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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus elokuu 2014  
 
 
Oheinen katsausteksti sekä keskeiset suhdannekuvaajat - ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat loka-
kuussa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 
 
Talousnäkymät tummentuneet uudestaan 
 
Vielä keväällä maailmantalouden positiivinen kehi-
tys näytti vahvistuvan, mutta kesän aikana näkymät 
ovat heikentyneet. Yhdysvaltain talous kasvaa, mut-
ta Euroopan orastava kasvu näyttää hiipuvan. Lisä-
ongelmia eurotaloudelle asettaa EU:n ja Venäjän 
toisilleen asettamat pakotteet. 
 
Suomen talous supistui ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Toisen 
neljänneksen ennakkotietojen mukaan talous supis-
tui enää 0,1 prosenttia edellisvuodesta ja kasvoi 0,1 
edellisestä neljänneksestä. Keväällä virinnyt toive 
talouden kasvusta on kesän aikana hiipunut. Koko-
naistuotannon kasvuennusteita on tälle vuodelle 
laskettu ja Suomen talouden ennakoidaan supistu-
van myös vuonna 2014. Vuoden 2015 näkymätkin 
ovat tulleet hivenen alaspäin. 
 
EK:n heinäkuussä keräämän suhdannetiedustelun 
mukaan yritysten odotukset ovat edelleen vaisut. 
Kevään aikana virinneet odotukset ovat notkahta-
neet ja kasvun odotetaan olevan korkeintaan heive-
röistä.  
 
Rakentamisen suhdanne ei ole kirkastunut 
 
Rakentaminen supistuu kolmatta vuotta peräkkäin 
vuonna 2014. Alkuvuoden kehityksen perusteella 
rakentaminen vähenee enemmän kuin keväällä 
arvioitiin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
rakennusinvestoinnit supistuivat 4,6 prosenttia 
vuodentakaisesta. Talonrakennusinvestoinnit supis-
tuivat 5,0 prosenttia ja investoinnit maa- ja vesira-
kennuksiin 2,8 prosenttia. Talonrakennustöiden 
aloitukset vähenivät vastaavalla ajanjaksolla yhden 
prosentin.  
 
Vielä maaliskuussa talonrakentamiseen myönnetty-
jen lupien määrä oli neljän prosentin kasvussa. Tou-
kokuussa luvat kuitenkin vähentyivät 14 prosenttia 
ja koko alkuvuoden osalta luvat kääntyivät prosen-

tin laskuun. Odotettavissa on, että heikko lupakehi-
tys näkyy myös toisen neljänneksen aloituksissa. 
 
Talonrakentamisen uudistuotannon volyymi on 
vähentynyt tammi-toukokuussa keskimäärin 5 pro-
senttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen volyymi 
supistui 13 prosenttia kun taas muun kuin asuinra-
kentamisen volyymi kasvoi 2 prosenttia. 
 
EK:n Suhdannebarometrin mukaan rakennusteolli-
suuden suhdannetilanne on pysynyt edelleen vaisu-
na ja suhdannenäkymät ovat huonontuneet kevääs-
tä. Tilauskanta on yhä normaalitason alapuolella ja 
suurin tuotantoa rajoittava tekijä on edelleen ky-
synnän puute. 
 
Rakennustuoteteollisuudessa suhdannetilanne on 
sen sijaan laskenut keväästä, mutta suhdan-
nenäkymät ovat nousseet elokuussa verrattuna 
toukokuuhun. 
 
Asuntotuotannon näkymät edelleen heikot 
 
Vapaarahoitteinen asuntotuotanto kärsii edelleen 
heikosta kuluttajakysynnästä. Tänä vuonna vapaa-
rahoitteisia kerros- ja rivitaloasuntoaloituksia enna-
koidaan käynnistyvän yhteensä 11 500, joka on 
1 400 asuntoa viime vuotta vähemmän. Heikosta 
suhdannetilanteesta huolimatta kerrostalojen aloi-
tukset ovat verraten korkealla tasolla asuntorahas-
tojen aktiivisuuden jatkumisen ansiosta. Asuntolai-
nojen korot tulevat pysymään pitkään matalalla 
tasolla Euroopan keskuspankin löysentäessä raha-
politiikkaansa entisestään. Valmiiden myynnissä 
olevien asuntojen määrä on laskenut aavistuksen 
vuoden alusta. 
 
Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon ennakoi-
daan yltävän 7 000 asuntoon tänä vuonna. Suurin 
muutos on tapahtumassa tuotannon rakenteessa. 
Normaalien vuokra-asuntojen sijaan tuotanto pai-
nottuu asumisoikeusasuntoihin, kun valtioneuvosto 
päätti purkaa tuotantoa rajoittaneen kytkennän. 
Poliittisista linjauksista huolimatta suurta muutosta 
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tuettuun vuokra-asuntojen tuotantoon ei kokonai-
suutena ole odotettavissa. 
 
Omakotitalojen aloitukset sukeltavat 
 
Vuonna 2013 aloitettiin noin 8 000 pientalon raken-
taminen, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Omakotitalojen tuotanto on 
laskenut kolmen vuoden ajan ja lasku jatkuu myös 
kuluvana vuonna. Tänä vuonna arvioidaan aloitet-
tavan vain 7 000 pientalon rakentaminen. 
 
Heikosta taloussuhdanteesta huolimatta viime 
vuonna aloitettiin yhteensä 27 900 asunnon raken-
taminen. Tänä vuonna aloituksia ennakoidaan läh-
tevän käyntiin 26 000, joka on 500 asuntoa kevään 
ennustetta vähemmän. Lasku on seurausta pienta-
lojen ja muun vapaarahoitteisen tuotannon edel-
leen heikentyneestä tilanteesta. Ensi vuonna asun-
toaloituksia arvioidaan kertyvän 27 000. 
 
Epävarma investointiympäristö näkyy muun talon-
rakentamisen aloituksissa 
 
Muun kuin asuinrakentamisen tilanne on hieman 
asuntotuotantoa helpompi, vaikka ennustetta on 
tältäkin osin laskettu keväästä. Tuotannon volyymi 
on kokonaisuutena kasvanut vuodentakaisesta, 
mutta kasvua selittää yksinomaan vertailuvuoden 
todella matala taso. Luvat ovat sen sijaan laskeneet 
tammi-toukokuussa 10 prosenttia edellisvuodesta. 
Liike- ja toimistorakennuksissa positiivinen lupake-
hitys ei ole näkynyt aloituksissa, koska epävarma 
taloustilanne heikentää investointihaluja. 
 
Maa- ja vesirakentamisen liikevaihdon määrä on 
kasvanut tammi-toukokuussa keskimäärin 1,6 pro-
senttia. Kasvu on kuitenkin hidastumaan päin. Maa- 
ja vesirakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä 
vuonna ja kääntyvän ensi vuonna pieneen kasvuun. 
 
Rakentamisen määrä supistunee tänä vuonna yh-
teensä 1,5 prosenttia ja kasvanee ensi vuonna vain 
0,5 prosenttia. Arvio on laskenut tämän vuoden 
osalta puoli prosenttiyksikköä ja ensi vuoden osalta 
1,5 prosenttiyksikköä. Ensi vuoden kasvulukema, 
vaikkakin varovainen, perustuu oletukseen, että 
tehdyt poliittiset päätökset koskien rakennusalaa 

saadaan vietyä nopeasti käytäntöön ja että yleinen 
talouskehitys kääntyisi plussan puolelle. Ilman pää-
tösten määrätietoista toimeenpanoa edessä on 
neljäs perättäinen vuosi, kun rakentaminen supis-
tuu. Kokonaisuudessaan talonrakennustöitä aloite-
taan tänä vuonna 30 miljoonan kuutiometrin edes-
tä. Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan yltävän 31 
miljoonaan kuutiometriin. 
 
Talonrakentamisen heikkoa tilannetta kannattelee 
edelleen korjausrakentaminen. Korjausrakentami-
sen kasvua heikossa suhdannetilanteessa selittää 
ikääntyvä rakennuskanta, joka on läpikäymässä 
remonttivaihetta. 
 
Työllisten määrä laskee tuotannon supistumisen 
myötä 
 
Rakentamisen työllisten määrä säilyi viime vuonna 
suhdannetilanteeseen nähden korkealla tasolla, 
mutta tämän vuoden aikana työllisten määrä on 
kääntynyt selvään laskuun. Tämän vuoden lopussa 
ennakoidaan työllisten määrän jäävän 171 000 hen-
kilöön.  
 
Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta rakenta-
misen konkurssit kääntyivät kesäkuussa laskuun. 
Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna konkurssin 
tehneitä yrityksiä oli 45 (-12 %) vähemmän. Myös 
konkurssien piirissä olleiden henkilöiden määrä 
kääntyi kesäkuussa laskuun. 
 
Rakennuskustannukset ovat kuluvan vuoden aikana 
jatkaneet maltillista nousuaan. Vuoden alusta nou-
sua on kertynyt vajaa prosentti. Heinäkuussa raken-
nuskustannukset nousivat 1,2 prosenttia edellis-
vuodesta. 
 
Asuntojen hintakehitys on tasaantunut kuluvan 
vuoden aikana. Vanhojen kerrostaloasuntojen ni-
mellishinnat nousivat koko maassa ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana keskimäärin prosentin, pää-
kaupunkiseudulla vastaavasti 2 prosenttia. Rivita-
loissa laskua on koko maan tasolla tullut alkuvuo-
den aikana lähes 2 prosenttia. Omakotitaloissa las-
kua kertyi ensimmäisen neljänneksen aikana reilut 3 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. 
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