
Rakentamisen elpymistä saa odottaa 

T
änä vuonna 
rakentaminen 
jatkaa supistu-
mistaan 3 pro-
sentin verran. 
Uudisrakenta-
misen aloituk-

set ovat kuutiomääriltään edel-
listen lamavuosien tasolla, mut-
ta korjausrakentaminen jatkaa 
vakaata kasvuaan. Talonraken-
nustöitä aloitetaan yhteensä 31 
miljoonan kuutiometrin edes-
tä eli 6 prosenttia vähemmän 
kuin viime vuonna. Vuonna 2014 

aloitusmäärien odotetaan pysy-
vän suurin piirtein ennallaan.

Uusien asuntojen aloitukset 
supistuvat 27 000:een tänä vuon-
na, sillä vapaarahoitteinen asun-
tokysyntä on hiipunut talouse-
pävarmuuksien vuoksi. Omako-
titalojen aloitusmäärä on painu-
nut poikkeuksellisen alhaiselle 
tasolle. Valmistaloteollisuuden 
myynti on sujunut viime vuot-
ta heikommin. Korkojen odote-
taan pysyvän vielä pitkään alhai-
sina, mutta kiristynyt luotonan-

to on jarruttanut asuntokauppaa 
yhdessä kuluttajien lisäänty-
neen epävarmuuden kanssa. 

Toimitilarakentamisen poh-
ja on nähtävästi saavutettu. Epä-
vakaa taloustilanne pitää inves-
toinnit kuitenkin vähäisinä. Lii-
kerakentamisessa myöntei-
nen lupakehitys enteilee lievää 
piristymistä. Hankkeita on pal-
jon vireillä, mutta niiden aloi-
tukset ovat jääneet toistaisek-
si toteutumatta.  Toimistora-
kentamista ylläpitää uusien 
tilojen kysyntä. Teollisuusra-

kentaminen supistuu, mutta 
varastorakentaminen kasvaa. 

Rakentaminen supistunut 
puolitoista vuotta

Rakennusinvestoinnit supistui-
vat noin 4 prosenttia viime vuon-
na. Tänä vuonna alamäki on jat-
kunut lähes samansuuruisena. 
Rakentaminen onkin vähenty-
nyt kuuden neljänneksen aikana. 
Vain asuinrakennusinvestoinnit 
pysyivät ennallaan tammi–kesä-
kuussa. Toimitilainvestoinnit 

ovat sen sijaan supistuneet kym-
menyksen. Uusia talonrakennus-
töitä käynnistettiin alkuvuon-
na 11 prosenttia vähemmän kuin 
viime vuonna. Lupien määrä pie-
neni kuitenkin vain 5 prosenttia. 

Rakentamisen kokonais-
tuotannon arvo oli VTT:n las-
kelmien mukaan 28,9 miljar-
dia euroa vuonna 2012. Raken-
tamisen supistumisesta huoli-
matta rakentamisen työllisyys 
on pysynyt tämän vuoden aika-
na hyvänä. Tosin alan työttömyys 
on samanaikaisesti lisääntynyt. 
Myös ulkomaisen työvoiman 
osuus on pysynyt merkittävänä. 

Taloustilanne on hitaasti 
kohenemassa

Kansainvälisen talouden näky-
mät ovat olleet hiljalleen para-
nemassa, mutta heijastuvat Suo-
men talouskehitykseen vasta 
myöhemmin. Suomen talous on 
ollut taantumassa alkuvuoden, ja 
työllisyys heikkenee jonkin ver-
ran. Inflaatio pysyy maltillisena. 
Vuonna 2014 talouskasvun odo-
tetaan nopeutuvan noin 1,5 pro-
senttiin, mutta kasvu on lähin-
nä viennin varassa. Kulutusky-
syntä ja investoinnit kääntyvät 
varovaiseen kasvuun. Rakenta-
miseen talouden mahdollinen 
elpyminen vaikuttaa viiveellä. 

Rakentaminen supistuu tänä vuonna 3 prosenttia, eikä käänny vielä ensi vuonnakaan kasvuun. Talonrakennustöitä aloitetaan 
31 miljoonaan kuutiometrin verran, mikä on vähemmän kuin vuoden 2009 taantumassa. Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 
27 000 asunnon rakentaminen. Toimitilarakentamisen pohja on saavutettu, mutta maa- ja vesirakentaminen supistuu edelleen. 
Rakennusalan työttömyys on kasvanut ja työllisyys heikkenee. 

Rakentaminen on vähentynyt 
kuuden neljänneksen aikana. 

Kuva: Jyrki Vesa

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

Rakentamisen määrä

lokakuu 2013

Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan Aurinkolahden kanavan yläaltaalle valmistui kaareva kerrostalo.
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Talonrakentaminen

T
alojen uudis-
rakentaminen 
supistui 9 pro-
senttia viime 
vuonna. Sekä 
asuntotuotan-
to että toimiti-

larakentaminen vähenivät, kun 
talonrakennustöiden aloituk-
set supistuivat 13 prosenttia. Kor-
jaustoiminnan arvioidaan kasva-
neen määrältään 2,5 prosenttia.

Näkymät kuluvalle vuodel-
le ovat epävarmuudesta huoli-
matta melko kohtuulliset. Hidas 
talouskasvu näkyy kuitenkin 
elinkeinoelämän luottamuk-
sen heikkoutena ja teollisuuden 

kapasiteetin käyttöasteen alhai-
suutena. Kuluttajien luottamus 
on pysynyt vaimeana. Korkota-
so jää näillä näkymin alhaisek-
si, mikä tukee etenkin asunto-
jen kysyntää. Pankkien tiuken-
tunut luototus on kuitenkin jäy-
kistänyt asuntomarkkinoita.

Talojen uudisrakentami-
sen määrän arvioidaan supis-
tuvan tänä vuonna vielä 7 pro-
senttia.  Ensi vuonna kasvua 
ei vielä tule. Asuntotuotan-
to supistuu kuten myös toimi-
tilarakentaminen. Korjausra-
kentamisen sen sijaan odote-
taan jatkavan vakaata kasvuaan. 

2010 2011 2012 2013e 2014e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % 3,3 2,8 -0,8 -0,5 1,5

Euribor, 3 kk, % 0,8 1,4 0,6 0,3 0,8

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,6 2,7 3,5 2,4 2,5

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,1 3,3 2,4 1,0 2,0

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

Rakentaminen1, määrän muutos, % 9,7 3,1 -4,8 -3,0 -1,0

Korjausrakentaminen 4,1 2,3 2,5 2,5 3,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 7,5 4,9 -5,3 -3,0 -1,0

Talorakennukset 9,6 5,9 -5,1 -3,0 -1,0

Maa- ja vesirakennukset -3,7 -0,6 -6,8 -2,5 -1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 38,4 38,0 33,0 31,0 30,5

Asuinrakennukset 13,6 12,9 11,6 10,5 10,3

Liike- ja toimistorakennukset 6,4 6,9 5,8 5,0 5,0

Julkiset palvelurakennukset 3,1 2,6 2,7 2,5 2,5

Teollisuus- ja varastorakennukset 7,9 8,9 6,9 7,0 7,0

Maatalousrakennukset 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8

Muut rakennukset 3,7 3,6 3,1 3,2 2,9

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 33 700 31 500 28 800 27 000 26 500

Vapaarahoitteiset 22 500 23 000 22 400 20 000 19 500

Valtion tukemat asunnot 11 200 8 500 6 400 7 000 7 000

Työllinen työvoima, henkilöä 172 000 176 000 175 000 172 000 171 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 2,4 3,7 4,0 4,2 4,3

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,9 4,7 5,2 5,0

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 9,8 10,7 9,6 9,5
     
     
1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Talojen uudisrakentamisen ennustetaan supis-
tuvan 7 prosenttia kuluvana vuonna. Etenkin 
toimitilojen uudisrakentaminen vähenee, vaikka 
aloitusmääriin ei enää odoteta merkittävää 
supistumista. Asuntorakentaminen vähenee 
hieman viime vuoteen verrattuna. Talonrakenta-
misen aloitusmääräksi arvioidaan 31 miljoonaa 
kuutiometriä. Aloitusmäärä on ollut yhtä pieni 
viimeksi vuosina 2009 ja 1998. Korjausrakenta-
minen jatkaa kasvuaan. Rakennusteollisuuden 
suhdannenäkymät ovat kesän aikana pysyneet 
vaisuina. Tilauskirjat ovat kohtuullisella tasolla, 
mutta työvoimaa palkataan talvea kohti entistä 
vähemmän.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2012

Keskeiset suhdannekuvaajat

TAlon    RAKEnTAminEn 
23 mrd. €

maa- ja vesi-
rakentaminen
5,9 mrd. €

Yhteensä 28,9 mrd. €

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori
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Kuva: Jyrki Vesa
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Asuntotuotanto

Asuntojen uudisrakenta-
minen supistui 9 pro-
senttia vuonna 2012. 
Myös asuntoaloituk-

sia kertyi 9 prosenttia vähemmän 
eli 28 792. Vapaarahoitteinen 
asuntotuotanto pysyi suhteelli-
sen vilkkaana alhaisten korkojen 
ja ennakoitua paremmin suju-
neen asuntokaupan ansiosta. 

Kuluvana vuonna asunto-
aloitukset ovat vähentyneet, ja 
lupakehitys viittaa aloitusten 
supistuvan jatkossakin. Eten-
kin omakotitaloaloitukset ovat 
jääneet vähäisiksi. Tähän on vai-
kuttanut kuluttajien lisäänty-
nyt epävarmuus ja luotonan-
non kiristyminen. Lainamargi-
naalit ovat olleet samanaikai-
sesti nousussa, joten lainojen 
kysyntä on myös vähentynyt. 

Kerrostaloasuntojen aloituk-
set sen sijaan kasvoivat vuoden 
alkukuukausina. Niiden raken-
tamista vauhditti varainsiirto-
veron voimaantulo maaliskuun 
alussa. Viime vuosina perus-
tettujen uusien asuntorahasto-
jen merkitys on asuntokaupas-
sa lisääntynyt, ja rahastot ovat 
korvanneet osittain kotitalouk-
sien vähentynyttä kysyntää. 

Pankkien kiristynyt luotto-
politiikka on aiheuttanut sumaa 
asuntovaihtoketjussa. Syksyl-
lä tilanne muuttunee parempaan 
suuntaan, ja pankkien välinen 
kilpailu on jo hieman kiristynyt.

RT:n syksyllä 2013 tekemän 
asuntotuotantokyselyn mukaan 
liiton jäsenyritysten perustaja-
urakointina toteuttamien vapaa-
rahoitteisten rivi- ja kerrostalo-
asuntojen aloitusmäärät eivät 
tänä vuonna merkittävästi poik-
kea viimevuotisesta. Myös suun-
nitelmat ensi vuodelle enna-
koivat aloitusmäärien pysy-
vän vastaavalla tasolla. Kyselyn 
mukaan asuntoja oli alkusyk-
systä myynnissä 5 800 kappa-

letta eli vähemmän kuin vie-
lä keväällä. Näistä valmistunei-
den osuus oli 1 200 kappaletta. 

Asuntotuotantokyselyn lukui-
hin ei sisälly RT:hen kuulumatto-
mien yritysten eikä yleishyödyl-
listen yhteisöjen asuntoaloituk-
sia, jotka on otettu huomioon 
oheisessa ennustetaulukossa.

Valtio pyrkii vauhdittamaan 
vuokra-asuntotuotantoa

Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus (ARA) teki viime 
vuonna lainapäätöksen 6 400 
asunnon rakentamiseksi. Vaik-
ka ARAn hyväksymisvaltuut-
ta tälle vuodelle korotettiin val-
tion talousarviossa, niin se ei 
riitä lisäämään vuokra-asunto-
tuotantoa etenkään pääkaupun-
kiseudulla. Hallituksen kehysrii-
hessä päätettiinkin maaliskuus-
sa lisätoimista, joilla normaali-
en vuokra-asuntojen tuotantoa 
pyritään kasvattamaan. 

Valtion tukeman vuokra-
asuntotuotannon lisäämisek-
si otetaan käyttöön nykyisen 
korkotukilainoituksen rinnal-
le uusi korkotukilainamuoto, 
jossa rajoitusaika on 20 vuotta 
ja tuen määrä pienempi. Uuden 
20 vuoden mallin vaikutus käy-
tännössä riippuu siitä, millai-
sin ehdoin se otetaan käyttöön.

Toukokuusta 2013 alkaen voi-
massa ovat olleet mm. käynnis-
tysavustus Helsingin seudul-
la sekä omavastuukoron lasku 
yhteen prosenttiin. Syksyllä voi-
maan tulevat mm. erityisryhmi-
en investointiavustuksen määrän 
korotus sekä valtion omistaman 
A-Kruunun pääomittaminen. 

Valtion tukemia ARA-vuokra-
asuntoja arvioidaan aloitettavan 
hieman viime vuotta enemmän. 

Asuntojen aloitusmäärissä 
ei suurta muutosta

Asuntorakentamisen lupamää-

rät ovat alkuvuodesta laske-
neet selvästi etenkin Helsin-
gin seudulla, jossa olisi suurin 
tarve uusille asunnoille. Rivi- 
ja kerrostaloasuntojen aloituk-
set vähenevät kokonaisuudes-
saan hieman viime vuodesta. 
Erillisten pientalojen rakenta-
mismäärä pysyy alhaisena, kun 
aloituksia kertynee vain 8 500. 
Pientaloteollisuuden myyn-
ti on ollut viimevuotista jäljes-
sä, ja alan lyhyen aikavälin suh-
dannenäkymät ovat synkät. 

Yhteensä tänä vuonna odote-
taan käynnistyvän noin 27 000 
asunnon rakentaminen. Vuonna 
2014 asuntoaloitukset supistu-
vat ennusteen mukaan hieman.

Asuntojen kysyntään vai-
kuttaa pitkällä aikavälillä suu-
ressa määrin demografiset teki-
jät. Muun muassa maahan-
muuton ja väestön kasvu sekä 
kaupungistuminen ylläpitä-
vät uusien asuntojen tarvetta. 
VTT:n selvityksen mukaan uusi-
en asuntojen vuosittainen tuo-
tantotarve vuoteen 2030 asti 
on 25 000–30 000 asuntoa.

  Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Rivi- ja kerrostalot 13 500 20 700 20 100 19 100 18 000 17 500

Vapaarahoitteiset asunnot 3 500 9 500 11 600 12 700 11 000 10 500

ARA-asunnot 10 000 11 200 8 500 6 400 7 000 7 000

Omakotitalot 8 900 12 100 11 000 9 200 8 500 8 500

Vapaarahoitteiset asunnot 8 900 12 100 11 000 9 200 8 500 8 500

Muut rakennukset 700 900 400 500 500 500

Yhteensä 23 100 33 700 31 500 28 800 27 000 26 500

Vapaarahoitteiset asunnot 13 100 22 500 23 000 22 400 20 000 19 500

ARA-asunnot 10 000 11 200 8 500 6 400 7 000 7 000

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot 

lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 27 000 asunnon rakentaminen, mikä on 6 prosenttia viimevuotista vähemmän. Ensi vuonna 
aloitusmäärät pysyvät miltei ennallaan. Vapaarahoitteinen tuotanto supistunee hivenen, mutta tuetun tuotannon odotetaan 
kasvavan kehys- ja budjettiriihessä päätettyjen toimien ansiosta. Valmiita asuntoja on nyt myynnissä hieman kevättä enemmän. 
omakotitalotuotanto vähenee entisestään tänä vuonna. 

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä
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Liike- ja toimistoraken-
nusten uudisrakentami-
sen määrä supistui vii-
me vuonna 6 prosenttia. 

Aloitukset vähenivät 17 prosent-
tia 5,8 miljoonaan kuutiometriin. 

Tänä vuonna liike- ja toi-
mistorakentaminen on edel-
leen supistunut. Aloitukset ovat 
vähentyneet tuntuvasti, mutta 
liikerakennuksille on myönnet-
ty tammi-heinäkuussa runsaasti 
uusia rakennuslupia. Uusia liike-
rakennushankkeita on siten pal-
jon vireillä, mutta muun muassa 
kaupan keskusliikkeet rajoittavat 
tässä suhdannetilanteessa jon-
kin verran omia investointejaan. 
Talouteen ja rahoitukseen liitty-
vät epävarmuustekijät jarrutta-
vat hankkeiden käynnistymistä.

Liikerakentamista pitävät 
yllä vähittäiskaupan investoin-
nit, kun kauppa pyrkii yhä suu-
rempiin liikeyksiköihin. Myös 
ulkomaisten kauppaketju-
jen laajeneminen jatkuu Suo-
men markkinoilla. Liiketilois-

sa vajaakäyttöaste on alhainen. 
Kuluvana vuonna käyn-

nistetään 3,0 miljoonaa kuu-
tiometrin edestä uusia liike-
rakennushankkeita. Aloitus-
määrä pysynee suurin piirtein 
ennallaan vuonna 2014. Vanho-
jen liikerakennuksien korjaa-
minen on toisaalta yleistynyt.

Uudet toimistot houkuttavat, 
vanhat vajaakäytössä

Toimistorakennuskohteita aloi-
tettiin viime vuonna 17 prosent-
tia vähemmän kuin edellisvuon-
na. Kiinteistömarkkinat piristyi-
vät vuonna 2012 hieman, mutta 
tänä vuonna transaktiovolyy-
mi on jälleen supistunut. Toi-
mitilamarkkinoilla kiinnos-
tusta riittää parhaisiin prime-
kohteisiin. Vuokra-asuntojen 
suuren kysynnän vuoksi asun-
tosijoittaminen on kasvatta-
nut suosiotaan ja se oli parhai-
ten tuottanut kiinteistösijoitta-
misen muoto viime vuonna.

Vanhojen toimistokiinteis-

töjen vajaakäyttöä on lisän-
nyt tarjonnan kasvu sekä uusi-
en ja tehokkaampien tilojen suo-
sio. Vuokrat ovat olleet Helsin-
gissä vielä lievässä nousussa. 

Tänä vuonna liike- ja toi-
mistorakennusten aloitukset 
vähenevät ennusteen mukaan 
3,7 miljoonaan kuutiomet-
riin, josta toimistojen osuus on 
noin 0,7 miljoona kuutiomet-
riä. Vuonna 2014 liike- ja toi-
mistorakentamisen aloitus-
määrät pysynevät ennallaan.

Liikenteen rakennusten aloi-
tuksia oli viime vuonna 1,3 mil-
joonan kuutiometrin edestä. 
Etenkin parkkitaloja ja -luolia 
sekä muita liikenteen rakennuk-
sia on alettu rakentaa vilkkaas-
ti viime vuosina. Suuret rata-
hankkeet, kuten Kehärata ja 
Länsimetro, pitävät yllä liiken-
teen rakennusten rakentamis-
ta. Lupakehitys viittaa siihen, 
että tänä vuonna aloitusten mää-
rä supistunee jonkin verran.

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset supistuvat tänä vuonna runsaat 10 prosenttia 
ja ne ovat putoamassa edellisen finanssikriisin pohjalukemiin. Lupakehitys on kuitenkin 
ollut kasvussa, ja liikerakentamisen odotetaan jatkuvan melko vakaana. Toimistora-
kentaminen vähenee hieman, vaikka omaperustaista rakentamista tehdään. Liikenteen 
rakennusten rakentaminen on vilkasta.

Julkisten palvelurakennusten rakentamisaloitukset supistunevat tänä vuonna hieman. 
Kuntatalouden tiukkuus karsii edelleen rakennusinvestointeja. Opetusrakennuksia 
rakennetaan ja peruskorjataan melko vilkkaasti.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen supistui 
4 prosenttia vuonna 2012 
uudisrakentamisen volyy-

mi-indeksin mukaan. Raken-
nushankkeita käynnistyi 2,7 mil-
joonan kuutiometrin verran.

Viime vuoden hyvän lupa-
kehityksen myötä julkisten pal-
velurakennusten aloitukset 
ovat hieman kasvaneet tämän 
vuoden alkupuoliskolla. Eten-
kin opetusrakennusten aloi-

tukset ovat lisääntyneet mer-
kittävästi. Sen sijaan hoito-
alan rakennusten rakentami-
nen on vähentynyt, vaikka 
viime vuonna niille myönnet-
tiin runsaasti uusia rakennus-
lupia. Keskussairaaloita ja mui-
ta hoitolan rakennuksia korja-
taan nykyisin melko runsaasti. 
Myös kokoontumisrakennuk-
sien osalta aloitusmäärät ovat 
olleet vähenemässä tänä vuonna. 

Lähivuosina etenkin kuntien 

investointipaineet ovat mittavat 
johtuen mm. peruskorjaustar-
peista ja kasvukeskusten suuris-
ta hankkeista. Kuntien investoin-
tisuunnitelmien toteutuminen 
riippuu kuitenkin pitkälti kunta-
talouden taloustilanteesta ja lai-
narahan hinnasta. Lähivuosina 
paikallishallinnon investointien 
määrän arvioidaankin vuosittain 
hieman laskevan kuntien talou-
dellisen tilanteen puristuksessa. 

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Sola Business Valley Espoon Leppävaarassa. Kuva: Lujatalo
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2010 2011 2012 2013e 2014e

Ammattirakentaminen 24,8 26,0 27,0 23,5 22,1 21,6

Asuinrakennukset 4,3 6,1 6,0 5,8 5,2 5,0

Kerrostalot 3,5 4,9 4,8 4,7 4,2 4,0

Rivitalot 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

Liike- ja toimistorakennukset 6,1 6,4 6,9 5,8 5,0 5,0

Liikerakennukset 4,5 4,1 4,2 3,4 3,0 3,0

Toimistorakennukset 1,2 1,0 1,2 1,0 0,7 1,0

Liikenteen rakennukset 1,5 1,3 1,5 1,4 1,3 1,0

Julkiset palvelurakennukset1 2,2 3,1 2,6 2,7 2,5 2,5

Hoitoalan rakennukset 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

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

Opetusrakennukset 1,7 1,3 0,9 0,8 0,8 0,6

Teollisuus- ja varastorak. 9,7 7,9 8,9 6,9 7,0 7,0

Teollisuusrakennukset 5,5 4,4 4,6 4,1 3,5 3,5

Varastorakennukset 4,2 3,5 4,3 2,8 3,5 3,5

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

Omatoiminen rakentaminen 12,8 12,4 11,0 9,6 8,9 8,9

Erilliset pientalot 7,7 7,5 6,9 5,8 5,3 5,3

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8

Maatalousrakennukset 3,8 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8

Yhteensä 37,1 38,4 38,0 33,0 31,0 30,5

  

Keskimäärin 2002—2012

Korjausrakentami-
sen arvo oli 11,1 mil-
jardia euroa vuonna 
2012 VTT:n laskelmi-

en mukaan, ja sen määrä kas-
voi 2,5 prosenttia. Ammattira-
kentajien tehdyt työtunnit kor-
jausrakentamisessa kuitenkin 
pysyivät viime vuonna ennal-
laan. Kaikista tunneista lähes 
60 prosenttia tehtiin korjausra-
kentamisessa. Korjausrakenta-
misen osuus talonrakentamisen 
arvosta oli 48 prosenttia. Kor-
jausrakentamisen määrän arvi-
oidaan vuosina 2013–2014 kasva-
van 2,5–3 prosenttia vuosittain.

Korjausrakentamisen myön-
teistä kehitystä pitävät yllä eten-
kin 70-luvun suuren rakennus-
kannan vaatimat peruskorjauk-
set ja tarve päivittää rakennusten 
ominaisuuksia nykyvaatimuk-
sia vastaaviksi. Pienimuotois-
ta korjaamista kasvattavat koti-
talouksien lisääntynyt mielen-

kiinto asuntojen sisustamiseen 
ja kohentamiseen sekä kotitalo-
usvähennys. Vähennystä ehdote-
taan korotettavaksi 2 400 euroon 
henkilöä kohti vuonna 2014.

Käynnistysavustukset piris-
tävät korjausrakentamista

Valtion talousarvioesityksis-
sä kohdistetaan asuinrakennus-
ten korjaamiseen käynnistys-
avustuksia vuosiksi 2013–2014 
yhteensä 115 miljoonaa euroa 
siten, että tämän vuoden puo-
lella avustuksiin osoitettai-
siin yhteensä enintään 15 mil-
joonaa euroa ja vuonna 2014 
yhteensä enintään 100 miljoo-
naa euroa. Lisäksi valtio myön-
tää 50 miljoonaa euroa korjaus-
avustuksia kuntien omistamien 
rakennusten homekorjauksiin.

Rakennuskannan korja-
ustarpeeksi arvioidaan täl-
lä hetkellä 30−50 miljar-
dia euroa, josta asuinraken-

nusten osuus on yli puolet.
Rakennetun omaisuuden tilaa 

koskevan ROTI -raportin mukaan 
rakennetun omaisuuden kunto 
on hyvän ja tyydyttävän välillä, 
mutta nykysuunta vie huolestut-
tavasti alaspäin. Kipeimmin kor-
jausta kaipaavat kuntien palve-
lurakennukset, lähiökerrostalot 
sekä vanhat omakoti- ja rivitalot.

Perusparannustarpeessa ole-
vissa rakennuksissa on 630 000 
asuntoa. Asuntokannan kor-
jausvajeen onkin arvioitu ole-
van vuosina 2016−2025 arvol-
taan noin 1,9 miljardia euroa 
vuosittain. Selvitysten mukaan 
asuinkerrostalojen vaipat tule-
vat korjausikään 25–35 vuoden 
iässä ja putkistot pitää uusia 
keskimäärin 50 vuoden iäs-
sä. Tämä lisää etenkin 1960- 
ja 1970-luvulla rakennettujen 
asuinkerrostalojen perusparan-
tamista lähivuosikymmeninä.

Kevään korkeat myynti-
tulot ja tuotannon kas-
vu nostavat maatalou-
den yrittäjätuloa tänä 

vuonna. Kasvua korostaa se, että 
tuotantopanosten hinnat ovat 
nousseet tänä vuonna maltilli-
sesti. Kasvaneet tulot kannus-
tavat investoimaan parin vuo-
den hiljaiselon jälkeen. Eten-
kin koneinvestointeihin on odo-
tettavissa kasvua. Tänä vuonna 
voimassa olevat investointitu-
kien ehdot ovat vielä toistai-
seksi erittäin hyvät. Viime vuo-
sina toteutuneesta kehitykses-

tä poiketen yksittäisten inves-
tointien koon kasvu hidastuu.

Maatalousrakennusten raken-
taminen supistui 7 prosent-
tia uudisrakentamisen volyy-
mi-indeksillä mitattuna vuon-
na 2012. Aloitukset väheni-
vät miltei saman verran.  

Rakennuslupia on kulu-
van vuonna myönnetty selväs-
ti enemmän kuin viime vuon-
na. Aloitukset ovatkin hie-
man kasvaneet.  Maatalous-
rakennusten aloitusmäärät 
pysyvät kuitenkin ennallaan 
sekä tänä että ensi vuonna.

Vapaa-ajan asuinrakennus-
ten rakentaminen väheni 13 pro-
senttia vuonna 2012 volyymi-
indeksillä mitattuna. Aloitet-
tujen vapaa-ajan asuinraken-
nusten määrä jäi alle miljoonan 
kuutiometrin ja oli 18 prosent-
tia vähemmän kuin edellise-
nä vuonna. Kuluttajien melko 
vakaa tulokehitys pitää vapaa-
ajanrakentamista yllä nykyisel-
lä hieman alle miljoonan kuu-
tiometrin tasolla sekä tänä että 
ensi vuonna. Vapaa-ajan asuin-
rakennuksia oli vuoden 2011 
lopussa yhteensä noin 493 000.  

Teollisuusrakentaminen on jatkunut viimevuotisella tasolla. Varastorakentaminen 
kääntyy kasvuun tänä vuonna.

Maatalousrakentaminen pysyy miltei ennallaan tänä vuonna yrittäjätulon kasvusta 
huolimatta. Vapaa-ajan asuinrakennusten rakentamisessa ei myöskään ole nähtävissä 
muutosta. 

Korjausrakentaminen jatkaa tasaista 2–3 prosentin vuosikasvuaan. Rakennus-
kannan kasvu, sen vanheneminen ja tarve nostaa tekninen laatu nykytasolle yllä-
pitävät korjausrakentamista tulevaisuudessa. 

Teollisuus- ja varasto-
rakentaminen vähe-
ni viidenneksen vuon-
na 2012 uudisraken-

tamisen volyymi-indeksin 
mukaan. Yhteensä käynnis-
tettiin hankkeita 6,9 miljoo-
nan kuutiometrin verran. 

Tänä vuonna teollisuus-
rakentamisen alamäki on 
pysähtynyt ja aloitukset kas-
voivat toisella neljänneksel-
lä. Aloitusmääräksi on arvioi-
tu 7 miljoonaa kuutiometriä. 

EK:n investointitieduste-
lun mukaan tehdasteollisuus-
yritysten kiinteät investoin-
nit Suomeen lisääntyivät viime 
vuonna jonkin verran. Kasvus-

ta huolimatta investointias-
te jäi melko alhaiseksi. Tänä 
vuonna investointien ennuste-
taan kääntyvän uudelleen las-
kuun ja supistuvan vähän yli 
10 prosenttia. Investoinnit ovat 
käynnistyneet finanssikrii-
sin jälkeen hitaasti, ja niiden 
nykyinen taso on 2000-luvun 
alkuvuosia matalampi. 

Varastorakentaminen väheni 
lähes 30 prosenttia viime vuon-
na. Taantuman aikana monia 
suunniteltuja hankkeita on jää-
dytetty. Varastorakentami-
nen seuraa osittain teollisuus-
rakentamisen kehitystä, mut-
ta kauppa ja huolinta-ala ovat 
lisänneet varastorakennusin-

vestointejaan viime vuosina. 
Logistiikkakeskuksien raken-

taminen keskittyy uusien pää-
väylien tuntumaan. Kaakkois-
Suomeen rakennetaan varastoti-
loja transitoliikenteen tarpeisiin.  
Liikkeelle on lähdössä suurinves-
tointi, joka saa aikaan varastora-
kentamisen kasvun tänä vuonna. 

Varastorakennusten aloi-
tukset ovat kasvaneet alku-
vuonna yli neljänneksen. 
Myös rakennusluvat kasvoi-
vat kesän aikana. Teollisuus- ja 
varastorakentamisen aloituk-
set kokonaisuudessaan pysy-
vät ennallaan tänä vuonna. 

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

1  Sisältää pelastustoimen rakennukset 

Lähde: Tilastokeskus, RT

Vapaa-ajan rakentamista Leviltä.  Kuva: Puuinfo
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Maa- ja vesirakennu-
sinvestointien määrä 
supistui lähes 7 pro-
senttia vuonna 2012 

kansantalouden tilinpidon tar-
kistettujen tietojen mukaan ja 
maa- ja vesirakentamisen arvo 
oli 5,9 miljardia euroa VTT:n las-
kelmien mukaan. Investointi-
en osuus oli 4,3 miljardia euroa 
ja kunnossapidon 1,6 miljardia.
 Viime vuoden liikevaihdon kas-
vu kääntyi voimakkaaseen las-
kuun vuoden 2013 ensimmäi-
sellä neljänneksellä, lasku tosin 
tasaantui toisella neljänneksel-
lä. Kuluvan vuoden alkupuolis-
kon investointien määrä supistui 
vuodentakaisesta 3 prosenttia.

Ratahankkeissa Pisarara-
dan suunnittelu pääsee vauh-
tiin pääkaupunkiseudul-
la. Myös energiasektorille on 
tulossa useita infrarakentamis-
ta edellyttäviä hankkeita. Kai-
vosten käynnistämisessä metal-
lien maailmanmarkkinahin-
tojen kehitys vaikuttaa aloi-
tuspäätöksiin voimakkaasti. 

Ensi ja sitä seuraavana vuon-
na aloituksia supistavat eri-
tyisesti julkisten investointi-
en määrän lievä lasku. Halli-
tus päätti tosin budjettiriihessä 
2013 syyskuussa aikaistaa tei-
den, ratojen ja siltojen kunnos-
tusta 25 miljoonalla eurolla. 

Kevään kehysriihessä päätet-

tiin käynnissä olevien liikenne-
hankkeiden tehokkaasta läpivie-
misestä, ja hallituskaudella käyn-
nistetään liikennepoliittisessa 
selonteossa nimetyt neljä han-
ketta. Lisäksi esitettiin 55 miljoo-
nan euron lisärahoitusta perus-
väylänpitoon raskaan kuljetuska-
luston massakorotuksen vuoksi. 

Maa- ja vesirakentami-
sen odotetaan supistuvan tänä 
vuonna 2,5 prosenttia ja jatka-
van vähenemistään ensi vuon-
na. Talonrakentamisen alue- eli 
pohjatyöt supistuvat 6–7 pro-
senttia 2013. Niiden painoarvo 
on suuri ja painaa koko infrara-
kentamisen selvästi miinukselle. 
Infrarakentamisella tarkoite-

Kansainvälinen 
toiminta

S 
uomalaisten rakennus-
yritysten kansainvälinen 
toiminta kasvoi arvol-
taan vuonna 2012. Kan-

sainvälisten toimintojen arvo 
oli RT:n seurannan mukaan 4,0 
miljardia euroa viime vuonna, 
kun edellisen vuoden tarkistet-
tu tieto oli 3,7 miljardia euroa. 

Maajakautumassa Norjan 
osuus vuonna 2012 oli suurin 
päätyen 24 prosenttiin. Ruotsin 
ja Tanskan osuudet olivat vas-
taavasti 21 prosenttia ja 7 pro-
senttia eli pohjoismaiden koko-
naisosuudeksi tuli 52 prosenttia. 
Venäjän liikevaihto vuonna 2012 
oli 806 miljoonaa euroon. Viron, 
Latvian ja Liettuan yhteenlas-
kettu laskutus oli 361 miljoo-

naa euroa edustaen 9 prosent-
tia kokonaislaskutuksesta. 

Rakentaminen kääntyy kasvuun 
vasta ensi vuonna Euroopassa

Euroopan rakennusmarkkinoil-
le vuosi 2009 oli vuosikymme-
nen pahin vuosi. Euroconstruct-
järjestön viime kesän katsauk-
sen mukaan rakentamisen elpy-
minen on lykkääntynyt ensi 
vuoteen, ja silloinkin kasvu on 
erittäin vaatimatonta. Vuonna 
2012 rakentaminen supistui vie-
lä lähes 5 prosenttia. Synkenty-
neet näkymät merkitsevät sitä, 
että tänä vuonna rakentaminen 
supistuu vielä lähes 3 prosenttia. 

Rakentamisen määrän huono 
kehitys aiheutuu osittain heikos-

ta väestönkehityksestä Euroo-
passa. Poikkeuksen muodostaa 
vain Norja. Myös julkisen talou-
den heikkous on vaikuttanut vii-
me vuosina kaikkiin rakenta-
misen sektoreihin. Asuntotuo-
tannon arvioidaan lähivuosina 
elpyvän hieman, mutta jäänee 
melkein viidenneksen vuoden 
2007 tasosta. Toimitilarakenta-
minen ei ole supistunut samassa 
mittakaavassa kuin asuntotuo-
tanto, mutta lähivuosina kasvu 
on vaatimatonta luokkaa niissä-
kin maissa, jossa se elpyy. Maa- 
ja vesirakentaminen on pär-
jännyt paremmin kuin talonra-
kentaminen. Siitä huolimatta 
näköpiirissä ei ole lähivuosi-
na mitään merkittävää kasvua.

Maa- ja vesirakentaminen
Koska uusia väylähankkeita ei juuri ole, maa- ja vesirakentaminen vähenee yhä eikä nousse ensi vuonnakaan. infrarakentaminen 
kokonaisuudessaan supistuu vielä voimakkaammin talonrakentamisen pohjatöiden vähenemisen vuoksi. Kustannuskehitys on 
maltillista.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Infrarakentamisen jakautuminen

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct -alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kuva: Lemminkäinen

taan laajempaa kokonaisuutta 
kuin varsinaisten maa- ja vesi-
rakenteiden rakentamista. Infra-
rakentamiseen kuuluvat väyli-
en ja teknisten verkostojen lisäk-
si teollisuuden toimialan kaivos-

ten avaukset, talonrakennusten 
perustus-, pohjarakennus- ja 
pihatyöt, maanalaiset raken-
teet, kuten pysäköintihallit sekä 
erikoisalojen toimialalta infra-
rakentamiseen kuuluvat työt. 
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksiRakennustuoteteollisuus

Talonrakentamisen uudistuo-
tannon aloitusten supistuminen 
näkyy pintatoimialalla viiveellä, 
koska aliurakointi on rakentami-
sen loppuvaiheessa. Samoin aloi-
tusten mahdollinen käänne kas-
vuun heijastuu viiveellä. Viime 
vuonna jäi säistä johtuen jonkin 
verran ulkotöitä tekemättä. Tänä 
vuonna myöhäinen kevääntulo 
viivästytti ulkotöiden aloituksia. 

Katto- ja vedeneristysalal-
la uudisrakentamisen määrä on 
kuluvana vuonna pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Kattosanee-
rausten määrässä on pientä kas-
vua ja saneerausten suuren työ-
määrän vuoksi alan yhteenlas-
kettu liikevaihto tullee olemaan 
suunnilleen vuoden 2012 tasol-
la. Vuonna 2014 uudisraken-
tamisen määrä vähenee edel-

leen selvästi, eikä saneerauksiin 
ole odotettavissa kasvua ilman 
merkittäviä tukitoimenpiteitä.

Lattian- ja seinänpäällyste-
liitto ry julkaisee tilastoa edus-
tamiensa materiaalien myyn-
nistä. Liiton edustamat mate-
riaalit ovat tekstiilimatot, 
muovimatot, parketit, lami-
naatit ja keraamiset laatat.

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset kään-
tyivät kesän aikana laskuun ja vuoden alkupuolel-
la tapahtunut positiivinen kehitys pysähtyi.  Elo-
kuun alussa kolmannes suunnittelu- ja konsultoin-
tialan vastaajista Teknologiateollisuuden kyselyssä 
ennakoi tilanteen heikentyvän edelleen, ja vain vii-
si prosenttia näki tulevan kehityksen positiivisena. 

Alan tilanne ja näkymät vaihtelevat SKOLin lokakuun 
kyselyn perusteella edelleen voimakkaasti toimialoit-
tain. Talonrakennussektorilla tilanne on melko hyvä, hen-
kilöstön laskutusasteet ovat normaalitasolla tai sen yli 
sekä rakenne- että talotekniikkasuunnittelussa ja hen-
kilöstömäärän ennustetaan olevan kasvusuunnassa. 

Yhdyskuntasuunnittelussa tilanne on lokakuus-
sa 2013 heikoin sitten 1990-luvun laman.  Laskutusas-
te pysyttelee alhaalla, työkantaa ei ole tarpeeksi, han-
kintamenettelyt ohjaavat epäterveeseen alihinnoitte-
luun eikä tilanteen ennusteta paranevan edes vuonna 
2014 johtuen julkisen sektorin säästötavoitteista. VTT:n 
syyskuun infrasuhdannekyselyn vastausten perusteel-
la suunnittelijoiden liikevaihdon arvioidaan putoavan 
viisi prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Myös henki-
löstömäärän arvioidaan vähenevän. Teollisuuden suun-
nittelussa laskutusaste on alentunut jo neljä vuosi-
puoliskoa peräkkäin ja henkilöstövähennysten enna-
koidaan seuraavan puolen vuoden aikana jatkuvan.

Rakennustuoteteollisuuden tuo-
tannon määrä supistui teolli-
suustuotannon volyymi-indek-
sin mukaan kuluvan vuoden 
tammi–heinäkuussa lähes 12 
prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. Rakennusmateriaa-
lien menekki-indeksin mukaan 
rakennustuotteiden toimitukset 
kotimaahan sen sijaan supistui-
vat alkuvuonna vain 5 prosenttia. 

Betoniteollisuuden tuotteis-
ta elementtien ja valmisbeto-
nin tuotantomäärät supistuivat 
9 prosenttia. Paalujen tuotanto-
määrät vähenivät lähes kolman-
neksen. Sahatavaran ja puutuot-
teiden valmistusmäärät väheni-
vät tammi-heinäkuussa 5 pro-
senttia viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Muun 
muassa ikkunoiden ja keittiöka-
lusteiden menekkimäärät ovat 
olleet laskussa viimevuodesta.

Teräsrakennetuotannon 
kokonaismäärän vienti mukaan 
lukien odotetaan pysyvän vähin-

tään samalla tasolla kuin edel-
lisenä vuonna. Teräsrakenne-
alalla odotetaan vilkastuvaa 
kysyntää loppuvuodesta 2013 ja 
erityisesti vuodelta 2014. Teräs-
rakenteiden menekki kotimaassa 
riippuu oleellisesti koko raken-
nusalan suhdanteista.  Suomen 
lähialueiden rakentaminen tar-
joaa edelleen vientimahdolli-
suuksia teräsrakentamiselle.  

Teräsrakenteiden viennin 
osuus on edelleen koko toimi-
alalle merkittävä. Viennin osuus 
on jo pitkään ollut yli 30 pro-
senttia tuotannon arvosta ja 
tuoreimman tilaston mukaan 
viennin osuus oli noin 46 pro-
senttia liikevaihdosta (keskiar-
vo). Joillakin yrityksillä vien-
nin osuus on merkittävästi suu-
rempi luokkaa 60–70 prosent-
tia. Yritysten luonteesta johtuen 
eri yritysten välillä on eroja.  

Teräsrakenneteollisuuden 
päätuotteita ovat runkoraken-
teet ja ohutlevyt sekä niistä val-

mistetut jatkojalosteet, esimer-
kiksi vesikatteet ja julkisivuele-
mentit sekä erilaiset infraraken-
teet.  Teräsrakenteiden tuonti 
Suomeen näyttää myös lisään-
tyvän ja CE-merkinnän pakolli-
suus on omiaan lisäämään teräs-
rakenteiden tuontia Suomeen, 
mutta vastaavasti avaa myös suo-
malaisille uusia markkinoita.

Rakennustuoteteollisuu-
den suhdannetilanne elpyi hie-
man kesällä. Tilauskanta jäi vie-
lä alle tavanomaisen ja tuotan-
non määrä laski jonkin verran. 
Myyntihinnat pysyivät lähes 
ennallaan. Kapasiteetin käyt-
töaste koheni, mutta jäi vie-
lä alle keskimääräisen tason. 
Henkilöstön määrä supistui jon-
kin verran alkukesällä. Suhdan-
nenäkymät ovat syksyä kohti 
heikentyneet uudelleen, ja ylei-
sen suhdannekuvan ennuste-
taan synkkenevän loppuvuonna.

Pintatoimiala

Suunnitteluala

Muut toimialat

LVI-asennusten määrä uudis-
kohteissa on vähentynyt aloitus-
ten määrän pienenemistä vas-
taavasti ja lasku jatkuu talvella 
2013-2014. Talotekniset työt pai-
nottuvat hankkeen loppupäähän, 
ja kun uudistuotanto aikanaan 
elpyy, vaikutukset näkyvät put-
ki-, ilmastointi- ja eristystöis-
sä noin puolen vuoden viiveel-
lä. Uudisrakentamisen heikosta 
tilanteesta johtuen useassa yri-
tyksessä toiminnan painopistet-
tä on siirretty korjausrakenta-
miseen sekä enenevässä määrin 
huolto- ja ylläpitotoimintoihin.

Yleinen taloudellinen epä-
varmuus ja kysynnän vähenemi-
nen ovat tehneet kaupan, teol-
lisuuden ja toimitilojen raken-
nuttajat varovaisiksi investoin-
teihin. Tilanne vaikuttaa etenkin 
ilmastointi- ja teknisen eristyk-
sen yrityksiin.  Myös korjaus-
hankkeita on lykätty, ja erityi-
sesti julkisissa kohteissa teh-

dään vain välttämättömät korja-
ukset. Viivyttely saattaa johtaa 
siihen, että rapistuvia raken-
nuksia ei enää kannata korja-
ta vaan ne päätyvät purettaviksi.

LVI-korjausrakentaminen 
on kasvanut noin 5 prosen-
tin vuosivauhtia. Korjaustarvet-
ta on runsaasti 60- ja 70-luvun 
taloissa ja osassa 1980-luvulla-
kin rakennetuista kerrostalois-
ta putkiremontti on aloitettu tai 
suunnitteilla. Lisäksi energia-
tehokkuuden parantamiseen ja 
lämmitystapamuutoksiin liit-
tyvät toimenpiteet ovat työl-
listäneet ja työllistävät jat-
kossakin LVI-urakoitsijoita.

LVI-alan työllisyystilanne 
on hieman muuta rakentamis-
ta parempi. Vailla työtä on val-
takunnallisesti noin 8 prosent-
tia asentajista, pääkaupunki-
seudulla työttömyysaste on pro-
senttiyksikön matalampi. Vaikka 
korjausrakentamisen näkymät 

ovat kohtuulliset, kaikille uudis-
rakentamisesta vapautuville 
henkilöille ei riitä töitä. Kysymys 
on erilaisesta osaamistarpeesta 
ja myös halukkuudesta siirtyä.

Kilpailu vähenevästä työ-
kannasta on johtanut hintata-
son laskuun, mikä tulee heijas-
tumaan yritysten tämän ja ensi 
vuoden kannattavuuteen. Arvio 
on, että tarjousten hintataso on 
pudonnut 5–6 prosenttia vii-
me keväästä. Töiden vähenemi-
nen näkyy yritysten konkurssei-
na ja toiminnan lopettamisina.

Hallituksen budjettiesityk-
siin sisältyvät 115 miljoonan 
euron perusparannusavustukset 
auttavat asuntoyhtiöitä aikais-
tamaan tarpeellisia hankkeita. 
Monessa taloyhtiössä on suun-
nitelmat ja tarjoukset valmiina, 
ja asennusyrityksillä on kapa-
siteettia toteutukseen. Tilan-
ne on suotuisa taloteknisten 
peruskorjausten aloittamiseen.

Sähköala
Sähköistysalalla jatkuu 2012 jälkipuoliskolla alkanut ala-
mäki. Valtaosalla yrityksistä sekä liikevaihto että tulos 
laskevat viime vuodesta, joka sekin oli jo huonompi 
kuin vuosi 2011. Kasvua ei odoteta millään rakentami-
sen sektorilla: jopa usko korjausrakentamisenkin kas-
vuun on hiipunut. Mitään valon pilkahdusta ei mark-
kinoilla näy ellei sellaiseksi lasketa työkantojen pituut-
ta: ennätyksellisen lyhyiksi supistuneet työkannat eivät 
enää ole lyhentyneet viimeisen puolen vuoden aikana.

Työttömyys alalla on jatkanut ja jatkaa kasvuaan. 
Työttömien ja lomautettujen määrä on jo reilusti yli 
10 prosenttia ja se tulee hipomaan 15 prosenttia ensi 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Työvoimaa lisää-
viä yrityksiä ei juuri ole. Muutama yritys sentään palk-
kaa jonkun verran väkeä eläkkeelle jäävien tilalle.

Alan yritykset ovat vahvojen taseiden turvin sel-
vinneet kohtalaisesti tähänastisesta pudotukses-
ta, ja minkäänlaista konkurssiaaltoa ei ole toistaisek-
si nähty.  Pitkittyvä lasku yhdessä kiristyneen luo-
ton saannin kanssa saattaa kuitenkin muuttaa tilan-
netta jo lähiaikoina jolloin niin konkurssien kuin 
luottotappioidenkin uskotaan lähtevän nousuun.

 

LVI-ala
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, lokakuu 2013
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 Bo Salmén (bo.salmen@rakennusteollisuus.fi)
Rakennusteollisuus RT ry, Pl 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys
Talonrakentajien kannatta-
vuus parani hivenen viime 
vuonna. Rakennustuoteteol-
lisuuden kannattavuus sen 
sijaan heikkeni. Konkurssi-
en määrä kääntyi nousuun.

Talonrakennusyritysten 
tulokset kohenivat hieman vii-
me vuonna sekä käyttökatteel-
la että liikevoitolla mitattuna. 
Tulos ennen satunnaisia eriä ja 
veroja pysyi sen sijaan ennallaan 
4,0 prosentissa liikevaihdos-
ta. Eri yritysryhmistä (pienet, 
keskisuuret ja suuret yritykset) 
tulos laski erityisesti pienillä 
yrityksillä, mutta keskisuuril-
la tulos koheni merkittäväs-

ti. Suurten yritysten tulos para-
ni hieman. Selvityksen mukaan 
tuloksen ennen satunnaiseriä 
ja veroja odotetaan olevan kes-
kimäärin 4,0–4,5 prosenttia lii-
kevaihdosta tänä vuonna. Siten 
käyttökatteen voidaan arvioida 
asettuvan 5,0 prosentin tasolle. 

Rakennustuoteteollisuu-
den jäsenyritysten käyttökate-
prosentti heikkeni 10,7 prosen-
tista vuonna 2011 viime vuon-
na 9,6 prosenttiin. Liikevoit-
to heikkeni 6,1 prosenttiin. Tänä 
vuonna kannattavuuden arvi-
oidaan pysyvän ennallaan.

Vuonna 2012 vireille pantu-
jen konkurssien määrä supistui 

jonkin verran koskien yhteen-
sä 760 yritystä ja 3 440 henki-
löä. Kuluvana vuonna luku-
määräisesti eniten konkurssien 
määrä on vähentynyt rakenta-
misen toimialalla. Alalla pan-
tiin tammi–elokuussa vireil-
le 506 konkurssia, mikä on 
45 konkurssia eli 8,2 prosent-
tia vähemmän kuin vastaava-
na ajankohtana vuotta aiemmin. 
Suurimmillaan konkurssien 
määrä on ollut vuonna 1992, jol-
loin 1 067 rakennusyritystä haet-
tiin konkurssiin.  Myös vuoden 
2008 lopussa rakennusyritys-
ten konkurssit alkoivat lisään-
tyä taantuman seurauksena.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakennustoiminnan työllis-
ten määrä on pysynyt ennal-
laan vaikka tuotantomää-
rät ovat supistuneet. Toisaal-
ta alan työttömyys on saman-
aikaisesti lisääntynyt, mikä voi 
johtua työmarkkinoiden koh-
taanto-ongelmasta. Tänä vuon-
na alan arvioidaan työllistä-
vän hieman vähemmän hen-
kilöitä kuin viime vuonna. 

Vuoden 2012 aikana raken-
nustoiminta työllisti keskimää-
rin 175 000 henkilöä. Talonra-
kentamisen ja erikoistuneen 
rakennustoiminnan työllisyys 
väheni jo jonkin verran, mutta 
maa- ja vesirakentamisessa työl-
listen määrä kasvoi hieman. 

Talouskasvun vaisuus vähen-
tää uudisrakentamista, ja sen 
seurauksena rakennusalan työl-
lisyyden arvioidaan kääntyvän 
pieneen laskuun loppuvuon-
na. Työttömyysaste kohosi huh-
ti-kesäkuussa 11,3 prosenttiin. 
Työ- ja elinkeinoministeri-
ön rekisteritilaston mukaan 
tämän vuoden elokuussa työttö-
miä työnhakijoita oli lomautetut 
mukaan lukien lähes 23 000 hen-
kilöä eli 3 300 henkilöä enem-
män kuin vuosi sitten. Työttö-
myyden nousua hidastaa kuiten-
kin se, että työvoimaa poistuu 
samaan aikaan paljon eläkkeel-
le ja nuoret työmarkkinoille tule-
vat ikäluokat ovat edellisiä pie-

nempiä. Suhdannenousun koit-
taessa työvoimapula toden-
näköisesti alkaa uudelleen.

Tilastoissa ei ole mukana 
ulkomainen työvoima. Sen käyt-
tö on yleistynyt jo vuosia lähin-
nä Helsingin seudulla ja lievittä-
nyt alueen työvoimaniukkuutta. 
RT:n syksyllä 2011 tekemän kyse-
lyn mukaan Uudenmaan talon-
rakennustyömailla ulkomaisen 
työvoiman osuus oli kolman-
neksen ja koko maassa noin 20 
prosenttia. Osuus on noussut 
edellisvuosien kyselyjen tulok-
siin verrattuna. Kysely uudis-
tetaan tämän vuoden lopulla. 

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen hinta- ja kus-
tannustason nousu alkoi laan-
tua viime vuonna. Nousupaineet 
ovat hellittäneet edelleen kulu-
van vuoden aikana. Asuntohin-
nat nousevat maltillisesti. Urak-
kahinnat ovat laskeneet. Raa-
ka-aineiden maailmanmarkki-
nahintojen mahdollinen nousu 
näkyy vasta ensi vuonna tuotan-
topanosten hintojen nousuna. 

Rakentamisen hinta- ja kus-
tannustason nousu jatkuu tänä 
vuonna aiempaa hitaampa-
na. Työkustannuksia kasvatta-
vat jonkin verran rakennusteol-
lisuuden toimialojen aiemmin 
sopimat palkankorotukset. Raa-
ka-aineiden maailmanmarkki-
nahintojen kautta tulevat kus-
tannuspaineet ovat toistaisek-
si olleet pienet. Talouskasvun 
nopeutuessa myös raaka-ainei-
den hinnat alkavat nousta.  
Rakennuskustannusten nousu-
vauhti hidastui viime vuoden 

loppua kohden ja on vaimentu-
nut edelleen vuoden 2013 aika-
na. Vuoden alussa rakennus-
kustannusindeksi kohosi lähes 
kahden prosentin vauhtia, mut-
ta elokuussa 2013 vuosimuutos 
oli hidastunut 0,8 prosenttiin.

Maarakennusalan kustannuk-
set nousivat 0,7 prosenttia vuo-
den 2012 elokuusta vuoden 2013 
elokuuhun. Kustannusten vuo-
simuutos vaihteli osaindekseit-
täin päällysteiden sekä teknis-
ten ja muiden järjestelmien -0,9 
prosentista kalliorakenteiden 
2,4 prosenttiin. Maarakennus-
alan konekustannukset nousivat 
1,1 prosenttia vuoden 2012 elo-
kuusta vuoden 2013 elokuuhun.

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi on tammi-elokuus-
sa laskenut edellisvuoden vas-
taavasta ajankohdasta prosentin. 
Elokuussa laskua oli 3 prosent-
tia. Asuntorakentamisen vas-
taava muutos osoitti 3 prosentin 

nousua. Toimitilarakentamisessa 
laskua oli peräti 14,4 prosenttia. 

Vanhojen kerrostaloasuntojen 
nimellishinnat alenivat vuoden 
2013 toisella vuosineljänneksellä 
koko maassa prosentin edellises-
tä neljänneksestä. Pääkaupun-
kiseudulla hinnat nousivat 0,6 
prosenttia ja muualla Suomessa 
1,3 prosenttia. Vuoden 2012 vas-
taavaan ajankohtaan verrattu-
na hinnat nousivat koko maassa 
2,1 prosenttia. Huhti–kesäkuus-
sa vanhan osakehuoneiston kes-
kimääräinen neliöhinta oli koko 
maassa 2 257 euroa, pääkaupun-
kiseudulla 3 495 euroa ja muual-
la Suomessa 1 698 euroa. Uusien 
osakeasuntojen keskineliöhinta 
oli koko maassa 3 381 euroa, pää-
kaupunkiseudulla 4 596 euroa 
ja muualla maassa 2 944 euroa.

Rakentamisen hinta- 
ja kustannuskehitys


