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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus elokuu 2013 
 

Oheinen katsausteksti sekä Keskeiset suhdannekuvaajat- ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat lokakuus-
sa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 

Talouskehitys Suomessa vielä heikkoa 

Kansainvälisen talouden näkymät ovat kevään ja ke-
sän aikana hieman kohentuneet. Maailmantalouden 
talouskasvu on tänä vuonna hieman viimevuotista 
hitaampaa. Yhdysvaltain talous toipuu asteittain, ja 
muun muassa teollisuustuotanto on saavuttanut 
finanssikriisiä edeltäneen tason. Euroalueen talousti-
lanne on kuitenkin selvästi Yhdysvaltoja heikompi. 
Ennakoivien indikaattorien mukaan suhdannekäänne 
olisi kuitenkin käsillä. Myös luottamusindikaattorit 
ovat olleet nousussa. Korot ovat pysyneet matalina ja 
inflaatio-odotukset ovat rauhoittuneet. 
 
Suomen talous supistui ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 2,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. 
Arviot tulevasta talouskasvusta ovatkin heikentyneet 
kesän aikana. On mahdollista, että taantuma jatkuu 
vielä ensi vuonna, mikäli euroalueen taloutta ei saada 
paremmalle tolalle ja kuluttajien luottamus kohennu. 
Erityisesti vientiteollisuuden näkymät ovat vaimeat. 
Kuluttajien usko Suomen talouteen on edelleen heik-
ko.  
 
EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin 
mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat 
kääntyneet uudelleen laskuun. Tämänhetkistä tilan-
netta kuvataan keskimääräistä heikommaksi, eikä 
käännettä parempaan odoteta loppuvuonna. Yleisen 
suhdannetilanteen arvioidaan jonkin verran heikke-
nevän kaikilla päätoimialoilla lähimmän puolen vuo-
den aikana. 

Uudisrakentaminen vähentynyt jo 1,5 vuoden ajan 

Rakentamisen suhdannetilanne pysyi melko vakaana 
alkuvuonna, vaikka Tilastokeskuksen kesäkuussa jul-
kaistujen tilastojen mukaan rakentaminen väheni 
ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia. Talonra-
kennusinvestoinnit supistuivat 5 prosenttia, ja inves-
toinnit maa- ja vesirakennuksiin vähenivät lähes 7 
prosenttia. Talonrakennustöiden aloitukset vähenivät 
tammi-maaliskuussa 23 prosenttia. Rakentaminen  

 
 
onkin vähentynyt nyt yhtäjaksoisesti viiden neljän-
neksen aikana.  
 
Huhtikuun rakennuslupien määrä veti tammi-
toukokuun lupakehityksen 4 prosentin kasvuun. Mui-
den kuin asuinrakennusten luvat kasvoivat huhtikuus-
sa peräti 80 prosenttia. Huhtikuun kasvu selittyy sa-
tunnaisvaihtelulla, sillä muutaman suuren rakennus-
hankkeen, kuten Ison-Omenan metroaseman luvan 
myöntöajankohta ajoittui huhtikuulle. 
 
Uudisrakentaminen väheni tammi-toukokuussa vuo-
dentakaisesta lähes 9 prosenttia. Asuinrakentaminen 
oli miltei edellisvuoden tasolla, mutta toimitilaraken-
tamisen määrä väheni 16 prosenttia. 
 
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymät ovat 
edelleen epävarmat vaikka korkotaso on pysynyt 
alhaisena ja alkuvuoden asuntokauppa on sujunut 
kohtuullisesti. Pankkien kiristyneet lainaehdot ovat 
vähentäneet myönnettyjen asuntoluottojen määrää 
kuluvan vuoden aikana. Ennusteen mukaan tänä 
vuonna aloitetaan vapaarahoitteisia rivi- ja kerrosta-
loasuntoja perustajaurakointina hieman viimevuotis-
ta vähemmän eli 11 000.  Myynnissä olevien valmii-
den asuntojen määrä on pysynyt kohtuullisena. Asun-
toaloituksia ovat viime kuukausina osittain pitäneet 
yllä asuntorahastojen sijoitukset, jotka kohdistuvat 
etenkin pieniin asuntoihin. 
  
Valtion tuen turvin käynnistettiin 6 400 asuntoa viime 
vuonna. Tänä vuonna ylletään ARA–asuntojen osalta 
hieman suurempaan aloitusmäärään. Käynnistysavus-
tuksen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla vauhditta-
nee rakentamista loppuvuonna. 
 
Omakotitalojen rakentaminen vähenemässä 
 
Vuonna 2012 aloitettiin noin 9 200 erillispientalon 
rakentaminen, mikä oli 16 prosenttia vähemmän kuin 
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edellisenä vuonna. Pientaloteollisuuden myynti on 
vuoden aikana ollut jäljessä viimevuotisesta, ja kulu-
vana vuonna arvioidaan aloitettavan vain 8 500 oma-
kotitaloa. 
 
Asuntoja aloitettiin viime vuonna 28 800 kappaletta. 
Tänä vuonna arvioidaan käynnistyvän yhteensä        
27 000 asunnon rakennustyöt, mikä on sama määrä 
kuin RT:n kevään ennusteessa. Keväällä arvioitiin 
asuntotuotannon kääntyvän hienoiseen kasvuun 
vuonna 2014. Näillä näkymin asuntotuotanto pikem-
minkin supistuu talousnäkymien vaisuuden vuoksi. 
 
Toimitilarakentamisen ennustelukuja on korjattu 
alaspäin sekä tämän että ensi vuoden osalta verrat-
tuna kevään ennusteeseen. Toimitilarakentamisen 
aloitukset vähenivät ensimmäisellä neljänneksellä 
lähes 40 prosenttia. Lupakehitys tammi-toukokuussa 
viittaa kuitenkin siihen, että loppuvuonna liike- ja 
liikenteen rakennuksien rakentaminen hieman vilkas-
tuu. Myös teollisuusrakennuksille on myönnetty alku-
vuonna viimevuotista enemmän rakennuslupia. EK:n 
kesäkuisen investointikyselyn mukaan teollisuuden 
kuluvan vuoden investointinäkymät ovat kuitenkin 
vaisut. Investointien arvioidaan kuluvana vuonna 
laskevan noin 10 prosentilla vajaaseen 3,2 miljardiin 
euroon. 
 
Maa- ja vesirakentamisen ensimmäisen neljänneksen 
supistumisen myötä työllisyys on hieman heikentynyt 
alalla. Liikevaihdon väheneminen tammi-toukokuussa 
oli 4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Maa- ja 
vesirakentaminen vähenee tänä vuonna, eikä kasvua 
ole odotettavissa myöskään ensi vuonna. 
 
Rakentamisen määrä vähenee kokonaisuudessa tänä 
vuonna 3 prosenttia. Talonrakennusöiden aloitus-
määrä supistuu noin 31,5 miljoonaan kuutiometriin 
eli 5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Viime ke-
vään asuntotuotantoennustetta ei ole muutettu, 
vaikka omakotitalotuotanto on supistumassa aiem-
min arvioitua enemmän. Tuetun asuntotuotannon 
näkymät ovat hieman parantuneet kehysriihessä 
päätettyjen toimien vuoksi. 
 
Korjausrakentamisen odotetaan edelleen lisääntyvän. 
Vuoden 2014 rakentamisen kokonaismäärän odote-
taan hieman vähenevän heikentyneiden talousnäky-
mien vuoksi.  

Rakennusteollisuuden suhdannetilanne 

Rakennusyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa 
jatkuneen hieman keskimääräistä vaisumpana koko 

vuoden 2013 alkupuoliskon. Odotukset seuraavalle 
puolelle vuodelle ovat varovaiset, ja yleisen suhdan-
netilanteen ennustetaan heikkenevän jonkin verran.  
 
Henkilökunnan määrän odotetaan jonkin verran vä-
henevän seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. 
Rakennusalan työllisten määrä - Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan - oli kuluvan vuoden 
tammi-kesäkuussa keskimäärin 172 900 eli 2 000 
henkilöä suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 
2012. Toisaalta, kun työvoima oli hieman kasvanut, 
niin työttömyysaste oli kohonnut toisella neljännek-
sellä 11,3 prosenttiin. Arvion mukaan rakentamisen 
työllisyys heikkenee hieman tänä ja ensi vuonna. 
 
Rakennusliikkeiden tilauskanta vielä tyydyttävä 
 
Uusien tilausten määrä aleni huhti–kesäkuussa en-
simmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta lasku jäi 
vähän odotuksia pienemmäksi. Tilauskannan kuvat-
tiin silti olevan lähes normaali. RT:n tilauskantaseu-
rannan mukaan talonrakennusyritysten tilauskanta 
on toisella neljänneksellä hieman vahvistunut. Yksi-
tyisten investointien vähenemisen arvioidaan kuiten-
kin pienentävän tilauskantaa jatkossa. 
 
Rakennustuoteteollisuuden suhdannetilanteen kuva-
taan hieman elpyneen, mutta pysyneen keskimääräis-
tä heikompana. Tilauskanta jäi vielä alle tavanomai-
sen ja tuotannon määrä laski jonkin verran. Kapasi-
teetin käyttöaste koheni, mutta jäi vielä alle keski-
määräisentason. Henkilöstön määrä supistui jonkin 
verran alkukesällä. Kapasiteetin käyttöaste koheni, 
mutta jäi vielä alle keskimääräisen tason. Henkilöstön 
määrä supistui jonkin verran alkukesällä. 
 
Rakentamisen kustannusnousu maltillista 
 
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset 
nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2013 kesäkuussa 
edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna. Rakentami-
sen työpanosten hinnat nousivat 1,1 prosenttia, tar-
vikepanosten hinnat 0,7 prosenttia ja muiden panos-
ten hinnat 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. 
 
Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä vanhojen 
asuntojen hinnat nousivat koko maassa prosentin 
edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hin-
nat nousivat 0,6 prosenttia ja muualla Suomessa 1,3 
prosenttia. Vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna hinnat nousivat koko maassa 2,1 prosent-
tia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,1 prosent-
tia ja muualla Suomessa 1,2 prosenttia.  
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