
Rakentamiseen luvassa kitukasvua

K
uluva vuosi on 
jo neljäs peräk-
käinen, kun ra-
kentaminen 
supistuu. En-
si vuodeksi en-
nakoitu lievä 

kasvu jäänee lyhytaikaiseksi, jos 
yleinen taloustilanne ei kohene.

Talonrakennustöitä arvioi-
daan aloitettavan yhteensä 31,5 
miljoonaa kuutiometriä, joka on 
reilun prosentin verran edellis-
vuotta vähemmän. Koska aloi-
tuskuutioiden lasku painottuu 
edullisiin rakennustyyppeihin, 
kuten maatalousrakennuksiin, 
uudistuotannon volyymi ei vä-
hene samassa suhteessa vaan jo-
pa nousee ensi vuonna. Uudis-
rakentamisen heikkoa suhdan-
netta paikkaa edelleen korjausra-
kentamisen kasvu.

Uusia asuntoja aloitettaneen 
tänä vuonna 27 000. Tuotanto 
kohdistuu muun muassa asun-
torahastojen myötävaikutukses-
ta erityisesti pieniin kerrostalo-
asuntoihin. Tämän seurauksena 
kuutioissa mitattuna aloitukset 
laskevat hieman, vaikka kappa-
lemääräiset aloitukset nousevat. 
Omakotitalojen aloitukset ovat 
yhä vähentyneet.

Toimitilarakentamisen aloi-
tukset ovat vironneet viime 
vuodesta. Liikerakentamisessa 

aloituksia ja ensi vuoden volyy-
mia nostavat yksittäiset suu-
ret hankkeet. Myös teollisuus-
rakentaminen piristyy inves-
tointien asteittain käynnis-
tyessä. Julkista rakentamista 
kasvattaa yhä aktiivisena säilyvä 
sairaalarakentaminen.

Infrarakentamisen näkymät ovat 
kahtalaiset 

 Infra-alalla epävarmuutta luo 
isojen infrahankkeiden päätty-
minen. Näköpiirissä ei ole suuria 
työmääriä, jotka voisivat kom-
pensoida infrarakentamisen las-
kua. Valtio siirtää rahoitusta in-
vestoinneista perusväylänpitoon 

ja suuntaa lisäksi korjausvelan 
vähentämiseen lisäpanostuksen, 
joka osaltaan lisää volyymia en-
si vuodesta alkaen. Myös talon-
rakentamisen pohjatyöt ovat li-
sääntyneet hieman.

Rakentamisen arvonlisäys su-
pistui ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla 1,5 prosenttia viime vuo-
desta, mutta sekä ensimmäi-
nen että toinen vuosineljännes 
osoittivat kasvua edellisiin nel-
jänneksiin nähden. Rakentami-
sen uusinvestoinnit supistuivat 

alkuvuonna 2,7 prosenttia. Inves-
toinnit asuinrakennuksiin vähe-
nivät 4,0 prosenttia ja toimitiloi-
hin 5,9 prosenttia. Maa- ja vesira-
kennusinvestoinnit puolestaan 
kasvoivat 5,9 prosenttia.

Rakentamisen tuotannon ar-
vo oli tarkentuneiden tieto-
jen mukaan 28,8 miljardia eu-
roa vuonna 2014 (Forecon Oy). 
Korjausrakentaminen oli jo tois-
ta vuotta uudisrakentamista suu-
rempi eron kasvaessa jo 900 mil-
joonaan euroon korjausrakenta-
misen hyväksi.

Kaupungistuminen ja maa-
hanmuutto muokkaavat Suomea 
tulevina vuosina merkittävästi. 

Tämä kasvattaa uudisrakentami-
sen tarvetta entisestään kasvu-
keskuksissa, joihin muuttoliike 
kohdistuu. 

Maailmantalouden kasvu-
vauhti on hidastumaan päin, ja 
riskejä muhii niin Kiinassa kuin 
Euroopassakin. Suomen tuli-
si tukea oman talouskasvunsa 
edellytyksiä riittävällä asunto-
rakentamisella ja etenkin jouk-
koliikenteeseen suunnatuilla 
infrainvestoinneilla.

Rakentaminen supistuu tänä vuonna prosentin verran edellisvuodesta, mutta kasvanee kahdella prosentilla ensi vuonna. Talon-
rakennustöitä ennakoidaan aloitettavan kuluvana vuonna 31,5 miljoonaa kuutiometriä, joka on liki viimevuotisella tasolla. Asun-
toaloituksia arvioidaan tänä vuonna käynnistyvän 27 000. Korjausrakentamisen kasvu kompensoi uudisrakentamisen vähyyttä. 
Infrarakentamisessa panostus perusväylänpitoon syö uusinvestointien rahoitusta. Työllisten määrä kääntyy nousuun vasta ensi 
vuonna.

Korjausrakentaminen ylittää uudis- 
rakentamisen jo 900 miljoonalla eurolla
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Talonrakentaminen

Talojen uudisrakentami-
nen supistui 8 prosenttia 
vuonna 2014. Kuluvana 
vuonna sekä asuntojen 

että toimitilojen uudisrakenta-
minen vähenee volyymi-indek-
sillä mitattuna. Tammi-heinä-
kuussa pudotus oli keskimäärin 
6,9 prosenttia ja rakennusluvat 
supistuivat vastaavasti 9,6 pro-
senttia edellisvuodesta. Kuutio-
määräiset talonrakentamisen 
aloitukset ovat laskeneet vastaa-
vana ajanjaksona 8 prosenttia 
edellisvuodesta.
Talonrakentamisen aloitusmää-
rien ennakointia vaikeuttanut 
tilastointiuudistus on vihdoin 

ohitse. Uudistuksen myötä uu-
disrakentamisen kehitystä voi-
daan seurata kuukausitasolla. 
Vielä lähikuukausina rakennus-
lupatilastoihin ja niiden vuosi-
muutoksiin on kuitenkin syytä 
suhtautua yhä varauksella, sillä 
ennakkotietoja verrataan edel-
lisvuoden toteutuneisiin lukui-
hin. Tilanne korjaantunee kesäl-
lä 2016.

Korjausrakentaminen jatkaa 
tasaista kasvuaan. Tästä syystä 
vain uudisrakentamista kuvaavi-
en rakennuslupien ja aloitusten 
tuijottaminen antaa väärän ku-
van koko toimialan kehityksestä.

2012 2013 2014 2015e 2016e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -1,4 -1,1 -0,4 0,0 1,0

Euribor, 3 kk, % 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0

Ansiotasoindeksi, muutos, % 3,2 2,1 1,5 1,0 1,0

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 2,4 1,0 1,0 0,5 1,0

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 5,3 0,8 0,6 -2,0 1,5

Rakentaminen1, määrän muutos, % -5,3 -2,6 -3,7 -1,0 2,0

Korjausrakentaminen -2,0 -0,7 2,5 2,5 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -5,6 -4,4 -4,5 -1,0 2,0

Talorakennukset -5,6 -6,1 -5,8 -0,9 2,7

Maa- ja vesirakennukset -5,4 4,2 1,8 -1,5 -1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 37,0 34,2 31,9 31,5 30,8

Asuinrakennukset 12,3 11,1 9,9 9,8 9,7

Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6

Liike- ja toimistorakennukset 6,4 4,7 5,4 5,6 4,7

Julkiset palvelurakennukset 2,8 3,1 2,8 3,4 3,5

Teollisuus- ja varastorakennukset 8,5 7,5 6,8 7,5 7,7

Maatalousrakennukset 3,4 4,2 3,8 2,3 2,3

Muut rakennukset 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500

Vapaarahoitteiset 24 800 21  700 18 900 19 000 19 000
Valtion tukemat asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500

Työllinen työvoima, henkilöä 175 250 175 500 168 833 166 000 169 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 1,8 2,0

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 3,8 4,5 4,2 4,2
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 7,7 6,9 6,8 8,5

     
     
1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Uudisrakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä 
vuonna 4 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi 
vähenee myös, mutta asuntoaloituksia kertynee 
viime vuotta enemmän. Toimitilojen uudisrakenta-
minen on vilkastunut. Talonrakennustöitä arvioi-
daan aloitettavan kuluvana vuonna 31,5 miljoonan 
kuutiometrin edestä. Talonrakentamista kannat-
telee yhä korjausrakentaminen, joka on porskut-
tanut kasvussa heikosta suhdanteesta huolimatta. 
Suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet, 
vaikka suhdannetilanne on pysynyt vaikeana.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2014

Keskeiset suhdannekuvaajat

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

Uusia kerrostaloja Vantaan Myyrmäessä. Kuva: NCC

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy
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Asuntotuotanto

Asuntojen uudisraken-
taminen supistui vii-
me vuonna 12 prosent-
tia. Asuntoaloituksia 

kertyi noin 26 300 asuntoa, mikä 
on 7 prosenttia edellisvuotta vä-
hemmän. Koska asuntoaloituk-
sista yhä useammat ovat pieniä 
asuntoja, kappalemääräiset aloi-
tukset eivät laskeneet yhtä paljon 
kuin mitä volyymi-indeksi antai-
si olettaa. 

Tuotantorakenteen muu-
tos näkyy myös keskimääräises-
sä pinta-alassa. Vuoden 2008 lo-
pulla kaikkien aloitettujen asun-
tojen keskipinta-ala oli noin 130 
neliömetriä, kun vuoden 2014 lo-
pussa vastaava luku oli enää 105 
neliömetriä.

Uusien omakotitaloaloitusten 
painuttua historiallisen alhaisel-
le tasolle koko tuotannon volyy-
mi supistuu kuluvana vuonna. 

RT:n lokakuun asuntotuotan-
tokyselyn perusteella Talonra-
kennusteollisuuden jäsenyrityk-
set aloittavat tänä vuonna 
11 100 asunnon rakentamisen. 
Arvio on laskenut tuhannella 
asunnolla kesäkuun kyselystä. 
Kuluvana vuonna vapaarahoit-
teisten vuokra-asuntojen osuus 
noussee ennätyksellisesti yli 
4 200 asuntoon. Lisäksi tuhat-
kunta asuntoa rakentajien omas-
ta perustajaurakoinnista on pää-
tynyt rahastoille. Myynnissä ol-
leiden asuntojen määrä laski hie-
man kesäkuusta ollen reilut 
1 500 syyskuun alussa.

Asuntotuotantokyselyn lukui-
hin ei sisälly RT:hen kuulumatto-
mien yritysten eikä yleishyödyl-
listen yhteisöjen asuntoaloi-
tukset, jotka on otettu huomi-
oon oheisessa asuntoaloitusten 
ennustetaulukossa.

ARA-asuntojen tuotanto 
piristynyt 

Vuonna 2014 aloitettiin yh-
teensä 7 400 valtion tukeman 

ARA-asunnon rakentaminen. 
Kuluvana vuonna aloitusmää-
rä noussee 8 000:een pääasi-
assa normaalien vuokra-asun-
tojen aloitusten kasvun myö-
tä. Myös asumisoikeusasuntojen 
aloitukset pysyvät korkealla ta-
solla. Tuotanto painottuu vah-
vasti Etelä-Suomeen ja muihin 
kasvukeskusalueisiin.

Uudessa hallitusohjelmassa 
asuntotuotannon vauhdittami-
nen sai erityishuomiota. Konk-
reettisin keino tuotannon lisää-
miseksi on valmisteilla oleva 10 
vuoden välimalli, jonka toteu-

tuskelpoisuus on kuitenkin epä-
varma. Kun vastaavanlainen vä-
limalli toteutettiin vuonna 2009, 
EU:n asettamat valtiontukisään-
nökset eivät olleet voimassa. Nyt 
EU-lainsäädäntö hankaloittaa vä-
limallin toimeenpanoa.

Valtion myöntämät korkotu-
kilainat ARA-tuotantoon vuonna 
2015 ovat yhteensä 1,17 miljardia 
euroa. Ensi vuonna valtuuksi-
en taso pysyy ennallaan. Vuokra-
asuntojen tuotantoon tarvitta-
va rakennuskelpoinen tontti-
maan puute kasvukeskuksissa 
on edelleen rajoittava tekijä. Kos-
ka tonttitarjonta ei kasva nopeas-
ti ja hallitusohjelma lisäksi kar-
sii erityisryhmien vuokra-asun-
tojen tukia, arvioimme ARA-tuo-
tannon yltävän vuonna 2016 vain 
7 500 asunnon aloitukseen.

Asuntoaloitusten kasvu jäänee 
väliaikaiseksi

Vaikka asuntolainoitus on hie-
man vilkastunut kuluvan vuo-
den aikana, korkealla pysyttelevä 
työttömyys heikentää kotitalouk-
sien asunnonvaihtohalukkuutta. 

Ensi vuonna asuntoaloitusten 
ennakoidaan vähenevän tästä 
vuodesta 26 500 asuntoon. Tuo-
tanto kohdistuu erityisesti kas-
vukeskuksiin. Asuntotuotannon 
kannalta keskeisin kysymys on-
kin, kuinka kasvukeskukset pys-
tyvät kompensoimaan jatkos-
sa taantuvilta alueilta häviävän 
uudisrakentamisen.

Selvää on, että uudisasuntoja 
tuotetaan liian vähän tarpeeseen 
nähden. Tämä näkyy asumisen 
kalleutena suurissa kaupungeis-
sa. Maan sisäisen muuttoliik-
keen ja Euroopan pakolaistilan-
teen seurauksena vuosittainen 
tuotantotarve kasvaa yhä mer-
kittävästi. Tarkka arvio asunto-
jen uudisrakentamisen tarpees-
ta valmistuu vuodenvaihteessa, 
jolloin VTT päivittää pitkän aika-
välin asuntotuotantotarvelaskel-
mat vuoteen 2040 saakka. Edel-
linen arvio vuodelta 2012 perus-
tui vuonna 2009 tehtyihin, jo ali-
mitoitetuiksi osoittautuneisiin 
väestöennusteisiin.

   Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2012 2013 2014 2015e 2016e

Rivi- ja kerrostalot 20 100 19 800 19 300 20 700 20 200

Vapaarahoitteiset asunnot 13 900 13 400 11 900 12 700 12 700

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

Omakotitalot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000

Vapaarahoitteiset asunnot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000

Yhteensä 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500

Vapaarahoitteiset asunnot 24 800 21 700 18 900 19 000 19 000

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

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot vuonna 2011 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 27 000 asunnon rakentaminen. Määrä on noin 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. 
Asuntotuotanto painottuu pieniin kerrostaloasuntoihin, minkä vuoksi kuutioissa mitattuna aloitukset eivät kasva. Ensi vuonna 
aloitusten odotetaan supistuvan 26 500 asuntoon. Asuntorahastojen aktiivisuuden ennakoidaan vähenevän ennätyslukemista, 
eikä kuluttajakauppa pysty korvaamaan pudotusta. Voimistuva kaupungistuminen ohjaa uudistuotantoa kasvukeskuksiin.

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
osuus aloituksista yli 5 000 

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT
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Liike- ja toimistoraken-
nusten uudisrakentami-
sen määrä supistui vii-
me vuonna 15 prosenttia. 

Aloitukset sen sijaan kasvoivat 14 
prosenttia 5,4 miljoonaan kuu-
tiometriin. Liikenteenrakennus-
ten uudisrakentaminen puoles-
taan kasvoi reilut 4 prosenttia. 
Uuden volyymi-indeksi myötä 
liikenteenrakennuksille on oma 
volyymi-indeksi, mutta kuutio-
pohjaisten talonrakennustöiden 
osalta ne ovat yhä liike- ja toi-
mistorakentamisen luokassa.

Kuluvan vuoden aikana liike-
rakennusten aloitukset ovat kas-
vaneet 3 prosenttia, toimistora-
kennusten vähentyneet 31 pro-
senttia ja liikenteen rakennusten 
aloituksen ovat pysyneet ennal-
laan. Kokonaisuutena liike- ja 
toimistorakennusten luvat ovat 
vähentyneet 12 prosenttia vuo-
den alusta. Liikenteen raken-
nuksissa luvat ovat vastaavasti 

kaksinkertaistuneet. Liikenteen 
rakennusten aktiviteettia kasvat-
tavat joukkoliikennehankkeet se-
kä parkkitalot ja –luolat.

Vaikka kaupan alalla liiketilaa 
on ennestään runsaasti, uusien 
tilojen rakentamiselle kaupunki-
en keskustoihin on kysyntää. Lii-
kerakentamisen aktiviteetti on li-
sääntynyt erityisesti pääkaupun-
kiseudulla, jossa on käynnissä 
useita suuria hankkeita.

Toimistojen rakentaminen 
vähenee edelleen

Toimistorakennuksia aloitet-
tiin viime vuonna 0,8 miljoo-
nan kuutiometrin edestä. Tänä 
vuonna sekä lupien että aloitus-
ten määrät ovat laskeneet selväs-
ti. Tänä vuonna toimistoraken-
nuksia ennakoidaan aloitettavan 
vain 0,6 miljoonan kuutiometrin 
verran. Suurimpana ongelmana 
uusien toimistojen rakentami-
sella ovat korkealla pysyttelevät 

vajaakäyttöasteet, jotka ovat seu-
rausta pitkään jatkuneesta talou-
den matalasuhdanteesta.

Kiinteistömarkkinoilla ku-
luva vuosi on ollut jatkoa viime 
vuoden vilkkaalle kaupankäyn-
nille. Kaupaksi käyvät erityises-
ti hyvillä sijainneilla olevat uu-
det tilat. Aiemmista vuosista poi-
keten matalien korkojen siivittä-
mänä kaupaksi käyvät nyt myös 
alhaisempien käyttöasteiden 
kiinteistöt. Investoreiden tuotto-
vaatimukset eivät ole kuitenkaan 
laskeneet lukuun ottamatta ai-
van keskustan prime-alueita.

Ensi vuonna liike- ja toimis-
torakennusten aloituksia arvi-
oidaan lähtevän käyntiin selväs-
ti vähemmän, yhteensä 4,7 mil-
joonaa kuutiometriä. Suurimpa-
na syynä aloitusmäärän laskuun 
on se, ettei luvassa ole uusia iso-
ja hankkeita. Heikko taloustilan-
ne asettaa raamit myös liike- ja 
toimistorakentamiselle. 

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset kasvavat tänä vuonna 5,6 miljoonaan kuutio-
metriin. Myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet tammi-heinäkuussa 12 prosenttia. 
Aloitusten kasvu perustuukin hankkeisiin, joille on aiempina vuosina haettu rakennus-
lupaa ja jotka käynnistyvät kuluvan vuoden aikana. Toimistorakentaminen vähenee 
entisestään. Liikenteen rakennusten rakentaminen puolestaan lisääntyy.

Julkisten palvelurakennusten aloitukset nousevat tänä vuonna 3,4 miljoonaan kuutio-
metriin. Suuret sairaalahankkeet nostavat aloitusten tasoa. Myös kokoontumis- ja 
opetusrakennusten aloitukset kääntyvät kasvuun kuluvana vuonna. Useassa kunnassa 
kiinteistökanta on korjausrakentamisvaiheessa, mutta korjausten taloudellisuus riippuu 
alueen elinvoimaisuudesta tulevaisuudessa.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen kas-
voi vuonna 2014 yhteen-
sä 8,2 prosenttia uudisra-

kentamisen volyymi-indeksillä 
mitattuna. Rakentamisen aloi-
tuksia kertyi kuitenkin vajaat 
10 prosenttia edellisvuotta vä-
hemmän yhteensä 2,8 miljoonaa 
kuutiometriä.

Julkisten palvelurakennus-
ten uudistuotanto supistunee tä-
nä vuonna 5 prosenttia edellis-
vuodesta. Lasku on seurausta 

aloituskuutioiden vähenemises-
tä vuonna 2014. Julkisten palve-
lurakennusten luvat ovat kuiten-
kin kasvaneet yli viidenneksen 
tämän vuoden aikana. Kuluva-
na vuonna erityisesti hoitoalan ja 
kokoontumisrakennusten luvat 
ovat kasvaneet. Suuria sairaala-
hankkeita on yhä vireillä paljon. 
Opetusrakennusten luvat ovat 
sen sijaan laskeneet.

Kuntatalouden näkökulmas-
ta kiinteistöomaisuuden hal-
linta korostuu tulevaisuudessa. 

Muuttotappioalueilla kysyntä vä-
henee ja tehostamistoimenpi-
teiden myötä entiselle määräl-
le kiinteistöjä ei ole välttämättä 
tarvetta. Kasvukeskuksissa tilan-
ne on päinvastainen. Kaupunki-
en tulisi osata arvioida muutto-
liikkeen aiheuttamat tarpeet pit-
källe tulevaisuuteen. Riittämätön 
määrä päiväkoteja ja kouluja voi 
johtaa turhiin pullonkauloihin 
väestön lisääntyessä.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset
Suurpellon päiväkoti Espoossa       Kuva: Betoni / Jussi Tiainen
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2012 2013 2014 2015e 2016e

Ammattirakentaminen 28,8 26,6 23,9 22,9 24,6 24,1

Asuinrakennukset 5,6 6,2 6,0 5,5 5,9 5,9

Kerrostalot 4,3 4,9 4,9 4,5 5,0 4,9

Rivitalot 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 1,0

Liike- ja toimistorakennukset 7,2 6,4 4,7 5,4 5,6 4,7

Liikerakennukset 4,6 3,5 2,6 3,3 3,6 3,0

Toimistorakennukset 1,2 1,3 0,4 0,8 0,6 0,6

Liikenteen rakennukset 1,4 1,7 1,7 1,3 1,4 1,2

Julkiset palvelurakennukset1 3,0 2,8 3,1 2,8 3,4 3,5

Hoitoalan rakennukset 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,5

Kokoontumisrakennukset 1,0 1,0 0,7 0,8 1,0 1,0

Opetusrakennukset 1,0 0,8 1,1 0,7 0,9 1,0

Teollisuus- ja varastorak. 10,0 8,5 7,5 6,8 7,5 7,7

Teollisuusrakennukset 5,6 5,2 4,0 3,7 4,4 4,6

Varastorakennukset 4,5 3,3 3,5 3,1 3,1 3,1

Muut rakennukset 2,9 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3

Omatoiminen rakentaminen 12,9 10,4 10,3 9,0 6,9 6,8

Erilliset pientalot 7,5 6,2 5,2 4,4 3,9 3,9

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6

Maatalousrakennukset 4,2 3,4 4,2 3,8 2,3 2,3

Yhteensä 41,7 37,0 34,2 31,9 31,5 30,8

  

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Korjausrakentamisen 
tuotannon arvo oli vii-
me vuonna yhteen-
sä 11,7 miljardia euroa. 

Korjausrakentaminen ylitti uu-
disrakentamisen tuotannon ar-
von jo toista vuotta peräkkäin. 
Viime vuonna ero kasvoi jo 900 
miljoonaan euroon korjausra-
kentamisen hyväksi.

Kuluvana vuonna korjausra-
kentamisen ennakoidaan kasva-
van 2,5 prosenttia edellisvuodes-
ta. Korjausrakentaminen painot-
tuu asuinrakennuksiin. Vuonna 
2013 ja 2014 myönnetyt korjaus-
avustukset vauhdittavat alaa vie-
lä tänä vuonna. Ensi vuonna kor-
jausrakentamisen kasvuvauhti 
hidastuu 2 prosenttiin, kun avus-
tukset eivät enää tue markkinaa 
entiseen malliin.

Asuinrakennuksissa merkittävä 
korjaustarve 

Keväällä 2015 julkaistiin asun-
tojen korjaustarvetta selvittä-
nyt tutkimus (PTT, VTT, KTI), jon-
ka mukaan tekemättä jääneiden 
korjausten arvo oli 15 miljardia 
euroa. Korjausrakentamisenkin 
markkinaan vaikuttaa tulevai-
suudessa alueellinen polarisoi-
tuminen. Tarvittavat korjaukset 
ovat usein taloudellisesti kan-
nattamattomia taantuvissa taaja-
missa ja haja-asutusalueilla.

Julkisivuyhdistyksen Foreco-
nilla teettämän tuoreen selvityk-
sen mukaan julkisivuja rakenne-
taan vuodessa 12 miljoonan ne-
liömetrin verran, josta noin 5 
miljoonaa neliömetriä on kor-
jausrakentamista. Taloyhtiöiden 
korjaamisesta reilu kolman- 
 
 

nes kuluu putkiremontteihin, 
reilu kolmannes julkisivuihin ja 
loput muihin rakenteisiin. Eri-
tyisesti parvekkeiden ja ikkunoi-
den korjaaminen on tällä hetkel-
lä aktiivista.

Korjausrakentamisen edis-
täminen uudessa hallitusohjel-
massa rajoittuu sääntelyn pur-
kamiseen. Korjausrakentamisen 
helpottamiseksi luodaan alueel-
linen poikkeuslupien menetel-
mä. Lisäksi rakennusten käyttö-
tarkoituksen muuttamista su-
juvoitetaan kevyemmällä kaa-
vamenettelyllä. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla on run-
saasti toimistotilaa, jota voitai-
siin muuttaa asuinkäyttöön. Ny-
kyinen lainsäädäntö ei kuiten-
kaan takaa riittäviä kannustimia 
käyttötarkoituksen muutoksiin. 

Maatalousrakennus-
ten aloituksia käyn-
nistyi viime vuonna 
3,8 miljoonan kuu-

tiometrin edestä. Laskua kertyi 9 
prosenttia edellisvuodesta. Maa-
talousrakentamisen volyymi kas-
voi kuitenkin samaan aikaan 7,2 
prosenttia edeltävien vuosien in-
vestointibuumin seurauksena.

Kuluvana vuonna maatalo-
usrakennusten lupakehitys on 
ollut hyvin kielteistä. Kuluva-
na vuonna rakennusluvat ovat 

vähentyneet 35 prosenttia ja aloi-
tukset jopa 45 prosenttia. Vuo-
den 2014 alkupuolelta aloitukset 
ovat liki puoliintuneet 4,8 mil-
joonasta kuutiosta 2,6 miljoo-
naan kuutiometriin. Maatalous-
rakentamisen merkittävä vähe-
neminen heijastuu koko talonra-
kentamisen aloituskuutioihin.

Kuluvana vuonna maatalou-
den yrittäjätulon ennakoidaan 
yhä laskevan, mikä vähentää in-
vestointihalukkuutta. Toisaal-
ta alalla skaalaeduista haetaan 

tuotantoon tehokkuushyötyä, 
jolloin uudet investoinnit ovat 
entistäkin suurempia.

Vapaa-ajan asuinrakentami-
nen on vähentynyt usean vuoden 
ajan. Vuonna 2014 aloitettiin 0,8 
miljoonan kuutiometrin edestä 
uusia vapaa-ajan asuinrakennuk-
sia. Vapaa-ajan asuinrakentami-
sen volyymi puolestaan supistui 
4,8 prosenttia. Kuluvana vuonna 
lasku on jatkunut. Luvat ovat su-
pistuneet kolmanneksella ja aloi-
tuksetkin viidenneksellä.

Teollisuusrakentaminen on virkoamassa investointien myötä. Varastorakentaminen 
pysynee ennallaan.

Maatalousrakennusten rakentaminen vähenee kuluvana vuonna selvästi. Vapaa-ajan 
asuinrakentamisessa ei ole nähtävissä käännettä parempaan.

Korjausrakentaminen on kasvanut koko ajan heikoista suhdanteista huolimatta. 
Korjausavustusten loppuminen näkyy kasvun hidastumisena ensi vuonna.

Teollisuus- ja varastora-
kentamisen aloitukset 
laskivat 6,8 miljoonaan 
kuutiometriin vuonna 

2014. Uudistuotannon määrä su-
pistui volyymilla mitattuna run-
saat 9 prosenttia.

Kuluvana vuonna teollisuus- 
ja varastorakentamisen aloituk-
sia ennakoidaan kertyvän yh-
teensä 7,5 miljoonan kuutiomet-
rin verran, joka on 11 prosenttia 
viime vuotta enemmän. Raken-
tamisen volyyminkin arvioidaan 
kääntyvän 6 prosentin kasvuun.

Kasvu on seurausta teolli-
suusrakentamisen vilkastumi-
sesta usean vuoden hiljaiselon 
jälkeen. Teollisuusrakennusten 
luvat ovat kasvaneet yli kolman-
neksella vuoden alusta. Myös 

aloitukset ovat kääntyneet 6 pro-
sentin nousuun. Vertailutaso 
on hyvin alhainen, sillä teolli-
suusrakentaminen on ollut vii-
me vuotta ja tämän vuoden al-
kua alemmalla tasolla aiemmin 
vain hetkellisesti finanssikriisin 
aikana vuoden 2010 alussa. Yri-
tysten investointihalukkuudes-
ta saatiin viitteitä jo kesäkuussa, 
jolloin EK:n investointitieduste-
lu ennakoi investointien käänty-
vän kasvu-uralle.

Varastorakentaminen sen si-
jaan pysyttelee edellisvuosien ta-
solla. Varastorakennusten aloi-
tuksia arvioidaan kertyvän yh-
teensä 3,1 miljoonaa kuutiomet-
riä, mikä on yhtä paljon kuin 
edellisvuonna. Varastorakennus-
ten rakentamista on ylläpitänyt 

logistiikkakeskusten rakentami-
nen pääväylien välittömään lä-
heisyyteen. Kuluvana vuonna on 
käynnistynyt myös nestemäi-
sen maakaasun terminaaleja, jot-
ka lukeutuvat varastorakennus-
ten piiriin.

Vuonna 2016 teollisuus- ja va-
rastorakentamisen ennakoidaan 
jatkavan kasvuaan. Uusia teol-
lisuus- ja varastorakentamisen 
talonrakennustöitä arvioidaan 
aloitettavan 7,7 miljoonaa kuu-
tiometriä. Talouden kääntyessä 
hitaaseen kasvuun teollisuuden 
investointiastekin kääntynee ai-
kaa myöten nousuun. 

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

1  Sisältää pelastustoimen rakennukset 

Lähde: Tilastokeskus, RT

Tennispalatsin peruskorjaus valmistui  Kuva: Tommi Ahlberg



6    |    Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus / syksy 2015

Maa- ja vesirakennu-
sinvestoinnit kasvoi-
vat vuonna 2014 yh-
teensä 1,8 prosent-

tia. Investoinnit ovat jatkaneet 
kasvuaan myös kuluvana vuon-
na, mutta investointilukemiin 
on syytä suhtautua varauksella. 
Investoinnit pohjautuvat maa- ja 
vesirakentamisen liikevaihtoku-
vaajaan, jossa on esiintynyt voi-
makasta kuukausikohtaista vaih-
telua. Suuret projektit nostavat 
liikevaihtoa merkittävästi yksit-
täisenä kuukautena, jos ne tu-
loutetaan isossa erässä. 

Rakennusteollisuu-
den ja INFRA ry:n elokuus-
sa ensimmäistä kertaa julkai-
seman Infrabarometrin mu-
kaan alan työmäärä lisääntyy 

kyselyajankohtaa seuraavan puo-
len vuoden aikana. Epävarmuus 
infra-alalla on kuitenkin suur-
ta, sillä suurien projektien päät-
tymisen myötä töitä ei välttämät-
tä riitä yhtä paljoa. Kapasiteetin 
käyttöaste barometriin vastan-
neilla oli 85 prosenttia, ja urakoi-
den hintakilpailu on voimakasta.

Maa- ja vesirakentamisen ti-
lannetta kompensoi hallitusoh-
jelman linjaus väylien korjaus-
velan vähentämiseksi. Vuosil-
le 2016 - 2018 ajoittuva yhteensä 
600 miljoonan euron panostus 
perusväylänpitoon lisää ylläpito-
töiden määrää.

Kehittämisinvestoinneis-
ta sen sijaan supistetaan valtion 
talousarviossa. Isoista uusista 
hankkeista on käynnistymässä 

vain Helsingin ratapihan kun-
nostaminen. Vuonna 2020 uudet 
investoinnit uhkaavat jäädä yli 
40 prosenttia alemmalle tasol-
le kuin vuonna 2015. Vaarana on 
ali-investoiminen, joka pidem-
mällä aikavälillä heijastuu Suo-
men kilpailukykyyn.

Maa- ja vesirakentamisen ar-
vo oli Foreconin mukaan yhteen-
sä 6,3 miljardia euroa vuonna 
2014. Investointien osuus tästä 
oli 4,6 miljardia euroa ja kunnos-
sapidon vastaavasti 1,7 miljardia 
euroa. Kun mukaan lasketaan ta-
lonrakentamisen pohjatöiden ar-
vo, pari miljardia euroa, kasvaa 
koko infrasektorin tuotannon ar-
vo noin 8 miljardiin euroon.  

Kansainvälinen 
toiminta

Suomalaisten rakennus-
yritysten kansainväli-
nen toiminta oli vuonna 
2014 yhteensä 2,0 mil-

jardia euroa. Kasvua edellisvuo-
desta kertyi vajaat 200 miljoo-
naa euroa. Maittain tarkastel-
tuna toiminta oli merkittävintä 
Venäjällä.

Epävarmuus Venäjän talou-
desta on säilynyt, sillä öljyn hin-
taan ei ole odotettavissa kas-
vua ja ruplan kurssi on heiken-
tynyt uudestaan huhti-touko-
kuun jälkeen. Venäjän talous 
supistui kuluvan vuoden toisel-
la neljänneksellä 4,7 prosenttia 

edellisvuodesta. Samaan aikaan 
inflaatiovauhti on kaksinker-
taistunut reiluun 15 prosenttiin. 
Epävarma taloustilanne heijas-
tuu suoraan myös rakennusyri-
tysten toimintaympäristöön.

Euroalueella rakentaminen ei ole 
lähtenyt kasvuun

Euroalueella rakentaminen ei 
ole vieläkään elpynyt. Rakennus-
tuotanto on supistunut kuluvan 
vuoden aikana 0,8 prosenttia. 
Sektoreittain tarkasteltuna ta-
lonrakentaminen on vähentynyt 
1,5 prosenttia vuodentakaises-
ta ja maa- ja vesirakentaminen 

on puolestaan kasvanut vaivaiset 
0,2 prosenttia.

Suurista Euroalueen jäsen-
maista rakentaminen on vähen-
tynyt vuoden alusta Saksassa, 
Ranskassa ja Italiassa. Vain Es-
panjassa tuotanto on ollut kas-
vussa, mutta rakentaminen oli 
sielläkin vähentymään päin en-
nen kesää. Euroalueen ulkopuo-
lisista maista rakentaminen hi-
dastuu nyt Isossa-Britannias-
sa. Pohjoismaissa rakentaminen 
kasvaa kaikkialla paitsi Suomes-
sa. Nopeinta kasvu on Ruotsissa.

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan vähenevän sekä tänä että ensi 
vuonna. Väylien kunnossapito lisääntyy, mutta investoinnit sen sijaan 
laskevat hallitusohjelman mukaisesti. Infrasektorin tilannetta helpottaa 
hieman talonrakentamisen pohjatöiden lisääntyminen. Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kehärataa pitkin Helsingistä lentoasemalle kestää matka noin puoli tuntia    Kuva: Venni Ahlberg
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksi

Rakennustuoteteollisuus

Pintakäsittelyalan suh-
dannenäkymät ovat 
edelleen vaatimatto-
mat. Kesäaika on yleen-

sä vuoden kiireisintä aikaa se-
kä pintakäsittelyalan uudis- et-
tä korjausrakentamisessa. Koska 
pintatoimialan työt tapahtuvat 
usein rakennusprojektien loppu-
päässä, sekä rakentamisen nou-
su- että laskusuhdanteet näkyvät 

alalla viiveellä.
Pitkään jatkunut asunto-

rakentamisen laskusuhdan-
ne näkyy siten pintatoimialal-
la edelleen ja todennäköises-
ti pidempään kuin esimerkik-
si talonrakennusteollisuuden 
puolella. Korjausrakentami-
nen korostuu edelleen myös 
pintakäsittelyalalla.

Katto- ja vedeneristysalan 

urakoinnissa työmäärät ovat vä-
hentyneet vuonna 2015 edelli-
seen vuoteen verrattuna noin 
5 - 10 prosenttia. Työmäärissä 
ja työvoimantarpeessa on suu-
ria alueellisia eroja. Alalla arvi-
oidaan asuntorakentamisen het-
kellisen piristymisen vaikutta-
van työmääriin vain vähän.

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten liikevaihto Suomessa 
kasvoi alkuvuoden aikana noin kuusi prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 Kehitys eri päätoimialojen välillä on kuitenkin epä-
yhtenäinen. Talonrakennussektorilla – erityisesti rakenne- ja ta-
lotekniikkasuunnittelussa – suhdanne on säilynyt hyvänä koko 
vuoden. Julkisen sektorin peruskorjaus- ja uudisrakennusinves-
toinnit sekä korjausrakentaminen yleisemminkin ovat työllistä-
neet alaa, ja myös yksityisen sektorin investoinnit ovat kasvussa. 
Teollisuussektorilla työtilanne on parantunut tämän vuoden aika-
na hiukan, mutta täystyöllisyyttä ei ole saavutettu ja näkymät ovat 
epäselvät.  

Yhdyskuntasektorilla matalasuhdanne jatkuu valtion rahoit-
tamissa hankkeissa, eikä uusia merkittäviä investointihankkei-
ta ole alkamassa ennen vuotta 2018.  Kasvavien kaupunkiseutu-
jen infrainvestoinnit muodostavat entistä suuremman osuuden 
suunnittelu- ja konsulttiyritysten liikevaihdosta.

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön mää-
rä kasvoi noin kaksi prosenttia toisella vuosineljänneksellä.  Lo-
mautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä pieneni 
edelleen.  Kokonaan tai osittain lomautettuina oli heinäkuussa 
prosentti vastanneiden yritysten henkilöstöstä, näistä suurin osa 
edelleen teollisuussektorilla.

Tilauskanta kasvoi toisella vuosineljänneksellä kaikilla 
päätoimialoilla

Kokonaiskasvu Teknologiateollisuuden tilauskantatiedusteluun 
vastanneiden suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskan-
nassa oli noin kuusi prosenttia edellisestä vuosineljännekses-
tä, ja kahdeksan prosenttia viime vuoden toiseen neljännekseen 
verrattuna.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna eniten kasvoi ta-
lonrakennussektorin tilauskanta, 14 prosenttia. Teollisuussekto-
rin tilauskanta kasvoi neljä prosenttia ja yhdyskuntasektorin kol-
me prosenttia.

Vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna suunnit-
telu- ja konsultointialan tilauskanta kasvoi vastaajayrityksissä 
kahdeksan prosenttia.  Isoimmat kasvuluvut olivat talo- ja yhdys-
kuntasektoreilla, noin 14 prosenttia. Teollisuussektorin tilauskan-
ta on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna neljä prosenttia.

Uusien tilauksien määrä kasvoi talo- ja teollisuussuunnittelussa

Uusien tilausten määrä oli toisella vuosineljänneksellä kasvanut 
kyselyyn vastanneissa yrityksissä keskimäärin 16 prosenttia edel-
lisestä neljänneksestä ja 15 prosenttia vuoden takaisesta. Tuloksia 
tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että yksittäisten suurten 
tilausten vaikutus on vuosineljännesten vertailussa merkittävä.

Talosektorilla uusien tilausten määrä on kasvanut lähes 40 
prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja peräti 60 prosenttia 
vuodentakaisesta.

Teollisuuden suunnittelussa vastaajayritysten uudet kotimaan 
tilaukset ovat lisääntyneet 26 prosenttia edellisestä vuosineljän-
neksestä ja 11 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakennustuoteteollisuu-
den alkuvuosi on ollut 
heikko. Rakennusma-
teriaalien menekki-in-

deksin perusteella kivipohjais-
ten rakennustuotteiden koti-
maan toimitukset supistuivat 
vuoden 2015 toisella neljännek-
sellä 10 prosenttia. Runkoainei-
den määrä väheni 11 prosenttia, 
bitumikatteet puolestaan 12 pro-
senttia. Tiilien määrä supistui lä-
hes 14 prosenttia ja eristeiden 11 
prosenttia. 

Betoniteollisuudessa valmis-
betonin tuotanto väheni toisel-
la neljänneksellä 3 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Be-
tonielementtien tuotantomää-
rät sen sijaan pysyivät edellis-
vuoden tasolla. Paalujen tuotan-
tomäärät vastaavasti supistuivat 
neljänneksellä.

Teollisuustuotannon volyy-
mi-indeksin perusteella raken-
nustuoteteollisuuden tuotanto 
supistui reilun prosentin vuoden 
toisella neljänneksellä. Sahatava-
ra- ja puutuoteteollisuuden tuo-
tanto väheni vastaavana aika-
na 5 prosenttia. Ikkunoiden se-
kä kalusteiden valmistus vähe-
nivät molemmat 6 prosenttia 
edellisvuodesta.

Rakennustuoteteollisuuden 
suhdannetilanne on jatkunut 
EK:n elokuussa julkaistun suh-
dannebarometrin mukaan yhä 
vaikeana. Sen sijaan suhdanne-
näkymät kohosivat yllättävän-
kin korkealle. Rakennustuotete-
ollisuuden yrityksillä tilauskanta 
on edelleen varsin niukka vaik-
ka uusien tilauksien alamäki on 
pysähtynyt. Kapasiteettia oli va-
paana yli puolella barometriin 
vastanneista. Tuotannon odote-
taan kuitenkin kasvavan tulevi-
na kuukausina. Sen sijaan hen-
kilöstön määrän arvioidaan yhä 
vähenevän.

Pintatoimiala
Suunnitteluala

Muut toimialat

LVI-alalla toimeliaisuutta 
ovat ylläpitäneet putki-
remontit, joita rakennus-
kannan ikäjakauma pitää 

yllä vielä pitkään. Vaikka töitä on 
korjausrakentamisen saralla riit-
tänyt, LVI-urakoinnin kannatta-
vuus heikentyi keväällä.

Vetoapua ei ole löytynyt uu-
disrakentamisesta, sillä volyy-
mit ovat jatkaneet laskuaan ku-
luvan vuoden ajan. Tänä vuonna 

edelleen laskeneet raakaöljyn ja 
kuparin maailmanmarkkinahin-
nat helpottavat osin materiaalien 
kustannustasoa. 

Keväällä LVI-alan tilauskanta 
oli lyhentynyt selvästi aiempaan 
verrattuna, mutta yritykset odot-
tivat tilanteen paranevan syk-
syä kohden mentäessä. Raken-
tamisen heikko suhdanne ja ki-
tulias ensi vuoden talouskasvu 
kuitenkin asettavat raamit myös 

LVI-alan tulevalle kehitykselle. 
Suurta kasvua ei ole näköpiiris-
sä, jollei yleinen talouskehitys 
merkittävästi piristy.

LVI-alan suhdannetilanteesta 
on luvassa päivitettyä tietoa kuu-
kauden kuluessa. LVI-Teknisten 
Urakoitsijoiden syksyn suhdan-
nekatsaus julkistetaan 3. marras-
kuuta 2015.

LVI-ala

Verkonrakennus kannat-
telee sähköistysalaa. 
Sähkönjakeluverkkojen 
toimintavarmuuden pa-

rantamiseen tähtäävät investoin-
nit pitävät sähköistysalaa lieväs-
sä kasvussa, vaikka kiinteistöjen 
sähköistyksen kokonaisvolyy-
mi on hädin tuskin viime vuo-
den tasolla. Markkina on maan-
tieteellisesti erittäin jakautunut. 
Siinä missä pääkaupunkiseu-
dulla työkannat ovat vähintään 

normaalitasolla, monien alueel-
listen keskusten markkinat ovat 
vain reilun puolet vuosituhan-
nen alun tasosta. 

Teollisuuden investoinnit 
ovat selkeästi kääntyneet nou-
suun, mikä kasvattaa sähköistyk-
sen kokonaismarkkinoita syk-
syn ja ensi kevään aikana. Tämä-
kin kasvu kuitenkin jakaantuu 
varsin epätasaisesti ja on omiaan 
entisestään lisäämään markki-
noiden polarisaatiota.

Energiatehokkuusvaatimus-
ten kasvu ja automaation lisään-
tyminen kasvattavat taloteknii-
kan – LVISAK – osuutta rakenta-
misessa. Tämä näkyy selkeästi 
kehityksessä, missä yhä useam-
mat alan yritykset toimivat ko-
ko talotekniikan sektorilla. Pe-
ruskorjausrakentamisessa ovat 
yleistymässä projektit, joissa ko-
ko talotekniikan hallitsevat ura-
koitsijat toimivat joko toisena tai 
ainoana pääurakoitsijana.

Sähköala
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 6.10.2015
Rakennusteollisuus RT julkistaa rakennusteollisuuden suhdanteet kaksi kertaa vuodessa. Suhdannekatsaus ilmestyy Rakennuslehden liitteenä 
keväällä ja syksyllä. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Siihen kuuluu viisi 
toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja  LVI-Tekninen urakointi.

Lisätietoja rakentamisen suhdanteista antaa pääekonomisti Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337 (sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi)
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Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys

Talonrakennusyritys-
ten tulos heikkeni viime 
vuonna sekä käyttökat-
teella että liikevoitolla 

mitattuna. Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja laski 3,1 pro-
senttiin liikevaihdosta. Mediaa-
niarvolla mitattuna tulos oli 3,3 
prosenttia, kun se edellisvuon-
na oli 3,6 prosenttia. Eri yritys-
ryhmistä tulos laski hieman kes-
kisuurilla yrityksillä. Sen sijaan 
pienten ja suurten yritysten tu-
los kasvoi hieman.

Rakennusteollisuuden kan-
nattavuusselvityksen mukaan 
tuloksen ennen satunnaise-
riä ja veroja odotetaan olevan 

keskimäärin 3,2 prosenttia lii-
kevaihdosta tänä vuonna. Siten 
käyttökatteen arvioidaan pääty-
vän 4,2 prosentin tasolle.

Rakennustuoteteollisuudessa 
kannattavuus heikentyi hieman 
vuonna 2014. Liikevoiton suhde 
liikevaihtoon laski 3,3 prosent-
tiin edellisvuoden 3,4 prosentis-
ta. Liiketoiminnan kulujen jäl-
keinen käyttökateprosentti heik-
keni ja oli 6,8 prosenttia (6,9 pro-
senttia vuonna 2013). Kuluvana 
vuonna sekä käyttökatteen että 
liikevoiton ennakoidaan kasva-
van edellisvuodesta.

RT:n kannattavuusselvi-
tys tehtiin viime kesänä uudella 

menetelmällä. Tiedot selvityk-
seen haettiin suoraan kauppa-
rekisteristä, jolloin selvityksen 
kattavuus on edellisvuosia pa-
rempi. Uudistuksen myötä parin 
edellisvuoden tunnusluvut ovat 
myös muuttuneet, jotta aineisto 
säilyttää vertailukelpoisuutensa.

Rakennusalan konkurssit 
ovat vähentyneet nopeinta vauh-
tia muihin toimialoihin verrattu-
na. Vuoden 2015 elokuussa kon-
kurssiin oli haettu vuositasolla 
559 yritystä, joka on 15 prosenttia 
edellisvuotta vähemmän.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakennustoiminnan 
työllisyys on jatka-
nut laskuaan kuluvan 
vuoden aikana. Työl-

listen määrä oli elokuussa vuo-
sikeskiarvona 166 750 henkeä. 
Työllisten ennakoidaan jatka-
van vähenemistään vuoden lop-
pua kohden, ja vuosikeskiarvon 
arvioidaan asettuvan 166 000 
henkilöön.

Vuonna 2014 rakennustoi-
minta työllisti keskimäärin 
169 000 henkilöä. Määrä vähen-
tyi 7 000 henkilöllä edellisvuo-
desta. Työllisten määrä supistui 
kaikilla rakentamisen sektoreilla. 
Talonrakentamisessa ja erikois-
tuneessa rakennustoiminnassa 

työllisten määrä vähentyi mo-
lemmissa 3 000 henkilöllä. Maa- 
ja vesirakentamisessa laskua ker-
tyi tuhannen työllisen verran 
edellisvuodesta.

EK:n suhdannebarometrin 
mukaan rakennusalan yritysten 
odotukset henkilökunnan mää-
rästä ovat elpyneet kesän aika-
na. Odotusten kasvu ei kuiten-
kaan vielä näy työllisten mää-
rän kasvuna. Työvoiman kysyntä 
on kuitenkin kasvussa, sillä esi-
merkiksi työnjohto-, laskenta- 
ja suunnittelutehtäviin yritysten 
on jo nyt vaikea löytää tekijöitä. 
Vastaavaa kohtaanto-ongelmaa 
ei ole havaittavissa suorittavan 
työn puolella.

Ulkomaisten työntekijöiden 
osuus rakennusalalla on merkit-
tävä etenkin Helsingin seudulla. 
RT:n selvitysten perusteella joka 
kolmas työntekijä pääkaupunki-
seudulla on ulkomaalainen.

Rakentamisen työllisyysti-
lanteen ennakoidaan heikkene-
vän vielä talveen 2016 asti, sillä 
tuotannon kasvu heijastuu työl-
listen määrään aina viiveellä. Ti-
lanteen odotetaan kääntyvän pa-
rempaan vuonna 2016, jolloin 
työllisten määrän arvioidaan 
asettuvan vuosikeskiarvona 
169 000 henkilöön.

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen hintojen 
ja kustannusten nousu 
on pysynyt kuluvana-
kin vuonna maltilli-

sena. Heikon suhdanteen vuok-
si rakennuskustannukset ovat 
nousseet kuluvan vuoden aikana 
keskimäärin vain 0,6 prosenttia. 
Rakentamisen työpanosten hin-
nat ovat nousseet 0,9 prosent-
tia ja tarvikepanokset vastaavas-
ti 0,3 prosenttia. Muiden panos-
ten kustannukset ovat nousseet 
nopeimmin, 1,0 prosenttia edel-
lisvuodesta. Muiden panosten 
hinnat sisältävät rakennuttami-
sen sekä yhteisen työmaan kus-
tannusten lisäksi kuljetusten ja 
asennusten hintakehityksen.

Maarakennusalan kustan-
nukset ovat laskeneet kuluvan 
vuoden aikana keskimäärin 2,1 

prosenttia. Kustannusten laskua 
on siivittänyt erityisesti raakaöl-
jyn laskenut maailmanmarkki-
nahinta noin 110 dollarin barre-
lihinnasta alle 50 dollarin tason. 
Tämä on heijastunut erityisesti 
päällysteiden kustannuksiin, jot-
ka ovat laskeneet 14 prosenttia 
kuluvana vuonna. Vain kallio- ja 
pohjarakenteiden kustannukset 
ovat nousseet kuluvana vuonna, 
mutta hyvin maltillisesti.

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi on noussut keski-
määrin 3,4 prosenttia kuluvan 
vuoden aikana. Asuinrakentami-
sen tarjoushintaindeksi on nous-
sut 5,3 prosenttia ja toimitilara-
kentamisen puolestaan 0,3 pro-
senttia. Tarjoushintojen nou-
suvauhti on kiihtynyt vuoden 
loppua kohden tultaessa.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen hinnat ovat jatkaneet lasku-
aan tänä vuonna. Vuoden toisel-
la neljänneksellä hinnat laskivat 
0,7 prosenttia edellisvuodesta. 
Pääkaupunkiseudulla vanhojen 
kerrostaloasuntojen hinnat ovat 
laskeneet kuluvan vuoden en-
simmäisen vuosipuoliskon aika-
na 0,3 prosenttia. Muualla maas-
sa laskua on kertynyt 1,1 prosent-
tia. Vanhan kerrostaloasunnon 
neliöhinta oli vuoden toisella 
neljänneksellä pääkaupunkiseu-
dulla keskimäärin 
3 699 euroa ja muualla Suomessa 
1 708 euroa. Rivi- ja omakotitalo-
jen hinnat ovat laskeneet kerros-
taloasuntoja enemmän. Hintake-
hityksen ennakoidaan jatkuvan 
vaisuna, vaikkakin korkotaso säi-
lyy ennätysmatalana.

Hinta- ja kustannuskehitys


