse.

Toimitilarakentamisen aloi-
tusten ennakoidaan kasvavan vii-
denneksen tänä vuonna. Liikera-
kentamisessa aloituksia heilut-
tavat yksittäiset suuret hankkeet. 
Julkinen palvelurakentaminen 
kasvaa koulujen ja sairaaloiden 
uudisrakentamisen turvin. Myös 
teollisuuden rakentaminen pi-
ristyy investointien asteittain 
käynnistyessä.

Infrarakentamisen työkan-
taa ylläpitävät kuluvana vuon-
na aluerakennuskohteet sekä ta-
lonrakentamisen pohjatöiden 
lisääntyminen. Inframarkkinal-

la kilpailu on kuitenkin yhä hy-
vin kireää ja markkina polarisoi-
tuu vahvasti kasvukeskusten 
hyväksi.

Alan työllisyys nostaa Suomea 
juhlavuoteen

Tammi-elokuussa rakennusalal-
la oli keskimäärin 9 400 työllis-
tä enemmän kuin edellisvuon-
na. Rakentamisen työpaikkojen 
lisäys on siivittänyt parempaan 

koko Suomen työllisyyttä kulu-
van vuoden aikana. Tilanne on 
poikkeuksellinen, kun normaa-
listi jälkisuhdannealana tun-
nettu rakentaminen on kau-
pungistumisen imussa hilan-
nut koko Suomea ylös pitkästä 
laskusuhdanteesta. 

Rakentamisen arvonlisäys 
kasvoi toisella vuosipuoliskol-
la 6,5 prosenttia viime vuodes-
ta. Rakennusinvestoinnit kas-
voivat vastaavana aikana 10,1 
prosenttia. Investoinnit asuinra-
kennuksiin lisääntyivät 11,7 pro-
senttia ja toimitiloihin 10,6 pro-
senttia. Maa- ja vesirakennusin-
vestoinnit puolestaan kasvoivat 
4,5 prosenttia.

Maailmantalouden kasvu jat-
kuu 3 prosentin tuntumassa, ja 
riskejä heikolle kehitykselle on 
yhä ilmassa. Yhdysvaltain presi-
dentinvaalit, Kiinan talouskehi-
tys, Euroopan pankkijärjestelmä 
ja Brexit luovat epävarmuutta ta-
louteen. Suomessa talouskasvu 
tulisi saada leveämmille hartioil-
le samalla, kun rakenteellisia uu-
distuksia tulisi panna toimeen.

Rakentaminen näyttää tänä vuonna jopa 6 – 7 prosentin kasvua, kun vertailutasot ovat matalat. Ensi vuonna kasvu jäänee 1,5 
prosenttiin. Alan työllisyys kehittyy myönteisesti nostaen koko Suomen taloutta kasvuun. Talonrakennustöitä käynnistynee kulu-
vana vuonna 38 miljoonan kuutiometrin edestä, joka on 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asuntoaloituksia arvioidaan tänä 
vuonna käynnistyvän peräti 36 000. Infrarakentamista tukee talonrakentamisen pohjatyöt. Korjausrakentamisen kasvu hidastuu.

Rakennusalalla keskimäärin 9 400 
työllistä enemmän kuin edellisvuonna

syksy 2016
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Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys
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Talonrakentaminen

Vuosikeskiarvon mukaan 
talojen uudisrakenta-
minen polki paikallaan 
vuonna 2015. Kuluvana 

vuonna sekä asuntojen että toimi-
tilojen uudisrakentaminen kas-
vaa selvästi volyymi-indeksillä 
mitattuna. Tammi–heinäkuussa 
kasvua kertyi keskimäärin 15 pro-
senttia ja rakennusluvat kasvoivat 
vastaavasti 7 prosenttia edellis-
vuodesta. Kuutiomääräiset talon-
rakentamisen aloitukset ovat kas-
vaneet vastaavana ajanjaksona 21 
prosenttia edellisvuodesta.

Suhdannekäänteisiin herkem-
min reagoiva uudisrakentaminen 

kasvaa tänä vuonna selvästi tul-
tuaan alas yhtäjaksoisesti nel-
jän vuoden ajan. Etenkin uu-
disasuntojen tuotanto lisääntyy 
paljon edellisvuodesta. Sen si-
jaan korjausrakentamisen kas-
vu hidastuu hieman, sillä uu-
disrakentaminen vie osin mie-
lenkiintoa korjaussektorilta. 
Tarpeita kuitenkin riittää, ja kor-
jausrakentaminen jatkaa tasais-
ta kasvuaan tulevina vuosina. 
Talonrakentamisen nopea vil-
kastuminen on johtanut jo osit-
taiseen työvoimapulaan lähinnä 
toimihenkilötasolla.

2013 2014 2015 2016e 2017e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,2 1,2 1,5

Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,2

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,4 1,0 1,0

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5

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

Rakentaminen1, määrän muutos, % -2,0 -3,7 1,0 6,5 1,5

Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 2,0 1,5 1,5

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,6 0,1 6,5 1,5

Talorakennukset -5,0 -5,2 -0,4 7,6 1,4

Maa- ja vesirakennukset 2,2 4,1 2,4 2,0 1,5

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0

Asuinrakennukset 11,1 9,6 11,1 11,8 11,5

Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9

Liike- ja toimistorakennukset 4,9 6,0 5,4 6,4 5,7

Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 6,7 8,1 8,9 9,3

Maatalousrakennukset 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4

Muut rakennukset 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000
Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000

Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 176 000 178 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,3 4,9 6
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 9,3

     
     
1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Suhdanneherkkä uudisrakentaminen kasvaa 
tänä vuonna selvästi. Arvio volyymikasvusta tänä 
vuonna on 14 prosenttia. Asuinrakentamisen 
volyymi kasvanee peräti viidenneksen, sillä asun-
toaloitukset kääntyivät nousuun jo viime vuonna. 
Toimitilojen uudisrakentaminen lisääntyy myös 
arviolta 10 prosenttia. Talonrakennustöitä arvioi-
daan aloitettavan kuluvana vuonna 38 miljoonan 
kuutiometrin edestä. Korjausrakentamisen kasvu-
vauhti heikkenee hieman, mutta kasvu on taattua 
tuleville vuosille.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2015

Keskeiset suhdannekuvaajat

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

Jätkäsaari Helsingissä.      Kuva RT

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy
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Asuntotuotanto

Asuntojen uudisraken-
taminen kasvoi viime 
vuonna vajaan prosen-
tin. Asuntoaloituksia 

kertyi noin 32 900 asuntoa, mi-
kä on peräti 30 prosenttia edellis-
vuotta enemmän. Asuntotuotan-
to painottuu yhä vahvasti pieniin 
kerrostaloasuntoihin kasvukes-
kuksissa. Tämän seurauksena 
kappalemääräiset asuntoaloituk-
set kasvavat enemmän kuin mitä 
volyymi-indeksi antaisi olettaa. 
Uusien omakotitaloaloitus-
ten pitkään jatkunut alamäki on 
ohitse. Tänä vuonna aloitukset 
pysyvät edellisvuoden tasolla. 
Tuotantorakenteen muutos kohti 
pienempiä asuntoja näkyy myös 
pientalotuotannossa. 

RT:n lokakuun asuntotuotan-
tokyselyn perusteella tänä vuon-
na aloitetaan 13 600 asunnon ra-
kentaminen. Arvio on laskenut 
400 asunnolla kesäkuun kyse-
lystä. Kuluvana vuonna vapaa-
rahoitteisten vuokra-asunto-
jen tuotanto noussee ennätyk-
sellisesti lähes 5 000 asuntoon. 
Myynnissä olleiden valmiiden 
asuntojen määrä laski selvästi 
kesäkuusta ollen reilut 900 syys-
kuun alussa.

Asuntotuotantokyselyn lukui-
hin ei sisälly RT:hen kuulumatto-
mien yritysten eikä yleishyödyl-
listen yhteisöjen asuntoaloituk-
set, jotka on otettu huomioon 
oheisessa asuntoaloitusten 
ennustetaulukossa.

ARA-asuntojen tuotannossa väli-
aikainen notkahdus 

Vuonna 2015 aloitettiin yhteen-
sä 8 500 ARA-asunnon rakenta-
minen. Kuluvana vuonna aloi-
tusmäärä laskee 7 500 asuntoon, 
kun kaikissa muissa paitsi ta-
kauslainalla aloitettavissa hank-
keissa tuotantomäärät laske-
vat. Tuotanto painottuu vahvasti 
pääkaupunkiseudulle ja muihin 

kasvukeskusalueisiin.
Heinäkuussa voimaantul-

lut uusi, 10 vuoden korkotuki-
malli on saanut hyvän vastaan-
oton. Kysyntää lyhyelle mallil-
le oli noin neljä kertaa enemmän 
kuin tämän vuoden 80 mil-
joonan euron valtuudet antoi-
vat myöten. Hakemusten perus-
teella olisi voitu aloittaa lähes 
2 000 uuden asunnon rakenta-
minen, mutta näiden hankkei-
den rahoitus siirtyy ensi vuoden 
valtuuksilla rahoitettavaksi. Uu-
si malli onnistui tavoitteessaan 
saada kokonaan uusiakin toimi-

joita mukaan vuokra-asuntoja 
rakennuttamaan.

Valtion myöntämät korkotu-
kilainat ARA-tuotantoon vuon-
na 2016 ovat yhteensä 1,17 mil-
jardia euroa. Ensi vuonna val-
tuuksien taso kasvaa selvästi 1,41 
miljardiin euroon. Valtuuksien 
kasvu ja lyhyen korkotukimal-
lin valtuuksien yhdistäminen 
osaksi koko korkotukilainaval-
tuutta saa ARA-tuotannon kasva-
maan vuonna 2017 arviolta 8 000 
asuntoon.

Sijoittajakysynnän 
jatkuminen kohtalonkysymys 
asuntotuotannolle

Kuluttajakysyntä on vilkastu-
nut kuluvana vuonna työttömyy-
den hellittäessä otettaan, mutta 
sijoittajakysynnällä on edelleen 
merkittävä rooli uudisasunto-
jen tuotannossa.  Vaikka kor-
kotaso on yhä matala, sijoitta-
jamarkkinan kyllästyminen on 
entistä lähempänä maksukykyis-
ten vuokralaisten vähentyessä 

markkinoilla.
Kerrostalojen uudisasuntotuo-

tannon voi tällä hetkellä karkeas-
ti jakaa 8000-8000-8000-sään-
nöllä, jossa vapaarahoitteinen 
omistusasuntotuotanto, vapaara-
hoitteinen vuokra-asuntotuotan-
to sekä ARA-vuokra-asuntojen 
tuotanto ovat yhtä suuria. Tämä 
tarkoittaa, että lähes 70 prosent-
tia uusista kerrostaloasunnois-
ta tuotetaan lähtökohtaisesti 
vuokrakäyttöön. 

Ensi vuonna asuntoaloitusten 
ennakoidaan vähenevän 34 000 
asuntoon. Tämä taso tulisi säi-
lyttää, jotta uudistuotanto vastaa 
kasvukeskusten tarvetta. Se tulee 
kuitenkin todennäköisesti ole-
maan lähivuosina haasteellista. 
Ensi vuoden kannalta ratkaise-
vaa on, miten asuntorahastojen 
kysyntä jatkuu ja pystyvätkö suu-
ret kaupungit ylläpitämään ra-
kennuskelpoista tonttimaavaran-
toa asuntorakentamiseen nykyis-
tä vauhtia. 

   Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2013 2014 2015 2016e 2017e

Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 100 26 700

Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 600 18 700

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

Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000

Muut rakennukset 200 200 600 300 300

Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000

Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000

ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000
ARA-asunnot sisältävät myös takuulaina-asunnot 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 36 000 asunnon rakentaminen. Määrä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. 
Asuntotuotanto painottuu yhä pieniin kerrostaloasuntoihin, minkä vuoksi kuutioissa mitattuna aloitukset eivät kasva yhtä paljon. 
Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan vähenevän 34 000 asuntoon. Asuntorahastojen aktiivisuus on säilynyt korkealla, mutta ensi 
vuonna innostus laantunee, kun vuokramarkkinoille valmistuu runsaasti lisää asuntoja. Asuntotuotannon tason säilyttäminen 
edellyttää talouden ja kokonaiskysynnän piristymistä.

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Lähes 70 prosenttia uusista kerrostalo-
asunnoista vuokrakäyttöön

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT
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Liike- ja toimistoraken-
nusten uudisrakentami-
sen määrä lisääntyi jo vii-
me vuonna 4 prosenttia. 

Aloitukset sen sijaan väheni-
vät 10 prosenttia 5,4 miljoonaan 
kuutiometriin. 

Pääkaupunkiseudulla raken-
nettavien kautta aikain suurim-
pien rakennushankkeiden ajoit-
tuminen tilastointiin voi hei-
lauttaa vuosikohtaisia lukuja 
suurestikin. Kuutiomääräis-
ten ennusteiden kannalta suur-
ten hankkeiden osittuminen 
useaan rakennuslupaan lisää 
epävarmuutta. 

Kuluvan vuoden aikana liike- 
ja toimistorakentaminen on kas-
vanut reilut 7 prosenttia tammi-
heinäkuussa volyymi-indeksil-
lä mitattuna. Vastaavana aikana 
liike- ja toimistorakennusten lu-
vat ovat kasvaneet 2 prosenttia ja 
aloitukset 5 prosenttia. 

Liikerakentamista ylläpitää 
kaupungistuminen, joka luo alu-
eellisesti lisää kysyntää suuriin 
kaupunkeihin. Kysynnän kasvu 
luo tarpeita uudisrakentamiselle, 

vaikka tyhjää liiketilaakin on sa-
maan aikaan paljon. Selvää on, 
että esimerkiksi pääkaupunki-
seudulle aikanaan valmistuvat 
jättihankkeet heikentävät hei-
komman saavutettavuuden tilo-
jen kysyntää entisestään.

Liikenteen rakentamista pitää 
yllä uusien kauppakeskusten ja 
sairaaloiden yhteyteen rakennet-
tavat pysäköintilaitokset. Myös 
Helsinki-Vantaan lentokentällä 
tehtävät terminaalilaajennukset 
luovat aktiviteettia liikenteen ra-
kennusten rakentamiseen.

Toimistojen rakentaminen 
piristyy vihdoin

Toimistorakennuksia aloitet-
tiin viime vuonna 0,5 miljoonan 
kuutiometrin edestä. Tänä vuon-
na sekä lupien että aloitusten 
määrät ovat kehittyneet myön-
teisesti ja toimistorakennuk-
sia ennakoidaan aloitettavan jo 
0,8 miljoonan kuutiometrin ver-
ran. Uusille toimistorakennuk-
sille riittää kysyntää liikenteen 
solmukohdissa, kun yritykset 

keskittävät toimintojaan yhteen 
paikkaan ja hakevat tiloiltaan pa-
rempaa muunneltavuutta.

Kiinteistömarkkinoilla kulu-
va vuosi tulee olemaan ennätyk-
sellinen. Kaupaksi käyvät erityi-
sesti asuntosijoituskohteet, jotka 
ovat tarjonneet kiinteistösek-
torilla parasta kokonaistuottoa. 
Erityisesti ulkomaiset investo-
rit ovat olleet aktiivisia Suomen 
kiinteistömarkkinoilla. Tuotto-
vaatimukset ovat laskeneet, sillä 
Pohjoismaat tarjoavat varmem-
paa sijoitusympäristöä. Ennätys-
matala korkotaso sekä kaupun-
gistumisen myötä syntyvä kysyn-
tä pitävät kiinteistömarkkinaa 
aktiivisena.

Ensi vuonna liike- ja toimis-
torakennusten aloituksia arvi-
oidaan lähtevän käyntiin tätä 
vuotta vähemmän, yhteensä 5,7 
miljoonaa kuutiometriä. Suurim-
pana syynä aloitusmäärän las-
kuun on se, ettei luvassa ole uu-
sia isoja hankkeita, jotka voisivat 
korvata tänä vuonna aloitettavan 
määrän.

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset nousevat kuluvana vuonna lähes viidenneksen, 
6,4 miljoonaan kuutiometriin. Myönnetyt rakennusluvat ovat kasvaneet tammi – heinä-
kuussa vain 2 prosenttia. Aloitusten kasvu perustuukin hankkeisiin, joille on aiempina 
vuosina haettu rakennuslupaa ja joiden odotetaan käynnistyvän tämän vuoden aikana. 

Julkisten palvelurakennusten aloitukset nousevat tänä vuonna 4,3 miljoonaan kuutio-
metriin. Opetusrakennukset sekä suuret sairaalahankkeet nostavat aloitusten tasoa. 
Sote-uudistuksen yhteydessä sairaalainvestointien tasoa halutaan kuitenkin hillitä. 
Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kuntien taseessa olevaan kiinteistökantaan.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen kas-
voi vuonna 2015 yhteen-
sä 6 prosenttia uudisra-

kentamisen volyymi-indeksillä 
mitattuna. Aloituksia kertyi 22 
prosenttia edellisvuotta enem-
män yhteensä 3,5 miljoonaa 
kuutiometriä.

Julkisten palvelurakennus-
ten uudistuotanto kasvanee tänä 
vuonna 10 prosenttia edellisvuo-
desta. Kasvu on seurausta aloi-
tuskuutioiden tasaisesta kasvus-
ta. Julkisten palvelurakennusten 

luvat ovat kasvaneet lähes vii-
denneksen tämän vuoden aika-
na. Kuluvana vuonna erityises-
ti opetusrakennusten rakentami-
nen on kasvanut reilusti. Myös 
hoitoalan uudisrakentaminen on 
jatkanut kasvuaan. Julkisten pal-
velurakennusten uudisrakenta-
minen on kasvanut varsin tasai-
sesti vuodesta 2006 lähtien.

Kuntatalouden näkökulmas-
ta sote-uudistus on iso kysy-
mysmerkki. Kuntien kiinteis-
töomaisuus muodostaa mer-
kittävän osan kunnan taseesta, 

ja uudistuksen myötä sen hal-
linta korostuu tulevaisuudes-
sa. Muuttotappioalueilla kysyn-
tä vähenee ja tehostamistoimen-
piteiden myötä entiselle määrälle 
kiinteistöjä ei ole tarvetta. Kiin-
teistöomaisuuden purkaminen 
muodostuu aidoksi vaihtoeh-
doksi. Kasvukeskuksissa tilan-
ne on päinvastainen. Lisääntyvä 
kysyntä velvoittaa kunnat inves-
toimaan kasvuun, joka asettaa 
omat haasteensa kuntatalouden 
hoitoon.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Kalasataman päiväkoti.                     Kuva: RT
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2013 2014 2015 2016e 2017e

Ammattirakentaminen 28,7 23,9 23,3 26,2 29,9 28,4

Asuinrakennukset 5,7 5,9 5,3 7,0 7,8 7,2

Kerrostalot 4,5 4,9 4,4 6,0 6,8 6,1

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

Liike- ja toimistorakennukset 7,3 4,9 6,0 5,4 6,4 5,7

Liikerakennukset 4,6 2,6 3,5 3,5 3,7 3,4

Toimistorakennukset 1,2 0,4 0,8 0,5 0,8 0,8

Liikenteen rakennukset 1,5 1,9 1,8 1,4 1,9 1,5

Julkiset palvelurakennukset1 3,0 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8

Hoitoalan rakennukset 1,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

Kokoontumisrakennukset 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9

Opetusrakennukset 1,0 1,1 1,0 1,3 1,8 1,6

Palo- ja pelastustoimen rak. 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

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

Teollisuusrakennukset 5,5 3,9 3,9 4,9 5,4 5,6

Varastorakennukset 4,4 3,5 2,9 3,2 3,5 3,7

Muut rakennukset 2,8 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4

Omatoiminen rakentaminen 12,1 10,1 8,5 6,7 8,1 8,5

Erilliset pientalot 7,1 5,2 4,3 4,1 4,0 4,3

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,1 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9

Maatalousrakennukset 4,0 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4

Yhteensä 40,8 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0

  

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Korjausrakentamisen 
tuotannon arvo oli vii-
me vuonna yhteen-
sä 12,2 miljardia euroa. 

Korjausrakentaminen ylitti uu-
disrakentamisen tuotannon ar-
von jo kolmatta vuotta peräk-
käin. Viime vuonna ero kasvoi jo 
1,4 miljardiin euroon korjausra-
kentamisen hyväksi.

Kuluvana vuonna korjausra-
kentamisen ennakoidaan kas-
vavan 1,5 prosenttia edellisvuo-
desta. Kasvu on aiempia vuosia 
maltillisempaa, sillä uudisraken-
tamisen hyvä vire vähentää kor-
jauspuolen aktiviteettia. Vaikka 
korjausrakentamisen kasvuvauh-
ti hidastuu hieman, olemas-
sa olevan rakennuskannan 

korjaustarpeet ylläpitävät tasais-
ta kasvua vielä seuraavalle vuo-
sikymmenelle. Ensi vuonna kor-
jausrakentamisen kasvuvauh-
ti säilynee tämän vuoden tasolla 
1,5 prosentissa.

Asuinrakennusten 
korjaustarpeesta uusi selvitys

VTT ja TAMK selvittivät ympäris-
töministeriön toimeksiannos-
ta asuinrakennusten korjaus-
tarvetta Suomessa. Syyskuussa 
2016 julkaistussa raportissa tode-
taan asuinrakennusten korjaus-
ten tarpeen olevan reilut 9 mil-
jardia euroa vuodessa seuraa-
van 10 vuoden ajan. Tarpeesta 30 
prosenttia kohdentuu kuuteen 

suurimpaan kaupunkiin.
Tutkimuksen perusteella 70 

prosenttia korjaustarpeesta joh-
tuu rakennuskannan tavanomai-
sesta kulumisesta, vanhenemi-
sesta ja vaurioitumisesta. Loput 
30 prosenttia lasketaan olevan 
vuosittaista yllä- ja kunnossa-
pitoa sekä kosteusvaurioiden 
korjaamista ja esteettömyyden 
parantamista.

Tutkimuksen perusteella kor-
jausvaje on kasvamassa erityises-
ti omakotitaloissa. Vuosina 2026 
- 2035 korjaustarve kasvaa jo yli 
11 miljardiin euroon vuodes-
sa, kun 1980-luvulla rakennetut 
kiinteistöt tulevat korjausikään.

Maatalousrakennusten 
aloituksia käynnis-
tyi viime vuonna en-
nätyksellisen vähän, 

vain 2 miljoonaa kuutiometriä.  
Laskua oli 65 prosenttia edellis-
vuodesta. Maatalousrakentami-
sen volyymi väheni vastaavasti 
kolmanneksen.

Kuluvana vuonna maatalous-
rakennusten rakentaminen pa-
lautuu voimakkaasti. Tänä vuon-
na rakennusluvat ovat kasvaneet 
lähes 90 prosenttia ja aloitukset 
jopa 140 prosenttia. Aloitusten 
taso on kohonnut jo 3,7 miljoo-
naan kuutiometriin.

Kuluvana vuonna maatalou-
den yrittäjätulon ennakoidaan 
vihdoin kääntyvän kasvuun kol-
men vuoden laskun päätteeksi. 
Silti myönteisempi tulokehitys 
ei vieläkään synny tuottajahin-
tojen noususta vaan pääasias-
sa tuotantopanoshintojen laskun 
ansiosta. Vaikka tilanne maati-
loilla helpottuu vain aavistuk-
sen, investointihalukkuus maa-
talouden rakennuksiin on pa-
lautunut varsin korkealle. Alalla 
pysyminen toki edellyttää jat-
kossakin hakemaan mittakaa-
vaetuja entistä suuremmista in-
vestoinneista, jotka rahoitetaan 

hetkellisen tulokehityksen sijaan 
hyvin velkavetoisesti pidemmäl-
lä aikavälillä.

Vapaa-ajan asuinrakentami-
nen vähentyi usean vuoden ajan. 
Vuonna 2015 aloitettiin 0,6 mil-
joonaa kuutiometriä uusia va-
paa-ajan asuinrakennuksia. Va-
paa-ajan asuinrakentamisen vo-
lyymi puolestaan supistui 14 
prosenttia. Kuluvana vuonna on 
luvassa kasvua. Luvat ovat kas-
vaneet prosentin ja aloitukset 
vastaavasti viidenneksen tam-
mi-heinäkuussa edellisvuoteen 
verrattuna.

Teollisuusrakentaminen virkoaa vähitellen. Varastorakentaminen kehittyy maltillisesti.
Teollisuus- ja varastorakentamisen aloitukset nousivat 8,1 miljoonaan kuutiometriin 
vuonna 2015. Uudistuotannon määrä kasvoi volyymilla mitattuna vajaat 8 prosenttia.

Maatalousrakennusten rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi edellisvuodesta. 
Vapaa-ajan asuinrakentaminen lisääntyy pitkän laskukauden jälkeen.

Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu kuluvana ja ensi vuonna. Uudisraken-
tamisen vilkastuminen suuntaa mielenkiintoa pois korjausrakentamisesta, vaikka 
korjaustarpeet eivät ole vähentyneet.

Kuluvana vuonna teolli-
suus- ja varastoraken-
tamisen aloituksia en-
nakoidaan kertyvän 

yhteensä 8,9 miljoonan kuutio-
metrin verran, joka on 10 pro-
senttia viime vuotta enemmän. 
Rakentamisen volyyminkin arvi-
oidaan kasvavan kymmenyksellä 
edellisvuodesta.

Teollisuusrakentamisen vil-
kastuminen on seurausta asteit-
taisesta investointien elpymi-
sestä usean vuoden hiljaiselon 
jälkeen. Teollisuusrakennus-
ten aloitukset ovat kasvaneet 
pari prosenttia vuoden alusta. 
Sen sijaan rakennusluvat ovat 

supistuneet 15 prosenttia. Teolli-
suusrakentaminen on kuutioissa 
mitattuna yhä vain puolet siitä 
tasosta, jolla se oli ennen vuoden 
2008 finanssikriisiä. EK:n in-
vestointitiedustelun perusteella 
yritysten investointihalukkuus 
on lisääntymässä ja syyskuus-
sa teollisuuden luottamus nou-
si selvästi poljettuaan usean vuo-
den käytännössä paikallaan.

Varastorakentaminen kasva-
nee hieman edellisvuosista. Va-
rastorakennusten aloituksia ar-
vioidaan kertyvän yhteensä 3,5 
miljoonaa kuutiometriä, mikä 
on 10 prosenttia viimevuotista 
enemmän. Varastorakentamista 

on ylläpitänyt logistiikkakeskus-
ten rakentaminen pääväylien vä-
littömään läheisyyteen. Kuluva-
na vuonna on käynnistynyt myös 
datakeskushankkeita, joista osa 
lukeutuu myös varastorakennus-
ten käyttötarkoitusluokkaan.

Vuonna 2017 teollisuus- ja 
varastorakentamisen ennakoi-
daan jatkavan kasvuaan. Uusia 
teollisuus- ja varastorakennuk-
sia arvioidaan aloitettavan 9,3 
miljoonan kuutiometrin edes-
tä. Talouden kasvaessa vahvem-
min teollisuuden investointias-
tekin kääntynee aikaa myöten 
nousuun. 

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

Lähde: Tilastokeskus, RT

Eduskuntatalo.     Kuva: RT
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M aa- ja vesirakennu-
sinvestoinnit kas-
voivat vuonna 2015 
yhteensä 2,4 pro-

senttia. Investoinnit jatkavat 
kasvuaan myös kuluvana vuon-
na julkisen sektorin ollessa alan 
merkittävin työllistäjä. Erityises-
ti kunnat ovat investoineet viime 
vuosina kiihtyvään tahtiin. 

Kaupungistuminen näkyy inf-
rasektorilla, jossa markkinoiden 
polarisaatio kasvukeskuksiin on 
yhtä voimakasta kuin talonra-
kentamisessakin. Suuret aluera-
kennushankkeet ja talonraken-
tamisen pohjatöiden lisäänty-
minen kuluvana vuonna tukevat 
infrarakentamista.

RT:n ja INFRA ry:n toteut-
taman Infrabarometrin mu-
kaan alan työmäärä lisääntyy 

seuraavan puolen vuoden aika-
na. Vaikka työkanta on parantu-
nut vuodentakaisesta, alan kil-
pailutilanne on yhä hyvin kireä. 
Kevään kehysriihessä ilmoitetut 
väylähankkeet toivat helpotus-
ta alan näkymiin. Kapasiteetin 
käyttöaste barometriin vastan-
neilla oli 88 prosenttia, joka on 3 
prosenttiyksikköä edellisvuotta 
korkeampi.

Hallitusohjelman 600 miljoo-
nan euron panostus väylien kor-
jausvelan taittamiseksi tuo ensi 
vuodelle 100 miljoonaa lisää ra-
haa perusväylänpitoon. Väyläver-
kon rahoituksen painopiste on 
vahvasti olemassa olevan verkon 
kunnossapidossa uusinvestoin-
tien sijaan.

Uusista kehittämisinvestoin-
neista valtion talousarviossa 

supistetaan. Tälle vuodelle uute-
na hankkeena on vain Helsingin 
ratapihan kunnostaminen. Ensi 
vuonna tiehankkeista käynnisty-
vät Vt 4 Oulu-Kemi, Vt 12 Lahden 
eteläinen kehätie sekä Vt 5 Mik-
keli-Juva. Ratahankkeista aloi-
tuksen saa Luumäki-Imatra ja 
mahdollisesti Helsingin ja Tam-
pereen raitiotiehankkeet.

Liikenneinfrastruktuurin ke-
hittäminen Suomessa vaatii pit-
käjänteistä suunnittelua ja nä-
kemystä tulevasta. RT yhdes-
sä muiden tahojen kanssa on 
käynnistänyt kesällä hankeko-
konaisuuden, jossa hahmote-
taan liikenneinfran pitkän ai-
kavälin kehittämistarpeita. Pro-
jektit valmistuvat ensi vuoden 
alkupuolella.

Kansainvälinen 
toiminta

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen toimin-
ta vuonna 2015 oli yh-
teensä 1,4 miljardia eu-

roa, mikä on noin 600 miljoonaa 
euroa edellisvuotta vähemmän. 
Alueittain tarkasteltuna toimin-
ta oli merkittävintä Baltian mais-
sa, sillä Pohjoismaissa ja Venä-
jällä toiminta supistui selvästi 
edellisvuodesta.

Venäjän talous supistuu vie-
lä kuluvana vuonna, mutta öl-
jyn hinnan tasaantuminen hel-
pottaa tilannetta. Supistuminen 
oli vuoden toisella neljänneksel-
lä enää 0,6 prosenttia edellisvuo-
desta. Vastaavasti inflaatiovauhti 

on hidastunut selvästi ollen elo-
kuussa enää 6,8 prosenttia. Ve-
näjän taloustilanne helpotta-
nee ensi vuonna, mutta toimin-
taympäristössä riittää haasteita, 
mikä heijastuu suoraan myös 
rakennusyrityksiin.

Euroalueella rakentaminen 
vihdoin käynnistymässä

Euroalueella rakentaminen ei 
ole vieläkään kääntynyt selvään 
kasvuun. Rakennustuotanto on 
kasvanut kuluvan vuoden aika-
na keskimäärin 1,5 prosenttia. 
Suhdannenäkymät ovat kuiten-
kin myönteiset ja useissa maissa 

rakentamisen ennusteita korja-
taan ylöspäin.

Rakentaminen on kasvanut 
tammi-elokuussa suurista eu-
roalueen jäsenmaista eniten Es-
panjassa, vajaat 7 prosenttia. 
Myös Saksassa tuotanto on kas-
vanut prosentin verran. Sen si-
jaan Ranskassa ja Italiassa ra-
kennustuotanto on ollut yhä 
laskussa. Euroalueen ulkopuoli-
sista maista rakentaminen jääh-
tyy Isossa-Britanniassa usean hy-
vän vuoden jälkeen ja Brexit li-
sää entisestään laskupaineita. 
Ruotsissa ja Tanskassa rakenta-
minen kasvaa kaksinumeroisilla 
kasvuvauhdeilla.

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna. 
Infrasektorin tilannetta on helpottanut erityisesti talonrakentamisen 
pohjatöiden lisääntyminen. Aluerakennuskohteiden rakennustyöt ovat 
tänä vuonna kiivaimmillaan, mutta ensi vuonna tahti hieman hidastuu.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kuva: RT
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksi

Rakennustuoteteollisuus

R 
akentamisen määrän kasvu näkyy maalausalalla tar-
jouspyyntöjen runsautena. Uudisrakentamisen osal-
ta töitä odotetaan olevan hyvin myös vuonna 2017 eri-
tyisesti kasvukeskuksissa. Alueelliset erot ovat suuria, 

osa alueista on jopa pelkästään saneeraustöiden varassa. Alueelli-
set erot näkyvät myös työvoiman kysynnän ja tarjonnan huonos-
sa kohtaamisessa.

Vedeneristysalalla urakoinnin työmäärät ovat kasvaneet vuon-
na 2016 arviolta 5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kasvu koh-
distuu erityisesti kehittyviin kaupunkeihin, kun taas taantuvilla 
alueilla töiden määrä vähenee jatkuvasti. Työvoiman saatavuuden 
osalta jäsenyrityksissä on paikoitellen pulaa osaavista ammattilai-
sista. Jäsenyritysten tekemien vedeneristysten yhteismäärän odo-
tetaan kuluvana vuonna ylittävän vuoden 2014 tason, joka oli 4,2 
miljoonaa neliömetriä.

S uunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskun-
nan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suo-
messa kasvoi alkuvuoden aikana 11 prosenttia verrattuna 
vastaavaan jaksoon vuonna 2015. Teknologiateollisuuden 

toimialoista suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala 
ovat ylittäneet ennen finanssikriisiä saavutetun liikevaihtotason.
Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta on kasva-
nut vuoden 2015 kesäkuuhun verrattuna merkittävästi.  Yhdys-
kuntasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen verrattuna 26 
prosenttia ja talosektorilla 20 prosenttia. Teollisuussektorilla ti-
lauskanta pieneni vuoden takaisesta noin prosentin.  Talo- ja inf-
rasektorin tilauskannat ovat kasvaneet sekä kotimaassa että vien-
nissä. Erityisesti talosektorin viennissä on tapahtunut pientä 
piristymistä, viennin osuus kokonaistilauskannasta on kaksinker-
taistunut vuodessa kolmesta kuuteen prosenttiin.  

Syyskuun infrasuhdannekyselyn mukaan infrasuunnittelijoi-
den suhdannetilanne on kokonaisuutena parantunut ja myös odo-
tukset ensi vuodelle ovat positiiviset.  Suurimmaksi ongelmaksi 
on noussut osaajapula tietyillä erikoisosaamisalueilla, kuten sil-
ta-, geo- ja kalliosuunnittelussa.  Jo aiemmin osaajapula on nous-
sut esiin talosektorilla erityisesti lvi- ja rakennesuunnittelussa.  

Teknologiateollisuuden heinäkuun kyselyn perusteella suun-
nittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat myös kääntyneet 
positiiviseen suuntaan - kaikkien vastanneiden joukossa saldolu-
ku oli +10.

Uudet kotimaiset tilaukset pysyivät kokonaisuutena edellisen 
vuosineljänneksen ja viime vuoden vastaavan neljänneksen kans-
sa samalla tasolla, mutta vientitilauksissa oli toisella vuosineljän-
neksellä noin 20 % pudotus.   SKOLin arvion mukaan uusien vien-
titilausten väheneminen ei kuvasta alan todellista kehitystä vaan 
on enemmän lyhyestä otantajaksosta johtuvaa kausivaihtelua. 

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön mää-
rä kasvoi 3,8 % verrattuna edelliseen neljännekseen. Mukana on 
uusrekrytointien lisäksi myös yritysostojen kautta tapahtunutta 
henkilöstön kasvua ja kesätyöntekijöitä.  Lomautettujen ja lyhen-
nettyä työviikkoa tekevien määrä laski 2,8 prosentista 2,3 prosent-
tiin vastanneiden yritysten henkilöstöstä.

Rakennustuoteteollisuu-
dessa vuoden ensim-
mäinen vuosipuolis-
ko oli vielä heikko. Tuo-

teteollisuudessa rakentamisen 
suhdannetilanne vaikuttaa vas-
ta viiveellä. Toinen neljännes oli 
jo selvästi alkuvuotta parempi ja 
loppuvuodelle näkymät ovat hy-
vät. Tilanne kuitenkin vaihtelee 
paljon tuoteryhmittäin.

Rakennusmateriaalien menek-
ki-indeksin perusteella kivipoh-
jaisten rakennustuotteiden koti-
maan toimitukset kasvoivat vuo-
den 2016 toisella neljänneksellä 
yhteensä 13 prosenttia. Runko-
aineiden määrä lisääntyi viiden-
neksen, bitumikatteet puoles-
taan 8 prosenttia. Eristeissä kas-
vua vuodentakaisesta kertyi 14 
prosenttia. Tiilien määrä sen si-
jaan väheni yhä 22 prosenttia. Be-
toniteollisuudessa valmisbetonin 
tuotanto kasvoi toisella neljän-
neksellä 25 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Betonielement-
tien tuotantomäärät kasvoivat 
vastaavasti 19 prosenttia. Myös 
paalujen tuotantomäärät lisään-
tyivät viidenneksellä.

Teollisuustuotannon volyymi-
indeksin perusteella rakennus-
tuoteteollisuuden tuotanto kas-
voi vajaat neljä prosenttia vuoden 
toisella neljänneksellä. Sahatava-
ra- ja puutuoteteollisuuden tuo-
tanto lisääntyi vastaavana aikana 
pari prosenttia.

Rakennustuoteteollisuuden 
suhdannetilanne jatkui EK:n Suh-
dannebarometrin mukaan elo-
kuussa normaalia parempana. 
Myös suhdanneodotukset lop-
puvuodelle ovat hyvät. Raken-
nustuoteteollisuuden yrityksil-
lä tilauskanta on vahvistunut yli 
normaalin. Alan yritysten kan-
nattavuus kohenee, ja tuotan-
non odotetaan jatkavan kasvu-
aan tulevina kuukausina. Myös 
henkilöstön määrän arvioidaan 
yhä lisääntyvän vuoden loppua 
kohden.

Teräsrakenteiden viennin 
osuus on säilynyt merkittävänä 
koko toimialalla. Se on pitkään 
ollut 35-40 prosenttia tuotannon 
arvosta. Yrityskohtainen vaihtelu 
on kuitenkin erittäin suurta. Koti-
maan rakentamisesta teräsraken-
teet edustavat noin 18 prosenttia.

Kotimaan kysyntä on kasvanut 
kuluvan vuoden aikana. Teräs-
rakenteiden menekki kotimaas-
sa riippuu oleellisesti koko raken-
nusalan suhdanteista, erityisesti 
kaupallisen ja teollisen rakenta-
misen muutoksista. Teräsraken-
netuotannon odotetaan kasvavan 
kuluvana ja tulevana vuonna. Te-
räsrakenneteollisuudessa on teh-
ty alkuvuoden aikana investoin-
teja kapasiteetin kasvattamiseksi. 
Suunnittelupuolella on ollut edel-
leen hyvää kysyntää vuoden 2015 
tavoin. 

Teräsrakenneteollisuuden pää-
tuotteita ovat runkorakenteet ja 
ohutlevyt sekä niistä valmistetut 
jatkojalosteet, esimerkiksi vesi-
katteet ja julkisivuelementit sekä 
erilaiset infrarakenteet. Teräsra-
kenteiden tuonti Suomeen vai-
kuttaisi jatkavan kasvuaan ja CE- 
merkinnän pakollisuus on omi-
aan lisäämään teräsrakenteiden 
tuontia Suomeen, mutta vastaa-
vasti avaa myös suomalaisille uu-
sia markkinoita. Myös kotimais-
ta teräsrakenteiden suunnitte-
lua on myyty ulkomaille kasvavin 
määrin.

Pintatoimiala

Suunnitteluala

Muut toimialat

LVI-urakoitsijat ovat siir-
tämässä resursseja kor-
jausrakentamisesta uu-
disrakentamiseen, mutta 

piristynyt asuntorakentaminen 
ei vielä näy täydellä voimallaan 
asennusliikkeiden työkannoissa. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la töitä on vaihtelevasti, mikä pi-
tää hintatason alhaisena.

LVI-asennuksen suhdanneky-
selyn mukaan uudisrakentami-
sen suhdannetilanne on nous-
sut vähintäänkin tyydyttäväksi 75 
prosentilla LVI-urakoitsijoita. Vie-
lä keväällä tilanne oli vähintään-
kin tyydyttävä vain 56 prosentilla, 
mutta muutos parempaan alkoi 
näkyä loppukeväällä ja kesällä. 

Uudisrakentamisen pi-
ristyminen on laskenut 

korjausrakentamisen tyydyttäväl-
le tasolle. Muutos näkyy jossain 
määrin liikevaihdon jakautumi-
sessa: uudisrakentamisen osuus 
liiketoiminnasta on nyt kolman-
nes, kun keväällä osuus oli hie-
man vähemmän. 

LVI-urakoitsijoiden täystyöl-
listävä tilauskanta on keski-
määrin 3,6 kuukautta, pudotus-
ta on keväästä 0,4 kuukautta. 
Alan työllisyys on vastanneis-
sa yrityksissä hyvällä tasolla. Täl-
lä hetkellä lomautettuna on va-
jaa 3 prosenttia. Toimihenkilöi-
den saatavuutta pitää heikkona 
kolmannes vastaajista. Asennus-
tehtävissä toimivien liikkuvuut-
ta pitäisi myös lisätä.

LVI-urakoitsijat ilmoittavat 
hintatason laskeneen keväästä, 

eikä suuria hintojen nousuodo-
tuksia ole. Kannattavuuskaan ei 
näytä parantuneen, päinvastoin. 
Se oli hyvä vain 22 prosentilla 
vastaajista, kun keväällä osuus 
oli vielä 37 prosenttia.

Urakoitsijat pystyivät vas-
taamaan 77 prosenttiin tarjous-
pyynnöistä. Kiristynyt kilpailu 
näkyy läpimenoprosenttien las-
kuna. Syksyllä läpimenoprosent-
ti oli 20 ja keväällä vastaavasti 26. 

Rakentamisen yleisistä po-
sitiivisista tunnelmista huoli-
matta LVI-urakoitsijat eivät us-
ko suhdannetilanteen parane-
van ensi kevääseen mennessä. 
LVI-urakoinnin markkina on po-
larisoitunut. Kasvukeskuksis-
sa on töitä, mutta muu Suomi on 
hiljainen.

LVI-ala

Sähköistysalan odotukset 
loppuvuoden osalta ovat 
vahvat. Syksyn 2014 jäl-
keen alkanut positiivi-

nen kehitys on jatkunut ja ura-
koitsijoiden näkymät ovat kym-
menvuotisjakson parhaiden 
vuosien tasolla. 

Usko rakentamiseen on 
vahvistunut kaikilla raken-
tamisen osa-alueilla. Asun-
torakentaminen on noussut 

korjausrakentamisen rinnalle 
kasvualueeksi, ja eniten odotuk-
set ovat parantuneet toimisto- ja 
liikerakentamisen osalta.

Alueellisesti vaihtelut odo-
tuksissa ovat edelleen suu-
ria. Valtakunnallisesti ja Varsi-
nais-Suomessa toimivien yritys-
ten näkymät ovat tällä hetkellä 
parhaimpia.

Työkannan osalta kehitys on 
ollut hyvä työkannan mediaanin 

noustua kuukaudella neljään 
kuukauteen.

Hyvä tilanne näkyy myös hen-
kilöstötarpeen lisäyksenä, sil-
lä kyselyn mukaan sähköistysala 
työllistää seuraavan puolen vuo-
den aikana kolmesta neljään pro-
senttia nykyistä enemmän.

Tiedot käyvät ilmi sähköura-
koitsijoiden ja -suunnittelijoiden 
syyskuussa tehdyn suhdannetie-
dustelun tuloksista.

Sähköala
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 11.10.2016
Rakennusteollisuus RT julkistaa rakennusteollisuuden suhdanteet kaksi kertaa vuodessa. Suhdannekatsaus ilmestyy Rakennuslehden liitteenä 
keväällä ja syksyllä. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Siihen kuuluu viisi 
toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja  LVI-Tekninen urakointi.

Lisätietoja rakentamisen suhdanteista antaa pääekonomisti Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337 (sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi)
Rakennusteollisuus RT ry, PL 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys

T 
alonrakennusyritysten 
tulos parani viime vuon-
na sekä käyttökatteel-
la että liikevoitolla mi-

tattuna. Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja sen sijaan laski 
2,9 prosenttiin liikevaihdosta. 
Eri yritysryhmistä (pienet, kes-
kisuuret ja suuret yritykset) tu-
los kasvoi pienillä ja keskisuuril-
la yrityksillä. Sen sijaan suurten 
yritysten tulos heikkeni hieman. 
RT:n kannattavuusselvityk-
sen mukaan tuloksen ennen 

satunnaiseriä ja veroja odote-
taan olevan keskimäärin 3,8 pro-
senttia liikevaihdosta tänä vuon-
na. Siten käyttökatteen voidaan 
arvioida asettuvan 6,0 prosen-
tin tasolle.

Rakennustuoteteollisuudes-
sa kannattavuus kohentui vuon-
na 2015. Liikevoiton suhde liike-
vaihtoon nousi 5,5 prosenttiin. 
Liiketoiminnan kulujen jälkei-
nen käyttökateprosentti para-
ni myös ja oli 8,5 prosenttia.  
Vuonna 2016 sekä käyttökatteen 

että liikevoiton ennakoitiin 
kasvavan.

Rakennusalan konkurssit 
ovat vähentyneet nopeaa vauh-
tia. Vuonna 2015 konkurssiin ha-
ettiin 522 yritystä, joka on 19 pro-
senttia edellisvuotta vähemmän. 
Myös konkurssien piirissä ollei-
den henkilöiden määrä väheni 15 
prosenttia yhteensä 2 625 henki-
löön. Konkurssit ovat jatkaneet 
vähentymistään myös vuoden 
2016 aikana.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

R akennustoiminnan 
työllisyys on kohentu-
nut tuotannon kasvun 
ansiosta. Työllisten 

määrä oli tammi-elokuussa kes-
kimäärin 9 400 henkeä korkeam-
pi kuin edellisvuoden vastaava-
na ajankohtana. Vuosikeskiarvo-
na työllisten määrä oli elokuussa 
174 750 henkeä. Sen ennakoidaan 
jatkavan kasvuaan vuoden lop-
pua kohden ja asettuvan 177 000 
henkilöön.

Rakennusalan työttömyysas-
te oli Tilastokeskuksen mukaan 
vuoden toisella neljänneksel-
lä 9,8 prosenttia, kun vuosi sit-
ten vastaavana aikana luku oli 12 
prosenttia. 

Vuonna 2015 rakennus-
toiminta työllisti keskimää-
rin 168 500 henkilöä. Määrä py-
syi ennallaan edellisvuodesta. 
Työllisiä oli talonrakentami-
sessa 63 200, erikoistuneessa 

rakennustoiminnassa 87 200 ja 
maa- ja vesirakentamisessa 18 
100 henkilöä.

EK:n suhdannebarometrin 
mukaan rakennusalan yritysten 
odotukset henkilökunnan mää-
rän kehittymisestä eivät ole enää 
nousseet kuluvan vuoden aika-
na. Ammattimaisen työvoiman 
saanti on muodostunut suurim-
maksi tuotantoa rajoittavaksi te-
kijäksi etenkin Uudellamaalla. 
Jo keväällä oli havaittavissa pul-
lonkauloja esimerkiksi työnjoh-
to-, laskenta- ja suunnitteluteh-
täviin. Suhdannetilanteen lisäksi 
tilannetta kärjistää vuosikym-
meneksi alas ajettu rakennus-
mestarikoulutus 90-luvun lopul-
ta alkaen.

Suurten aluerakennushank-
keiden käynnistyminen yhtä ai-
kaa on lisännyt nopeasti työvoi-
man tarvetta etenkin pääkau-
punkiseudulla. Ulkomaisten 

työntekijöiden osuus on mer-
kittävä Helsingin seudulla. RT 
toteuttaa taas loppuvuodes-
ta kyselyn, jossa selvitetään ul-
komaisen työvoiman osuutta 
rakennusalalla.

Rakennusalan myönteinen 
työllisyyskehitys on parantanut 
merkittävästi myös kokonais-
työllisyyttä. Rakentamisen työlli-
syyden ennakoidaan vahvistuvan 
myös ensi vuonna, mutta tätä 
vuotta maltillisemmin. Työllis-
ten määrän arvioidaan yltävän jo 
180 000:een vuonna 2017.  
Rakennusalalle soviteltu työ-
markkinaratkaisu on saanut laa-
jasti kiitosta. Sen yhteydessä eri-
tyisesti nuorille ja maahanmuut-
tajille suunnattu työkokeilu 
toimii esimerkkinä myös muil-
le aloille mallista, jonka avul-
la voidaan avata uusia polkuja 
työelämään.

Rakentamisen työllisyys

R akentamisen hintojen 
ja kustannusten nou-
su on pysynyt maltil-
lisena. Rakennuskus-

tannukset ovat nousseet kuluvan 
vuoden tammi-elokuun aikana 
keskimäärin 0,4 prosenttia. Ra-
kentamisen työpanosten hin-
nat ovat nousseet 1,0 prosenttia, 
tarvikepanokset 0,0 prosenttia 
ja muiden panosten kustannuk-
set ovat laskeneet 0,1 prosenttia 
edellisvuodesta.

Maarakennusalan kustan-
nukset ovat laskeneet keski-
määrin 2,5 prosenttia. Kustan-
nusten laskua on voimistanut 
raakaöljyn alhainen maailman-
markkinahinta. Tämä on heijas-
tunut erityisesti päällysteiden 

kustannuksiin. Vain pohja-
rakenteiden kustannukset 
ovat nousseet kuluvana vuon-
na, keskimäärin 1,2 prosenttia 
edellisvuodesta.

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi on noussut tammi-
elokuussa keskimäärin 3,2 pro-
senttia edellisvuodesta. Asuinra-
kentamisen tarjoushintaindeksi 
on noussut 2,4 prosenttia ja toi-
mitilarakentamisen puolestaan 
1,8 prosenttia. Tarjoushintojen 
nousuvauhti on hieman hidas-
tunut vuoden loppua kohden 
tultaessa.

Vanhojen kerrostaloasuntojen 
hinnat ovat kääntyneet nousuun 
tänä vuonna. Vuoden toisella 
neljänneksellä hinnat kohosivat 

2,0 prosenttia edellisvuodesta. 
Vastaavana aikana pääkaupun-
kiseudulla vanhojen kerrostalo-
asuntojen hinnat nousivat pe-
räti 3,4 prosenttia, kun muual-
la maassa nousua kertyi vain 0,3 
prosenttia. Vanhan kerrostalo-
asunnon keskineliöhinta oli vuo-
den toisella neljänneksellä pää-
kaupunkiseudulla 3 815 euroa 
ja muualla Suomessa 1 703 eu-
roa. Rivi- ja omakotitalojen hin-
nat ovat kehittyneet kerrostalo-
asuntoja vaisummin. Hintakehi-
tyksen ennakoidaan kuitenkin 
piristyvän, sillä korkotaso säilyy 
ennätysmatalana ja kotitaloudet 
ovat nostaneet asuntolainoja vii-
me vuosia enemmän.

Hinta- ja kustannuskehitys


