
Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

R
akentamisen 
ennakoidaan 
supistuvan va-
jaan prosen-
tin tänä vuon-
na. Suhdanne-
tilanteen en-

nakointia vaikeuttaa entisestään 
talonrakentamisen tilastointiuu-
distus Tilastokeskuksessa. Vii-
me vuoden loppupuolen kehi-
tyksestä ei ole käytettävissä edes 
ennakkotietoja.

Kasvunäkymät ovat vihdoin 
kohentumassa myös euroalueel-
la. Halventunut raakaöljy ja eu-
ron heikentyminen suhteessa 
Yhdysvaltain dollariin vauhdit-
tavat taloutta Euroopassa. Posi-
tiivisista signaaleista huolimat-
ta riskejä on edellisvuosien ta-
voin yhä olemassa. Suomen ta-
louskasvu jatkunee vaimeana 
tulevinakin vuosina. Rakentami-
nen kasvaa ensi vuonna 2–3 pro-
senttia edellyttäen, että talous 
pääsee kasvu-uralle ja työllisyys 
kohenee.

Tänä vuonna asuntoaloituk-
sia arvioidaan käynnistyvän vain 
23 500. Kerrostaloasuntojen ko-
konaisaloitusmäärä säilyy suurin 
piirtein ennallaan, mutta vapaa-
rahoitteisten asuntojen kysyntä 
vähenee samalla kun ARA-asun-
tojen määrä kasvaa. Asunto-
tuotantoa painavat alas etenkin 
omakotitalojen hyvin vähäiset 

aloitukset. Jos talous elpyy, en-
si vuonna arvioidaan aloitettavan 
25 500 asunnon rakentaminen.

Toimitilojen rakentaminen 
kasvaa jo tänä vuonna. Kasvu ei 
vaadi paljon, kun edellisten vuo-
sien vertailutasot ovat niin ma-
talat. Teollisuusrakentaminen 
vauhdittuu usean heikon vuoden 
päätteeksi.

Maa- ja vesirakentamisen ar-
vioidaan supistuvan viimevuoti-
seen tapaan yhdellä prosentilla. 

Tilastointiuudistus vähentää 
kuutioita

Rakentaminen supistui viime  
vuonna arviolta 3 prosenttia. Vi-
rallinen tilasto osoittaa vielä  

suurempaa pudotusta, kos-
ka toteutumatiedot ovat tilas-
tointimuutoksen vuoksi yhä 
puutteellisia.  

Talonrakennustöiden aloitus-
arvio on tälle vuodelle 28 ja viime 
vuodelle 26 miljoonaa kuutio-
metriä. Lukuun on täydennetty 
viime vuoden tilastoista puuttu-
via aloitustietoja. Kuutiot jäävät 
kuitenkin selvästi aiempaa ma-
talammalle tasolle tilastointiuu-
distuksen vuoksi. Aiemmin uu-
disrakentamiseen lukeutuneita 

talonrakennustöitä on siirty-
nyt korjausrakentamiseen, kos-
ka uusi tilastointitapa mahdollis-
taa entistä tarkemman erittelyn. 
Kuutioiden muutos koskee ta-
kautuvasti tietoja vuodesta 1995 
lähtien, eli aiemmat vuodet ovat 
vertailukelpoisia.  

Kaupungistuminen voimistaa 
asuntokysyntää

Suomen rakennusmarkkinoihin 
vaikuttaa lähivuosina kiihtyvä 
kaupungistuminen, mikä kasvat-
taa asuntotuotannon ja infrara-
kentamisen tarvetta. 

Arvioitu asuntotuotantotar-
ve vuosille 2011–2030 on yhteen-
sä 553 000 asuntoa (VTT 2012). 

Tarve voi olla isompikin, kun vä-
estö kasvaa ennakoitua nopeam-
min suuremman maahanmuuton 
seurauksena, kotitalouksien kes-
kikoko pienentyy ja muuttoliike 
kiihtyy. 

Asuntovaje kasvaa nykyvauh-
dilla muutamalla tuhannella 
asunnolla joka vuosi. Kehitykseen 
pitäisikin havahtua viimeistään 
nyt kun jotain on vielä tehtävissä. 
Riittävä asuntojen tarjonta on ai-
nut keino hillitä asumisen hinto-
jen nousua kasvukeskuksissa. 

Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden jälkeen odotetaan varovaista kasvua ensi vuodeksi. Tänä 
vuonna asuntoaloitusten määrä jäänee vain 23 500 asuntoon, kun viime vuonna asuntoaloituksia lähti käyntiin 24 500. Toimitila-
rakentaminen piristyy aavistuksen. Korjausrakentamisen määrä ylittää uudisrakentamisen, ja sen kasvu kannattelee talonraken-
tamista. Infrarakentamisen suhdanne säilyy vaikeana. Työllisyys laskee edelleen 165 000 henkilöön.

Talonrakennustöiden aloitusarvio 
on noin 28 miljoonaa kuutiometriä

kevät 2015

  Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa.       Kuva:  Marko Huttunen

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

Rakentamisen määrä
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Talonrakentaminen

Uudisrakentaminen su-
pistui viime vuonna 
arviolta yhdeksän pro-
senttia. Volyymilla mi-

tattuna suurin pudotus oli yhä 
liike- ja toimistorakentamisessa, 
jossa uudistuotanto väheni noin 
15 prosenttia edellisvuodesta. 
Asuinrakentaminen supistui vas-
taavasti heikon kuluttajakysyn-
nän vuoksi.

Korjausrakentaminen jatkoi 
tasaista parin kolmen prosentin 
kasvuaan ja oli jo toista vuotta 
uudisrakentamista suurempaa.

Tänä vuonna suhdanne ei vie-
läkään helpota ja tilanne jatkuu 
vaikeana. Kotitalouksien sitou-
tumista asunnon hankintaan 

nakertavat heikko ostovoima se-
kä epävarma työllisyystilanne. 
Viime kuukausien aikana kulut-
tajien luottamus talouteen on 
kohentunut, mitä voidaan pitää 
merkkinä paremmasta. Lisäksi 
pankitkin tukevat nyt yksityistä 
kulutusta Suomessa tarjoamalla 
asuntolainoihin lyhennysvapaa-
ta ilman kuluja.

Ensi vuonna rakentaminen 
kääntynee kasvuun kaikilla sek-
toreilla yleisen talouskehityksen 
myötä. Talonrakentamisen en-
nakoidaan kasvavan noin 3 pro-
senttia ja rakentamisen kuuti-
oiden kohoavan 31 miljoonaan 
kuutiometriin. 

2012 2013 2014 2015e 2016e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -1,4 -1,3 0,0 0,5 1,5

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

Ansiotasoindeksi, muutos, % 3,2 2,1 1,4 1,1 1,1

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

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

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

Korjausrakentaminen 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -5,6 -4,1 -3,0 -0,5 2,5

Talorakennukset -5,6 -5,1 -3,5 -0,4 2,6

Maa- ja vesirakennukset -5,4 0,9 -1,0 -1,0 2,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 36,5 31,1 26,0 28,0 31,0

Asuinrakennukset 12,2 10,6 8,9 8,4 9,1

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

Liike- ja toimistorakennukset 6,4 4,1 4,7 5,6 6,3

Julkiset palvelurakennukset 2,6 2,9 2,6 3,4 3,6

Teollisuus- ja varastorakennukset 8,5 6,6 4,9 5,8 6,8

Maatalousrakennukset 3,2 3,8 2,2 2,0 2,2

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

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 29 900 27 100 24 500 23 500 25 500

Vapaarahoitteiset 23 700 20 700 17 100 15 500 17 500
Valtion tukemat asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 8 000

Työllinen työvoima, henkilöä 175 250 175 500 168 833 165 000 169 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 4,0 3,8 4,0

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

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 9,6 10,7 9,0
     
     1 Kiinteähintainen arvonlisäys    
   Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

Uudisrakentamisen ennakoidaan supistuvan 3 
prosenttia tänä vuonna. Asuntotuotanto vähenee 
edelleen muuta talonrakentamista enemmän. 
Liike- ja toimistorakentamisessa pohja on vihdoin 
ohitettu. Heikossa suhdanteessa korjausraken-
taminen kannattelee yhä talonrakentamista ja 
jatkaa uudistuotantoa suurempana kolmatta 
vuotta peräkkäin. Talonrakennustöiden aloitus-
määrien arviointia vaikeuttaa tilastointiuudistus. 
Tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2014 loka-
kuulta. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 
talonrakennustöitä yhteensä 28 miljoonaa kuutio-
metriä.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2014

Keskeiset suhdannekuvaajat

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta vuoden kuluttua Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

Puukerrostalo PuuMera Vantaa asuntomessualueelta. Kuva: Puuinfo

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy
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Asuntotuotanto

Vuonna 2014 talou-
den heikko suhdan-
ne heijastui asunto-
markkinoille. Asun-

tojen hinnat eivät enää nous-
seet, ja kotitalouksien nostamien 
asuntolainojen määrä vähe-
ni edellisvuodesta. Heikkene-
vä työllisyystilanne ja alentunut 
ostovoima söivät kotitalouksien 
asunnonvaihtoaikeita. Asunto-
rahastojen aktiivisuus säilyi erit-
täin korkealla korkojen painues-
sa nollan tuntumaan.

Viime vuonna aloitettiin yh-
teensä arviolta 24 500 asunnon 
rakentaminen, mikä on kym-
menyksen edellisvuotta vähem-
män. Tuotannon supistuminen 
kohdistui vapaarahoitteiseen 
asuntotuotantoon. Asuntorahas-
tot ostivat kerrostalojen uudis-
tuotannosta noin puolet, joka 
vastaa noin 3 500 asuntoa.

Ruotsi varoittavana esimerkkinä

Kotitaloudet ovat nostaneet 
asuntolainoja verkkaiseen tah-
tiin, vaikka asuntorahoitus eten-
kin kasvukeskuksissa säilyy huo-
keana. Pankit reagoivat tämän 
vuoden helmikuussa luottokan-
nan hidastuneeseen kasvuun tar-
joamalla maksuttomia lyhennys-
vapaita. Näin kulutukseen va-
pautuisi enemmän rahaa ja lai-
nakanta ei pienenisi. 

Lyhennysvapaan mahdollises-
sa yleistymisessä piilee riskin-
sä. Samaan aikaan kun kaupun-
gistuminen voimistuu ja asun-
totuotanto jää jälkeen kasvavas-
ta kysynnästä, asuntojen hinnat 
jatkavat nousuaan etenkin pää-
kaupunkisedulla. Vaarana on, et-
tä luisumme kohti Ruotsin tietä, 
jossa yksityinen kulutus kasvaa 
mutta kotitaloudet velkaantuvat 
hälyttävää vauhtia, mikä uhkaa 
makrovakautta. Naapurimaassa 
myös asuntojen hinnat ovat ka-
ranneet käsistä.

Tänä vuonna ennakoidaan 
aloitettavan vain 23 500 asun-
non rakentaminen. Kerrostalojen 
aloitukset pysyvät suurin piirtein 

edellisvuoden tasolla, mutta va-
paarahoitteisen tuotannon osuus 
laskee. Suurinta pudotus on yhä 
omakotitaloissa, joiden aloituk-
set arvioidaan luisuvan vain 
5 000 taloon. On perusteltua pu-
hua omakotitalovajeesta, sil-
lä kasvukeskuksissa pientaloille 
riittää yhä patoutunutta kysyn-
tää. Rivitalojen tuotannon enna-
koidaan jäävän tänä vuonna vain 
2 600 asuntoon.

ARA-tuotannon osuus kasvaa

Valtion korkotukemien vuok-
ra-asuntojen määrä säilyi ARA-
tuotannossa viime vuonna 6 500 
asunnon tasolla. Takauslainal-
la käynnistetyt hankkeet mukaan 

laskettuna aloitukset kasvoivat 
7 400 asuntoon. Eniten kasvua 
syntyi asumisoikeusasuntojen 
aloituksista sekä takauslainal-
la käynnistettyjen hankkeiden 
lisääntymisestä.

Kuluvana vuonna ARA-tuo-
tannon ennakoidaan kasvavan 
8 000 asuntoon. Kasvua tukevat 
korkotukivaltuuksien lisäämi-
nen 130 miljoonalla, takauslai-
naan liitetty 5 000 euron käyn-
nistysavustus pääkaupunkiseu-
dulle ja asumisoikeusasunto-
jen rajoitteiden purkaminen. 
Kun vapaarahoitteinen asun-
totuotanto laskee, ARA-asun-
tojen osuus nousee tänä vuon-
na arviolta jo yli kolmannekseen 
kokonaistuotannosta.

Asuntotuotanto jää jälkeen 
tarpeesta

Vuonna 2016 asuntoaloitusten 
arvioidaan kasvavan 25 500 asun-
toon. Vapaarahoitteinen omis-
tusasuntotuotanto on kärsinyt 
ennen kaikkea heikosta kulutta-
jakysynnästä, jonka ennakoidaan 
virkoavan ensi vuonna. Tämän 

edellytyksenä on viime aikoja 
myönteisempi talouskehitys ja 
työllisyyden asteittainen helpot-
taminen. Hidastunut inflaatio 
tukee osaltaan kotitalouksien os-
tovoimaa. Myös omakotitalojen 
tuotannon arvioidaan kääntyvän 
maltilliseen kasvuun.

Odotetusta käänteestä huo-
limatta asuntotuotannon ko-
konaismäärästä on syytä olla 
huolissaan. Suomeen tarvitaan 
VTT:n laskelmien perusteella 
vuosina 2011–2030 yhteensä 553 
000 uutta asuntoa, mikä tarkoit-
taa noin 29 000 asunnon vuo-
situotantoa. Nykyisillä aloitus-
määrillä olemme vuosittain usei-
ta tuhansia asuntoja tarvetta jäl-
jessä. Riittämätön tarjonta pitää 
asuntojen hinnat ja vuokrat kor-
kealla. Ongelmat kasaantuvat 
vaivihkaa vuosien myötä, jolloin 
niiden ratkaiseminenkin kestää 
vuosia. Kaiken lisäksi todellinen 
asuntotuotantotarve voi hyvin 
olla myös ennakoitua suurempaa 
kaupungistumisen ja väestön-
kasvun seurauksena.  

   Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2012 2013 2014 2015e 2016e

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

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

ARA-asunnot 6200 6400 7400 8000 8000

Omakotitalot 9700 7900 5800 5000 5200

Vapaarahoitteiset asunnot 9700 7900 5800 5000 5200

Yhteensä 29 900 27 100 24 500 23 500 25 500

Vapaarahoitteiset asunnot 23 700 20 700 17 100 15 500 17 500

ARA-asunnot 6200 6400 7400 8000 8000

ARA-asunnot sisältävät myös välimallin asunnot vuonna 2011 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna aloitetaan arviolta 23 500 asunnon rakentaminen, joka on 1 000 asuntoa edellisvuotta vähemmän. Vapaarahoit-
teisten asuntojen aloitukset jatkavat supistumistaan.  Valtion tukemien tai lainoittamien asuntojen aloitusten ennakoidaan sen 
sijaan kasvavan. Yksityiset asuntorahastot ostavat jo puolet vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen uudistuotannosta.

  

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

ARA-asuntojen osuus nousee jo yli 
kolmannekseen kokonaistuotannosta

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT
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Liike- ja toimistorakenta-
misessa tuotannon mää-
rä supistui viime vuon-
na noin 15 prosenttia. 

Kuutioissa mitattuna aloituk-
sia arvioidaan kertyneen runsaat 
4,5 miljoonaa. Kuluvana vuon-
na aloituskuutioiden ennakoi-
daan kasvavan reiluun 5,5 mil-
joonaan. Laajaa kasvua ei ole 
odotettavissa, mutta suuria yk-
sittäisiä hankkeita lähtee käyn-
tiin. Toimistorakentamista ra-
joittavat edelleen korkealla olevat 
vajaakäyttöasteet.

Liike- ja toimistorakentami-
sen aloitukset kääntyivät kas-
vuun vuoden 2014 aikana. Aloi-
tuskuutioiden taso on silti sel-
västi matalampi kuin aikai-
sempina vuosina keskimäärin. 
Liikerakennusten rakentaminen 
on vähentynyt tasaisesti aina 
vuoden 2007 suhdannehuipus-
ta lähtien. 

Tämän vuoden alussa isojen 
kauppaketjujen antama ilmoi-
tus investointien vähentämises-
tä ei tullut yllätyksenä. Kaupan 

toimialalla jyllää edelleen raken-
nemuutos ja yksityisen kulutuk-
sen vaisut näkymät heikentävät 
liikerakentamista. Heikosta suh-
danteesta huolimatta uusia iso-
ja yksittäisiä projekteja on käyn-
nistymässä erityisesti pääkau-
punkiseudulla. Kotimaisten toi-
mijoiden investointien vähyyttä 
lieventää ulkomaisten ketjujen 
tulo Suomen markkinoille. Venä-
läisturistien kato on iskenyt eri-
tyisesti Itä- ja Kaakkois-Suomen 
liikerakentamiseen. 

Liikenteen rakennusten po-
sitiivinen kehitys jatkuu. Park-
kihalleja rakennetaan niin lii-
ke- kuin sairaalarakennusten-
kin yhteyteen. Arvio liikenteen 
rakennusten aloituksista on ta-
lonrakentamisen tilastojen lu-
kua korkeampi. Arvioon on lisät-
ty pääkaupunkiseudun suuria lii-
kenteen rakennuksia, joiden tie-
dot puuttuvat tilastoista.

Toimistorakentamisen suh-
danne säilyy kaksijakoisena. Uu-
sille toimistoille on edelleen 
kysyntää hyvillä sijainneilla. 

Sijainnin lisäksi tilojen moni-
käyttöisyyden vaade lisää uuden 
toimistorakentamisen tarvetta. 
Toisaalta vajaakäyttöasteet ovat 
edelleen hyvin korkealla. Pelkäs-
tään pääkaupunkiseudulla on va-
paana yli miljoona toimistone-
liömetriä. Vapaata toimistotilaa 
pyritäänkin muuttamaan sovel-
tuvin osin asuinnoiksi, joista on 
krooninen pula.

Kiinteistösijoittaminen kas-
voi selvästi viime vuonna. Koko-
naisuutena kauppaa käytiin lä-
hes 4,3 miljardin euron arvosta. 
Ulkomaisten ostajien kaupat yli 
kaksinkertaistuivat lähes 1,5 mil-
jardiin euroon. Kysyntä painot-
tuu edelleenkin selvästi prime-
kohteisiin, joissa vuokrakehitys 
on vakaata.

Vuonna 2016 liike- ja toimis-
torakennuksia ennakoidaan aloi-
tettavan yli kuuden miljoonan 
kuutiometrin verran. Tämä on 
reilut puoli miljoonaa kuutio-
metriä tätä vuotta enemmän. Vä-
häisestä kasvusta isoin osa tulee 
liikerakentamisesta.

Liike- ja toimistorakennukset
Liike- ja toimistorakentamisessa tuotannon määrä supistui viime vuonna noin 15 
prosenttia. Kuutioissa mitattuna aloituksia arvioidaan kertyneen runsaat 4,5 miljoonaa. 
Kuluvana vuonna aloituskuutioiden ennakoidaan kasvavan reiluun 5,5 miljoonaan. 
Laajaa kasvua ei ole odotettavissa, mutta suuria yksittäisiä hankkeita lähtee käyntiin. 
Toimistorakentamista rajoittavat edelleen korkealla olevat vajaakäyttöasteet.

Julkisten palvelurakennusten aloitukset vähenivät viime vuonna. Tänä vuonna aloi-
tusmäärien ennakoidaan kasvavan. Opetusrakennusten luvissa on ollut kasvua, jonka 
odotetaan purkautuvan myös aloituksiksi. Hoitoalan rakennuksia rakennetaan laajenta-
malla aluesairaaloita.

Julkisten palvelurakennus-
ten rakentaminen kasvoi 
viime vuonna uudistuo-
tannon volyymi-indeksil-

lä mitattuna arviolta 5 prosent-
tia. Suurinta kasvu oli hoitoalan 
rakennuksissa. Kuutioissa mitat-
tuna julkisia palvelurakennuksia 
aloitettiin yhteensä 2,6 miljoo-
nan verran vuonna 2014. Kuluva-
na ja seuraavana vuonna aloitus-
ten määrän arvioidaan kasvavan 
noin 3,5 miljoonaan kuutiomet-
riin. Kasvu selittyy niin sairaaloi-
den kuin opetusrakennustenkin 

rakentamisen vilkastumisesta.
Kuntien taloustilanne jatkuu 

edelleen vaikeana, mikä asettaa 
rajoitteita julkisen rakentamisen 
vauhdittumiselle. Viime vuonna 
Helsingissä käynnistyi osin lah-
joitusvaroin rahoitetun uuden 
Lastensairaalan pohjatyöt. Kun-
tien taloutta rasittavat myös suu-
ret vajaakäyttöasteet. Jos käytöstä 
poistuneille rakennuksille ei löy-
dy ostajaa, purkaminen on otet-
tava harkittavaksi todellisena 
vaihtoehtona.

Vaikka sosiaali- ja terveys- 

palveluiden uudistus jäi tällä 
vaalikaudella tekemättä, sairaa-
loiden suuryksiköitä kasvatetaan 
palvelemaan entistä suurem-
pia kokonaisuuksia. Myös ope-
tusrakennuksia rakennetaan tar-
peen mukaan, ja uudet tilat tar-
joavat aiempaa joustavampia rat-
kaisuja aivan kuin tämän päivän 
toimistotkin. Julkinen korjausra-
kentaminen kohdistuu myös tu-
levina vuosina etenkin sairaala- 
ja koulurakennuksiin. 

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Kuva:  Venni Ahlberg
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Teollisuus- ja varastorakennukset

Muut rakennukset

Korjausrakentaminen

      

      
 

2012 2013 2014 2015e 2016e

Ammattirakentaminen 28,9 26,3 21,7 19,6 22,3 24,9

Asuinrakennukset 5,5 6,2 5,7 5,3 5,3 5,9

Kerrostalot 4,2 4,9 4,7 4,5 4,5 4,9

Rivitalot 1,3 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9

Liike- ja toimistorakennukset 7,3 6,4 4,1 4,7 5,6 6,3

Liikerakennukset 4,7 3,5 2,4 3,1 3,6 3,9

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

Liikenteen rakennukset 1,4 1,6 1,2 1,0 1,3 1,3

Julkiset palvelurakennukset1 2,9 2,6 2,9 2,6 3,4 3,6

Hoitoalan rakennukset 0,9 0,8 1,1 0,9 1,3 1,4

Kokoontumisrakennukset 1,0 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8

Opetusrakennukset 1,0 0,7 1,1 1,0 1,3 1,4

Teollisuus- ja varastorak. 10,2 8,5 6,6 4,9 5,8 6,8

Teollisuusrakennukset 5,7 5,3 3,3 2,7 3,4 4,2

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

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

Omatoiminen rakentaminen 13,0 10,1 9,5 6,4 5,7 6,1

Erilliset pientalot 7,7 6,0 4,9 3,6 3,1 3,3

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

Maatalousrakennukset 4,0 3,2 3,8 2,2 2,0 2,2

Yhteensä 41,8 36,5 31,1 26,0 28,0 31,0

  

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Korjausrakentamisen 
arvo oli viime vuon-
na taas uudisrakenta-
mista suurempi. Vaikea 

suhdannetilanne ei näy korjaus-
rakentamisessa, jossa kysyntää 
riittää. Korjausrakentamisen ar-
vo oli vuonna 2014 yhteensä 11,9 
miljardia euroa.

Edelleenkin korjausrakenta-
minen painottuu selvästi asun-
tojen korjaamiseen. Asuinraken-
nusten peruskorjaukset jatkuvat 
kuluvan vuosikymmenen lop-
puun asti vilkkaana. Valtion kor-
jausavustusten myötä asunto-
osakeyhtiöitä korjataan kuluvana 
vuonna ennätystahtiin. Vuosi-
en 2013 ja 2014 aikana avustuk-
sia myönnettiin yhteensä 155 
miljoonalla eurolla. Toisaalta 
avustukset saattavat kiihdyttää 

korjausrakentamista hetkellises-
ti liiankin paljon, jonka jälkeen 
vauhti voi notkahtaa.

Korjausrakentamisen enna-
koidaan kasvavan tänä ja en-
si vuonna edelleen reilun kah-
den prosentin vuosivauhtia. Uu-
disrakentamisen vaikea tilanne 
jatkuu, joten on todennäköis-
tä, että korjausrakentaminen säi-
lyy uudisrakentamista suurem-
pana vielä ainakin kuluvan vuo-
den ajan eli kolmannen vuoden 
peräkkäin.

Tilastokeskuksen rakentami-
sen liikevaihtokuvaajan perus-
teella rakennusalan liikevaih-
don kasvu vuonna 2014 nojautui 
pk-yrityksiin. Kehitystä selittää 
korjausrakentamisen kasvu, jo-
ka hyödyttää enemmän pieniä ja 
keskisuuria rakennusliikkeitä. 

Alueellisesti korjausrakenta-
misen määrä vaihtelee suuresti-
kin. Korjausrakentamisen kus-
tannusten alueellista vertailua 
vaikeuttaa tehdyn työn vaihtele-
va määrä. Pääkaupunkiseudul-
la asuntojen pienempi keskikoko 
nostaa kustannuksia ja remontit 
ovat kattavampia.

Asuntojen korjaustarpees-
ta valmistuu tämän kevään ai-
kana selvitys. Keskeinen kysy-
mys korjausvelan määrittämises-
sä on korjaamisen taloudellinen 
kannattavuus suhteessa talon ar-
voon. Voimistuva kaupungistu-
miskehitys vähentää kysyntää 
haja-asutusalueilla entisestään, 
jolloin korjaaminen ei kaikin 
paikoin ole välttämättä taloudel-
lisesti järkevää.

Maatalousrakennusten 
aloituksia käynnis-
tyi viime vuonna 2,2 
miljoonaa kuutio-

metriä, joka on yli 40 prosenttia 
vähemmän kuin edellisvuonna. 
Iso pudotus selittyy vertailuvuo-
den korkealla tasolla, kun maata-
lousrakennusinvestoinnit koho-
sivat poikkeuksellisen suuriksi. 
Maatalousrakentamisen volyymi 
kasvoi kaikista rakennustyypeis-
tä eniten vuonna 2014.

Maatalouden yrittäjätu-
lon ennakoidaan laskevan vielä 

kuluvana vuonna alenevien vil-
jojen hintojen myötä, vaikka 
kustannuspaineet helpottavat-
kin. Vaikea suhdannetilanne siir-
tää maatalousrakennusten inves-
tointeja eteenpäin tältä ja ensi 
vuodelta. Aloituskuutioiden en-
nakoidaan pysyvän noin 2 mil-
joonan tasolla. Maatalouden ra-
kennemuutos jatkuu entiseen ta-
paan, ja investoinnit kasvavat 
tuotannon tehostamistarpeiden 
myötä.

Vapaa-ajan asuinrakentami- 
nen on vähentynyt vuodesta 

2010 lähtien. Viime vuonna alet-
tiin rakentaa arviolta 600 000 
kuutiometrin edestä vapaa-ajan-
asuinrakennuksia. Volyymilla 
mitattuna tuotanto supistui ar-
violta 5 prosenttia. Heikko ta-
loussuhdanne heijastuu erityi-
sesti vapaa-ajan asuinrakentami-
seen. Uusien vapaa-ajan asuinra-
kennusten rakentamista hillitsee 
myös olemassa olevien vapaa-
ajan asuntojen suuri määrä, joita 
on noin puoli miljoonaa.

Teollisuus- ja varastorakentaminen supistui tuotannon volyymi-indeksillä mitattuna 
arviolta 15 prosenttia vuonna 2014. Teollisuuden investointihalukkuudessa on havaitta-
vissa piristymisen merkkejä.

Maatalousrakentaminen vähenee ja putosi viime vuonna selvästi edellisvuoden 
korkealta tasolta. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen vähenee pikkuhiljaa.

Korjausrakentaminen kannattelee heikossa suhdanteessa koko talonrakenta-
mista. Valtion myöntämät korjausavustukset vauhdittavat korjausrakentamista 
kuluvana vuonna.

Viime vuonna teollisuus- 
ja varastorakennuk-
sia alettiin rakentaa ai-
noastaan yhteensä 4,9 

miljoonan kuutiometrin verran. 
Vuoden lopulla teollisuusraken-
nusten rakennusluvissa tapahtui 
kuitenkin käänne parempaan. 
Vaikka suhdannetilanne säilyy 
vaikeana eikä teollisuuden luot-
tamus ole merkittävästi kohen-
tunut, investointihalukkuus on 
hienoisessa nousussa.

Investoinnit ovat painuneet 
poikkeuksellisen matalalle tasol-
le, josta on käytännössä suunta 
vain ylöspäin. Teollisuuden in-
vestoinnit pääomakantaan ovat 

olleet viime vuosina pienemmät 
kuin poistot.

Kuluvana vuonna teollisuus- 
ja varastorakentamisen ennakoi-
daan nousevan 5,8 miljoonaan 
kuutiometriin. Kasvua on eten-
kin teollisuusrakennusten aloi-
tuksissa, joihin kuluvan vuo-
den aikana mahdollisesti lukeu-
tuu Suomen tähän asti suurin 
metsäteollisuuden investointi. 
Lisäksi palvelinkeskukset nos-
tavat teollisuushallien aloitus-
määriä. Myönteiset investointi-
uutiset tarkoittavat, että teolli-
suusrakentaminen nousee ylös 
kuopastaan. Kasvusuuntaus-
ta tukee myös suunnittelijoiden 

suhdannekysely, jossa teolli-
suusrakennusten suunnittelu-
työt ovat kasvu-uralla.

Samoin varastorakentamisen 
ennakoidaan kasvavan. Neste-
mäisen maakaasun terminaaleja 
on käynnistetty kuluvan vuoden 
aikana, ja ne luetaan mukaan va-
rastorakentamisen aloituksiin. 
Varastorakentamisen aktiviteet-
tiä pitää lisäksi yllä logistiikka-
keskusten rakentaminen. Logis-
tiikka-ala hyötyy kaupan alan ra-
kennemurroksesta, jossa verk-
kokaupan kasvu luo tarvetta yhä 
suuremmille varastoille.

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Korjausrakentamisen määrä

1  Sisältää pelastustoimen rakennukset 

Lähde: Tilastokeskus, RT

Kuva:  Venni Ahlberg
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Maa- ja vesirakentami-
sen suhdannetilanne 
säilyy vaikeana. Suu-
ria yksittäisiä hank-

keita on käynnissä, mutta ne ei-
vät riitä kääntämään maa- ja ve-
sirakentamista kasvuun. Maa- ja 
vesirakentaminen supistuu tänä 
vuonna prosentin verran samoin 
kuin viime vuonna.

Valtion infrainvestoinnit oli-
vat viime vuonna hyvällä tasolla, 
mutta  perusväylänpidon määrä-
rahoja vähennettiin. Myös kun-
nat ovat supistaneet infraraken-
tamiseen suunnattuja menoja. 
Infrarakentaminen ei saa veto-
apua myöskään talonrakentami-
sen puolelta. Uudisrakentami-
sen vähyys näkyy pohjatöiden 

niukkuutena.
Maa- ja vesirakentamisen in-

vestointitiedot voivat kuluvan 
vuoden aikana vaihdella suures-
tikin riippuen siitä, miten yri-
tykset ovat tulouttaneet suuria 
infrarakentamisen hankkeita ra-
kentamisvaiheen aikana. 

Vuonna 2016 infrarakenta-
misen näkymät ovat jo valoi-
sammat ja odotuksissa on 2 pro-
sentin kasvu, jos talonraken-
tamisen pohjatyöt lisääntyvät 
ja inframäärärahoihin saadaan 
korotusta.

Liikenneverkon kehittämistä 
pohtineen parlamentaarisen työ-
ryhmän raportti nosti vuoden-
vaihteessa esiin väyläverkoston 
2,4 miljardin euron korjausvelan. 

Jotta korjausvelka ei entisestään 
kasvaisi, tarvitaan 200 miljoonan 
euron vuosittainen lisäys perus-
väylänpitoon. Rahoitus tulee jär-
jestää priorisoimalla menoja uu-
delleen valtion budjetin sisällä. 
Työryhmän mukaan väylien kun-
nossapitoon satsaaminen mää-
rittää osaltaan Suomen kilpailu-
kykyä tulevaisuudessa.

Rakennusteollisuus RT ry ja 
INFRA ry ovat yhteistyössä kehit-
tämässä uutta suhdannekyselyä 
infra-alan toimijoille. Kyselyssä 
kartoitetaan muun muassa suh-
dannekehitystä seuraavan puoli-
vuotisjakson aikana. Ensimmäi-
sen kyselyn toteutus ja tulosten 
julkaisu ajoittuu syksyyn 2015.

Kansainvälinen 
toiminta

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen toimin-
ta kasvoi vuonna 2014. 
Yhteensä liikevaihtoa 

kertyi vajaat 2 miljardia euroa, 
kun vuonna 2013 summa oli 1,8 
miljardia euroa. Koko aikasarja 
on päivitetty sitten viime julkai-
sun yritysjärjestelyitä koskevien 
muutosten vuoksi ja siksi liike-
vaihdon taso on selvästi aiempaa 
matalammalla tasolla.

Eniten liikevaihtoa viime 
vuonna kertyi Venäjältä, yh-
teensä 864 miljoonaa euroa ja 

seuraavaksi eniten Norjasta ja 
Ruotsista.

Rakennusyritysten toimin-
taympäristö muuttui viime 
vuonna Ukrainan kriisin myö-
tä. EU:n ja Venäjän asettamien 
talouspakotteiden vaikutukses-
ta myös rakennusyritykset jou-
tuvat arvioimaan riskejään aiem-
paa tarkemmin.

Euroopassa rakentami-
nen kasvoi nopeimmin vii-
me vuonna Unkarissa, Irlannis-
sa, Ruotsissa ja Iso-Britannias-
sa. Euroconstructin ennusteen 

perusteella rakentaminen kasvaa 
vuositasolla reilun parin prosen-
tin vuosivauhtia. Tulevina vuosi-
na parasta kasvua odotetaan Puo-
laan sekä Irlantiin.

Kokonaisuutena rakentami-
sen näkymät Euroopassa ovat va-
loisat. Euroalueen löysä rahapo-
litiikka tukee koko kiinteistösek-
toria. Valtionlainojen korkojen 
painuessa nollaan tai alle, sijoi-
tusvirrat hakeutuvat parempien 
tuottomahdollisuuksien perässä 
myös kiinteistöihin.

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentamisen suhdannenäkymät ovat edelleen heikot. 
Julkisen talouden tilanne on kiristänyt infrarakentamisen määrärahoja 
merkittävästi. Valtion väyläinfran korjausvelka on noussut 2,4 miljardiin 
euroon. Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Kuva: Venni Ahlberg
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Rakennustuoteteollisuuden volyymi-indeksi

Rakennustuoteteollisuus

Sähköistysalan odotukset 
loppuvuodelle ovat ko-
konaisuudessaan varsin 
pessimistiset, ja ainoas-

taan pääkaupunkiseudulla työ-
tilannetta voi pitää melko nor-
maalina. Markkinoiden usko-
taan pysyvän edellisvuoden var-
sin alhaisella tasolla, ja nousun 
odotetaan käynnistyvän aikaisin-
taan loppuvuonna tai ensi vuo-
den alussa. Yleisen harmauden 
seassa on kuitenkin myönteisiä-
kin pilkahduksia.

Sähkösuunnittelijoiden näky- 

mät ovat urakoitsijoita parem-
mat ja heidän työkantansa ovat 
lievästi parantuneet mikä on 
merkki alkavasta käänteestä. 
Sähköistyksen markkinat ovat 
muutaman viime vuoden aikana 
kehittyneet muuta rakentamista 
paremmin. Tämä johtuu sähköis-
tyksen, erityisesti valaistuksen 
ja automaation, tason parantu-
misesta ja sitä kautta alan osuu-
den kasvusta koko rakentamises-
sa. Tämän trendin uskotaan jat-
kuvan myös lähivuosina.

Infrapuolella sähkönjakelu- 

verkkojen rakentaminen on kas-
vussa. Myrskytuhojen välttämi-
seksi jatkossa maakaapeloin-
ti on lisääntynyt ja lauhan talven 
vuoksi töitä on voitu tehdä kat-
keamattomasti ympäri vuoden. 

Kiinteistöasentajien työt-
tömyysaste on yli 10 prosent-
tia. Verkonrakennuspuolella ka-
pasiteetti on lähes täyskäytös-
sä ja suunnittelupuolella on jo-
pa ajoittaista pulaa osaavasta 
työvoimasta.

Vuosi 2014 oli suunnittelu- ja konsultointialalla eri pää-
toimialojen välillä epäyhtenäinen. Talonrakennussekto-
rilla – erityisesti rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa 
– suhdanne säilyi kohtuullisen hyvänä läpi vuoden. Jul-

kisen sektorin peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit sekä 
korjausrakentaminen yleisemminkin työllistivät alaa. 

Teollisuussektorilla työtilanne jatkui keskimäärin melko heik-
kona, mikä johtui asiakasyritysten pienestä vientitilauskannas-
ta. Teollisuussektorin kotimaan tilauskanta kääntyi loppuvuo-
desta kasvuun.  Yhdyskuntasektorilla työtilanne oli kasvukeskus-
ten ulkopuolella heikko läpi vuoden. Muutamat isot infrainves-
toinnit nostivat kuitenkin kokonaistilauskantaa vuoden aikana 
merkittävästi.

Yritysten välillä oli edelleen merkittävää vaihtelua sekä tilaus-
kannassa että kannattavuudessa.  Venäjän kehitys pienensi vienti-
tilauskantaa, ja talosektorilla viennin osuus uusista tilauksista oli 
vuoden lopulla jo lähellä nollaa.

Tilauskanta kääntyi kasvuun viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskanta-
kyselyssä oli viisi prosenttia edelliseen vuosineljännekseen ja 16 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen nähden.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna toimialojen väli-
nen kehitys oli epäyhtenäistä. Talonrakennussektorin tilauskanta 
väheni prosentin ja yhdyskuntasektorilla tilauskanta kasvoi nel-
jä prosenttia. Eniten eli kymmenen prosenttia on kasvanut teolli-
suussuunnittelun tilauskanta, jossa pääosa kasvusta tapahtui ko-
timaan tilauskannassa. 

Vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tilaus-
kanta kasvoi 18 prosenttia. Eniten on vuoden takaisesta kasvanut 
yhdyskuntasektorin tilauskanta, noin 40 prosenttia. Talosektorin 
tilauskanta on kasvanut 18 prosenttia ja teollisuussektorin tilaus-
kanta seitsemän prosenttia.

Huolimatta tilauskannan kasvusta vuoden 2015 alussa suun-
nittelu- ja konsultointialan näkymät olivat kokonaisuutena edel-
leen negatiiviset.

Heikko suhdannetilan-
ne on iskenyt myös ra-
kennustuoteteollisuu-
teen, jonka tuotanto-

määrä supistui tuotannon vo-
lyymi-indeksin mukaan viime 
vuonna reilut 5 prosenttia. 

Rakennusmateriaalien me-
nekki-indeksin mukaan raken-
nustuotteiden toimitukset koti-
maahan vähenivät vuonna 2014 
yhteensä hieman yli 6 prosent-
tia. Betoniteollisuudessa valmis-
betonin tuotanto supistui rei-
lun prosentin, kun taas beto-
nielementtien valmistusmää-
rät kasvoivat noin 7 prosenttia. 
Myös paalujen tuotantomää-
rät kasvoivat, yhteensä runsaat 6 
prosenttia.

Sahatavara- ja puutuoteteol-
lisuuden tuotanto supistui vas-
taavana aikana reilun prosen-
tin. Ikkunoiden valmistusmäärät 

supistuivat 12 prosenttia ja keit-
tiökalusteiden runsaat kuusi 
prosenttia.

Teräsrakenteiden menekis-
sä ei ollut viime vuonna havait-
tavissa merkittävää kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna. Suun-
nittelupuolella on ollut edelleen 
hyvää kysyntää vuoden 2014 ta-
voin. Teräsrakenteiden menek-
ki kotimaassa riippuu oleellisesti 
koko rakennusalan suhdanteis-
ta. Teräsrakennetuotannon koko-
naismäärän vienti mukaan luki-
en odotetaan pysyvän tänä vuon-
na vähintään viimevuotisella 
tasolla. 

Teräsrakenteiden viennin 
osuus on edelleen koko toimi-
alalle merkittävä. Viennin osuus 
on jo pitkään ollut yli 30 prosent-
tia tuotannon arvosta, ja tuo-
reimman tilaston mukaan vien-
nin osuus oli noin 44 prosenttia 

liikevaihdosta (keskiarvo). Joilla-
kin yrityksillä viennin osuus voi 
nousta jopa 70 prosenttiin. Te-
räsrakenteiden viennin arvo oli 
370 miljoonaan euroa uusim-
man tutkimuksen mukaan. Koko 
tuotannon arvo vuonna 2013 oli 
noin 840 miljoonaa euroa.

Teräsrakenteiden tuonti Suo-
meen näyttää myös lisääntyvän 
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 
aikaisempaa enemmän.

Teräsrakenneteollisuuden 
päätuotteita ovat runkorakenteet 
ja ohutlevyt sekä niistä valmiste-
tut jatkojalosteet, esimerkiksi ve-
sikatteet ja julkisivuelementit se-
kä erilaiset infrarakenteet.

Sähköala

Suunnitteluala

Muut toimialat

Kasvava putkiremont-
tien tarve työllistää 
kohtuullisesti urakoit-
sijoita, mutta kehnol-

la hinnalla. Hankkeiden pilkko-
minen ja pitkät alihankintaket-
jut nakertavat LVI-urakoinnin 
kannattavuutta.

Yli puolella LVI-asennuksen 
suhdannekyselyyn vastanneis-
ta uudisrakentaminen oli hei-
koissa kantimissa. Tilanteen ei 
odoteta juurikaan paranevan lä-
hikuukausina, sillä kaupungis-
tumisen ja kasvukeskusten ky-
synnän mahdollisesti virkistämä 
uudisrakentaminen näkyy vii-
veellä LVI-urakoinnissa. Sen si-
jaan kolmannes LVI-urakoitsi-
joista pitää korjausrakentamisen 
tilannetta hyvänä. Kasvava kiin-
teistöjen korjausvelka putkire-
montteineen pitää odotuksia yl-
lä. Heikkona tilanteen näkee nel-
jännes vastaajista, mutta syk-
syä kohti enää 8 prosenttia uskoo 

tilanteen huononevan. 
LVI-urakoinnin kannatta-

vuuskehitys on huolestuttava. 
Kun vuonna 2012 kannattavuus 
oli heikko 16 prosentilla vastaa-
jista, nousi osuus vuonna 2014 jo 
kolmannekseen. Tarkastelujak-
solla 2006 - 2013 käyttökate, lii-
ke- ja nettotulos ovat puolittu-
neet. Vuosina 2012 - 2014 keski-
määrin 63 LVI-alan yritystä teki 
konkurssin. 

LVI-urakoinnin hintataso on 
laskenut viime syksystä jopa 40 
prosentilla vastaajista. Aallon-
pohja lienee näkyvissä, sillä hin-
tatason laskun jatkumista en-
nustaa enää vain joka kuudes. 
Kuparin ja öljyn maailmanmark-
kinahinnat ovat laskeneet puo-
leen viime kesästä. Valitettavasti 
se ei näy tuotehinnoissa. Vastan-
neista vain 17 prosenttia ilmoit-
ti, että raaka-aineiden hinnan-
laskua on siirretty tarvikehin-
toihin. Kupari- ja muoviputket 

muodostavat merkittävän osan 
tarvikekustannuksista.

LVI-urakoinnin tilauskannan 
lasku jatkuu. Vuoden 2015 ke-
väällä täystyöllistävä tilauskanta 
oli enää 3,4 kuukautta kun vuot-
ta aiemmin tilauskannan pituus 
oli 4,3 kuukautta. Syksyä koh-
ti mennään kuitenkin positiivi-
sissa tunnelmissa. Noin 40 pro-
senttia urakoitsijoista odottaa ti-
lauskannan kasvavan.

Muista rakennusaloista poi-
keten LVI-alan työllisyys on koh-
tuullinen: lomautettuna on kes-
kimäärin 6 prosenttia alan työ-
voimasta. LVI-urakoitsijat ar-
velevat työntekijämäärän jopa 
kasvavan hieman syksyä kohti. 
Vastauksista on nähtävissä varo-
vaista uskoa, tai ainakin toivoa, 
tulevaan. Parhaassa tapauksessa 
vuoden lopulla rakentaminen ja 
talotekniikka alkavat toipua.

Pintatoimiala

Koska pintatoimialan työt tapahtuvat usein aliurakoin-
tina, rakentamisen nousu- ja laskusuhdanteet näkyvät 
alalla viiveellä. Pitkään jatkunut asuntorakentamisen 
laskusuhdanne näkyy siten pintatoimialalla edelleen ja 

todennäköisesti pidempään kuin esimerkiksi talonrakennusteol-
lisuuden puolella. 

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.

Katto- ja vedeneristysalan tietojen perusteella vuonna 2014 
valmistuneiden kattojen määrä pysyi suurin piirtein edellisvuo-
den tasolla, noin 5 miljoonassa neliömetrissä. Työt jakaantuivat 
varsin tasaisesti uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kes-
ken. Markkinoiden tilanne vaihtelee alueellisesti. Paikoin töitä 
riittää ympäri vuoden ja osaavista asentajista on jopa kausittais-
ta pulaa, kun taas toisaalla työvoimasta on ajoittain ylitarjontaa. 
Alalla työvoimatarve vaihtelee voimakkaasti myös kausivaihtelun 
vuoksi.

LVI-ala
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Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 31.3.2015
Rakennusteollisuus RT julkistaa rakennusteollisuuden suhdanteet kaksi kertaa vuodessa. Suhdannekatsaus ilmestyy Rakennuslehden liitteenä 
keväällä ja syksyllä. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Siihen kuuluu viisi 
toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja  LVI-Tekninen urakointi.

Lisätietoja rakentamisen suhdanteista antaa pääekonomisti Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337 (sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi)
Rakennusteollisuus RT ry, PL 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys

Sekä talonrakentamisen 
että rakennustuoteteolli-
suuden kannattavuuden 
ennakoidaan heiken-

neen vuonna 2014. Tuoreimmat 
tiedot ovat vuodelta 2013. Tuol-
loin talonrakennusyritysten tu-
los koheni käyttökatteella mut-
ta heikkeni liikevoitolla mitattu-
na. Tulos ennen satunnaisia eriä 
ja veroja heikkeni 3,4 prosenttiin 
liikevaihdosta. Mediaaniarvol-
la mitattuna tulos oli 3,5 prosent-
tia, kun se vuonna 2012 oli vielä 
6,8 prosenttia. Erikokoisista yri-
tysryhmistä mitattuna tulos las-
ki erityisesti pienillä ja keskisuu-
rilla yrityksillä. Suurten yritysten 

tulos heikkeni vain hieman.
RT:n viime kesänä tehdyn 

kannattavuusselvityksen mu-
kaan tuloksen ennen satunnai-
seriä ja veroja odotettiin olevan 
keskimäärin 5,5 prosenttia lii-
kevaihdosta vuonna 2014. Siten 
käyttökatteen arvioitiin asettu-
van 7 prosentin tasolle.

Rakennustuoteteollisuudessa 
kannattavuus kehittyi suotuisas-
ti vuonna 2013. Liikevoiton suh-
de liikevaihtoon kasvoi 6,4 pro-
senttiin. Liiketoiminnan kulujen 
jälkeinen käyttökateprosentti ko-
heni ja oli 10,7 prosenttia. Vuon-
na 2014 sekä käyttökatteen että 
liikevoiton ennakoitiin laskevan 

hieman edellisvuodesta. Sekä ta-
lonrakentamisen että rakennus-
tuoteteollisuuden kannattavuus-
selvitys vuodelta 2014 valmistuu 
touko-kesäkuussa.

Rakennusalan konkurssi-
en määrä on kääntynyt heikosta 
suhdannetilanteesta huolimatta 
laskuun. Vuonna 2014 rakennus-
alan konkurssit koskivat yhteen-
sä 646 yritystä ja 3 100 henkilöä, 
joka selvästi edellisvuotta alhai-
sempi taso. Rakentamisen kon-
kurssit ovat vähentyneet viimei-
sen vuoden aikana kaikista toi-
mialoista eniten.

Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakentamisen työllisyys 
kääntyi laskuun vuon-
na 2014. Pitkään jatku-
nut heikko suhdanne 

pakotti yritykset sopeuttamaan 
toimintaansa henkilöstövähen-
nyksin. Rakentamisen työllisiä 
oli keskimäärin noin 169 000, jo-
ka on peräti 6 700 vähemmän 
kuin edeltävänä vuonna. Työl-
listen määrän arvioidaan laske-
van edelleen 165 000 henkilöön 
vuonna 2015.

Rakentamisen työllisten mää-
rä laski useana vuonna selvästi 
vähemmän kuin mitä tuotannon 
supistumisesta olisi voinut pää-
tellä. Todennäköisesti yritykset 
arvioivat heikon suhdannetilan-
teen kestävän vähemmän aikaa ja 
näin ollen varautuivat pitämään 
henkilöstöstään kiinni kunnes 

suhdanne kirkastuu. Suhdanne-
käänteessä työvoimapula voi is-
keä nopeastikin. Viime vuoden 
työllisyyskehityksestä voi vetää 
kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin 
heikko suhdannetilanne on kes-
tänyt liian pitkään ja yritysten 
on ollut pakko sopeuttaa toimin-
taansa kuluja karsimalla. Lisäksi 
yritykset eivät näe vieläkään ra-
kentamisen suhdannetilanteessa 
merkkejä paremmasta.

Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen perusteella lasket-
tu rakennusalan työttömyys-
aste nousi viime vuonna 10,7 
prosenttiin. Työ- ja elinkein-
oministeriö muutti kesällä tilas-
tointiperusteitaan, minkä vuoksi 
työttömien työnhakijoiden mää-
rää rakennusalalta ei ole enää en-
tiseen tapaan saatavissa.

Rakentamisen työllisten mää-
rän arvioidaan kääntyvän nou-
suun ensi vuonna. Työllisyysnä-
kymiä nostaa rakentamisen suh-
dannetilanteen todennäköinen 
helpottuminen. Työllisten mää-
rän arvioidaan asettuvan keski-
määrin 169 000 henkilöön vuon-
na 2016.

Rakennusala on viime vuosi-
na torjunut aktiivisesti harmaa-
ta taloutta, ja tulokset alkavat nä-
kyä. Yksi todiste on palkkasum-
man kasvu työllisten määrän vä-
henemisestä huolimatta heti 
veronumeron pakolliseksi tulon 
jälkeen vuoden 2013 maaliskuus-
sa. Torjuntatoimia tehostaa enti-
sestään ilmoitusvelvollisuus, jo-
ka tuli voimaan viime vuoden 
heinäkuussa.

Rakentamisen työllisyys

Hidastuva talouskehi-
tys jarruttaa myös ra-
kentamisen hinta- ja 
kustannuskehitystä. 

Vuonna 2014 rakennuskustan-
nukset nousivat keskimäärin yh-
den prosentin. Työpanosten hin-
nat nousivat 0,7 prosenttia, tarvi-
kepanosten hinnat 1,1 prosenttia 
ja muut panokset 1,3 prosenttia 
edellisvuodesta.

Hintojen nousuvauhti hi-
dastuu edelleen myös kuluva-
na vuonna. Tarvikepanosten hin-
toja laskee merkittävästi alentu-
nut raakaöljyn hinta. Tarvikepa-
nosten hintojen laskun lisäksi 
tulevien vuosien palkkaratkai-
su lienee edelleen hyvin maltilli-
nen, joka vähentää työpanosten 
hintojen nousua tulevina vuosi-
na. Vuonna 2015 rakennuskus-
tannusten ennakoidaan nouse-
van 0,5 prosenttia ja ensi vuonna 

vastaavasti 1,5 prosenttia.
Maa- ja vesirakentamisen 

kustannuskehitykseen heijastuu 
selvästi halventunut öljyn hin-
ta. Öljyn painoarvo kokonaisin-
deksissä on noin viidennes. Vielä 
viime vuonna maarakentamisen 
kustannukset nousivat keski-
määrin 0,6 prosenttia. Kuluvana 
vuonna kustannusten arvioidaan 
laskevan keskimäärin 3 prosent-
tia. Eniten laskevat pohjaraken-
teiden kustannukset, jotka ovat 
supistuneet alkuvuoden aikana 
peräti 20 prosenttia.

Talonrakentamisen tarjous-
hintaindeksi on kääntynyt kas-
vuun alkuvuoden 2015 aikana. 
Pääurakoissa tarjoushalukkuus 
oli silti tammikuussa edelleen 
viisi prosenttia pitkän aikavälin 
keskiarvon alapuolella. Myös ali-
urakoissa tarjoushalukkuus on 
kasvanut, mutta taso on edelleen 

kaksi prosenttia alle pitkän aika-
välin keskiarvon.  Sekä pää- että 
aliurakoissa tarjousten hajonta 
on kaventunut, mikä indikoi kil-
pailun kiristymistä.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen hinnat pysyivät vuonna 2014 
koko maassa suunnilleen edel-
lisvuoden tasolla. Pääkaupun-
kiseudulla hinnat nousivat hi-
venen, 0,7 prosenttia. Vapaara-
hoitteiset vuokrat nousivat koko 
maassa samalla ajanjaksolla 3,2 
prosenttia ja pääkaupunkiseu-
dulla vastaavasti 3,5 prosenttia. 
Vanhan kerrostaloasunnon ne-
liöhinta oli viime vuonna koko 
maassa keskimäärin 2 427 euroa. 
Pääkaupunkiseudulla vastaavasti 
3 739 euroa. Uuden asunnon kes-
kimääräinen neliöhinta oli koko 
maassa 3 940 euroa.

Rakentamisen hinta- 
ja kustannuskehitys


