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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Rakentamisessa ei vieläkään luvassa 
parempaa 

21.10.2014 

• Talonrakentamisen aloituskuutiot laskeneet edelleen, nyt taso jo 
alle 29 miljoonan kuutiometrin 

• Uudisasuntojen aloitukset laskevat tänä vuonna 10 prosenttia 
edellisvuodesta 25 000 asuntoon 

• Pientalojen täksi ja ensi vuodeksi ennakoidut aloitukset 
tilastointihistorian matalimmat (6 000) 

• Rakentamisen työllisten määrä laskee pitkittyneen tuotannon 
supistumisen seurauksena 

• Teollisuusrakentamisen aloitukset 1990-luvun syvimmän laman 
tasolla 

• Infrarakentamisen määrärahoja leikattu ja korjausvaje kasvaa 
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Rakennusteollisuus RT ry:n 

pääekonomisti Sami Pakarinen 



Ohje 

• Tämä diatyyppi on 

tarkoitettu esityksen 

johtoajatusten 

esittämiseen. 

MAAILMAN JA  

SUOMEN TALOUS 



Euroalueen elpyminen vaarassa katketa 
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Raaka-öljyn hinta on laskenut selvästi kesästä 
lähtien 
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Suomen taloudessa ei edelleenkään merkkejä 
paremmasta 
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Ohje 

• Muotoile kaavioiden luvut 

siten, että ne ovat 

kauttaaltaan 

kokonaislukuja tai yhdellä 

desimaalilla.  

• Kaavion oikeassa laidassa 

on oltava pystyviiva, kuten 

tässä mallissa. 

Vuoden 2015 talousnäkymät heiveröiset 
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Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 

2014
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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Vuodelle 2015 riittää kysymysmerkkejä 
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• Suomen vientinäkymät heikkenevät, jos euroalueen isojen 
jäsenmaiden talouskasvu hyytyy 

• EU:n ja Venäjän asettamat pakotteet lisäävät 
epävarmuutta Suomen elpymisestä 

• Työllisyys ja investoinnit laskevat yhä 

• Yksityinen kulutus ei kasva heikon tulokehityksen vuoksi, 
epävarmuus lisää kotitalouksien säästämistä 

• Rakenteellisten uudistusten läpivienti? 

• Luottoluokitus laski 

• Vaalivuosi tulossa 
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Rakentamisen suhdanne 



Ohje 

• Muotoile kaavioiden luvut 

siten, että ne ovat 

kauttaaltaan 

kokonaislukuja tai yhdellä 

desimaalilla.  

• Kaavion oikeassa laidassa 

on oltava pystyviiva, kuten 

tässä mallissa. 

Rakentamisen määrä laskee myös ensi vuonna 
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Rakennusinvestoinnit laskevat koko vuoden 
osalta 
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Rakennustuotannon arvo vuonna 2013 

Yhteensä 28,6 mrd. € 

Talonrakentaminen  
22,4 mrd. € 

Muut rakennukset 
4,8 mrd. € 

Asuinrakennukset 
6,5 mrd. € 

Muut rakennukset 
5,7 mrd. € 

Korjausrakentaminen 11,3 mrd. € 

Uudisrakentaminen 11,1 mrd. € 

Maa- ja vesirakentaminen 
6,2 mrd. € 

Kunnossapito  
1,7 mrd. € 

Investoinnit 
4,5 mrd. € 

Asuinrakennukset 
5,4 mrd. € 

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy 
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Korjausrakentaminen kannattelee rakennusalaa 
heikossa suhdannetilanteessa 
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Luottamus talouteen laskenut syksyllä kautta 
linjan 
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Ohje 

• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Uudisrakentaminen laskee yhä 
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Tuoteteollisuudessa tuotanto jatkaa 
supistumistaan 
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Työllisten määrä laskee tänä ja ensi vuonna 
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Rakennuskustannusten nousu edelleen 
maltillista 
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Asuntomarkkinat ja -

tuotanto 



Asuntolainatiskillä vuosi on ollut hiljainen 
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Ennätysmatalat korot laskivat EKP:n päätösten 
myötä, pysyvät matalla pitkään 
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Kerros- ja rivitalojen kauppamäärät edelleen 
laskussa 
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Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen nousu 
hidastunut koko maassa 
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Aloitukset laskevat kaikissa talotyypeissä 
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Ohje 

• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

RT:n asuntotuotantoennuste vuosille 2014-2015 

Asuntoaloitukset  2011 2012 2013 2014e 2015e 

Asuntoja, kpl           

            

Rivi- ja kerrostalot 20 100 19 100 19 300 18 500 18 000 

Vapaarahoitteiset asunnot 11 600 12 900 12 900 12 000 11 000 

ARA-asunnot 8 500 6 200 6 400 6 500 7 000 

            

Omakotitalot 11 000 9 200 8 000 6 000 6 000 

Vapaarahoitteiset asunnot 11 000 9 200 8 000 6 000 6 000 

            

Muut rakennukset 400 500 600 500 500 

            

Yhteensä 31 500 28 800 27 900 25 000 24 500 

Vapaarahoitteiset asunnot 23 000 22 600 21 500 18 500 17 500 

ARA-asunnot 8 500 6 200 6 400 6 500 7 000 
            

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot vuosina 2009-2011         

 e = ennuste           

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT 
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Muu talonrakentaminen 



Muu kuin asuinrakentaminen 
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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Muun kuin asuinrakentamisen aloitukset 
eivät kokonaisuutena kasva 
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• Liike- ja toimistorakentamisen pohja saavutettu, isot hankkeet 
nostavat aloituksia 

• Alkuvuoden aloitustiedot puutteellisia, täydentyvät vuoden 
aikana  

• Teollisuusrakentaminen on sukeltanut 1990-luvun laman 
pohjille, varastorakentaminen kasvaa isojen hankkeiden ansiosta 

• Julkisten palvelurakennusten rakentaminen vähenee 
kuntatalouden kiristyessä 

• Maatalousrakennuksia aloitetaan selvästi vähemmän, ryntäys 
investointitukien hakemiseen ohi ja yrittäjätulo laskee 
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Talonrakentamisen aloitukset vuosisummana 
28,7 milj. m3 
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Infrarakentaminen 



Maa- ja vesirakentamisen investoinnit kasvoivat 
viime vuonna, mutta ovat kääntyneet laskuun 
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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Infrarakentamisen näkymät heikot 

34 

• Väylien rakentaminen vähenee sekä teiden että ratojen 
osalta 

• Valtion budjetin väyläverkoston kunnossapidon 
määrärahoja leikattu 

• Heikko uudisrakentamisen tilanne vähentää 
talonrakentamisen pohjatöitä 

• Energia (mm. tuulivoima) ja vesihuolto kasvavia sektoreita 
infrarakentamisessa 

• Kuntien taloustilanne yhä kireä  
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Infra ry:n hallituksen 

puheenjohtaja,  

Lemminkäinen Oy:n 

liiketoimintasegmentin johtaja  

Harri Kailasalo 



Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Tehtyjen päätösten hyödyt saadaan vasta 
myöhemmin 
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• Infrainvestointien ja asuntorakentamisen kytkeminen 
toisiinsa on onnistunutta politiikkaa 

• Länsimetron jatkon aloittaminen heti 1. vaiheen perään oli 
erittäin tärkeää 

• Isot projektit eivät yksistään kuitenkaan muuta 
infrarakentamisen kokonaiskuvaa positiiviseksi 

‐ Valtion ja kuntien tinkiminen määrärahoista heikentää 
oleellisesti infrarakentamisen näkymiä 

‐ Valtion ja kuntien osuus infran markkinasta noin 60 % 

‐ Esimerkiksi Turussa vuoden 2015 infrainvestointeja ollaan 
leikkaamassa 30 % 
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Infrarakentamisen kustannuskehitys on otollinen 
investoinneille 
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Uudet innovaatiot urakoiden toteutuksessa 
hyödynnettävä 
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1014 1115 

36 

Valtion infran 
korjausvelka vuonna 2013 

yhteensä 2 300 mrd. € 

Maantiet

Rautatiet

Vesiväylät

Lähde: Liikennevirasto 42/2011 

• Infra on Suomen verisuonisto, joka 
mahdollistaa kilpailukyvyn 

• Satsaukset infrastruktuurin 
kehittämiseen ovat perusteltuja, koska 
‐ Suhdanne on edullinen kasvavan 

korjausvelan taittamiseen 
‐ Miljoonan euron sijoitus infraan antaa töitä 

15 henkilölle vuodeksi 
‐ Kolmasosa sijoituksesta palautuu suoraan 

veroina takaisin valtiolle 

• Tarvitaan pitkäjänteinen, 
parlamentaarisesti sitova, vähintään 10 
vuoden infraohjelma 

• Toimintatapoja muuttamalla on 
mahdollista käyttää määrärahat 
tehokkaammin: 
‐ Yhteistoimintamalleissa, kuten allianssi on 

saavutettu 10-20 % säästöjä. Näitä 
kokemuksia on hyödynnettävä myös 
perinteisessä urakoinnissa 

‐ Kuntien teknisen infran toteutus ja hoito 
ostopalveluna avaa jopa suuremman 
säästöpotentiaalin 

 



Rakennusteollisuus RT ry:n 

toimitusjohtaja Tarmo Pipatti 



Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Poliittisten päätösten vaikutukset 
rakentamiseen 
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• Vuokra-asuntojen 20-vuotinen korkotukimalli valtioneuvoston käsittelyssä. 
Merkittävää tuotannon lisääntymistä tuskin on odotettavissa 

• Normaalin vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntojen kytkennän 
purkaminen oli myönteinen päätös 

• Infrahankkeiden (Pisara, Länsimetro ja Tampereen raitiotiejärjestelmä) ja 
asuntotuotannon kytkeminen on erittäin onnistunut ratkaisu 
‐ Kaupungit / kunnat hyväksyneet kaavoituksen lisäämisen 25 prosentilla ja asia on mennyt 

myönteisesti  eteenpäin 

• Eläkeyhtiöt saaneet velkavipuinstrumentin eli 50 prosentin 
lainoitusmahdollisuuden. Kannatettava asia mutta taas kerran tonteista kiinni. 

• Fennovoima Oy 
Asia erittäin myönteinen Oulun – Raahen seudun rakentamisen työllisyydelle. 
Toivottavasti eduskunta hyväksyy luvan. 

• Sokli  
Kaivosasia LVM:n, TEM:n ja VM:n käsittelyssä. Ratkaisu lähiviikkojen aikana. 

 



Ohje 

• Voit päättää esityksesi 

tähän lopetusdiaan, jossa 

on RT:n tuttu slogan ja 

graafisista elementeistä 

koostuva kaupunkisiluetti. 

Lisätietoja: pääekonomisti Sami Pakarinen,  

puh. 050 343 4337, 

sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi 


