
Rakentaminen pysyy miinuksella 

T 
änä vuonna 
rakentaminen 
jatkaa supistu-
mistaan 3 pro-
sentin verran. 
Talojen uudis-
rakentaminen 

vähenee hieman, kun taas nii-
den korjaaminen kasvaa. Talon-
rakennustöitä aloitetaan yhteen-
sä 32 miljoonaa kuutiometriä, 
mikä on 3 prosenttia vähem-
män kuin edellisvuonna. Vuon-
na 2014 aloitusmäärien enna-
koidaan kasvavan hieman.

Uusia asuntoja arvioidaan 
aloitettavaksi 27 000. Vapaara-
hoitteisten asuntojen kysyn-
tä vähenee talouden epävar-
muuden jatkuessa. Uusis-
ta asunnoista ei kuitenkaan ole 
ylitarjontaa. Pankkien laina-
marginaalit ovat kasvussa, mut-
ta korot pysynevät yhä alhaisi-
na. Pientalojen aloitusmäärät 
vähenevät jonkin verran tänä-
kin vuonna. Valmistaloteolli-
suuden myynti on alkuvuon-
na ollut jäljessä viime vuoden 

tasoa. Tuettuun vuokra-asunto-
tuotantoon odotetaan kasvua.

Toimitilarakentamisen poh-
ja on saavutettu, vaikka talou-
den epävarmuus pitää inves-
toinnit vähäisinä. Teollisuus-
rakentaminen vähenee, mut-
ta varastorakentaminen kasvaa. 
Liikerakentamisen määrä ei 
muuttune viime vuodesta. 
Hankkeita on yhä paljon suun-
nitteilla, mutta niiden liik-
keellelähtö on epävarmaa. 
Uusille toimistorakennuksil-
le on yhä riittänyt kysyntää.

Viime vuoden pudotus 
4 prosenttia

Rakennusinvestoinnit supistui-
vat yli 4 prosenttia viime vuon-
na. Asuinrakennusinvestoinnit 
vähenivät saman verran, ja inves-
toinnit toimitiloihin lähes 7 pro-
senttia. Maa- ja vesirakennusin-
vestoinnit pysyivät ennallaan. 

Uusia talonrakennustöi-
tä käynnistettiin koko maas-
sa ennakkotietojen mukaan 32,9 
miljoonaa kuutiometriä eli 13 
prosenttia vähemmän kuin edel-

lisenä vuonna. Asuntoja aloitet-
tiin yhteensä 28 800, mikä oli 
vajaa 3 000 asuntoa vähemmän 
kuin edellisvuonna. Rakentami-
sen kokonaistuotannon arvo oli 
VTT:n laskelmien mukaan 28,6 
miljardia euroa vuonna 2012. 

Rakentamisen supistumi-
sesta huolimatta rakentamisen 
työllisyys pysyi ennallaan. Myös 
ulkomaisen työvoiman osuus 
oli merkittävä etenkin pääkau-
punkiseudulla. Kausivaihteluun 
kuuluva työttömyys lähti loppu-
vuodesta nousuun ja kasvoi vuo-
den 2013 alkukuukausina nor-
maalitalvea voimakkaammin.

Taloudessa varovaisia 
kasvuodotuksia

Kansainvälisen talouden epävar-
mat näkymät heijastuvat Suomen 
talouskehitykseen sekä tänä että 
ensi vuonna. Viime vuonna Suo-
men talous taantui hieman, ja 
tänä vuonna kokonaistuotannon 
odotetaan kasvavan vain nimel-
lisesti. Työllisyys heikkenee 
siten jonkin verran. Vuonna 2014 
talouskasvun odotetaan nopeu-
tuvan noin 1,5 prosenttiin ja kas-
vu on entistä laajapohjaisempaa. 
Investoinnit kääntyvät kasvuun.

Rakentamisen kasvu antaa odottaa ensi vuoteen. Tänä vuonna on luvassa 3 prosentin vähennys rakentamisen määrään. Talon-
rakennustöitä aloitetaan 32 miljoonaa kuutiometriä. Asuntotuotanto supistuu vielä, mutta aloitukset eivät vähentyneet viime 
vuonna niin paljon kuin odotettiin. Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 27 000 asunnon rakentaminen. Toimitilarakentamisessa 
ei ole merkittäviä muutoksia. Maa- ja vesirakentaminen supistuu edelleen. Rakennusalan työllisyys heikkenee jossain määrin. 

Vapaarahoitteisten asuntojen 
kysyntä vähenee talouden 
epävarmuuden jatkuessa. 

NCC/Juhani Keppo

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

Rakentamisen määrä

huhtikuu 2013

Alberga Business Park on rakenteilla Espoon Leppävaarassa. 
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Talonrakentaminen

V
iime vuonna 
talojen uudis-
rakentaminen 
väheni 9 pro-
senttia. Talon-
rakennustöi-
den aloituk-

set supistuivat etenkin alkuvuo-
desta. Koko vuoden vähennys 
oli yhteensä 13 prosenttia, 
kun sekä asuin- että toimiti-
larakentamisen aloitusmää-
rät tulivat alaspäin. Korjaus-
toiminnan arvioidaan kasva-
neen määrältään 2,5 prosenttia.

Talonrakentamisen näky-
mät ovat melko kohtuulliset. 
Edellytyksiä kasvuun ei ole, 
mutta voimakkaasta laskus-
takaan ei ole viitteitä. Hidas 

talouskasvu näkyy elinkeino-
elämän luottamuksen heikko-
utena. Kuluttajien luottamus 
on viime syksyn jälkeen toi-
saalta kohentunut. Korkotaso 
pysyy näillä näkymin alhaise-
na, mikä tukee etenkin asunto-
markkinoita. Pankkien tiukentu-
nut luototus voi puolestaan hie-
man jäykistää asuntokauppaa.

Talonrakentamisen mää-
rän arvioidaan supistuvan tänä 
vuonna vielä 3 prosenttia, mutta 
ensi vuodeksi voi odottaa pien-
tä positiivista kehitystä. Nyt las-
kussa ovat niin asuntotuotan-
to kuin toimitilarakentaminen-
kin. Korjausrakentamisen odote-
taan jatkavan vakaata kasvuaan. 

2010 2011 2012 2013e 2014e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % 3,7 2,9 -0,2 0,5 1,5

Euribor, 3 kk, % 0,8 1,4 0,6 0,3 0,8

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,6 2,7 3,5 2,4 2,5

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,1 3,3 2,4 2,0 2,0

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

Rakentaminen1, määrän muutos, % 8,8 4,6 -2,3 -3,0 2,0

Korjausrakentaminen 4,1 2,5 2,5 3,0 3,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 7,8 4,0 -4,3 -3,0 2,0

Talorakennukset 9,9 6,3 -5,0 -3,0 3,0

Maa- ja vesirakennukset -3,5 -9,2 0,0 -2,0 0,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 38,4 38,0 32,9 32,0 32,5

Asuinrakennukset 13,6 12,9 11,6 10,8 10,9

Liike- ja toimistorakennukset 6,4 6,9 5,8 5,5 5,5

Julkiset palvelurakennukset 3,1 2,6 2,6 2,9 2,6

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,9 8,9 6,9 7,0 7,5

Maatalousrakennukset 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8

Muut rakennukset 3,7 3,6 3,1 3,0 3,2

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 33 700 31 500 28 800 27 000 27 500

Vapaarahoitteiset 22 500 23 000 22 300 20 000 20 500

Valtion tukemat asunnot 11 200 8 500 6 500 7 000 7 000

Työllinen työvoima, henkilöä 172 000 176 000 175 000 172 000 172 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 2,4 3,7 4,0 4,2 4,3

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,9 4,8 6,0 6,0

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 9,8 10,7 10,0 10,0
     
     
1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Talonrakentamisen laskusuuntaus jatkuu tänä 
vuonna loivana. Aloitusmäärien ei enää nähdä 
supistuvan merkittävästi, mutta sekä asunto- että 
toimitilarakentaminen vähenevät vielä. Talon-
rakentamisen aloitusmääräksi arvioidaan 32 
miljoonaa kuutiometriä, kun se viime vuonna 
oli 32,9 miljoonaa kuutiometriä. Korjausraken-
taminen jatkaa tasaista kasvuaan. Suhdanne-
näkymät eivät ole kevään aikana mainittavasti 
kirkastuneet. Tilauskirjat ovat olleet ohuet, eikä 
työvoimaa palkata kesää kohti tavanomaiseen 
tapaan.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2012

Keskeiset suhdannekuvaajat

TAlon    RAKenTAMinen 
22,7 mrd. €

maa- ja vesi-
rakentaminen
5,9 mrd. €

Yhteensä 28,6 mrd. €

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori
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Asuntotuotanto

Asuntojen uudisrakenta-
minen supistui viime 
vuonna edellisvuoden 
tapaan 9 prosenttia. 

Asuntoaloituksia oli vuonna 2012 
ennakkotietojen mukaan 28 792. 
Uusia asuntoja valmistui 31 204.  

Vapaarahoitteinen asunto-
tuotanto oli suhteellisen vilkas-
ta korkojen pysyteltyä ennätys-
alhaisina. Lainanottoa pidet-
tiin edullisena, ja myönnet-
tyjen uusien asuntoluottojen 
määrät pysyivät suurina.  Asun-
nonostoaikeet olivat edel-
leen korkealla, vaikka kulutta-
jien luottamus vaihteli paljon. 

Loppuvuonna ja kuluvan vuo-
den alkukuukausina asunto-
kauppaa joudutti varainsiirto-
verolain muutos, joka tuli voi-
maan maaliskuussa 2013. Lisäksi 
asuntokauppaa ovat piristä-
neet viime vuosina perustetut 
uudet asuntorahastot, jotka ovat 
sijoittaneet uusiin asuntoihin. 

RT:n tammikuussa 2013 
tekemän asuntotuotantoky-
selyn mukaan liiton jäsenyri-
tykset aloittivat viime vuonna 
yhteensä 9 500 vapaarahoittei-
sen rivi- ja kerrostaloasunnon 
rakentamisen perustajaura-

kointina. Näistä 7 400 asun-
toa oli kovan rahan asuntoja ja 
2 100 yksityistä vuokra-asun-
toa neuvottelu-urakkakohteena.  

Asuntoja oli RT:n jäsenyri-
tyksillä viime vuodenvaihtees-
sa myynnissä 6 300 kappaletta 
eli sama määrä kuin vuosi sitten. 
Näistä valmistuneiden osuus oli 
kohonnut 1 400 kappaleeseen. 
Asuntotuotantokyselyn lukuihin 
ei sisälly RT:hen kuulumattomi-
en yritysten eikä yleishyödyllis-
ten yhteisöjen asuntoaloituk-
sia, jotka on otettu huomioon 
oheisessa ennustetaulukossa.

Tuetuille vuokra-
asunnoille suuri tarve

Valtion tukemien normaali-
en vuokra-asuntojen aloituk-
set vähenivät lähes 40 prosent-
tia viime vuonna. Pääkaupun-
kiseudulla normaalien vuokra-
asuntojen aloitukset jäivät vain 
noin 300:aan asuntoon, kun tar-
ve olisi ollut moninkertainen. 

Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus ARA teki viime 
vuonna lainapäätöksen kaikki-
aan 6 500 asunnon rakentami-
seksi. Määrä toteutui pitkälti eri-
tyisryhmille suunnattujen asun-
tojen vilkkaan aloituksen vuoksi. 

ARAn hyväksymisvaltuut-
ta tälle vuodelle korotettiin val-
tion talousarviossa, mutta se ei 
saa käyntiin riittävästi normaa-
lien vuokra-asuntojen tuotan-
toa. Hallituksen kehysriihes-
sä päätettiinkin maaliskuus-
sa 2013 lisätoimista, joilla vuok-
ra-asuntojen tuotantoa pyritään 
vauhdittamaan. Keskeisiä kei-
noja ovat omavastuukoron alen-
taminen, uusi 20 vuoden sidon-
naisuusajalla oleva korkotuki-
lainamuoto, yleishyödyllisyys-
ehtojen keventäminen sekä 
Helsingin seudulla käynnis-

tysavustukset ja valtio-omis-
teisen Kruunuasuntojen ryh-
tyminen rakennuttajaksi. 

Pientä kitkaa 
asuntomarkkinoilla

Kokonaisuudessaan rivi- ja 
kerrostaloasuntojen aloituk-
set vähenevät tänä vuonna vii-
mevuotisesta. Vapaarahoitteis-
ta asuntokauppaa hidastanee 
keväällä varainsiirtoverolain 
muutosten voimaantulo. Pan-
kit ovat myös kasvattaneet lai-
namarginaalejaan ja kiristäneet 
rahoitusehtojaan, mikä hei-

jastuu asuntomarkkinoille.
Erillisten pientalojen raken-

tamismäärä pysyy alhaise-
na, kun aloituksia kertynee 
vain 9 000. Pientaloteollisuu-
den myynti on keväällä ollut 
viimevuotista jäljessä, ja alan 
lyhyen aikavälin suhdannenä-
kymät ovat hieman synkät. 

Yhteensä tänä vuonna odote-
taan käynnistyvän noin 27 000 
asunnon rakentaminen. Vuon-
na 2014 asuntoaloitukset kasva-
vat ennusteen mukaan hieman.

Asuntojen kysyntään vaikut-
taa pitkällä aikavälillä suures-
sa määrin demografiset tekijät. 
Muun muassa maahanmuuton 
ja väestön kasvu sekä kaupun-
gistuminen ylläpitävät uusien 
asuntojen tarvetta. VTT:n selvi-
tyksen mukaan uusien asunto-
jen vuosittainen tuotantotarve 
vuoteen 2030 asti on 25 000–
30 000 asunnon suuruinen.

  Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Rivi- ja kerrostalot 13 500 20 700 20 100 18 900 17 500 17 500

Vapaarahoitteiset asunnot 3 500 9 500 11 600 12 400 10 500 10 500

ARA-asunnot 10 000 11 200 8 500 6 500 7 000 7 000

Omakotitalot 8 900 12 100 11 000 9 300 9 000 9 500

Vapaarahoitteiset asunnot 8 900 12 100 11 000 9 300 9 000 9 500

Muut rakennukset 700 900 400 600 500 500

Yhteensä 23 100 33 700 31 500 28 800 27 000 27 500

Vapaarahoitteiset asunnot 13 100 22 500 23 000 22 300 20 000 20 500

ARA-asunnot 10 000 11 200 8 500 6 500 7 000 7 000

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot 

lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna aloitettaneen 27 000 asunnon rakentaminen, mikä on 6 prosenttia viimevuotista vähemmän. Vapaarahoitteinen 
tuotanto näyttäisi supistuvan, mutta tuettu vuokra-asuntotuotanto kasvanee. Valmiita uusia asuntoja on myynnissä aiempaa 
enemmän. omakotitalotuotanto vähenee yhä.  

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Asuntokauppaa ovat piristäneet 
viime vuosina perustetut 

uudet asuntorahastot.
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Liike- ja toimistoraken-
nusten uudisraken-
tamisen määrä supis-
tui viime vuonna 7 

prosenttia. Aloitukset vähe-
nivät 16 prosenttia 5,8 miljoo-
naan kuutiometriin. Myön-
nettyjen rakennuslupien mää-
rä väheni miltei saman verran. 

Liikerakentamista ovat pitä-
neet yllä vähittäiskaupan inves-
toinnit kaupan keskittyessä 
yhä suurempiin liikeyksiköi-
hin. Ulkomaisten kauppaketju-
jen laajeneminen jatkuu Suo-
men markkinoilla. Liiketilois-
sa vajaakäyttöaste on alhainen. 

Uusia liikerakennushankkei-
ta on paljon vireillä, mutta muun 
muassa keskusliikkeet rajoittavat 
tässä suhdannetilanteessa jon-
kin verran investointejaan. Myös 
talouteen ja rahoitukseen liitty-
vät epävarmuustekijät jarrutta-
vat hankkeiden käynnistymis-
tä. Vanhojen liikerakennuksien 
korjaaminen on toisaalta yleis-
tynyt. Kuluvana vuonna käyn-

nistetään 3,0 miljoonan kuutio-
metrin edestä uusia liikeraken-
nushankkeita. Aloitusmäärä kas-
vanee hieman vuonna 2014.

Yksityisten palvelujen kas-
vuksi on ennustettu 2,5 pro-
senttia vuodessa seuraavi-
en viiden vuoden ajan. Kotita-
louksien reaalisen ostovoiman 
arvioidaan kasvavan samanai-
kaisesti 1,5 prosenttia vuodessa. 

Taso on matala mutta vakaa

Toimistorakennushankkei-
den aloitukset vähenivät viime 
vuonna 5 prosenttia. Myös luvat 
supistuivat, mutta vuoden jälki-
puoliskolla niiden määrä kasvoi. 

Kiinteistömarkkinat piris-
tyivät vuonna 2012 hieman, kun 
kauppoja tehtiin lähes viiden-
nes enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Toimitilamarkkinoil-
la kiinnostavat etenkin parhaat 
prime-kohteet. Vuokra-asuntoi-
hin kohdistuu voimakas kysyn-
tä, ja asuntosijoittaminen oli-
kin parhaiten tuottanut kiin-

teistösijoittamisen muoto.
Vanhoja toimistokiinteistö-

jä on entistä enemmän vajaa-
käytössä, kun vuokralaiset suo-
sivat uusia ja tehokkaam-
pia tiloja. Vuokrakehitys jat-
kaa varovaista nousuaan. 

Tänä vuonna liike- ja toi-
mistorakennusten aloitukset 
vähenevät ennusteen mukaan 
4:ään miljoonaan kuutiometriin, 
josta toimistojen osuus on noin 
1 miljoona kuutiometriä. Vuon-
na 2014 liike- ja toimistoraken-
tamisen aloitusmäärät kasvavat.

Liikenteen rakennusten aloi-
tuksia oli viime vuonna 1,3 mil-
joonaa kuutiometriä. Etenkin 
parkkitaloja ja -luolia sekä mui-
ta liikenteen rakennuksia on 
alettu rakentaa vilkkaasti vii-
me vuosina. Uudet ratahank-
keet, kuten Kehärata ja Länsimet-
ro, pitävät yllä liikenteen raken-
nusten rakentamista. Lupake-
hitys viittaa siihen, että tänä 
vuonna aloitusten määrä kasvaa 
1,5 miljoonaan kuutiometriin. 

Liike- ja toimistorakennukset

Kuva: NCC/Sini Pennanen

Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset supistuvat tänä vuonna hieman. Määrä pysyt-
telee lähellä viime vuoden alhaista tasoa. Viime vuonna aloitukset vähenivät kuuden-
neksen. Liikenteen rakennusten rakentaminen vilkastuu, kun esimerkiksi Länsimetro ja 
Kehärata ovat edeneet asemien rakentamisvaiheeseen.

Julkisten palvelurakennusten rakentamisaloitukset kääntynevät tänä vuonna hienoi-
seen kasvuun. Kuntien heikko taloustilanne karsii kuitenkin edelleen rakennusinves-
tointeja. Hoitoalan rakennuksia rakennetaan ja saneerataan melko vilkkaasti.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen supis-
tui yli 2 prosenttia vuon-
na 2012 uudisrakentami-

sen volyymi-indeksin mukaan. 
Rakennushankkeita käynnis-
tyi 2,6 miljoonaa kuutiomet-
riä, mikä oli saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Rakennus-
lupia myönnettiin viime vuon-
na lähes viidenneksen enem-
män kuin vuotta aiemmin.

Hoitoalan rakennuksia 
lähtemässä hyvin liikkeelle

Vuonna 2012 hoitoalan raken-

nusten aloitukset vähenivät vie-
lä hieman, mutta loppuvuon-
na niille myönnettiin runsaas-
ti uusia rakennuslupia. Hoito-
alan rakennusten rakentaminen 
onkin vilkasta tänä vuonna. 
Kokoontumisrakennuksia aloi-
tettiin viime vuonna jonkin ver-
ran enemmän kuin edellisvuon-
na. Lupakehitys viittaa siihen, 
että nykytaso säilyy tänä vuon-
na. Opetusrakennusten kohdalla 
aloitukset vähenivät viime vuon-
na, mutta rakennuslupien mää-
rä kasvoi. Tänä vuonna aloitetaan 
sama määrä kuin viime vuonna.

Paikallishallinnon investoin-
timenot ovat kasvaneet nopeas-
ti viime vuosina. Kuntien talou-
sahdinko heikentää kuitenkin 
niiden investointikykyä. Vält-
tämättömät peruskorjaukset ja 
kasvukeskusten uusinvestoin-
nit muuttoliikkeen ja väestön-
kasvun takia pitävät silti yllä 
rakennusinvestointeja. Julkis-
ten palvelurakennusten raken-
tamistarve pysyy siten mel-
ko vakaana. Vuonna 2013 julkis-
ten palvelurakennusten aloituk-
set kasvavat viime vuodesta.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2010 2011 2012 2013e 2014e

Ammattirakentaminen 24,8 26,0 27,0 23,4 22,8 23,1

Asuinrakennukset 4,3 6,1 6,0 5,8 5,2 5,3

Kerrostalot 3,5 4,9 4,8 4,6 4,2 4,3

Rivitalot 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

Liike- ja toimistorakennukset 6,1 6,4 6,9 5,8 5,5 5,5

Liikerakennukset 4,5 4,1 4,2 3,4 3,0 3,5

Toimistorakennukset 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0

Liikenteen rakennukset 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,0

Julkiset palvelurakennukset1 2,2 3,1 2,6 2,6 2,9 2,6

Hoitoalan rakennukset 0,7 0,6 0,8 0,8 1,1 0,9

Kokoontumisrakennukset 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9

Opetusrakennukset 1,7 1,3 0,9 0,8 0,9 0,8

Teollisuus- ja varastoraken-
nukset

9,7 7,9 8,9 6,9 7,0 7,5

Teollisuusrakennukset 5,5 4,4 4,6 4,0 3,5 4,0

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

Muut rakennukset 2,5 2,5 2,6 2,3 2,2 2,2

Omatoiminen rakentaminen 12,8 12,4 11,0 9,5 9,2 9,4

Erilliset pientalot 7,7 7,5 6,9 5,8 5,6 5,6

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 1,0

Maatalousrakennukset 3,8 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8

Yhteensä 37,1 38,4 38,0 32,9 32,0 32,5

  

Keskimäärin 2002—2012

Korjausrakentami-
sen arvo oli 10,8 mil-
jardia euroa vuonna 
2012 VTT:n laskelmi-

en mukaan, ja sen määrä kasvoi 
arvioiden mukaan 2,5 prosent-
tia. Ammattirakentajien tehdyt 
työtunnit korjausrakentamisessa 
kuitenkin pysyivät viime vuon-
na ennallaan. Tunneista lähes 
60 prosenttia tehtiin korjausra-
kentamisessa. Korjausrakenta-
misen osuus talonrakentamisen 

arvosta oli 48 prosenttia. Kor-
jausrakentamisen määrän arvi-
oidaan vuosina 2013–2014 kas-
vavan 3 prosenttia vuosittain.

Korjausrakentamisen myön-
teistä kehitystä pitävät yllä 
rakennuskannan kasvu, sen van-
heneminen ja teknisen laadun 
nostaminen nykytasolle. Pie-
nimuotoista korjaamista kas-
vattavat kotitalouksien lisään-
tynyt mielenkiinto asuntojen 
sisustamiseen ja kohentamiseen 
sekä kotitalousvähennys. Maa-
liskuun kehysriihessä vähen-
nystä ehdotettiin korotettavak-
si 2 400 euroon henkilöä kohti.

Asuinrakennusten peruspa-
rannustarve on vuosina 2006–
2015 VTT:n laskelmien mukaan 
yhteensä 18 miljardia euroa kym-
menessä vuodessa. Perusparan-
nustarpeessa olevissa raken-
nuksissa on 630 000 asuntoa. 
Selvitysten mukaan asuinker-

rostalojen vaipat tulevat kor-
jausikään 25–35 vuoden iäs-
sä ja putkistot pitää uusia kes-
kimäärin 50 vuoden iässä. Tämä 
lisää etenkin 1960- ja 1970-luvul-
la rakennettujen asuinker-
rostalojen perusparantamis-
ta lähivuosikymmeninä.

Tänä vuonna julkistet-
tiin neljännen kerran rakenne-
tun omaisuuden tilaa koske-
va ROTI-raportti. Sen mukaan 
rakennetun omaisuuden kun-
to on vain tyydyttävä, ja huoles-
tuttavinta on, että korjausvelan 
kasvua ei ole saatu pysäytettyä. 
Rakennuskantamme heikom-
mat lenkit ovat kuntien palve-
lurakennukset, lähiökerrosta-
lot ja vanhat omakoti- ja rivita-
lot. Koulujen, päiväkotien ja toi-
mistojen kunto heikkenee ja 
sisäilmaongelmat jatkuvat.

Maatalouden tuloke-
hityksen muutok-
set ovat hyvin pie-
niä. Kotieläintalou-

dessa tulonäkymät ovat selvästi 
viljatiloja positiivisemmat. Koti-
eläintalouden parantunut mark-
kinatilanne ei kuitenkaan vie-
lä tänä vuonna käännä inves-
tointeja nousuun. Tänä vuonna 
voimassa olevat investointitu-
kien ehdot ovat vielä toistai-
seksi erittäin hyvät. Viime vuo-
sina toteutuneesta kehitykses-
tä poiketen yksittäisten inves-

tointien koon kasvu hidastuu.
Maatalousrakennusten raken-

taminen supistui 20 prosent-
tia uudisrakentamisen volyy-
mi-indeksillä mitattuna vuonna 
2012. Aloitukset sen sijaan supis-
tuivat 8 prosenttia. Rakennuslu-
pia myönnettiin selvästi vähem-
män kuin edellisenä vuonna. 
Maatalousrakennusten aloitus-
määrät pysynevät miltei ennal-
laan sekä tänä että ensi vuonna.

Vapaa-ajan asuinrakennus-
ten rakentaminen väheni 18 
prosenttia vuonna 2012 volyy-

mi-indeksillä mitattuna. Aloi-
tettujen vapaa-ajan asuinra-
kennusten määrä oli alle miljoo-
na kuutiometriä eli 18 prosent-
tia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kuluttajien melko vakaa 
tulokehitys pitää vapaa-ajan-
rakentamista yllä nykyisel-
lä hieman alle miljoonan kuu-
tiometrin tasolla myös tuleva-
na vuonna. Vapaa-ajan asuin-
rakennuksia oli vuoden 2011 
lopussa yhteensä noin 493 000. 

Teollisuusrakentaminen ei kasva tänä vuonna epävarmojen talousnäkymien vuoksi. 
Varastorakentaminen sen sijaan lisääntyy ison notkahduksen jälkeen.

Maatalousrakentaminen pysyy miltei ennallaan tänä vuonna investointitukien kannat-
telemana. Vapaa-ajan rakennuksia tehdään entiseen tahtiin. 

Korjausrakentaminen jatkaa tasaista 2—3 prosentin vuosikasvuaan. Korjausra-
kentamisen tulisi kuitenkin kasvaa voimakkaammin, jotta rakennuskantamme 
korjausvelka ei enää paisuisi.

Teollisuus- ja varasto-
rakentaminen vähe-
ni yli kolmanneksen 
vuonna 2012 uudisra-

kentamisen volyymi-indeksin 
mukaan. Hankkeita käynnistet-
tiin yhteensä 6,9 miljoonan kuu-
tiometrin verran eli lähes nel-
jänneksen vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Uusia raken-
nuslupia myönnettiin lähes 
kolmanneksen vähemmän. 

EK:n investointitieduste-
lun mukaan teollisuuden inves-
toinnit kasvoivat viime vuonna 
noin seitsemällä prosentilla vuo-
teen 2011 verrattuna. Investoin-
tien taso jäi silti yhä alle viimek-
si kuluneiden kymmenen vuo-
den keskiarvon. Kuluvana vuon-

na investoinnit kääntyisivät 
uudelleen laskuun. Niiden arvo 
alenisi noin yhdeksällä prosen-
tilla 3,2 miljardiin euroon. Teh-
dasteollisuuden investointi-
en tärkein tarkoitus on vuonna 
2013 vanhan tuotantokapasitee-
tin korvaaminen. Laajennusin-
vestointien osuus on alentunut 
epävarmoissa kysyntänäkymis-
sä huomattavan matalaksi.

Suurinvestointi kasvattaa 
varastorakentamista

Varastorakentaminen vähe-
ni yli 50 prosenttia viime vuon-
na. Taantuman aikana monia 
suunniteltuja hankkeita on jää-
dytetty. Varastorakentami-
nen seuraa osittain teollisuus-

rakentamisen kehitystä, mut-
ta myös kauppa ja huolinta-ala 
ovat lisänneet varastorakennu-
sinvestointejaan viime vuosina. 

Logistiikkakeskuksien raken-
taminen keskittyy uusien pää-
väylien tuntumaan. Kaakkois-
Suomeen rakennetaan varastoti-
loja transitoliikenteen tarpeisiin. 
Liikkeelle on lähdössä suurin-
vestointi, joka saa aikaan varas-
torakentamisen kasvun tänä 
vuonna huolimatta viime vuo-
den kielteisestä rakennuslu-
pakehityksestä. Teollisuus- ja 
varastorakentamisen aloituk-
set kokonaisuudessaan pysy-
vät ennallaan tänä vuonna. 

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

1  Sisältää pelastustoimen rakennukset 

Lähde: Tilastokeskus, RT

Rakennetun 
omaisuuden kunto 
on vain tyydyttävä, 
ja huolestuttavinta 

on, että korjausvelan 
kasvua ei ole saatu 

pysäytettyä.

Kuva: Lemminkäinen
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Maa- ja vesirakennu-
sinvestointien mää-
rä pysyi ennallaan 
vuonna 2012 kan-

santalouden tilinpidon mukaan 
ja niiden arvo oli 5,9 miljardia 
euroa VTT:n laskelmien mukaan. 
Investointien osuus oli 4,3 mil-
jardia euroa ja korjaus- ja kun-
nossapidon 1,6 miljardia euroa. 
Maa- ja vesirakennusalan yritys-
ten liikevaihto kasvoi viime vuo-
den viimeiselle neljänneksel-
le asti, jolloin se kääntyi jyrk-
kään laskuun. Kokonaisuudes-
saan infrarakentaminen väheni 
arviolta prosentin, kun talonra-
kentamisen pohjatyöt ja kaivo-

sinvestoinnit lasketaan mukaan.
Kuluvana vuonna kasvavat 

maantie-, vesihuolto- ja ener-
giahuoltoinvestoinnit. Katu- ja 
vesiliikenteen rakentaminen 
supistuu. Kaivosten käynnistä-
misessä odotetaan mm. Länt-
tän, Kolarin ja Soklin etenemis-
tä. Metallien maailmanmark-
kinahintojen kehitys vaikuttaa 
aloituspäätöksiin voimakkaasti.

Talonrakentamisen alue- eli 
pohjatyöt vähenevät 2013 kuudel-
la prosentilla. Niiden painoarvo 
on suuri ja painaa koko infrara-
kentamisen 5 prosenttia miinuk-
selle.  Jos kunnat jatkavat enti-
seen tahtiin kadunrakentamis-

ta, toteutuu ennuste arvioitua 
positiivisemmin. Maa- ja vesira-
kentamisen odotetaan supistu-
van tänä vuonna 2 prosenttia, ja 
pysyvän ennallaan ensi vuonna.

Infrarakentamisella tarkoi-
tetaan laajempaa kokonaisuut-
ta kuin varsinaisten maa- ja vesi-
rakenteiden rakentamista. Infra-
rakentamiseen kuuluvat väylien 
ja teknisten verkostojen lisäk-
si teollisuuden toimialan kai-
vosten avaukset, talonrakennus-
ten perustus-, pohjarakennus- 
ja pihatyöt, maanalaiset raken-
teet kuten pysäköintihallit sekä 
erikoisalojen toimialalta infra-
rakentamiseen kuuluvat työt. 

Kansainvälinen 
toiminta

Suomalaisten rakennus-
yritysten kansainvälinen 
toiminta kasvoi arvol-
taan vuonna 2012. Kan-

sainvälisten toimintojen arvo oli 
RT:n seurannan mukaan 4,0 mil-
jardia euroa viime vuonna, kun 
edellisen vuoden tarkistettu tie-
to oli 3,7 miljardia euroa. Maaja-
kautumassa Norjan osuus vuon-
na 2012 oli suurin päätyen 24 
prosenttiin. Ruotsin ja Tans-
kan osuudet olivat vastaavas-
ti 21 prosenttia ja 7 prosenttia eli 
pohjoismaiden kokonaisosuu-
deksi tuli 52 prosenttia. Venä-
jän liikevaihto vuonna 2012 oli 

806 miljoonaa euroon. Viron, 
Latvian ja Liettuan yhteenlas-
kettu laskutus oli 361 miljoo-
naa euroa edustaen 9 prosent-
tia kokonaislaskutuksesta. 

Rakentaminen kääntyy kasvuun 
vasta ensi vuonna Euroopassa

Euroopan rakennusmarkkinoille 
vuosi 2009 oli vuosikymmenen 
pahin vuosi. Vuonna 2012 raken-
taminen supistui jälleen tun-
tuvasti. Synkentyneet näkymät 
merkitsevät sitä, että myös tänä 
vuonna rakentaminen supistuu 
hieman. Euroconstruct-järjes-
tön viime joulukuisen katsauk-

sen mukaan vasta ensi vuodek-
si on luvassa vaatimatonta pro-
sentin kasvua rakentamiselle. 

Viime vuonna eniten kärsi 
infrarakentaminen Euroopassa, 
sillä sen arvioitiin supistuneen 
8 prosenttia. Asuntotuotanto 
supistui 3,5 prosenttia ja toimi-
tilarakentaminen 4 prosenttia. 
Kuluvana vuonna asuntotuotan-
to jatkaa supistumistaan kuten 
myös toimitilarakentaminen. 
Infrarakentamisen väheneminen 
on 2-3 prosenttia. Muutamassa 
maassa kuten Saksassa, Norjassa 
ja Sveitsissä rakennusmarkkinat 
kuitenkin kasvavat tänä vuonna.

Maa- ja vesirakentaminen
infrarakentaminen supistuu tänä vuonna merkittävästi, sillä suhdannetilanne on heikentynyt talonrakentamisen myötä. Uusia 
väylähankkeita ei tänä vuonna juuri käynnisty, joten maa- ja vesirakentaminen mataa matalalla tasollaan ensi vuodenkin. 
Kustannuspaineet ovat ainakin tilapäisesti hellittäneet.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Infrarakentamisen jakautuminen

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct -alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kuva: Lemminkäinen
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksiRakennustuoteteollisuus

Talonrakentamisen uudistuo-
tannon aloitusten supistuminen 
näkyy pintatoimialalla viiveel-
lä, koska aliurakointi on raken-
tamisen loppuvaiheessa. Samoin 
aloitusten mahdollinen kään-
ne kasvuun heijastuu viiveellä. 
Viime vuodesta jäi säistä johtu-
en jonkin verran ulkotöitä teke-
mättä. Myöhäinen kevääntulo 
on puolestaan viivyttänyt ulko-
töiden aloituksia tänä vuonna. 

Katto- ja vedeneristysalan 
urakoinnin työmäärät vuon-
na 2012 olivat ennakkotieto-

jen mukaan suunnilleen samal-
la tasolla kuin edellisenä vuote-
na. Yritysten laskutus lisääntyi 
vajaat 5 prosenttia, pääasias-
sa työvoima- ja materiaalikus-
tannusten nousun vuoksi. Ura-
koinnin työmäärissä on mer-
kittäviä alueellisia eroja, mikä 
näkyy muun muassa työvoima-
tarpeen vaihteluina paikkakun-
nittain. Alkaneen vuoden osalta 
kattosaneerausten määrän odo-
tetaan kasvavan entisestään.

Lattian- ja seinänpäällyste-
liitto ry julkaisee tilastoa edus-

tamiensa materiaalien myyn-
nistä. Liiton edustamat materi-
aalit ovat tekstiilimatot, muo-
vimatot, parketit, laminaatit ja 
keraamiset laatat. Vuonna 2012 
tekstiilimattojen menekki nou-
si noin 6 prosenttia. Muovimat-
tojen menekki laski noin 50 
prosenttia edellisestä vuodes-
ta. Suurin lasku materiaalimää-
rän osalta oli keramiikassa, noin 
60 prosenttia. Sekä lautaparket-
tien että laminaattien menek-
ki laski noin 12 prosenttia.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä suun-
nittelu- ja konsultointialan tilauskannat parantui-
vat 14 prosenttia vuoden 2012 lopun tasosta. Suu-
rin positiivinen muutos, 20 prosentin lisäys, tapah-
tui teollisuussektorilla, talosektorin tilauskanta nou-
si 7 prosenttia ja yhdyskuntasektorin 8 prosenttia.  

Tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
uusien tilausten määrä kasvoi teollisuudessa 46 prosent-
tia, talonrakennussektorilla 24 prosenttia ja yhdyskunta-
sektorilla 2,5 prosenttia loppuvuoden lukuihin verrattu-
na.  Suhdannenäkymiä huhtikuun alussa pitävät lieväs-
ti positiivisina teollisuus- ja infrasektorit, sen sijaan talo-
sektorilla näkymät ovat heikentyneet vuodenvaihteesta.  

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL:in 
jäsenyritysissä sekä henkilömäärä että kokonaislaskutus 
kasvoivat vuonna 2012 edellisvuodesta viisi prosenttia. 
Kotimaassa kasvu oli vain 2 prosenttia ja pääosa kasvus-
ta tulikin vientitöistä, vientitulot kasvoivat 17 prosenttia. 

Kasvu jakautui epätasaisesti eri toimialoille. Koko-
naisuudessaan talosuunnittelu kasvoi 13 prosent-
tia, teollisuussuunnittelu 2 prosenttia ja infrasuun-
nittelu prosentin. Kotimaassa kasvua oli talosuun-
nittelussa 8 prosenttia, kun taas infra- ja teollisuus-
sektorit jäivät edellisvuoden lukemiin. Viennissä 
kasvua riitti kaikille sektoreille, eniten talosuunnit-
telussa, jossa saatiin yli 65 prosentin kasvu. 

SKOL:in jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2012 
oli 1,3 miljardia euroa. Kotimaisia töitä tehtiin yli mil-
jardilla eurolla ja ulkomaisia töitä lähes 300 miljoonal-
la eurolla. Jäsenyritykset arvioivat alan laskutuksen kas-
vavan noin seitsemän prosenttia kuluvan vuoden aikana. 

Rakennustuoteteollisuu-
den tuotannon määrä supis-
tui teollisuustuotannon volyy-
mi-indeksin mukaan 8 pro-
senttia vuonna 2012 edelli-
seen vuoteen verrattuna. 

Rakennusmateriaalien 
menekki-indeksi osoittaa raken-
nustuotteiden myynnin koti-
maahan vähentyneen viime 
vuonna yli 4 prosenttia. Semen-
tin myynti väheni runsaat 6 pro-
senttia. Betoniteollisuuden tuot-
teista elementtien tuotanto-
määrät supistuivat 9 prosenttia 
ja valmisbetonin 12 prosent-
tia. Sahatavaran ja puutuottei-
den tuotannonmäärä supistui 4 
prosenttia vuonna 2012 edelli-
seen vuoteen verrattuna. Ikku-
noiden valmistus väheni 11 pro-
senttia, mutta keittiökalusteiden 
vain 2 prosenttia vuonna 2012. 

Teräsrakenteiden viennin 

osuus on edelleen koko toimi-
alalle merkittävä. Tuoreimman 
tilaston mukaan viennin osuus 
oli noin 39 prosenttia liikevaih-
dosta, ja osuus on jo pitkään 
ollut yli 30 prosenttia tuotannon 
arvosta. Joillakin yrityksillä vien-
nin osuus on merkittävästi suu-
rempi, luokkaa 60 - 70 prosent-
tia. Teräsrakenteiden viennin 
arvo oli 370 miljoonaan euroa 
vuonna 2011, mikä on lähes kol-
mannes enemmän kuin vuonna 
2010.  Yritysten luonteesta johtu-
en eri yritysten välillä on eroja.  

Vuonna 2012 teräsrakentei-
den menekissä ei ollut nähtävis-
sä merkittävää kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna. Suunnitte-
lupuolella on orastavaa vilkastu-
mista, jota voidaan pitää hyvä-
nä merkkinä.  Teräsrakennealal-
la odotetaan kasvavaa kysyntää 
syksyllä ja loppuvuodesta 2013.  

Teräsrakenteiden menekki koti-
maassa riippuu oleellisesti koko 
rakennusalan suhdanteista. 

Suomen lähialueiden raken-
taminen tarjoaa edelleen vien-
timahdollisuuksia teräsraken-
tamiselle. Teräsrakennetuotan-
non kokonaismäärän, vienti 
mukaan lukien, odotetaan pysy-
vän vähintään samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna. Teräs-
rakenneteollisuuden päätuottei-
ta ovat runkorakenteet ja ohut-
levyt sekä niistä valmistetut jat-
kojalosteet, esimerkiksi vesikat-
teet ja julkisivuelementit sekä 
erilaiset infrarakenteet. Teräsra-
kenteiden tuonti Suomeen näyt-
tää myös lisääntyvän ja CE-mer-
kinnän pakollisuus on omi-
aan lisäämään teräsrakentei-
den tuontia Suomeen, mutta 
vastaavasti avaa myös suoma-
laisille uusia markkinoita.

Pintatoimiala

Suunnitteluala

Muut toimialat

Talotekniikan LVI-asennus-
yritykset ennustavat rakenta-
misen laskusuunnan pysähty-
vän tänä vuonna. Putkiremont-
tien tarve ja kysyntä kasvavat 
edelleen, ja uudisrakentami-
senkin alamäen odotetaan loi-
venevan syksyllä. Tiukka mark-
kinatilanne kuitenkin nakertaa 
alan yritysten kannattavuutta. 

Viime vuoden loppukiri antoi 
vauhtia ja uskoa yritysten tämän 
vuoden alkuun. LVI-urakoin-
nin volyymi kasvoi jonkin ver-
ran, ja arvo säilyi edellisvuo-
den tasolla 3,1 miljardissa euros-
sa. Urakoitsijoiden luottamus 
tulevaan on nyt selkeästi parem-
pi kuin syksyllä ennakoitiin.

Liikevaihto nousi lähes 
puolella alan kyselyyn vas-
tanneista yrityksistä vuon-
na 2012 ja laski joka kolman-
nella yrityksellä. Kannatta-
vuus oli hyvä 60 prosentilla 
yrityksistä, hyvä 25 prosentil-

la ja heikko 15 prosentilla.
Uudisrakentaminen nih-

keää, korjaaminen kasvaa
Uudisrakentamisen osuus 

LVI-asennusyritysten liikevaih-
dosta on lähes 40 %, ja uustuo-
tannon volyymin lasku näkyy 
myös urakoitsijoiden arviois-
sa sekä tämän hetken että tule-
van syksyn tilanteesta. Nykyti-
laa kuvataan kehnoksi, ja puolen 
vuoden tähtäimellä on odotet-
tavissa vain lievää kohennusta.

Rakennuskannan ikääntyes-
sä taloteknisiin peruskorjauk-
siin on todellista tarvetta, ja kor-
jausrakentamisen hyvän vauhdin 
uskotaan kiihtyvän vielä jonkin 
verran syksyyn mennessä. Tosin 
heikko talouskasvu on vähen-
tänyt rohkeutta muiden kuin 
asuinrakennusten korjaamiseen. 

Taloyhtiöiden välttämättö-
mien putkiremonttien käyn-
nistämistä jarruttavat epävarma 
taloustilanne, tärkeiden tukien 

loppuminen sekä pankkien varo-
vaisuus ja marginaalien nosto.

Markkinatilanne haastaa kan-
nattavuuden ja henkilöstön

LVI-alan yritykset arvioivat, 
että vuodesta tulee taloudelli-
sesti tiukka. Kustannukset nou-
sevat, mutta niitä ei pysty siir-
tämään hintoihin. Kapasitee-
tin vapautuminen on johtanut 
kiristyvään kilpailuun ja hinto-
jen laskuun. Kyselyyn vastanneet 
ilmoittivat tehtyjen ja tarjottu-
jen urakkahintojensa pudon-
neen viime syksystä 5 prosenttia.

LVI-alan tilauskanta ja työl-
lisyystilanne ovat melko hyvät: 
tilauskantaa riittää runsaak-
si neljäksi kuukaudeksi ja täl-
lä hetkellä lomautettuna on 
vain 5 prosenttia työvoimas-
ta. Vaikka yritykset arvioivat 
vähentävänsä lähiaikoina hen-
kilöstöään, pätevästä työn-
johdosta on pysyvä pula.  

Sähköala
Sähköasennusalan volyymi laskee rajusti seu-
raavan puolen vuoden aikana. Tarjous- ja tilaus-
kantojen lasku alkaa kuitenkin pikkuhiljaa tait-
tua. Uusien tekniikoiden yleistyminen valaa hie-
noista uskoa valoisampaan tulevaisuuteen.

Sähköistysalan työkannat, jotka ovat yleensä vaihdel-
leet noin kolmesta kuukaudesta reiluun viiteen kuukau-
teen, ovat alhaisimmillaan tällä vuosituhannella. Tilaus-
kantojen lasku näyttäisi nyt olevan taittumassa ja tar-
jouskyselyjen määrässä on jopa havaittavissa lievää vir-
kistymistä. Suunnittelijoiden kommenttien mukaan 
rakennuttajille on kertynyt kohtuullinen määrä valmiik-
si suunniteltuja kohteita. Tämä indikoi, että jossain vai-
heessa alkava nousu voi olla yllättävänkin nopea.

Alan työttömyys on ollut kasvussa. Työttömi-
en ja lomautettujen osuus työvoimasta on noin 9 pro-
senttia, kun se vielä viime syksynä oli niukasti yli 
6 prosenttia. Työllisyys heikkenee vielä kesää koh-
ti ja työttömyys ylittänee 10 prosenttia. Vuoden lopul-
la työllisyys ei enää heikkene ja uuttakin väkeä tul-
laan palkkaamaan. Ikääntyvässä suunnittelija- ja 
asentajakunnassa eläkkeelle jäävien osuus on suu-
ri, mikä osaltaan pienentää työttömyyttä syksyllä.

Uusissa kyselyissä ja tilauksissa näkyy LED-teknolo-
gian voimakas yleistyminen. Samoin laajojen automaatio-
ratkaisujen, ennen kaikkea KNX-tekniikan, määrä on kas-
vussa uusien energiatehokkuusvaatimusten siivittämänä. 

LVI-ala



8    |    Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus / huhtikuu 2013

Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, huhtikuu 2013
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, Tuoteteollisuus, infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

lisätietoja rakentamisen suhdanteista antaa pääekonomisti Bo Salmén (bo.salmen@rakennusteollisuus.fi)
Rakennusteollisuus RT ry, Pl 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys
Talonrakentajien kannattavuu-
den arvioidaan hieman parantu-
neen viime vuonna. Rakennus-
tuoteteollisuuden kannattavuus 
sen sijaan pysyi ennallaan. Kon-
kurssien määrä kääntyi laskuun.

Talonrakennusteollisuus ry:n 
jäsenyritysten kannattavuus ei 
kohentunut vuonna 2011 myön-
teisistä odotuksista huolimat-
ta. Yritysten keskimääräinen lii-
kevoittoprosentti oli sama kuin 
edellisvuonna, 4,4. Käyttökatet-

ta yritykset tekivät keskimäärin 
4,8 prosenttia, mikä oli piirun 
verran vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Talonrakentamisen 
yleistä kannattavuutta voi luon-
nehtia korkeintaan välttäväksi.

Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry:n jäsenyritykset sen 
sijaan paransivat kannattavuut-
taan 2011. Niiden keskimää-
räinen liikevoittoprosentti oli 
6,0 ja käyttökateprosentti 10,7, 
mitä voi pitää tyydyttävänä. 

Vuoden 2008 lopussa raken-
nusyritysten konkurssit alkoi-
vat lisääntyä taantuman seu-
rauksena. Vuonna 2012 vireil-
le pantujen konkurssien määrä 
supistui jonkin verran koski-
en yhteensä 760 yritystä ja 3 440 
henkilöä. Suurimmillaan kon-
kurssien määrä on ollut vuon-
na 1992, jolloin 1 067 rakennus-
yritystä haettiin konkurssiin.  

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakennustoiminnan työllis-
ten määrä pysyi ennallaan vii-
me vuonna tuotannon supistu-
misesta huolimatta. Alan työt-
tömyys väheni silti samanai-
kaisesti. Kausityöttömyys on 
kuitenkin kuluneen talven aika-
na ollut tavanomaista suurem-
pi. Tänä vuonna alan arvioi-
daan työllistävän hieman vii-
mevuotista vähemmän. 

Vuoden 2012 aikana raken-
nustoiminta työllisti keskimää-
rin 175 000 henkilöä. Talonra-
kentamisen ja erikoistuneen 
rakennustoiminnan työllisyys 
väheni jo jonkin verran, mutta 
maa- ja vesirakentamisessa työl-
listen määrä kasvoi hieman. 

Työvoimatutkimuksen 
mukaan rakennustoiminnan 
työttömyysaste oli viime vuon-
na keskimäärin 8,3 prosenttia eli 
hieman alhaisempi kuin vuot-
ta aiemmin. Työ- ja elinkein-
oministeriön rekisteritilaston 
mukaan tämän vuoden helmi-
kuussa työttömiä työnhakijoi-
ta oli lomautetut mukaan lukien 
31 500 henkilöä eli 4 000 henki-
löä enemmän kuin vuosi sitten.

Vaisu taloustilanne vähentää 
uudisrakentamista, minkä seu-
rauksena rakennusalan työllisyy-
den arvioidaan kääntyvän pie-
neen laskuun tänä vuonna. Työt-
tömyyden nousua hidastaa kui-
tenkin se, että työvoimaa poistuu 

samaan aikaan paljon eläkkeel-
le ja nuoret työmarkkinoille tule-
vat ikäluokat ovat edellisiä pie-
nempiä. Suhdannenousun koit-
taessa työvoimapula toden-
näköisesti alkaa uudelleen.

Tilastoissa ei ole mukana 
ulkomainen työvoima. Sen käyt-
tö on yleistynyt jo vuosia lähin-
nä Helsingin seudulla ja lievittä-
nyt alueen työvoimaniukkuut-
ta. RT:n syksyllä 2011 tekemän 
kyselyn mukaan Uudenmaan 
talonrakennustyömailla ulko-
maisen työvoiman osuus oli kol-
manneksen ja koko maassa kes-
kimäärin noin 20 prosenttia. 

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen hinta- ja kus-
tannustason nousu laantui 
viime vuonna. Raaka-ainei-
den maailmanmarkkinahinto-
jen kohoaminen hidastui, mikä 
näkyi tuotantopanosten hin-
tojen rauhallisempana nousu-
na. Tänä vuonna tuotantopa-
nosten hinnat nousevat hie-
man. Urakkahinnat ja asunto-
hinnat nousevat maltillisesti.

Rakentamisen hinta- ja kus-
tannustaso ei nouse tänä vuon-
na samalla vauhdilla kuin aiem-
min. Työkustannuksia kas-
vattavat jonkin verran raken-
nusteollisuuden toimialojen 
aiemmin sopimat palkanko-
rotukset. Lisäksi raaka-ainei-
den maailmanmarkkinahin-
tojen verkkaisempikin nou-
su tuottaa kustannuspaineita. 

Rakennuskustannusindek-
sin mukaan eri panosten kustan-
nusten nousu oli vuositasolla 2,4 
prosenttia vuonna 2012. Tarvike-
panosten hinnat kallistuivat 3,7 
prosenttia ja työkustannukset 1,7 
prosenttia. Maaliskuussa raken-
nuskustannukset nousuvauh-
ti oli hidastunut prosenttiin. 
Maarakennusalan kustannuk-
set kohosivat vain 0,8 prosenttia 
helmikuussa vuodentakaisesta. 

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi oli tämän vuoden 
maaliskuussa laskenut 0,6 pro-
senttia viime vuodesta. Asun-
torakentamisen vuosimuutos 
oli 1,0 prosenttia ja toimitilara-
kentamisen -7,9 prosenttia. Tar-
joushinnat ovat laskussa, vaik-
ka rakennuskustannusindek-
si on noussut vuoden aikana. 

Tarjoushintojen hajonta on pie-
nentynyt, mikä viittaa kilpai-
lun kiristymiseen. Erityises-
ti pääurakoiden tarjoushajon-
ta on kaventunut ja laskenut alle 
pitkän aikavälin keskiarvon.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen nimellishinnat alenivat vuo-
den 2012 viimeisellä neljännek-
sellä noin 0,4 prosenttia edelli-
sestä neljänneksestä koko maas-
sa, mutta pääkaupunkiseudulla 
hinnat kohosivat 0,3 prosenttia. 
Loka-joulukuussa vanhan ker-
rostalon asunnon keskineliöhin-
ta oli 2 233 euroa/m2 koko maassa 
ja 3 468 euroa/m2 pääkaupunki-
seudulla. Uusien kerrostaloasun-
tojen keskineliöhinta oli 3 919 
euroa/m2 koko maassa ja 5 232 
euroa/m2 pääkaupunkiseudulla.

Rakentamisen hinta- 
ja kustannuskehitys


