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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. 

 

Rakentamisen suhdanne kirkastuu 2016 
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• Asuntotuotanto laskee tänä vuonna 23 500 asuntoon, ensi 
vuonna aloitetaan arviolta 25 500 asunnon rakentaminen 

• Infrarakentaminen kärsii kireästä julkisesta taloudesta, 
mutta ensi vuonna kasvua mm. uudisrakentamisen 
vilkastumisen myötä 

• Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun jo tänä vuonna, 
pahin investointilama alkaa olla takanapäin 

• Talouden elpymisen myötä rakentamisen 
suhdannenäkymät ovat ensi vuodelle valoisammat 



Rakennusteollisuus RT ry:n 

pääekonomisti Sami Pakarinen 



Ohje 

• Tämä diatyyppi on 

tarkoitettu esityksen 

johtoajatusten 

esittämiseen. 

MAAILMAN JA  

SUOMEN TALOUS 



Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat 
taloutta 
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Euroalueen talous pääsemässä kasvuun 
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Suomen talous polki paikallaan 2014 
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Työllisten määrän kasvu vaatii nopeampaa 
talouskasvua, tuottavuus avainasemassa 
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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. 

 

Miltä näyttävät vuodet 2015 ja 2016? 

31.3.2015 Rakennusteollisuus RT 10 

• Merkittävästi halventunut öljy vauhdittaa taloutta 

• Euro heikentynyt selvästi suhteessa Yhdysvaltain dollariin 
keskuspankkien rahapolitiikan eriytyessä toisistaan 

• Suomen talous kasvaa, mutta heikosti  

• Teollisuuden saamat tilaukset eivät ole vielä näkyneet tuotanto- 
ja vientilukemissa 

• Kotitalouksien ostovoimaa tukee inflaation selvä hidastuminen 

• Työttömyys edelleen korkealla ja pitää yllä epävarmuutta 

 

• Riskitekijöinä yhä Venäjä, Euroopan poliittinen tilanne ja 
kotimaassa luottamuksen puute 



Rakentamisen suhdanne 



Rakentamisen luottamus laskenut alkuvuoden 
aikana, kuluttajaluottamus rohkaisevaa 
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Rakentamisen määrä laski viime vuoden loppua 
kohden 
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Myös investoinnit yhä supistumassa 
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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. 

Uusi vuosi, vanhat kujeet: Ensi vuonna helpottaa 
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Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 

Yhteensä 28,5 mrd. € 

Talonrakentaminen  
22,4 mrd. € 

Muut rakennukset 
4,9 mrd. € 

Asuinrakennukset 
6,8 mrd. € 

Muut rakennukset 
6,0 mrd. € 

Korjausrakentaminen 11,7 mrd. € 

Uudisrakentaminen 10,7 mrd. € 

Maa- ja vesirakentaminen 
6,1 mrd. € 

Kunnossapito  
1,7 mrd. € 

Investoinnit 
4,4 mrd. € 

Asuinrakennukset 
4,7 mrd. € 

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy 
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Tuoteteollisuudessa ei edelleenkään merkkejä 
paremmasta 
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Rakennusalan työllisten määrä laskee vielä tänä 
vuonna 
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Harmaan talouden torjunta toimii 
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Talonrakentaminen 



Ohje 

• Jos haluat vaihtaa 

aloitussivulle kuvan, käytä 

tätä pohjaa.  

• Napsauta hiiren oikealla 

painikkeella dian oikeassa 

laidassa sijaitsevaa kuvaa 

ja valitse ”Muuta kuva”.  

• Voit hakea mieleisesi 

kuvan P:lle 

tallennettavasta 

valikoimasta valmiiksi 

käsiteltyjä kuvia.  

• Etusivun kuvakokonaisuus 

muodostuu aina kolmesta 

suunnikkaasta, älä käytä 

tässä muunlaisia kuvia. 

Tilastointiuudistus 

edelleen kesken 



Kokonaisuutena talonrakentamisen kuutiot 
kasvavat jo tänä vuonna 
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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. 

 

Talonrakentamisen yleiskuva 
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• Asuinrakentaminen pysyttelee tänä vuonna edellisvuoden 
tasolla, kasvua odotettavissa 2016 

• Liikerakentaminen kasvaa, alueellisesti isoja hankkeita 
käynnistyy, ulkomaiset ketjut haastavat kotimaisia 
toimijoita 

• Hotelli- ja toimistorakentaminen viriää asteittain 

• Teollisuusrakentaminen nousee pohjamudista 

• Sairaaloiden rakentaminen vauhdittaa julkista 
rakentamista, näiden yhteyteen myös parkkihalleja 

• Kokonaisuutena talonrakentamisen aktiviteetti on 
kasvusuunnassa 



Asuntomarkkinat 



Muuttuuko suomalaisten 
asuntolainanhoitokulttuuri tulevaisuudessa? 
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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 2014-2016 
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Asuntoaloitukset  2012 2013 2014 2015 2016 
Asuntoja, kpl           

Rivi- ja kerrostalot 20 200 19 200 18 700 18 500 20 300 

Vapaarahoitteiset asunnot 14 000 12 800 11 300 10 500 12 300 

ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 8 000 
            
Omakotitalot 9 700 7 900 5 800 5 000 5 200 

Vapaarahoitteiset asunnot 9 700 7 900 5 800 5 000 5 200 
            
Yhteensä 29 900 27 100 24 500 23 500 25 500 

Vapaarahoitteiset asunnot 23 700 20 700 17 100 15 500 17 500 
ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 8 000 

ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot           

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT 



Ohje 

• Muotoile kaavioiden luvut 

siten, että ne ovat 

kauttaaltaan 

kokonaislukuja tai yhdellä 

desimaalilla.  

• Kaavion oikeassa laidassa 

on oltava pystyviiva, kuten 

tässä mallissa. 

Alkavan tuotannon ja asuntotuotantotarpeen 
(VTT 2012, 29 000 as./v) kumulatiivinen erotus 
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Lähde: VTT, Tilastokeskus, ennuste RT 



Ohje 

• Muotoile kaavioiden luvut 

siten, että ne ovat 

kauttaaltaan 

kokonaislukuja tai yhdellä 

desimaalilla.  

• Kaavion oikeassa laidassa 

on oltava pystyviiva, kuten 

tässä mallissa. 

Suomessa kaupungistuminen voimistuu 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Kaupunkiväestön osuus vuonna 2007 
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Lähde: Tilastollinen vuosikirja 2009, Tilastokeskus 



Ohje 

• Johdantosivua voit käyttää 

välilehtenä jakaaksesi 

esityksesi osiin.  

• Johdantosivuksi sopii 

myös suurikokoisella 

kuvalla varustettu 

diatyyppi, mutta älä 

yhdistä samaan 

esitykseen kahta erilaista 

johdantosivutyyppiä. 

1) Kaupungistuminen 

2) Matala asuntotuotanto 

3) Lyhennysvapaa asuntolaina 
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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. 

 

Olemmeko Ruotsin tiellä? 
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• Kaupungistuminen voimistuu Suomessa ja seuraamme 
muiden Pohjoismaiden kehitystä 

• Pysyykö asuntotuotanto kasvukeskuksissa riittävänä? 

• Luoko tilapäinen lyhennysvapaa –kampanja (ehkä 
vahingossa) uudenlaisen kulttuurin asuntolainoitukseen? 

• Kasvukeskuksissa kotitaloudet velkaantuvat -> asuntojen 
hinnat nousevat -> yksityinen kulutus kasvaa -> talous 
kasvaa -> julkisen velan bkt-osuus ei kasva -> kaikki hyvin? 

• Alueellinen polarisoituminen voimistuu entistä enemmän 

• Kun ongelmat kasautuvat hitaasti, kestää niiden 
ratkaiseminenkin pitkään 



Kaupankäyntivolyymien vähyys kielii hintojen 
vielä laskevan 
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Infra 



Viime vuonna maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
supistuivat 
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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. 

 

Infrasektori kääntyy kasvuun vasta ensi 
vuonna 
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• Kunnat vähentävät infrainvestointeja tänä vuonna 

• Öljyn halventuminen laskee kustannuksia 

• Uudisrakentamisen heikko tila ei vauhdita 
infrarakentamista 

• MVR-investoinnit tilastoidaan pelkästään 
liikevaihtokuvaajan perusteella, joten muutokset suuntaan 
tai toiseen voivat olla suuria 

• Näkymät selvästi paremmat vuodelle 2016, 
uudisrakentamisen vilkastuminen lisää pohjatöitä 



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. 

 

Infran rahoitus vaatii priorisointia ja 
pitkäjänteisyyttä 
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• Parlamentaarinen työryhmä arvioi valtion väyläinfran 
korjausvelaksi 2,4 mrd. € ja ehdotti 200 milj. € lisäystä 
perusväylänpidon vuosittaisiin määrärahoihin 

• Poliittiset infrapäätökset tehtävä kolmessa vaiheessa: 
1. Infran ylläpito, kehittäminen ja korjausvelka edellyttävät 

priorisointia ja sitoutumista yli vaalikausien 

2. Mistä rahoitus nopeasti ja kustannustehokkaasti? 

3. Mikä on pidemmän aikavälin rahoitusratkaisu? 

• Infraan panostamalla ylläpidetään edellytyksiä raaka-aineiden 
sekä vientiteollisuuden kuljetuksille 

• Kasvukeskusten joukkoliikenneinvestoinneissa huomioitava 
laajasti vaikutukset aluetalouteen 



Rakennusteollisuus RT ry:n 

toimitusjohtaja Tarmo Pipatti 



Ohje 

• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

KUNTIEN NETTOMUUTON 
JA LIIKENNEKÄYTÄVIEN 
VÄLINEN YHTEYS  
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 Muuttovoittoa sai kuntien välisestä 
muuttoliikkeestä keskimäärin joka kolmas kunta  
(104/320) vuosina 2009-2013. Määrällisesti eniten 
muuttovoittoa saivat  Helsinki, Tampere, Oulu, 
Turku, Kuopio ja Seinäjoki  

 

 Muuttovoittoiset alueet keskittyvät keskeisten 
liikennekäytävien varrelle tai niiden asteittain 
laajenevalle vaikutusalueelle 

 

 Kaupunkiseutujen sisällä jatkossa keskeisessä 
roolissa sujuva ja toimiva sisäinen liikenne, 
asemanseutujen infrastruktuurin kehittäminen sekä 
liikkuvuuden edistäminen kaikessa ja kaikkialla 

 

 Kaupunkiseutujen välillä korostuvat jatkossa 
liikkumisen edistäminen ja erityisesti nopeat 
liikenneyhteydet: tunnin yhteys keskeisiin asutus- ja 
työpaikkakeskittymiin avainroolissa  



31.3.2015 Rakennusteollisuus RT  38 

Lähde: Timo Aro 14.11.2014 
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Lähde: Timo Aro 14.11.2014 



Kasvukeskusten osuus taloudesta lähes 70 % 

Seutukunta Bkt-osuus 
vuonna 2012 

Helsinki 36 % 

Tampere 7 % 

Turku 6 % 

Oulu 4 % 

Lahti 3 % 

Jyväskylä 3 % 

Pori 2 % 

Kuopio 2 % 

Joensuu 2 % 

Hämeenlinna 2 % 

Kouvola 2 % 

Yhteensä 68 % 
 

 

31.3.2015 Rakennusteollisuus RT  40 

Lähde: Tilastokeskus 



Rakentamisesta yli 80 % kasvukeskusten 
maakunnissa 

Maakunta Rakentamisen 
osuus vuonna 
2012 

Uusimaa 40 % 

Pirkanmaa 9 % 

Varsinais-Suomi 8 % 

Pohjois-Pohjanmaa 7 % 

Keski-Suomi 4 % 

Satakunta 4 % 

Pohjois-Savo 4 % 

Päijät-Häme 3 % 

Etelä-Pohjanmaa 3 % 

Muut 19 % 
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Lähde: Tilastokeskus 



Miten kaupungistuminen muuttaa 
asuntotuotannon tarvetta? 
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Lähde: VTT 2012 



Ohje 

• Muotoile kaavioiden luvut 

siten, että ne ovat 

kauttaaltaan 

kokonaislukuja tai yhdellä 

desimaalilla.  

• Kaavion oikeassa laidassa 

on oltava pystyviiva, kuten 

tässä mallissa. 

Uudellamaalla valtion tulot 2,5 mrd. € menoja 
suuremmat 
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Valtion tulojen ja menojen erotus asukasta kohden vuoden 2014 väkiluvulla kerrottuna 

milj. € 
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Lähde: Tilastokeskus, valtion tulot vuodelta 2006, menot vuodelta 2008 



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. 

 

Kaupungistumisen tiekartan toimenpiteet 
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• Suunnittelujärjestelmä on uudistettava 

• Kasvaville kaupunkiseuduille on laadittava seutuyleiskaavat 

• Asemanseudut ja liikenteen solmukohdat on nostettava 
kaupunkirakentamisen kohteiksi 

• Kaupunkivyöhykkeiden mahdollisuudet on hyödynnettävä 

• Uusien liikkumispalvelujen syntymistä on vauhditettava 

• Investointeja on vauhditettava sitovilla sopimuksilla 

• Rahoitusjärjestelmä on uudistettava 

• Ministeriöt on yhdistettävä 

 

 



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. 

 

Kasvukeskuksiin 
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• Investoidaan v. 2030 mennessä 100 mrd. € yksityistä rahaa. 

• Valtio ja kunnat saavat siitä veroja 40 mrd. €. 

• Infraan investoidaan 6 mrd. € (jos tulevaisuus on historian 
toisinto). 

• Onko Suomella varaa olla investoimatta kasvukeskuksiin  
(vrt. Pisara-päätös)? 

• Strateginen päätös rakennetun ympäristön ohjauksen 
keskittämisestä yhteen ministeriöön. 

• Painopisteessä kasvukeskukset sekä haja-asutusalueiden 
biotalous. 

 



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 


