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Rakennuslehti 50 vuotta Seppo Mölsä
Muokattu 19.09.2017 klo 12:30

Rakentaja on ollut aina vuoristoradalla – rahamarkkinoiden, muuttoliikkeen ja 
finanssipolitiikan heiteltävänä

Rakennusala on kokenut kahdet hullut vuodet ja yhden ison ja monta pienempää lamaa 
viimeisen 50 vuoden aikana.

Rakentamisessa suhdannevaihtelut ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaat ja 
tasaisen kasvun kaudet ovat olleet harvinaisia poikkeuksia viimeisen 50 vuoden 

aikana. Rakentaminen on metsäteollisuuden ohella Suomen suhdanneherkin 
toimiala. Euroon siirtymisen myötä rakentamiseen tuli vakautta, mutta 

riippuvuutta talouden isoista sykleistä se ei vienyt, vaikka niin ehkä joskus 
2000-luvun alussa saatettiin kuvitellakin.

https://www.rakennuslehti.fi/kategoriat/rakennuslehti-50-vuotta/
https://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/seppo-molsa/


Muuttoliike on ollut yksi keskeisimmistä 
rakentamista ohjanneista tekijöistä. 1960-luvulla 

se suuntautui aluksi Ruotsiin, 1970-luvulla 
kaupunkeihin ja nyt 2000-luvulla Helsingin 

seudulle ja muutamiin alueellisiin keskuksiin 
samalla, kun ulkomaalaisten muutto Suomeen on 

ohittanut maan sisäisen muuton







Rakennusalan tapaturmat 1989-2015





Hakan entisen toimitusjohtajan Eero Piiparin mukaan moderni 
rakennusteollisuus syntyi 1960-luvulla vastauksena paisuneen muuttoliikkeen 
tarpeisiin. Ne yritykset kasvoivat, jotka olivat tässä kehityksessä parhaiten 
mukana.

”Ne yritykset, jotka osallistuivat tekniikan kehittämiseen 60-luvulla, loivat 
myös perustan omalle menestykselleen myöhemmin. Yrityksille tuli selvä 
tarve kasvattaa toimintaansa. 70-luvulla Svetogorskissa ja Kostamuksessa 
hyödynnettiin sitten aluerakentamisessa hankittua tekniikkaa ja kokemusta”, 
Piipari muisteli 1990-luvun alussa.

Rakennuslehti



1980-luvulla nostettiin laatua ja hintoja

1980-luvun alku oli suurten infra- ja talonrakennushankkeiden aikaa. 
Lahden ohikulkutien rakentaminen alkoi vuonna 1980. Jyväskylän 
ohikulkutien rakentaminen kesti lähes koko vuosikymmenen. Pasilan 
virastotalojätti ja Kaupunkiliiton talo valmistuivat Helsinkiin vuonna 
1982. Päijänne-tunneli alkoi tuoda vettä Helsinkiin.

Rakentamista jouduttiin vuonna 1980 jarruttelemaan 40 prosentin 
rakennusveron avulla. Veroanturoiden valulla on ollut kiire, uutisoi 
Rakennuslehti marraskuussa Kuntien toimitalon työmaalta. Ripeänä 
urakoitsijana oli Hakan, Palmbergin ja Arvo Westerlundin 
työyhteenliittymä. Työyhteenliittymät oli tuolle ajalle tyypillinen tapa 
vähentää kilpailua suurissa hankkeissa.



Rakennusala keskittyi nopeasti

Kostamus ja Svetogorsk toivat rakentajille valtavasti rahaa, jota käytettiin huolettomasti 
pk-yritysten ja tonttien ostamiseen ympäri Suomea. Rakennusliiketoiminta keskittyi 
ennätysnopeasti, samoin betoniteollisuus.

Vielä 1960-luvulla pääosa rakennusliikkeistä oli rakennusmestarien perustamia, mutta 
nyt ne alkoivat kadota yrityskauppojen myötä.

Esimerkiksi vuonna 1984 Suomen Rakennusteollisuusliiton jäsenyrityksistä myytiin 36. 
Aiemmin toiminta oli ollut varsin paikallista ja esimerkiksi Turussa oli omat 
rakennusliikkeet, samoin Tampereella ja Oulussa. Paikallisten suosiminen koski jopa 
suunnittelua. Mikko Vahanen esimerkiksi suunnitteli Reima Pietilän kanssa Tampereen 
kirjaston rakenteet, mutta varsinainen rakennesuunnittelusopimus piti tehdä 
tamperelaisen A-Insinöörien nimiin.





90-luvulla Suomi lamaantui

1990-luvulla Suomi koki sodan jälkeisen historiansa suurimman laman. 
Keskeisiä syistä sille oli rahamarkkinoiden vapauttamisesta aiheutunut 
asunto- ja toimitilamarkkinoiden ylikuumentuminen eli syyt olivat pitkälti 
samat kuin Etelä-Euroopassa ja Irlannissa vuonna 2008 tapahtuneessa 
finanssikriisissä.
1990-luvun Suomelle toisen shokin tuotti clearing-kaupan loppuminen 
Neuvostoliiton kanssa.
Kolmannen shokin tuotti rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden 
johtajien kansainvälistymiskiima. Kotimaa ei enää riittänyt 
kunnianhimoisille yritysjohtajille. Euroopan talousalue oli syntymässä 
vuonna 1993, ja suomalaisyritykset aikoivat olla aktiivisia kansainvälistyjiä 
jo sitä ennen vastakseen lisääntyvään kilpailuun.







Kupla alkoi puhjeta koko Euroopassa
Rakennuslehti teki vuonna 2005 tehnyt Economistin katsauksen pohjalta aukeaman jutun, jossa 
varoitettiin asuntokuplan puhkeaminen seurauksista.
Economistin ennusteen mukaan Euroopan ja USA:n asuntokuplan puhkeamisen merkitys 
taloudelle olisi paljon vakavampi kuin vuosituhannen alun pörssikuplan puhkeamisen, koska 
asuntoihin oli sitoutunut paljon enemmän ihan tavallisten kansalaisten varoja.
herätti rakennusalalla lähinnä vastaväitteitä, sillä ”suden huutajiin” oli jo turruttu. Asuntojen 
hintojen nousuakaan ei pidetty mitenkään huolestuttavana, koska nyt olivat vain purkautuneet 
1990-luvulla patoutuneet tarpeet. 

Vuonna 2007 ja vielä vuoden 2008 alussa tuohon kuplaan puhallettiin maailmalla vielä lisää ilmaa. 
Suomessa asuntorakentamisen aloitusten huippu oli jo taittunut.
Todellisuus alkoi paljastua syksyllä 2008 Lehman Brothersin mentyä konkurssiin. 
Asuntolainakriisin laineet alkoi levitä nopeasti Yhdysvalloista Eurooppaan, jossa euro muuttui 
siunauksesta kiroukseksi.



Rakentaminen lähti kasvuun syksyllä 2015

Rakentaminen laski kolme vuotta, myönteisiä merkkejä asuntomarkkinoiden 
piristymisestä tuli jo vuoden 2015 aikana. Marraskuussa 2015 Rakennuslehti 
kertoi asuntomarkkinakatsauksessaan, että asuntotuotanto ja -myynti ovat 
pääkaupunkisedulla tämän vuosituhannen huipputasolla ja gryndituotanto on 
kovassa vauhdissa koko Suomessa. Rakennusteollisuuden johdossa 
Rakennuslehden uutista moitittiin ylioptimistisuudesta. Huhtikuussa 2016 
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksessa sitten vahvistettiin, että 
suhdannenousu oli alkanut jo syksyllä. ”Viime vuoden loppu yllätti”, sanotaan 
katsauksessa.
Rakennusteollisuus odottaa, että rakentamisesta on tulossa samalla tavalla 
kuin ihan 2000-luvun alussakin talouden veturi. Kasvuennusteet ovat kuitenkin 
maltilliset, tälle vuodelle talonrakennustöiden aloituksiin odotetaan 3-4 
prosentin ja vuodelle 2017 puolentoista prosentin kasvua













1. Sattumispäivä 12.2.2018

Kaksi tavarahissin asentajaa putosivat nostokorista 

noin 19 metrin korkeudesta. Asentajat olivat ennen 

onnettomuuden sattumista rakentamassa hissiin 

kulkurataa, kun nostokori yllättäen kippasi 90 astetta. 

Molemmat asentajat putosivat maahan. Toinen 

asentajista kuoli saamiinsa vammoihin ja toinen sai 

vakavat vammat. Mahdollisesti syytekijänä 

onnettomuuden sattumiseen on ollut asennusvirhe.

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus 

(TVK)



2. Sattumispäivä 13.2.2018

Rakennustyömaalla oltiin tekemässä paalutustöitä. 

Työtä olivat tekemässä paalutuskoneen kuljettaja ja 

kuljettajan apumies. Työvaiheena oltiin nostamassa 

paalua lappeelleen maahan. Paalutuskoneen 

kuljettajan huomio oli keskittyneenä koneen 

nostovaijereihin. Kuljettaja oli laskenut paalun maahan, 

jonka jälkeen huomannut apumiehen paalun alle 

puristuneena. Apumiehen tehtävänä on kiinnittää ja 

irrottaa paalun vaijerikoukut. Tietoa siitä, miksi apumies 

oli kyseisessä paikassa ja jäi paalun alle ei vielä ole.

Työympäristö: 21 Työmaa – rakennettava rakennus 

(TVK)
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TR-indeksi ja tapaturmat (3 tai yli)

TR-indeksi

Tapaturmataajuus
(3 tai yli)

Tapaturmatiedot 
puutteellisia 
vuodelta 2012 ja 
vuodelta 2013 
puuttuu 2:sta 
yrityksestä. 
Tapaturmatiedot 
2014 yrityssarjoista, 
joista yhden 
yrityksen tiedot 
puuttuvat.

TR-indeksi vuodelta 
2012 pitää sisällään 
kilpailun "uudet" ja 
"vanhat"





Mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa?

▪ Työntekijämäärät ovat kasvaneet

▪ Työtuntien määrä on kasvanut

▪ Alalle tullut vähemmän kokemusta omaavaa työvoimaa

▪ Osaavasta työnjohdosta on pulaa

▪ Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa



Miten vaikutetaan jatkossa?

▪ Työnantaja:

– Arvioimalla työn vaaratekijät jokaisessa työvaiheessa yhdessä 

työntekijöiden kanssa, jaetaan työ pieniin osiin.

– Laaditaan työvaihesuunnitelma, jossa esitetty työn riskit ja keinot niiden 

poistamiseen. Kemikaali-, fyysinen kuormitus, ergonomia ja tapaturman 

vaara.

– Työnantajan antamalla koulutuksella ja opastuksella jokainen työntekijä 

perehdytetään oman työn riskeihin ja niiden poistamiseen.

– Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden kunnon ja soveltuvuuden 

tarkastaminen.

– Työnantajan valvonnan lisääminen.



Päätoteuttaja

▪ Työn ennakkosuunnittelua parannetaan

▪ Työvaihesuunnittelussa työn turvallinen toteuttaminen on keskeinen parametri

▪ Työn suunnittelu tehdään yhdessä aliurakoitsijan kanssa

▪ Suunnitelmassa määritellään käytettävät työmenetelmät, koneet laitteet, 

nostot, käyttöohjeet jne.

▪ Rakennuttaja:

▪ Parannettava työmaan ominaisuuksista ja luonteesta johtuvaa vaarojen 

arviointia, tuotesuunnittelussa otetaan työturvallisuus huomioon -> 

Elementtirakentaminen



Kiitos!


