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Rakentamisen suhdanteet, välitarkistus elokuu 2016  
 

Oheinen katsausteksti sekä keskeiset suhdannekuvaajat - ja asuntotuotantotaulukko tarkentuvat loka-
kuussa julkaistavassa RT:n suhdanne-ennusteessa. 

 
Suomessakin talous kasvaa vihdoin 
Kuluvan vuoden aikana maailmantalouden kas-
vunäkymät ovat heikentyneet. Yhdysvalloissa talo-
uskasvu on hiipunut samalla kun kehittyvien maiden 
velkaantuminen heikentää kasvunäkymiä. Euroo-
passa talouskehitys on jatkunut myönteisenä, mutta 
odotuksia hitaampana. Iso-Britannian eroaminen 
EU:sta luo pitkäksi aikaa epävarmuutta koko Euroo-
pan unionille. 
 
Suomen talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 1,0 prosenttia vuodentakaisesta. Toisen 
neljänneksen ennakkotietojen mukaan talous kasvoi 
1,3 prosenttia edellisvuodesta ja lisääntyi 0,3 edelli-
sestä neljänneksestä. Suomen talouden kuva on 
parantunut. Kasvu syntyy kotimarkkinoilta kun maa-
ilmankauppa ei kasva. Työllisyyskehitys kääntyy 
myönteiseksi vuoden toisella vuosipuoliskolla. 
 
EK:n heinäkuussa keräämän suhdannebarometrin 
mukaan yritysten näkymät ovat kohentuneet erityi-
sesti kotimarkkinoilla. Vientimarkkinoista riippuvai-
semman teollisuuden tilanne on sen sijaan vielä 
odottava. Suhdannetilanne kohenee loppuvuoden 
aikana rakentamisen, kaupan ja palveluiden vetä-
mänä. Myönteistä on, että EK:n kesäkuun investoin-
titiedustelun perusteella tehdasteollisuuden kiintei-
den investointien ennakoidaan jatkavan kasvuaan.  
 
Rakentamisen suhdanne hyvässä myötäisessä 
Rakentaminen kääntyi jo prosentin nousuun vuonna 
2015. Kuluvana vuonna rakentamisessa on vuorossa 
selvä käänne ylöspäin. Alhaiset vertailutasot saavat 
kasvuprosentit näyttämään suhteellisen suurilta. 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rakennusin-
vestoinnit kasvoivat 6,5 prosenttia vuodentakaises-
ta. Talonrakennusinvestoinnit lisääntyivät 6,7 pro-
senttia ja investoinnit maa- ja vesirakennuksiin 2,9 
prosenttia. Talonrakennustöiden aloitukset kasvoi-
vat vastaavalla ajanjaksolla 11 prosenttia.  
 
Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilas-
toinnin uudistuksista aiheutuneet tulkintaongel-
matkin ovat nyt takanapäin. Rakennuslupien ennak-
kotietoja voidaan nyt verrata edellisvuoden enna-

koituihin rakennuslupiin. Rakennusluvat kasvoivat 
maalis-toukokuussa 22 prosenttia edellisvuodesta. 
Aloitukset lisääntyivät vastaavana ajanjaksona 27 
prosenttia. Erityisen myönteistä kehitys on ollut 
asuinrakentamisessa sekä julkisessa palveluraken-
tamisessa. 
 
Kuluvana vuonna uudisrakentaminen vetää vahvasti 
rakentamista ja vastaavasti korjausrakentamisen 
kasvuvauhti hidastuu. Talonrakentamisen uudistuo-
tannon volyymi on lisääntynyt tammi-toukokuussa 
keskimäärin 15 prosenttia edellisvuodesta. Asuinra-
kentamisen volyymi kasvoi 20 prosenttia ja muun 
kuin asuinrakentamisen volyymi lisääntyi 12 pro-
senttia. 
 
EK:n Suhdannebarometrin mukaan rakennusteolli-
suuden suhdannetilanne on muihin toimialoihin 
verrattuna myönteinen. Hyvästä suhdannetilantee-
ta huolimatta rakennusyritysten tilauskannat ovat 
yhä alle keskimääräisen. Myös alan luottamuksen 
nousu on pysähtynyt. Henkilöstönkään ei uskota 
lisääntyvän enää yhtä voimakkaasti. Rakennus-
tuoteteollisuudessa suhdannetilanne on parantunut 
ja elokuussa suhdannenäkymät olivat varsin myön-
teiset. 
 
Asuntotuotanto kasvaa reippaasti 
Vapaarahoitteinen asuntotuotanto piristyy tänä 
vuonna yhä, vaikka viime vuosi oli tuotannossa jo 
nousujohteinen. Tänä vuonna vapaarahoitteisia 
kerros- ja rivitaloasuntoaloituksia ennakoidaan 
käynnistyvän peräti 19 700, joka on 2 800 asuntoa 
viime vuotta enemmän. Asuntojen aloitusten kas-
vua selittävät yhä pienten asuntojen kysyntä, sijoit-
tajien aktiivisuus, edullisena säilyvä rahoitus sekä 
asuntomarkkinoiden vilkastuminen. Myös työttö-
myyden aleneminen kannustaa kotitalouksia lai-
nanottoon. 
 
Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto laskee tänä 
vuonna 7 500 asuntoon. Tuotanto supistuu kaikissa 
tuotantomuodoissa, sillä kuluva vuosi on välivuosi 
kun odotus kohdistui uuteen 10-vuotiseen korkotu-
kimalliin. Tällä lyhyellä korkotuella ei tulla kuiten-
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kaan käynnistämään kuin muutama sata asuntoa, 
sillä valtuudet vuodelle 2017 ovat hyvin pienet. 
Näin ollen ARA-tuotannon ei ennakoida kasvavan 
ensi vuonnakaan. 
 
Omakotitalojen aloitusten pohja nähty 
Vuonna 2015 aloitettiin noin 6 400 pientalon raken-
taminen, mikä oli enää 5 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Omakotitalojen aloitustaso 
noussee tänä vuonna 6 500 asuntoon, sillä myöntei-
sempi vire taloudessa rohkaisee kotitalouksia myös 
oman talon pystytykseen. Ensi vuonna ennakoidaan 
aloitettavan jo 7 000 pientalon rakentaminen. 
 
Viime vuonna aloitettiin yhteensä 32 400 asunnon 
rakentaminen. Aloitustaso voi vielä elää, sillä Tilas-
tokeskus päivittää jatkossa takautuvasti myös edel-
listen vuosien tietoja. Tänä vuonna aloituksia enna-
koidaan lähtevän käyntiin 34 000. Kasvu syntyy 
pelkästään vapaarahoitteisista kerrostaloasunnois-
ta, joiden aloitukset ovat korkealla tasolla. Ensi 
vuonna asuntoaloitusten arvioidaan pysyvän samal-
la tasolla, sillä asuntojen uudistuotannon tarve jat-
kuu kasvukeskuksissa vauhdikkaana ja myönteinen 
talouskehitys tukee kotitalouksien halukkuutta 
asuntoinvestointeihin. 
 
Muussakin talonrakentamisessa aktiviteetti lisään-
tynyt selvästi 
Toimitilarakentamisen aloitukset ovat kasvaneet 
alkuvuoden aikana keskimäärin 28 prosenttia. Kulu-
van vuoden aikana julkinen palvelurakentaminen on 
lisääntynyt selvästi uusien opetusrakennusten ve-
tämänä. Liikerakentamisen aloitustilastoissa pää-
kaupunkiseudun suuret hankkeet eivät vielä näy. 
Sen sijaan liikenteen rakentaminen on yhä vilkasta 
lentokenttäterminaalien ja pysäköintilaitosten 
vuoksi. Teollisuusrakentamisessa vire on myös posi-
tiivinen. Maatalouden rakentaminen on myös piris-
tynyt viime vuoden pohjalukemista. Tuotannon 
volyymi kasvaa tänä ja ensi vuonna. 
 
Maa- ja vesirakentamisinvestoinnit lisääntyivät 2,4 
prosenttia vuonna 2015. Kuluvan vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä kasvu kiihtyi 4,7 prosenttiin. 
Laajasti tarkasteltuna infratöitä lisää talonrakenta-
misen pohjatyöt sekä väyläverkoston kunnossapito-
töiden kasvu. Maa- ja vesirakentamisen ennakoi-
daan kasvavan tänä vuonna prosentin ja ensi vuon-
na myönteisen talouskehityksen siivittämänä jo 2,5 
prosentin vauhtia. 
 

Kokonaisuudessaan talonrakennustöitä aloitetaan 
tänä vuonna 38,5 miljoonan kuutiometrin edestä. 
Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan jäävän 38 mil-
joonaan kuutiometriin. 
 
Rakentamisen määrä kasvanee tänä vuonna peräti 
6,5 prosenttia ja kasvanee ensi vuonna vajaat 2 
prosenttia. Arvio on noussut tämän vuoden osalta 
selvästi keväästä ja ensi vuoden osalta pysynyt lä-
hes ennallaan. Ensi vuoden kasvulukema edellyttää, 
että Suomen talouden kasvu nopeutuu ja myös 
vientisektori alkaisi elpyä. Maailmantalouden odot-
tava tunnelma purkautuisi positiivisesti ja kotimaas-
sa myönteinen kehä saisi investoinnit ja kulutuksen 
kunnolla liikkeelle. Heikosta tulokehityksestä johtu-
en kasvu tapahtuisi kuitenkin velkaantumisen avul-
la. 
 
Työllisten määrä nousee tuotannon vetämänä 
Rakentamisen työllisten määrä kääntyi nousuun jo 
viime vuoden loppupuolella ollen keskimäärin 
168 500 koko vuonna. Kesäkuussa alalla oli jo reilut 
174 000 työllistä. Loppuvuonna työllisyyden enna-
koidaan kasvavan vielä 3 000 hengellä. Ensi vuonna 
kasvu jatkunee, jolloin ala työllistäisi jo 180 000 
henkeä. Nopeasti tapahtunut noususuhdanne on 
luonut alalle jo työvoimakapeikkoja, mikä jarruttaa 
tuotannon kasvua.  
 
Rakentamisen konkurssit ovat vähentyneet kulu-
vankin vuoden aikana. Vuosisummana konkurssien 
määrä laski kesäkuussa jo alle 500 yrityksen, joka on 
16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös kon-
kurssien piirissä olleiden henkilöiden määrä on las-
kenut vastaavana aikana 10 prosenttia reiluun 2 600 
henkilöön. 
 
Rakennuskustannusten nousuvauhti on kuluvana 
vuonna ollut keskimäärin 0,4 prosenttia vuoden 
takaisesta. Kustannuksia on laskenut yhä vuodenta-
kaista halvempi raakaöljyn hinta. Työpanosten hin-
nat ovat sen sijaan nousseet muita eriä nopeammin. 
 
Asuntojen hinnat ovat kääntyneet nousuun kuluvan 
vuoden aikana. Vanhojen kerrostaloasuntojen ni-
mellishinnat nousivat koko maassa toisella vuosinel-
jänneksellä 2,0 prosenttia edellisvuodesta, pääkau-
punkiseudulla vastaavasti 3,5 prosenttia. Rivitalois-
sa nousua koko maan tasolla kertyi 0,1 prosenttia. 
Omakotitaloissakin kasvua kertyi ensimmäisen vuo-
sineljänneksen aikana 1,5 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
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