
Rakentaminen perävaunusta veturiksi

R
akentamisen 
ennakoidaan 
kasvavan tänä 
vuonna muu-
ta taloutta no-
peammin, 3–4 
prosenttia. Ta-

lonrakennustöiden aloitukset 
nousevat 35,5 miljoonaan kuu-
tiometriin. Ensi vuodeksi odote-
taan maltillisempaa, 1,5 prosen-
tin kasvua.

Suomen talous kääntyi viime 
vuonna kasvuun. Kasvua vauh-
ditti yksityisen kulutuksen li-
sääntyminen reaaliansioiden 
noustessa ja työttömyystilanteen 
tasaantuminen. Investoinnit 
näyttävät ottavan tuulta alleen 
kuluvana vuonna, mutta maail-
mantalouden hidastuminen ja 
epävarmuuden säilyminen var-
jostavat Suomen talouskehitystä. 

Asuntotuotannon aloituk-
sia arvioidaan kertyvän kuluva-
na vuonna 31 500. Kasvu kertyy 
lähes kokonaan vapaarahoittei-
sista kerrostaloasunnoista, sil-
lä kaupungistuminen, pienten 
asuntojen tarve ja matala korko-
taso ruokkivat kaikki osaltaan 
kehitystä. Omakotitalojen aloi-
tusten alamäki loppuu vihdoin, 
mutta kasvua on luvassa aikai-
sintaan ensi vuonna. Rivitalojen 
aloitukset lisääntyvät myös not-
kahduksen jälkeen. Vuonna 2017 

asuntoaloitukset vähenevät hie-
man, noin 30 000 asuntoon.

Toimitilojen rakentaminen 
vilkastuu. Liikerakentaminen on 
erittäin vilkasta erityisesti pää-
kaupunkiseudulla, jossa uudet 
raideinvestoinnit houkuttelevat 
uusinvestointeja ja muuttoliike 
lisää kysyntää. Teollisuusraken-
taminen viriää myös usean vuo-
den laskun päätteeksi, mikä on 
hyvä merkki investointiaktiivi-
suuden lisääntymisestä.

Infrasektori kasvaa talonra-
kentamisen pohjatöiden ja väy-
lien korjaamisen myötä. Uusin-
vestointien vähäisyys heikentää 
näkymiä.

Viime vuoden loppu yllätti

Rakentaminen kääntyi ennakko-
tietojen mukaan jo viime vuonna 
kasvuun kolmen edeltäneen vuo-
den supistumisen jälkeen. Viime 
vuoden viimeisen neljänneksen 
nousu oli odotettua nopeampaa 
ja nosti koko vuoden plussalle.  

Vuonna 2015 aloitettiin yh-
teensä noin 31,5 miljoonan kuu-
tion rakennustyöt, mikä on 3 
prosenttia edellisvuotta vähem-
män. Arvio on pienempi kuin 
Tilastokeskuksen raportoimat 

tämänhetkiset luvut, sillä asun-
torakentamisen tilastoissa aloi-
tuskuutiot on todennäköisesti 
yliarvioitu.

Tässä katsauksessa asunto-
aloituksia oletetaan kertyneen 
viime vuonna 30 500, joka on rei-
lut 1 000 asuntoa alle tämänhet-
kisen tilastotiedon. Aloitustieto-
ja ennakoidaan siirtyvän tämän 
vuoden puolelle sitä mukaa kun 
tilastot tarkentuvat ja tilastojul-
kistuksia ilmestyy. 

Suurilla kaupunkiseuduilla 
lisättävä asuntotuotantoa

VTT:n alkuvuodesta julkaiseman 
päivitetyn asuntotuotantotarve-

laskelman perusteella Suomeen 
tulisi rakentaa keskimäärin reilut 
30 000 uutta asuntoa vuosittain. 
Tarve voi olla selvästi suurempi-
kin, jos nettomaahanmuutto kas-
vaa merkittävästi. 

Tuotannon alueellinen pai-
nottuminen on voimakasta vä-
estön hakeutuessa suurimmille 
kaupunkiseuduille. Suurilla kau-
punkiseuduilla tuotantoa olisi li-
sättävä lähes viidenneksen sii-
tä, mitä niihin on rakennettu vii-
meisen 25 vuoden aikana.

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi viime vuodesta uudisrakentamisen piristymisen ansiosta. Asuntoaloitusten määrä 
kasvaa yhä, tänä vuonna päästään 31 500 asuntoon. Kaupungistuminen vauhdittaa asuntotuotannon lisäksi liikerakentamista. 
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu. Infrarakentaminen polkee paikallaan investointien vähyydestä johtuen. Työllisyys 
kohenee tuotannon kasvun seurauksena.

Viimeisen vuosineljänneksen nousu 
oli odotettua nopeampaa

kevät 2016

  Kalasataman REDIin kohoaa kahdeksan tornitaloa ja suuri kauppakeskus. Kuva: SRV

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

Rakentamisen määrä

1,0 1,2 1,5

3,5



2    |    Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus / kevät 2016

Talonrakentaminen

Uudisrakentaminen su-
pistui viime vuonna 
4 prosenttia volyymi-
indeksillä mitattuna. 

Asuinrakentaminen väheni va-
jaat 4 prosenttia. Muusta talonra-
kentamisesta eniten kasvoi julki-
nen palvelurakentaminen. 

Korjausrakentaminen oli 
vuonna 2015 yhä uudisrakenta-
mista suurempaa. Tänä vuonna 
tilanne taas tasoittuu kun kor-
jausrakentamisen kasvuvauhti 
hidastuu ja uudisrakentaminen 
kääntyy kasvuun. 

Talonrakennusinvestoin-
nit vetävät Suomen kansanta-
loutta kasvuun tänä vuonna. 
Nousua on tulossa niin asun-
totuotannon kuin teollisuus- ja 

liikerakentamisenkin aloituk-
siin. Investointeja vauhdittavat 
kuluttajakysynnän elpyminen 
työttömyyden kasvun pysähdyk-
sen seurauksena sekä lainanoton 
säilyessä erittäin edullisena. 

Ensi vuonna koko rakentami-
nen jatkaa kasvuaan, mutta tätä 
vuotta selvästi rauhallisemmin. 
Talonrakennustöiden aloitusten 
arvioidaan kuitenkin laskevan 
34,5 miljoonaan kuutiometriin. 
Yleinen talouskehitys säilyy vaa-
timattomana inflaation syödessä 
kotitalouksien reaalista tulokehi-
tystä. Finanssipolitiikan kiristys-
toimet heikentävät myös yksityi-
sen kulutuksen näkymiä vuodes-
ta 2017 alkaen. 2013 2014 2015 2016e 2017e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8 -0,7 0,5 1,0 1,2

Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,1

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5

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

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

Korjausrakentaminen -0,9 -0,6 3,0 2,5 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 -3,3 -1,1 3,5 1,5

Talorakennukset -5,0 -5,0 -2,9 4,1 1,9

Maa- ja vesirakennukset 2,2 5,0 6,6 1,0 0,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5

Asuinrakennukset 11,0 9,9 10,3 10,6 10,4

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

Liike- ja toimistorakennukset 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2

Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,3 3,8 3,4

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3

Maatalousrakennukset 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0

Muut rakennukset 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27900 26200 30500 31500 30000

Vapaarahoitteiset 21500 18800 22000 24000 21500
Valtion tukemat asunnot 6400 7400 8500 7500 8500

Työllinen työvoima, henkilöä 175500 168833 168500 171000 174000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,8 2,0 1,4

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

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

Uudisrakentaminen kasvaa tänä vuonna 6 
prosenttia. Sekä asuntotuotanto että muu talon-
rakentaminen piristyvät. Uudisrakentaminen 
keskittyy suurille kaupunkiseuduille. Korjausra-
kentamisen kasvuvauhti hidastuu hieman. Kulu-
vana vuonna talonrakennustöiden aloitusten arvi-
oidaan nousevan 35,5 miljoonaan kuutiometriin.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2015

Keskeiset suhdannekuvaajat

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

       Kuva: RT

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy
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Asuntotuotanto

Vuonna 2015 asuntotuo-
tanto kääntyi selvään 
kasvuun. Nousu ajoit-
tui vuoden loppupuo-

lelle, jolloin työttömyyden kasvu 
pysähtyi. Tämä rohkaisi kotita-
louksia nostamaan asuntolaino-
ja paria edellisvuotta enemmän. 
Inflaation hidastuminen paransi 
osaltaan kuluttajien ostovoimaa, 
joka tuki yksityisen kulutuksen 
kasvua. Asuntojen hinnat kään-
tyivätkin vuoden viimeisellä nel-
jänneksellä loivaan nousuun.

Viime vuonna aloitettiin arvi-
olta 30 500 asunnon rakentami-
nen, joka on reilut 16 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. Määrä 
on pienempi kuin Tilastokeskuk-
sen tämänhetkinen arvio toteu-
tuneista aloitusmääristä. RT en-
nakoi, että osa viime vuodelle ti-
lastoiduista asuntoaloituksis-
ta siirtyy vuoden 2016 puolelle 
tilastotarkistusten myötä. Pää-
kaupunkiseudun osuus kaikista 
asuntoaloituksista nousi viime 
vuonna peräti 40 prosenttiin.

Kerrostalorakentamisessa 
nähtiin jyrkkä nousu. Suurilla 
kaupunkiseuduilla kappalemää-
räinen tuotanto kasvoi pienten 
asuntojen myötä. Vapaarahoit-
teisten kerrostaloasuntojen aloi-
tukset lisääntyivät 34 prosenttia 
edellisvuodesta. 

Ennätysmatalan korkota-
son vuoksi asuntolainoitus säi-
lyy edullisena erityisesti suuris-
sa kasvukeskuksissa, joissa vä-
estönkasvu ylläpitää asuntojen 
kysyntää jatkossakin. Kotitalouk-
sien nostamien asuntolainojen 
määrä on ollut nousussa myös 
alkuvuonna, mikä tarkoittaa hy-
vää asuntokaupalle. Vuosia jat-
kunut patoutunut kysyntä asun-
nonvaihtoon alkaa vähitellen 
purkautua.

Pankkisääntely voimistaa 
asuntorakentamisen alueellis-
ta polarisaatiota entistä enem-
män. Vakuusarvojen varmistami-
nen ajaa pankkeja kasvukeskuk-
siin samalla kun asuntolainoitus 
niukentuu selvästi väestöl-
tään vähenevillä alueilla. Myös 

uudistuotannon RS-rahoitus vai-
keutuu. Yritysrahoitukseksi luo-
kiteltava RS-rahoitus vaatii pan-
keilta jatkossa enemmän omia 
pääomia, jolloin tuotteesta tulee 
vähemmän houkutteleva pankki-
en näkökulmasta.

Tänä vuonna asuntoaloitus-
ten ennakoidaan yltävän 31 500 
asuntoon. Aloitusmäärien kas-
vu keskittyy yhä vapaarahoittei-
siin kerrostaloasuntoihin, jois-
sa asuntorahastojen ja instituuti-
oiden kysyntä jatkuu aktiivisena. 
Myös kuluttajakauppa virkoaa. 
Omakotitalojen aloitusten las-
kun odotetaan pysähtyvän kulu-
vana vuonna. Rivitalojen tuotan-
to nousee hieman.

ARA-tuotanto laskee 
väliaikaisesti

Valtion tukema ARA-tuotan-
to kasvoi viime vuonna 8 500 
asuntoon, joka on 15 prosent-
tia edellisvuotta enemmän. Kas-
vua tapahtui normaalien vuokra-
asuntojen aloitusmäärissä, jot-
ka nousivat edellisvuoden varsin 
heikolta tasolta takaisin normaa-
lille tasolle. Asumisoikeusasun-
tojen tuotanto pysyi edellisvuo-
den tapaan korkealla. Myös ta-
kauslainalla aloitettujen kohtei-
den määrä kasvoi.

Kuluvana vuonna ARA-aloi-
tusten arvioidaan laskevan 7 500 
asuntoon. Vaikka korkotukival-
tuudet säilyvät edellisvuoden ta-
solla, varsinaiset porkkanat ARA-
tuotannon käynnistämiseksi 
puuttuvat. Asumisoikeusasun-
tojen valtuudet vähenevät. MAL-
neuvotteluiden tulos voi osal-
taan kompensoida laskua ja kan-
nustaa kuntia rakennuttamaan 
valtion tukemaa tuotantoa. 

Tänä vuonna katseet koh-
distetaankin jo ensi vuoteen. 
ARA-tuotannon lasku vuonna 
2016 jää väliaikaiseksi. Lyhyen 

korkotukimallin valmiste-
lua on kiirehditty. Sen olete-
taan olevan käytössä jo vuoden 
2017 aikana ja lisäävän osaltaan 
tuotantomääriä. 

Tarvelaskelmat uusiksi

VTT julkisti alkuvuonna päivite-
tyt laskelmat Suomen asuntotar-
peesta. Vuoteen 2040 mennes-
sä asuntojen vuotuinen tuotan-
totarve pysyy Manner-Suomessa 
reilussa 30 000 asunnossa, mut-
ta alueellinen kohdentuminen 
eroaa selvästi aiemmasta. Kau-
pungistumiskehityksen vuoksi 
14 suurimman kaupunkiseudun 
asuntotuotantoa on seuraavi-
en 25 vuoden aikana lisättävä va-
jaalla 20 prosentilla yhteensä 720 
000 asuntoon verrattuna edelli-
seen 25 vuoden ajanjaksoon. 

Yksistään Helsingin seutu-
kuntaan uusista asunnoista oli-
si rakennettava puolet. Alueelli-
sesta eriytymisestä kertoo myös 
se, että neljälle suurimmalle kau-
punkiseudulle tarpeesta kohden-
tuisi yhteensä 75 prosenttia.

   Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2013 2014 2015 2016e 2017e

Rivi- ja kerrostalot 19600 19100 24200 25200 23200

Vapaarahoitteiset asunnot 13200 11700 15700 17700 14700

ARA-asunnot 6400 7400 8500 7500 8500

Omakotitalot 8100 6900 6000 6000 6500

Vapaarahoitteiset asunnot 8100 6900 6000 6000 6500

Muut rakennukset 200 200 300 300 300

Yhteensä 27900 26200 30500 31500 30000

Vapaarahoitteiset asunnot 21500 18800 22000 24000 21500

ARA-asunnot 6400 7400 8500 7500 8500
ARA-asunnot sisältävät myös takuulaina-asunnot 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna käynnistynee 31 500 asunnon rakentaminen. Asuntotuotanto painottuu vahvasti vapaarahoitteisiin pieniin kerrosta-
loasuntoihin. Asuntorakentamista vauhdittaa asuntorahastojen lisäksi nyt myös kotitalouksien vahvistunut luottamus asunnonos-
toon. Valtion tukemien asuntojen aloitukset sen sijaan vähenevät, sillä ARA-tuotannon käynnistämiseen ei ole porkkanoita. 

  

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Pääkaupunkiseudun osuus asunto- 
aloituksista nousi viime vuonna 

peräti 40 prosenttiin

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT
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Liike- ja toimistorakenta-
misessa uudistuotannon 
määrä kasvoi viime vuon-
na 0,5 prosenttia. Aloi-

tuskuutioita kertyi yhteensä 5,2 
miljoonaa, joka oli 12 prosenttia 
edellisvuotta vähemmän. Aktivi-
teetti on lisääntymään päin. Tä-
nä vuonna kuutioissa mitattu-
na aloituksia arvioidaan kertyvän 
yhteensä 5,9 miljoonaa.

Liikerakentaminen on vil-
kastunut suurimmilla kaupun-
kiseuduilla usean heikon vuo-
den jälkeen. Muuttoliike takaa, 
että näiden alueiden ostovoi-
ma kasvaa talouden vaatimatto-
masta suhdannetilanteesta huo-
limatta. Esimerkiksi pääkaupun-
kiseudulla liikerakentaminen 
on vilkkaampaa kuin vuosikau-
siin. Rakennustyöt keskittyvät 
raideyhteyksien välittömään lä-
heisyyteen. Myös muissa suuris-
sa kaupungeissa kauppaketjut te-
kevät uusia tiloja. Matkailualan 
investoinnit uusiin hotelleihin 

ovat Helsingin seudulla nousseet 
ennätyksellisesti.  

Liikenteen rakennusten ra-
kentaminen kasvaa eniten. Käyn-
nissä ja käynnistymässä on suu-
ria parkkihalli- ja -luolahank-
keita, joita rakennetaan liike- ja 
sairaalarakennusten yhteyteen. 
Kasvavat matkailijamäärät kan-
sainvälisessä lentoliikentees-
sä lisäävät myös lentoliikennettä 
palvelevien tilojen laajennustöi-
tä, jotka ovat käynnistyneet kulu-
vana vuonna.

Toimistorakentamisen aktivi-
teetti on painunut ennätysmata-
lalle tasolle, mutta suuria hank-
keita on käynnistymässä. Hy-
vällä sijainnilla olevalle uudelle 
toimistotilalle riittää yhä kysyn-
tää tilojen paremman tehokkuu-
den ja muunneltavuuden vuok-
si. Trendinä myös on, että suu-
ret yritykset keskittävät toimin-
tojaan, jolloin uusille tiloille 
syntyy kysyntää vanhojen va-
pautuessa muuhun käyttöön tai 

jäädessä tyhjilleen. Vapaan toi-
mistotilan määrä pääkaupunki-
seudulla pysyi lähes 1,2 miljoo-
nassa kerrosneliömetrissä vuo-
den 2015 lopussa.

Kiinteistösijoittamisen akti-
viteetti vilkastui selvästi viime 
vuonna. Ulkomaiset ostajat pala-
sivat Suomen markkinoille etsi-
essään tuottoja matalan korkota-
son ympäristöstä. Transaktiovo-
lyymi ylsi vuonna 2015 yhteen-
sä 5,2 miljardiin euroon, joka on 
paras taso sitten vuoden 2007. 
Myös kuluva vuosi on lähtenyt 
käyntiin hyvin. Sijoittajien mie-
lenkiinto kohdistuu yhä ennen 
kaikkea prime-kohteisiin.

Vuonna 2017 liike- ja toimis-
torakentamisen aloituksia en-
nakoidaan käynnistyvän 5,2 mil-
joonaa kuutiometriä. Tämä on 12 
prosenttia vähemmän kuin kulu-
vana vuonna. Suurin selittävä te-
kijä laskulle on isojen hankkei-
den käynnistymisen ajoittumi-
nen kuluvalle vuodelle.

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisen uudistuotanto kasvoi viime vuonna vajaan prosentin. 
Kuutioissa laskettuna aloituksia arvioidaan kertyneen noin 5,2 miljoonaa. Kuluvana 
vuonna aloituskuutiot nousevat 5,9 miljoonaan. Liikerakentamista ylläpitää kasvukes-
kuksiin kohdistuva muuttoliike.

Julkisen palvelurakentamisen volyymi väheni viime vuonna noin 4 prosenttia. Aloituk-
sissa kasvua kuitenkin kertyi lähes 12 prosenttia, kun aloituskuutioita oli yhteensä 3,3 
miljoonaa. Kasvua tapahtui kaikissa rakennusluokissa, eniten opetusrakennuksissa.

Julkisen palvelurakentami-
sen tuotanto väheni viime 
vuonna noin 4 prosenttia 
uudistuotannon volyymi-

indeksillä mitattuna. Sen sijaan 
myönnettyjen rakennuslupien 
ja aloitusten kehitys oli jo viime 
vuoden puolella kasvussa. Isoin-
ta kasvu oli opetusrakennuksis-
sa, joiden aloitukset lisääntyivät 
viime vuonna 47 prosenttia. 

Kokonaisuutena julkisia pal-
velurakennuksia aloitettiin yh-
teensä 3,3 miljoonan kuutio-
metrin verran vuona 2015. Tänä 
vuonna aloitukset noussevat 3,8 
miljoonaan kuutiometriin.

Sairaalarakentaminen jatkuu 
vilkkaana ympäri Suomea. Sai-
raaloiden uudisrakentamista yl-
läpitävät vanhojen sairaalaraken-
nusten kalliit korjauskulut, jol-
loin uuden käyttökelpoisemman 
sairaalan rakentaminen tulee 
usein kannattavammaksi. Myös 
palvelutarpeen kasvu lisää uusi-
en tilojen tarvetta. Sairaalaraken-
tamisen kannalta keskeinen te-
kijä on hallituksen valmistele-
ma sosiaali- ja terveysalan uu-
distustyö. Tässä yhteydessä on 
myös esitetty sairaalainvestoin-
tien osittaista jäädyttämistä, et-
tei julkinen sektori velkaannu 

liiallisesti ennen kuin uudistus-
työ on lopullisesti maalissa.

Kokoontumisrakennusten 
aloitustyöt ovat myös vilkastu-
neet selvästi. Syynä tähän on ai-
empien vuosien erittäin mata-
la taso, josta nyt on tultu selväs-
ti ylöspäin. Kokoontumisraken-
nusten rakentaminen vaihtelee 
hyvin voimakkaasti vuosista 
toiseen.

Kokonaisuutena julkinen pal-
velurakentaminen laskee ensi 
vuonna hieman. Aloituskuutioita 
arvioidaan kertyvän yhteensä 3,4 
miljoonan edestä.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Vantaan Kivistön uuteen palvelukeskukseen tulee muun muassa koulu ja päiväkoti.               Kuva: RT
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2013 2014 2015 2016e 2017e

Ammattirakentaminen 28,6 23,8 23,7 25,1 28,1 26,9

Asuinrakennukset 5,7 5,9 5,5 6,6 6,9 6,4

Kerrostalot 4,5 4,9 4,5 5,6 5,9 5,3

Rivitalot 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

Liike- ja toimistorakennukset 7,2 4,9 5,9 5,2 5,9 5,2

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

Toimistorakennukset 1,2 0,4 0,8 0,5 0,5 0,8

Liikenteen rakennukset 1,5 1,9 1,8 1,4 2,0 1,4

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

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

Kokoontumisrakennukset 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,0

Opetusrakennukset 1,0 1,1 0,9 1,3 1,4 1,2

Palo- ja pelastustoimen rak. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Teollisuus- ja varastorak. 9,8 7,3 7,0 7,8 9,0 9,3

Teollisuusrakennukset 5,5 3,9 4,0 4,7 5,8 6,0

Varastorakennukset 4,4 3,5 3,0 3,1 3,3 3,3

Muut rakennukset 2,9 2,6 2,3 2,1 2,4 2,5

Omatoiminen rakentaminen 12,2 10,1 8,8 6,5 7,0 7,6

Erilliset pientalot 7,0 5,1 4,4 3,7 3,7 4,0

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

Maatalousrakennukset 4,0 4,1 3,7 2,2 2,7 3,0

Yhteensä 40,8 33,9 32,6 31,5 35,0 34,5

  

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Korjausrakentamisen 
tuotos oli viime vuon-
na jo kolmatta vuot-
ta peräkkäin uudisra-

kentamista suurempi. Ero kas-
voi vuonna 2015 jo 1,8 miljardiin 
euroon korjausrakentamisen hy-
väksi. Korjausrakentamisen arvo 
oli 12,2 miljardia euroa.

Asuntojen korjausrakenta-
minen jatkuu edelleen vilkkaa-
na. Viime vuonna korjausraken-
tamista vauhdittivat vielä valtion 
edellisvuonna myöntämät kor-
jausavustukset, mutta kuluva-
na vuonna avustukset eivät enää 
auta. Näin ollen korjausrakenta-
misen kasvuvauhti hidastuu jos-
sain määrin tänä vuonna yltä-
en 2,5 prosenttiin. Korjausraken-
tamisen kasvua hillitsee myös 
kohenevan suhdanteen myö-
tä kiinnostuksen siirtyminen 
uudisrakennushankkeisiin.

Korjausrakentamisen tuotos-
ta kasvattavat osaltaan vanhan 
kiinteistökannan parantaminen 
vastaamaan nykypäivän asumi-
sen tasoa. Energiatehokkuuden 
ja varustetason lisääminen nos-
tavat korjausrakentamisen arvoa.

Kehityksen seurauksena kor-
jausrakentamisen ja uudisra-
kentamisen tuotannon arvo ta-
sapainottuu. Suomessa kuiten-
kin siirrytään vähitellen koh-
ti eurooppalaista kehitystä, jossa 
korjausrakentamisen osuus ta-
lonrakentamisesta on selväs-
ti uudisrakentamista suurem-
paa. Tästä huolen pitää kasva-
va kiinteistökanta niillä alueil-
la, joilla korjaustoimenpiteet 
ovat kannattavia. Toisaalta kor-
jaustarpeita vähentää kiinteistö-
jen heikko muunneltavuus, jol-
loin esimerkiksi käyttötarkoitus-
muutoksen yhteydessä voi olla 

kannattavampaa purkaa raken-
nus ja rakentaa tilalle uusi kuin 
suorittaa mittava peruskorjaus. 

Ensi vuonna korjausrakenta-
misen kasvun ennakoidaan edel-
leen hiljentyvän. Myös korjausra-
kentamisessa alueellinen eriyty-
minen voimistuu. Väestöään me-
nettävillä alueilla korjaamisessa 
voi nousta myös seinä vastaan 
rahoituksen osalta. Pankit ovat 
myöntäneet entistä nihkeäm-
min rahoitusta taloyhtiöille, jot-
ka sijaitsevat muuttotappioalu-
eilla. Korjaaminen muuttuukin 
näillä alueilla oman pääoman 
ehtoiseksi.

 

Maatalousrakennusten 
aloituskuutiot las-
kivat peräti 2,2 kuu-
tioon vuonna 2015. 

Laskua edellisvuodesta kertyi 42 
prosenttia. Pudotuksen taustalla 
oli vuonna 2014 tapahtunut maa-
taloustukien aiheuttama piikki 
rakentamisessa, jolloin vertailu-
taso oli korkea. Kuluvana vuonna 
maatalousrakentaminen palau-
tuu selvästä pudotuksesta. Vaik-
ka viljelijöiden ja kotieläintilojen 

tilanne jatkuu vaikeana, raken-
tamistarpeita riittää. Hallituk-
sen päätös lisätä Maatalouden 
kehittämisrahaston varoja osa-
na kärkihankkeita lisää osaltaan 
investointihalukkuutta.

Vapaa-ajan rakennusten ra-
kentaminen on supistunut lähes 
yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 
lähtien. Vuonna 2015 alettiin ra-
kentaa 0,6 miljoonan kuutio-
metrin edestä vapaa-ajan asuin-
rakennuksia. Kuluvana vuonna 

alamäen ennakoidaan pysähty-
vän ja kääntyvän jo ensi vuon-
na loivaan nousuun. Talouden 
kääntyessä kasvuun kotitalouk-
sien mahdollisuudet lisätä inves-
tointejaan paranevat, jotka osal-
taan kohdistuvat myös mökkira-
kentamiseen. Vaikka vanhoja va-
paa-ajan asuinrakennuksia ovat 
jo rannat täynnä, korvataan van-
hentuneita kesämökkejä uusilla.

Teollisuus- ja varastorakentamisen tuotanto kasvoi vuonna 2015 yhteensä noin 4 
prosenttia. Teollisuusrakentamisen aktiviteetti on jatkanut kasvuaan. Myönnetyt raken-
nusluvat nousivat viime vuonna yhteensä 28 prosenttia.

Maatalousrakentaminen väheni selvästi viime vuonna, mutta kääntyy kuluvan vuoden 
aikana kasvuun. Vapaa-ajan rakentamisen alamäki pysähtyy.

Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu kuluvana vuonna hieman. Korjausra-
kentamisen pääpaino on edelleen asuinrakennusten peruskorjauksissa.

Teollisuus- ja varastora-
kentamisen pitkään jat-
kunut alamäki on vih-
doin ohitettu. Viime 

vuonna aloituksia kertyi kuu-
tioissa mitattuna 7,8 miljoo-
naa, joka on 11 prosenttia vuot-
ta 2014 enemmän. Vaikka teol-
lisuustuotanto ja teollisuuden 
saamat tilaukset ovat polkeneet 
lähes paikallaan, näyttää inves-
tointihalukkuus olevan vihdoin 
nousussa. Lähtötaso on kuiten-
kin matala ja teollisuuden tuo-
tannon laajennusinvestointien 
osuus kokonaisinvestoinneista 
tullee olemaan kuluvana vuonna 
vielä alle puolet.

Kuluvana vuonna teollisuus- 
ja varastorakentamisen aloituk-
set kasvavat 9,0 kuutiometriin. 
Teollisuusrakennusten aloituk-
sista todennäköisesti puuttuu 
vielä yksittäisiä jo käynnistynei-
tä isoja hankkeita, jotka ovat nä-
kyvissä rakennusluvissa. Aloi-
tukset kirjautuvat tilastoon vii-
veellä. Vaikka kasvun taustalla 
on myös suuria yksittäisiä teol-
lisuuden investointeja, on teolli-
suussektorin kasvu laaja-alaista. 
Varsinaisten teollisuusrakennus-
ten lisäksi erilaisten palvelin-
keskusten rakentaminen jatkuu 
vilkkaana. 

Varastorakentamisen puolella 

kasvu jatkuu tasaisena. Suurten 
logistiikkakeskusten rakentami-
nen alkaa olla loppusuoralla, jo-
ten kasvun kiivain vaihe alkaa 
olla takanapäin. Toisaalta raken-
netaan myös nesteytetyn maa-
kaasun terminaaleja, jotka pi-
tävät varastorakentamista osal-
taan yllä.

Teollisuus- ja varastoraken-
tamisen aloitusten ennakoidaan 
jatkavan kasvuaan myös vuon-
na 2017. Teollisuuden investoin-
tihalukkuuden arvioidaan kehit-
tyvän jatkossakin myönteisesti. 
Kasvun toteutuminen tosin vaa-
tii uusia isojakin investointipää-
töksiä kuluvan vuoden aikana.

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

Lähde: Tilastokeskus, RT

Kansalliskirjasto Helsingissä.           Kuva: RT
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Maa- ja vesirakenta-
minen kasvoi viime 
vuonna maltillisesti 
ja tänä vuonna kas-

vun odotetaan jatkuvan, mutta 
edellisvuotta heikompana. Käyn-
nissä ja käynnistymässä on suu-
ria aluerakennushankkeita, jotka 
pitävät myös infrarakentamisen 
työkantaa yllä.

Alan liikevaihto kehittyi vii-
me vuonna kuukausikohtaisten 
tilastojen mukaan hyvin myön-
teisesti. Kasvu perustui osin yk-
sittäisiin suurten projektien ker-
tatuloutuksiin. Liikevaihdon kas-
vu heijastuu myös neljännes-
vuositilinpitoon sekä maa- ja 
vesirakennusinvestointeihin. 
Tiedot korjaantuvat kesällä, kun 
vuosi-ilmoituksista kerätyt tie-
dot investoinneista saadaan ti-
lastoinnin pohjaksi.

Rakennusteollisuus RT:n ja 
INFRAn tekemän Infrabaromet-
rin mukaan alan suhdannetilan-
ne on parantunut kevään edetes-
sä. Vastaajista 70 prosenttia ar-
vioi infrarakentamisen kasvavan 
kesään mennessä. Myönteisen 
kehityksen arvioitiin jatkuvan 
myös loppukesän ja alkusyksyn 
aikana. Kapasiteetin käyttöaste 
oli 77 prosenttia, joka on 11 pro-
senttiyksikköä viime syksyä ma-
talampi taso. Alan yritysten mu-
kaan tarjouspyyntöjä on liikkeel-
lä runsaasti, mikä voi osaltaan 
johtua tilaajien etupainotteisesta 
varautumisesta tulevaan. Joka ta-
pauksessa urakoista on edelleen 
kova kilpailu  ja niiden hintataso 
säilyy kireänä.

Hallituksen huhtikuun ke-
hysriihessä päätetyillä infra-
hankkeilla on ehdottomasti 

myönteinen vaikutus alan kehi-
tykseen, mutta hyödyt realisoitu-
vat kunnolla vasta vuodesta 2018 
alkaen. Toisaalta kehyksissä ei 
ole enää koko hallituskaudella ti-
laa uusille hankkeille nyt päätet-
tyjen lisäksi.

Maa- ja vesirakentamisen en-
nakoitavuutta vähentää merkit-
tävästi valtion väyläverkoston 
jääminen sivuraiteelle. Suomes-
sa ei ole olemassa pitkän aikavä-
lin suunnitelmaa väyläinfran ke-
hittämiseksi toisin kuin kaikis-
sa muissa Pohjoismaissa. Nä-
köalattomuus tulevasta lisää jo 
itsessään epävarmuutta elinkei-
noelämän toimintaympäristöön 
sekä koko yhteiskuntaan. Suo-
men tulisikin olla nykyistä aktii-
visempi pohjoisen ulottuvuuden 
kysymyksissä.

Kansainvälinen 
toiminta

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen toimin-
ta väheni viime vuon-
na. Yhteensä liikevaih-

toa kertyi 1,4 miljardia euroa, 
jossa on laskua noin 600 miljoo-
naa euroa edellisvuodesta. Kan-
sainvälisen toimintaympäristön 
muutos etenkin Venäjällä pie-
nensi liikevaihtoa. Projektit vä-
henivät myös Pohjoismaissa.

Eniten liikevaihtoa kertyi vii-
me vuonna edelleen Venäjältä, 

yhteensä 474 miljoonaa euroa, 
toiseksi eniten Virosta, yhteensä 
377 miljoonaa euroa.

Euroopassa rakentaminen 
on kääntynyt alkuvuoden aika-
na kasvu-uralle. Eurostatin tilas-
tojen mukaan rakennustuotanto 
väheni vuonna 2015 euroalueel-
la vielä prosentin verran edellis-
vuodesta. Eniten rakentaminen 
kasvoi viime vuonna Irlannis-
sa, peräti 14,6 prosenttia. Seuraa-
vana oli Slovakia, jossa kasvu oli 

yhteensä 5,9 prosenttia. Euroalu-
een ulkopuolella rakentaminen 
oli vilkasta Ruotsissa (13,9 %) ja 
Tanskassa (5,0 %).

Euroconstructin arvion mu-
kaan rakentamisen kasvu jatkuu 
Euroopassa noin kolmen prosen-
tin vauhtia tänä ja ensi vuonna. 
Kuluvana vuonna rakentamisen 
kasvun ennakoidaan olevan vah-
vinta Irlannissa ja Puolassa.

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on helpottanut hieman. 
Uusien väyläinvestointien laskeva trendi heikentää tulevaisuudennä-
kymiä, mutta perusväylänpitoon kohdistetut lisämäärärahat tasoittavat 
lähivuosina tilannetta. Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Helsingin Kalasatamasta Mustikkamaalle johtava Isoisän silta.                          Kuva: RT
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksi

Rakennustuoteteollisuus

Katto- ja vedeneristysalalla järjestäytyneiden yritysten 
työmäärät ja liikevaihto vähenivät vuonna 2015 ennak-
kotietojen mukaan selvästi edelliseen vuoteen verrattu-
na. Alueelliset erot olivat aiempaa suuremmat. Vuoden 

2016 ensimmäisen neljänneksen osalta alan urakointipalvelui-
den kysyntä on ennakkotietojen mukaan hieman vuodentakaista 
vilkkaampaa.

Koska pintatoimialan työt tehdään usein hankkeen loppuvai-
heessa, rakentamisen nousu- ja laskusuhdanteet näkyvät alalla 
viiveellä. Asuntorakentamisen suhdannetilanteen koheneminen 
näkyy siten pintatoimialalla vasta nyt keväällä ja kesällä.

Saneeraustöiden osuus on korostunut ja korostuu edelleen 
myös pintatoimialalla. Pintakäsittelyalalla kesä on kausitöis-
tä johtuen perinteisesti vilkkaampaa aikaa, ja aikainen kevääntu-
lo mahdollistaa kausitöiden aikaisemman aloittamisen myötä ta-
vanomaista pidemmän työskentelykauden.

Koko suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto kasvoi 
vuoden 2015 aikana Tilastokeskuksen arvion mukaan 
noin seitsemän prosenttia. Kasvua syntyi muun muas-
sa yksittäisistä hankkeista, julkisen sektorin toimintojen 

ulkoistamisesta palvelutuottajille sekä kaupungistumisen vauh-
dittamasta uudisrakentamisesta. Vuosi 2015 oli suunnittelu- ja 
konsultointialalla edellisen vuoden tapaan eri päätoimialojen vä-
lillä epäyhtenäinen.

Talonrakennussektorilla – erityisesti rakenne- ja talotekniik-
kasuunnittelussa – suhdanne oli hyvä läpi vuoden, ja asiantunti-
japula sektorilla syveni vuoden aikana. Julkisen sektorin perus-
korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit, korjausrakentaminen ja li-
sääntynyt yksityisen sektorin uudisrakentaminen työllistivät alaa.

Teollisuussektorilla pysyvämpää käännettä parempaan ei ta-
pahtunut. Työkanta vaihteli vuoden mittaan. Vuoden toisella puo-
liskolla teollisuussektorin tilauskanta kääntyi laskuun, mikä nä-
kyi loppuvuodesta myös lomautusten määrän kasvuna. 

Yhdyskuntasektorilla työtilanne oli kasvukeskuksissa kohta-
lainen johtuen kaupunkien infrainvestoinneista, mutta kasvukes-
kusten ulkopuolella tilanne oli heikko läpi vuoden. Tilauskanta 
kasvoi vuoden aikana hiukan, mutta näkymät vuodelle 2016 hei-
kentyivät väyläinvestointien vähentymisen seurauksena. 

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna suhdannekyselyyn 
vastanneiden yritysten tilauskanta on parantunut. Tilauskanta 
kasvoi kotimaassa, mutta viennin tilauskanta pieneni. 

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat tammi-
kuun kyselyn perusteella neutraalit - kaikkien vastanneiden jou-
kossa saldoluku oli nolla.  Talosektorin saldoluku nousi merkittä-
västi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli nyt +16. Infrassa mark-
kinanäkymät ovat muuttuneet huonompaan suuntaan, saldoluku 
on nyt -25. Teollisuudessa markkinanäkymät ovat ennallaan, sal-
doluku on lievästi miinuksella.

Rakennustuoteteolli-
suudessa heikko suh-
dannetilanne jatkui 
vuonna 2015. Raken-

nusmateriaalien menekki-indek-
sin perusteella rakennustuottei-
den toimitukset kotimaahan su-
pistuivat viime vuonna yhteensä 
reilut neljä prosenttia. Runkoai-
neiden määrä supistui reilut vii-
si prosenttia, bitumikatteet vas-
taavasti reilut kolme prosent-
tia. Tiilet vähenivät 10 prosenttia 
ja eristeet vastaavasti seitsemän 
prosenttia edellisvuodesta. 

Betoniteollisuudessa valmis-
betonin tuotanto väheni kol-
me prosenttia. Sen sijaan beto-
nielementtien valmistusmää-
rät kasvoivat vajaat kolme pro-
senttia. Paalujen tuotantomäärät 
kasvoivat jo toista vuotta peräk-
käin, runsaat kuusi prosenttia 
edellisvuodesta.

Rakennustuoteteollisuu-
den tuotantomäärä supistui 

tuotannon volyymi-indek-
sin mukaan viime vuonna va-
jaat kaksi prosenttia. Sahatava-
ra- ja puutuoteteollisuuden tuo-
tanto supistui vastaavana aikana 
noin kolme prosenttia. Ikkunoi-
den valmistusmäärät supistui-
vat kahdeksan prosenttia ja keit-
tiökalusteiden vastaavasti reilut 
kaksi prosenttia vuonna 2015.

Teräsrakenteiden viennin 
osuus on edelleen koko toimi-
alalle merkittävä. Viennin osuus 
on jo pitkään ollut noin 35–40 
prosenttia tuotannon arvos-
ta. Joillakin yrityksillä viennin 
osuus on merkittävästi suurem-
pi ollen noin 60–70 prosentin 
luokkaa. 

Teräsrakenteiden viennin ar-
vo oli 310 miljoonaa euroa tuo-
reimman tutkimuksen mukaan. 
Vähennystä edellisestä vuodes-
ta oli merkittävästi. Koko tuotan-
non arvo vuonna 2015 oli noin 
800 miljoonaa euroa. Kotimaan 

menekki vastasi edellistä vuotta. 
Suunnittelupuolella on ol-

lut yhä alkuvuonna hyvää kysyn-
tää viime vuoden tavoin. Teräsra-
kenteiden menekki kotimaassa 
riippuu oleellisesti koko raken-
nusalan suhdanteista, erityisesti 
kaupallisen ja teollisen rakenta-
misen muutoksista. Teräsraken-
netuotannon kokonaismäärän 
vienti mukaan lukien odotetaan 
pysyvän vähintään samalla ta-
solla kuin edellisenä vuonna. Te-
räsrakenteiden tuonti Suomeen 
vaikuttaisi jatkavan kasvuaan ja 
CE- merkinnän pakollisuus on 
omiaan lisäämään teräsrakentei-
den tuontia Suomeen, mutta vas-
taavasti avaa myös suomalaisil-
le uusia markkinoita. Myös ko-
timaista teräsrakenteiden suun-
nittelua on myyty ulkomaille 
kasvavin määrin.

   

Pintatoimiala

Suunnitteluala

Muut toimialat

Rakentamiseen povat-
tu käänne parempaan 
näkyy orastavana us-
kon vahvistumisena 

LVI-urakoitsijoiden parissa. Suh-
dannetilanteen arvioidaan para-
nevan lievästi syksyyn tultaes-
sa. Rakentamisen ketjun häntä-
päässä tulevaan talotekniikkaan 
uudistuotannon käynnistymi-
nen vaikuttaa puolen vuoden 
viiveellä.

LVI-asennuksen suhdanne-
kyselyyn vastanneista melkein 
puolet pitää uudisrakentamisen 
tilannetta vielä heikkona. Syk-
syyn on ladattu kovia odotuksia, 
sillä yli 90 prosenttia vastaajista 
odottaa tilanteen kääntyvän vä-
hintäänkin tyydyttäväksi. 

Korjausrakentaminen on 

hyvällä tasolla reilulla kolman-
neksella ja tyydyttävällä mel-
kein puolella urakoitsijoista. Ti-
lanteen arvioidaan jatkuvan sa-
mansuuntaisena syksyllä 2016. 
Ylläpitotoimintoihin suhdan-
teiden ei uskota vaikuttavan sa-
massa laajuudessa kuin uudis- 
ja korjausrakentamiseen. Huol-
to on vähintään tyydyttävällä ta-
solla 80 prosentilla vastaajista, ja 
valoisahko vire tuntuu kantavan 
loppuvuotta kohti.

Tällä hetkellä korjausrakenta-
misen osuus on puolet LVI-ura-
koitsijoiden liikevaihdosta. Uu-
disrakentaminen kattaa kol-
manneksen ja huolto vastaavasti 
viidenneksen.

Vastaajista liki puolella liike-
vaihto on noussut, keskimäärin 

18 prosenttia. Myös toiminnan 
kannattavuus on hieman kohen-
tunut, sillä 37 prosenttia vastaa-
jista piti sitä hyvänä (2014: 20 
%). 

Rakentamisen elpyminen nä-
kyy tarjouspyyntölaatikossa: ura-
koitsijat pystyvät vastaamaan 77 
prosenttiin tarjouspyynnöistä. 
Niistä noin neljännes toteutuu 
urakaksi. 

Lomautukset ovat tähän vuo-
denaikaan rakennusalalla ta-
vanomaisia. LVI-henkilöstös-
tä oli maaliskuussa lomautettu-
na 4,5 prosenttia, mikä on sel-
keästi vähemmän kuin kolmena 
edeltävänä keväänä. Keskimää-
räinen täystyöllistävä tilauskan-
ta on normaalitasoinen neljä 
kuukautta.

LVI-ala

Sähkö- ja teleurakoitsija-
liitto STUL ry:n ja Sähkö-
suunnittelijat NSS ry:n 
yhteisen suhdannetie-

dustelun mukaan usko raken-
tamiseen on viimeksi kuluneen 
vuoden aikana selvästi parantu-
nut. Syksyn 2014 jälkeen alkanut 
positiivinen kehitys on jatkunut 
ja urakoitsijoiden näkymät ovat 
parhaat sitten syksyn 2011.

Alueellisesti vaihtelut ovat 
suuria. Valtakunnallisesti ja Uu-
dellamaalla toimivien yritysten 
näkymät ovat parhaimpia. Asun-
torakentamisen odotukset ovat 
parantuneet kaikkein eniten se-
kä urakoitsijoiden että suunnit-
telijoiden osalta.

Myönteisimmät odotukset 
kohdistuvat jälleen korjausra-
kentamiseen. Asuntojen ja muun 
korjausrakentamisen uskoo kas-
vavan tai vähintäänkin pysy-
vän ennallaan tulevana puoli-
vuotiskautena yli 90 prosenttia 
vastaajista. 

Tarjouskyselyjen tilanne on 
parantunut sekä urakoitsijoilla 
että sähkösuunnittelijoilla, mut-
ta työkannan osalta kehitys on 
ollut toisensuuntainen. 74 pro-
sentilla vastaajista tarjouskyse-
lyiden määrä on kasvanut tai py-
synyt ennallaan. Työkannan me-
diaani on molemmilla vastaa-
jaryhmällä 3 kuukautta, joka on 
asteikon alapäässä tutkimuksen 

historiatietojen perusteella. Ra-
kentamisen positiivinen vire nä-
kyy ilmeisesti lisääntyneinä tar-
jouskyselyinä, mutta suunnitel-
mat eivät vielä ole ehtineet reali-
soitua urakoiksi.

Vastausten mukaan henkilös-
tössä on muutostarvetta tulevan 
puolen vuoden aikana. Kaikki 
vastaajat työllistävät tällä hetkel-
lä 4 224 henkilöä ja puolen vuo-
den kuluttua arvelivat työllistä-
vänsä 4 387 henkilöä eli lisäys-
tä on 163 henkilöä. Lisäystarvetta 
on sekä suunnittelijoilla että ura-
koitsijoilla, jotka uskovat työl-
listävänsä 141 henkilöä nykyistä 
enemmän. 

Sähköala
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi
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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)
Rakennusteollisuus RT ry, PL 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys

Talonrakennusyritysten 
tulos heikkeni vuonna 
2014 sekä käyttökatteel-
la että liikevoitolla mi-

tattuna. Tulos ennen satunnaisia 
eriä ja veroja laski 3,1 prosenttiin 
liikevaihdosta. Mediaaniarvol-
la mitattuna tulos oli 3,3 prosent-
tia. Eri yritysryhmistä tulos laski 
hieman keskisuurilla yrityksillä. 
Sen sijaan pienten ja suurten yri-
tysten tulos kasvoi hieman.

Rakennusteollisuuden kan-
nattavuusselvityksen mukaan 
tuloksen ennen satunnaiseriä 

ja veroja odotettiin vuonna 2015 
olevan keskimäärin 3,2 prosent-
tia liikevaihdosta. Siten käyttö- 
katteen voidaan arvioida asettu-
neen 4,2 prosentin tasolle vuo-
den 2014 tapaan.

Rakennustuoteteollisuudes-
sa kannattavuus heikentyi hie-
man vuonna 2014. Liikevoiton 
suhde liikevaihtoon laski 3,3 pro-
senttiin. Liiketoiminnan kulu-
jen jälkeinen käyttökateprosent-
ti heikkeni ja oli 6,8 prosent-
tia.  Vuonna 2015 sekä käyttökat-
teen että liikevoiton ennakoitiin 

kasvavan.
RT:n kannattavuusselvitys 

vuodelta 2015 valmistuu kesä-
kuussa 2016.

Rakennusalan konkurssit 
ovat vähentyneet nopeinta vauh-
tia muihin toimialoihin verrat-
tuna. Vuonna 2015 konkurssiin 
haettiin 522 yritystä, joka on 19 
prosenttia edellisvuotta vähem-
män. Myös konkurssien piirissä 
olleiden henkilöiden määrä vä-
heni 15 prosenttia yhteensä 2 625 
henkilöön.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakentamisen työlli-
syyden lasku pysäh-
tyi vuonna 2015. Työl-
lisiä oli viime vuonna 

keskimäärin 168 500 henkilöä, 
jossa laskua edellisvuoteen on 
vain 300 henkeä. Työllisten mää-
rä kääntyi kasvuun viime vuoden 
lopulla. 

EK:n luottamusindikaattorit 
henkilöstöodotusten suhteen ko-
henivat jo viime kesänä, joka en-
nakoi hyvin alan työllisyyskehi-
tystä. Myös tuotannon piristy-
minen loppuvuonna konkretisoi 
työllisyyden kasvun. Tänä vuon-
na työllisten määrän odotetaan 
kohoavan 171 000 henkilöön. 
Ensi vuonna kasvun odotetaan 

jatkuvan ja työllisten määrän 
nousevan jo 174 000 henkilöön.

Rakentamisen työttömyysas-
te oli Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen mukaan keski-
määrin 10,2 prosenttia vuonna 
2015. Työttömyys aleni hieman 
edellisvuodesta. Työttömyyden 
ennakoidaan laskevan työllisyys-
tilanteen parantuessa.

Rakentamisen suhdanneti-
lanteen koheneminen, mark-
kinoiden alueellinen painottu-
minen kasvukeskuksiin ja sa-
maan aikaan käynnistyvät suu-
ret projektit ovat saaneet aikaan 
työvoimapulaa tiettyihin teh-
täviin. Etenkin työmaamesta-
reista, projektinjohdosta sekä 

suunnittelutehtäviin soveltuvis-
ta tekijöistä on syntynyt kapeik-
koja, mikä hidastaa jo rakennus-
töiden käynnistymistä.

Osaavan työvoiman turvaa-
minen rakennusalalla on pitkäl-
ti kiinni työvoiman liikkuvuu-
desta sekä koulutuksen määristä 
ja sijainneista. Työvoiman heik-
ko liikkuvuus koskee rakentami-
sen lisäksi myös muita toimialo-
ja. Keskeisin hidaste työvoiman 
liikkuvuudelle on asumisen kor-
kea hinta kasvukeskuksissa, jois-
sa valtaosa uusista työpaikois-
ta syntyy.

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen kustan-
nuskehitys oli viime 
vuonna hillittyä. Ra-
kennuskustannukset 

nousivat 0,5 prosenttia. Työpa-
nosten hinnat kohosivat 0,9 pro-
senttia, tarvikepanosten 0,1 pro-
senttia ja muiden panosten hin-
nat vastaavasti 1,2 prosenttia.

Hintojen nousuvauhti pysyy 
tänä vuonna keskimäärin ennal-
laan, mutta vauhdittuu loppu-
vuotta kohden. Palkkaratkaisu 
takaa maltillisen kehityksen työ-
panosten hinnoille. Tarvikepa-
nosten osalta nousua on odotet-
tavissa enemmän. Osaltaan tätä 
kehitystä vauhdittaa loppuvuo-
desta öljyn hinnan nousu ver-
rattuna edellisvuoden vastaa-
vaan aikaan. Ensi vuonna raken-
nuskustannusten nousuvauhdin 

ennakoidaan kiihtyvän jo 1,5 
prosenttiin.

Maarakentamisen kustan-
nusindeksi väheni viime vuonna 
keskimäärin 2,3 prosenttia. Tänä 
vuonna kustannukset laskevat 
edelleen. Syynä on ennen kaik-
kea raakaöljyn hinnanlasku, joka 
laskee erityisesti päällystämises-
sä käytetyn bitumin hintaa. Bi-
tumin hinta on laskenut yli kol-
manneksella vielä kuluvankin 
vuoden alkupuolella.

Talonrakentamisen tarjo-
ushinnat pääkaupunkiseudul-
la nousivat vuonna 2015 keski-
määrin noin 4 prosenttia. Suurin 
nousu on kuitenkin jo takana-
päin. Pääurakoissa tarjousha-
lukkuus oli vuoden 2016 tammi-
kuussa noin 10 prosenttia pitkän 
aikavälin keskiarvon yläpuolelle. 

Pääurakoissa tarjouksia kuiten-
kin tulee määrällisesti vähän. 
Aliurakoissa tarjousaktiivisuus 
on sen sijaan neljä prosenttia al-
le pitkän aikavälin keskiarvon.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen hinnat laskivat viime vuon-
na koko maassa keskimäärin 
0,1 prosenttia. Pääkaupunki-
seudulla hinnat nousivat vas-
taavasti 0,3 prosenttia. Vapaara-
hoitteiset vuokrat nousivat ko-
ko maassa 2,8 prosenttia ja pää-
kaupunkiseudulla vastaavasti 
2,7 prosenttia. Vanhan kerros-
taloasunnon neliöhinta oli ko-
ko maassa vuonna 2015 keski-
määrin 2 427 euroa ja pääkau-
punkiseudulla 3 726 euroa. Uu-
den asunnon keskihinta oli koko 
maassa 3 925 euroa.

Hinta- ja kustannuskehitys


