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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus helmikuu 2013  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä Keskeiset suhdannekuvaajat- ja asuntotuotantotaulukko tarken-
tuvat huhtikuussa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Talouskehitys 
 
Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 
loppupuolella ja hidas kasvu jatkuu vielä ainakin 
vuoden 2013 alkupuolella. Syynä tähän on osit-
tain hallitusten elvytystoimien päättyminen, jul-
kisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksi-
tyisen kysynnän heikkous. Euroalueella ollaan 
lievässä taantumassa, joka kääntyy hitaaksi 
kasvuksi vuoden 2013 lopulla. Kasvua hidasta-
vat useiden valtioiden heikko kilpailukyky, julkis-
ten talouksien vakautustarpeet, kuluttajien ja 
yritysten heikko luottamus sekä teollisuusmai-
den tuontikysynnän heikkous. 
  
Viime vuonna Suomen talouskasvu jäi olemat-
tomaksi. Kansainvälisen kysynnän vaimeus ja 
viennin rakennemuutos supistivat Suomen vien-
tiä. Yksityinen kulutus kasvoi jonkin verran, 
mutta investoinnit vähenivät 2-3 prosenttia. 
Työllisyys koheni hieman viime vuonna, ja työt-
tömyysaste oli 7,7 prosenttia. Inflaatio hidastui 
2,8 prosenttiin. Kokonaistuotannon kasvuksi 
ennustetaan kuluvana vuonna korkeintaan pro-
senttia. Kasvu perustuu sekä kotimaiseen ky-
syntään että nettovientiin. Tämä merkitsee sitä, 
että työllisyys heikkenee tänä vuonna, ja työt-
tömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin. Kotitalouk-
sien käytettävissä olevien tulojen kasvua rajoit-
tavat veronkorotukset ja työllisyyden heikkene-
minen. Keskimääräisen inflaation odotetaan 
hidastuvan 2,2 prosenttiin. 
 
Rakentaminen 
 
Rakentamisen näkymät alkoivat heiketä viime 
vuonna. Tilastokeskuksen joulukuussa julkais-
tujen kolmannen neljänneksen tilastojen mu-
kaan rakennusinvestoinnit supistuivat 3 pro-
senttia tammi-syyskuussa 2012. Talonraken-
nusinvestoinnit vähenivät lähes 4 prosenttia, 
mutta investoinnit maa- ja vesirakennuksiin 
kasvoivat vielä 3 prosenttia.  Rakennuslupia 
myönnettiin tammi-marraskuussa 14 prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talonraken-
nustöiden aloitukset supistuivat tammi-
syyskuussa 17 prosenttia. Uudisrakentaminen 

väheni tammi-marraskuussa sekä asuinraken-
nusten että toimitilojen osalta noin 8 prosenttia 
vuodentakaisesta. Tammikuun rakentamisen 
luottamusindikaattori pysyi heikkona ja on sel-
västi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Myös 
helmikuinen EK:n barometri kertoo, että raken-
nusyritysten suhdannetilanne hiipui viime vuo-
den lopussa. Suhdanneodotukset lähikuukausil-
le ovat edelleen vaisut, vaikka ovat kohentuneet 
viime syksystä. 
 
Rakentamisen työllisyys pysyi viime vuonna 
miltei ennallaan tuotannon supistumisesta huo-
limatta. Työllisten määrä oli keskimäärin 
175 000 henkilöä eli vain 1 000 vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden 
määrä, mukaan lukien lomautetut, oli joulu-
kuussa 28 950, mikä kuitenkin oli yli 4 000 hen-
kilöä enemmän kuin 2011. Kausiluontoisten 
syiden vuoksi rakennusalan työttömien määrän 
arvioidaan lisääntyvän vielä talvikuukausina. 
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntoja aloitettiin tammi-syyskuussa 23 386 
kappaletta ja aloitusten vuosisumma oli 29 500 
asuntoa syyskuun lopussa.  
 
Valtion tuen turvin käynnistettiin arviolta 6 500 
asunnon rakentaminen viime vuonna. Kiinnos-
tus normaalien tuettujen vuokra-asuntojen ra-
kennuttamiseen oli vähäistä, vaikka myöntä-
misvaltuuksia oli riittävästi. Helsingin alueella 
alkavien normaalikohteitten määrä jäi 369 ja 
koko maassa 1 240 asuntoon. 
 
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymät 
pysyivät kohtuullisina syksyn aikana, sillä korot 
pysyivät alhaisina, mikä ylläpiti melko vilkasta 
asuntokauppaa. RT:n tammikuussa 2013 teke-
män asuntotuotantokyselyn mukaan viime 
vuonna RT:n jäsenet aloittivat 9 500 rivi- ja ker-
rostaloasunnon rakentamisen perustajaurakoin-
tina, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Yhteensä aloitettiin viime vuon-
na vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja 
perustajaurakointina arviolta 12 000.  Myynnis-
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sä olevien uusien valmiiden asuntojen määrä 
on jatkanut nousuaan. Vuodenvaihteessa myy-
tävänä oli noin 1 400 uutta valmista asuntoa, 
mikä on 22 prosenttia kaikista myynnissä ole-
vista uusista asunnoista. 
 
Vuonna 2012 aloitettiin arvioiden mukaan 
28 500 asunnon rakennustyöt eli 3 000 asuntoa 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä noin 
9 500 oli erillispientaloja, mikä oli 14 prosenttia 
vähemmän kuin edellisvuonna. Rivi- ja asuin-
kerrostaloasuntojen aloitukset pysyivät sen 
sijaan korkealla tasolla, sillä pudotusta edellis-
vuoden aloitusmääriin oli vain 8 prosenttia. 
 
Sekä vanhojen että uusien asuntojen kauppa 
sujui viime vuonna hyvin, vaikka kuluttajien 
luottamus alkoi jälleen heiketä kesällä. Asun-
nonostoaikeet eivät ole huonontuneet samassa 
määrin kuin yleinen luottamus. 
 
Vuonna 2013 RT:n asuntotuottajat arvioivat 
käynnistävänsä 9 500 rivi- ja kerrostaloasunnon 
rakennustyöt, joista 7 900 asuntoa olisi omape-
rustaista ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä 
olisi 1 600 asuntoa. Tälle vuodelle suunniteltu 
määrä on vähentynyt 1 100 asunnolla viime 
syksyn kyselyyn verrattuna. Kun otetaan mu-
kaan ei-jäsenten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
aloitukset, vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostalo-
asuntoja aloitetaan tänä vuonna noin 10 500 
kappaletta. Omakotitalojen aloitukset eivät enää 
vähene. Valtion tukema tuotanto pysyy näillä 
näkymin ennallaan. Kuluvana vuonna arvioi-
daan aloitettavan yhteensä 27 000 asunnon 
rakennustyöt. Määrä on hieman korkeampi kuin 
syksyn ennusteessa johtuen ARA-asuntojen 
kasvaneesta arviosta. 
 
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 
viime vuoden aikana 4,2 prosenttia. Pääkau-
punkiseudulla kohoaminen oli hieman nopeam-
paa. Vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen 
verrattuna uusien asuntojen hinnat nousivat 
koko maassa 7,6 prosenttia.  
 
Toimitilarakentaminen 
 
Toimitilarakentamisen aloitukset vähenivät 
tammi-syyskuussa neljänneksen verran edellis-

vuoteen verrattuna. Lupakehitys tammi-
marraskuussa supistui miltei yhtä paljon. Teolli-
suus- ja varastorakennusten luvat ovat vähen-
tyneet kolmanneksen. Liike- ja toimistoraken-
nuksille myönnettiin 14 prosenttia vähemmän 
rakennuslupia tammi-marraskuussa. Sen sijaan 
julkisten palvelurakennuksien luvat kasvoivat 12 
prosenttia.  
 
Rakennuskustannukset nousivat 1,8 prosenttia 
vuoden 2012 joulukuussa edellisen vuoden 
joulukuuhun verrattuna. Rakentamisen työ-
panosten hinnat kohosivat 1,2 prosenttia, tarvi-
kepanosten hinnat 1,9 prosenttia. Maaraken-
nuskustannusindeksin muutos oli joulukuussa 
3,1 prosenttia. 
 
Rakentamisen määrän arvioidaan supistuneen 
viime vuonna 3 prosenttia eli viime syksyn en-
nusteen mukaisesti. Talonrakennustöiden aloi-
tusmäärä oli arvioiden mukaan 32,5 miljoonaa 
kuutiometriä. Syksyn ennusteeseen verrattuna 
asuntotuotannon lukuja on hieman korotettu 
sekä viime että tämän vuoden osalta. Sen si-
jaan toimitilarakentamisen aloitusmääriä mo-
lempien vuosien osalta on alennettu syksyn 
ennusteeseen verrattuna. Korjausrakentamisen 
odotetaan edelleen lisääntyvän. Maa- ja vesira-
kentaminen pysynee ennallaan tänä vuonna, 
mutta laajempi infrarakentaminen supistuu. 
Syynä on talojen pohjarakentamisen vähene-
minen.  
 
Vuoden 2013 rakentamisen kokonaismäärän 
odotetaan supistuvan arviolta 2 prosenttia, ja 
talonrakennustöiden aloitukset vähenevät jon-
kin verran. 
  
Rakennusteollisuuden suhdannetilanne 
 
EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mu-
kaan rakennusalan yritysten suhdannetilanne 
synkentyi viime vuoden lopussa. Tilaukset vä-
henivät ja tuotantomäärät supistuivat. Lähikuu-
kausien suhdannenäkymät ovat syksyn lukemia 
hieman valoisammat. 
 
Myös rakennustuoteteollisuuden suhdanneti-
lanne heikkeni viime vuoden lopussa, mutta 
suhdannenäkymät ovat edelleen harmaat. 

 
 
Liitetaulukot 



 Rakentamisen suhdanteet, 
 Helmikuu 2013                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Keskeiset suhdannekuvaajat 2009 2010 2011 2012 2013 

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -8,4 3,7 2,9 0,5 1,0 
Euribor, 3 kk, % 1,2 0,8 1,4 0,5 0,5 
Ansiotasoindeksi, muutos, % 4,0 2,5 2,8 3,3 3,0 
Rakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,1 1,1 3,3 2,4 2,0 
Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,8 2,6 6,1 5,3 3,5 

      
Rakentaminen1, määrän muutos, % -8,7 8,8 4,6 -3,0 -2,0 

Korjausrakentaminen 2,7 4,1 2,5 2,5 2,5 
Rakennusinvestoinnit -15,1 7,8 3,4 -3,0 -2,0 

Talonrakennukset -16,3 10,3 5,9 -3,0 -3,0 
Maa- ja vesirakennukset -7,9 -3,4 -10,9 0,0 0,0 

      
Talonrakennustuotannon käynnistymi-
nen, milj, m3 

31,5 38,4 38,0 32,0 31,0 

 Asuinrakennukset 9,2 13,6 12,9 11,5 11,0 
 Liike- ja toimistorakennukset 5,8 6,4 6,9 5,0 5,0 
 Julkiset palvelurakennukset 2,9 3,1 2,6 2,6 2,6 
 Teollisuus- ja varastorakennukset 6,6 7,9 8,9 7,0 6,5 
 Maatalousrakennukset 3,6 3,7 3,1 2,8 2,8 
 Muut rakennukset 3,4 3,7 3,6 3,1 3,1 

      
Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 23 100 33 700 31 500 28 500 27 000 
 Vapaarahoitteiset 13 100 22 500 23 000 22 000 20 500 
 Valtion tukemat asunnot 10 000 11 200 8 500 6 500 6 500 
      
Työllinen työvoima, henkilöä 175 000 172 000 176 000 175 000 172 000 
Rakennusliikkeiden kansainvälinen  
toiminta, mrd, € 

 
2,5 

 
2,4 

 
3,2 

 
3,3 

 
3,4 

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaih-
dosta 

 
5,8 

 
4,9 

 
4,8 

 
6,0 

 

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus,  
% liikevaihdosta 

 
10,0 

 
9,8 

 
10,7 

 
10,0 

 

1 Kiinteähintainen arvonlisäys  
Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.  
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ASUNTOTUOTANTO TALOTYYPIN JA RAHOITUSMUODON MUKAAN 

 
 ALOITUKSET 
ASUNTOJA (kpl) 2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

  
2012 
 arvio 

2013 
 ennuste 

 
RIVI- JA KERROSTALOT 

 
15 700 

 
11 600 

 
13 500 

 
20 700 

 
20 100 

 
18 500 

 
17 000 

vapaarahoitteiset asunnot 
ARA-asunnot 

12 600 
3 100 

7 600 
4 000 

3 500 
10 000 

9 500 
11 200 

11 600 
8 500 

12 000 
6 500 

10 500 
5 500 

        
 
OMAKOTITALOT 

 
14 600 

 
11 300 

 
8 900 

 
12 100 

 
11 000 

 
9 500 

 
9 500 

vapaarahoitteiset asunnot 14 400 11 300 8 900 12 100 11 000 9 500 9 500 
 
MUUT RAKENNUKSET 

 
600 

 
600 

 
700 

 
900 

 
400 

 
500 

 
500 

        
 
YHTEENSÄ 

 
30 900 

 
23 500 

 
23 100 

 
33 700 

 
31 500 

 
28 500 

 
27 000 

vapaarahoitteiset asunnot 
ARA-asunnot 

27 600 
3 300 

19 500 
4 000 

13 100 
10 000 

22 500 
11 200 

23 000 
8 500 

22 000 
6 500 

20 500 
6 500 

ARA-asunnot sisälsivät myös välimallin asunnot 2009-2011. 
Lähde: TK, ARA, ennuste RT.  
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