
Kova vauhti jatkuu rakentamisessa

R
akentami-
sen kasvu jat-
kuu tänä vuon-
na lähes viime 
vuoden tasol-
la. Uudisraken-
tamisen aktivi-

teetti on ollut talouskasvun myö-
tä ennakoitua vahvempaa, jonka 
seurauksena volyymikasvua ker-
tyy myös vuodelle 2018.

Uusien talonrakennustöiden 
arvioidaan jäävän 39 miljoonaan 
kuutiometriin noususuhdantees-
ta huolimatta. Ensi vuonna aloi-
tusten ennakoidaan kääntyvän 
hienoiseen laskuun. 

Asuntorakentaminen takoo 
kappalemääräisesti ennätyk-
siä, sillä tänä vuonna aloitetta-
neen peräti 43 000 asunnon ra-
kennustyöt. Vastaavia lukemia 
on viimeksi nähty 1990-luvun 
alussa. Talouden hyvä vire yllä-
pitää asuntoaloituksia myös ensi 
vuonna. Sijoittajamarkkina kyl-
lästyy, mutta kotitaloudet ryntää-
vät asuntomarkkinoille sitäkin 
ahkerammin.

Toimitilarakentamisen aloi-
tuskuutiot pysyvät suurin piir-
tein ennallaan. Teollisuuden 
aloitusten ennakoidaan viriä-
vän viennin piristymisen myötä, 
vaikka vielä aktiviteetin kasvua 
rakennusluvissa ei olekaan ha-
vaittavissa. Noususuhdanteesta 

kertoo myös toimistorakentami-
sen selvä piristyminen.

Korjausrakentamisessa kas-
vu jatkuu tasaisena, mutta työ-
voiman heikko saatavuus eten-
kin toimihenkilöpuolella synnyt-
tää kasvun esteitä.

Infrarakentamisessa talonra-

kentamisen pohjatyöt ylläpitävät 
kasvua tänä ja ensi vuonna. Maa-
rakentamisen kustannukset nou-
sevat keväällä arvioitua hitaam-
min, sillä raakaöljyn hinta on py-
sytellyt vakaana.

Rakentamisen työllisyys vah-
vistuu tänä vuonna tuotannon 
kasvun mukana. Työllisten mää-
rän ennakoidaan tänä vuonna 
nousevan 185 000 henkilöön. En-
si vuonna työllisyys kohenee yhä 
2 000 henkilöllä.

Talouskasvu ei enää vain 
rakentamisen hartioilla

Suomen talous kasvaa tänä 
vuonna 3–4 prosenttia ja vuon-
na 2018 kasvu hidastuu vain hie-
man. Talouden nousu on nyt laa-
jalla pohjalla, sillä esimerkik-
si investoinneissa nähdään hy-
vää kasvua myös kone- ja laite- ja 
aineettomissa investoineissa 

rakentamisen lisäksi. Vienti ve-
tää vahvasti maailman- ja euro-
alueen talouden siivittämänä. 
Yksityisen kulutuksen kasvua tu-
kee työllisyyden paraneminen. 

Käsillä olevan noususuhdan-
teen aikana rakenteellisten uu-
distusten läpivienti on entistäkin 

tärkeämpää. Samalla on luota-
va tulevia kasvumahdollisuuksia 
ja lisättävä talouden iskunkes-
tävyyttä panostamalla kasvu-
keskusten sisäisiin ja välisiin 
liikenneyhteyksiin.

Globaalin talouden hyvästä 
vireestä huolimatta riskit varjos-
tavat horisonttia. Yhdysvaltain 

Asuntorakentaminen takoo 
kappalemääräisesti ennätyksiä

lokakuu 2017

Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin vauhtia, joka on suunnilleen viime vuoden luokkaa. Asuntoaloi-
tukset lyövät lähihistorian ennätyksiä, mutta talonrakennustöissä 40 miljoonan kuution raja ei rikkoudu. Korjausrakentamisen 
kasvu hidastuu hieman edellisvuodesta. Infrarakentamisessa pysytään hyvällä kasvu-uralla. Ammattimaisen työvoiman saata-
vuus on noussut rakentamisen keskeisimmäksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi.

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

•	 Rakentamisen	määrä	ylittänyt	finanssikriisiä	edeltäneen	tason
•	 Talonrakennustöissä	ei	rikota	40	miljoonan	kuutiometrin	rajapyykkiä
•	 Asuntojen	kappalemääräiset	aloitukset	takovat	ennätyksiä
•	 Uudisasunnoissa	sijoittajien	mahdollista	kysynnän	laskua	kompensoi	vahvasti		
	 kotitalouskysyntä
•	 Pienet	kerrostaloasunnot	vetävät	yhä
•	 Teollisuusrakentamisen	odotetaan	virkoavan	vientikysynnän	myötä
•	 Terveisiin	julkisiin	tiloihin	panostaminen	kasvattaa	korjausrakentamista
•	 Työvoiman	saantivaikeudet	jarruttavat	rakentamista
•	 Infrarakentaminen	kasvussa	korjausvelkapaketin	ja	pohjatöiden	myötä
•	 Infrassa	tarve	myös	uusinvestoinneille	ja	pitkäjänteiselle	kehittämiselle 
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pisin nousukausi päättyy ai-
kanaan, ja Kiinan kiinteistö-
markkinan kunto sekä Korean 

niemimaan tilanne voivat jä-
risyttää myönteistä näkymää.
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A
mmattimaisen 
korjausrakenta-
misen arvo oli 
viime vuonna 
yhteensä 12,6 
miljardia eu-
roa, josta asuin-

rakennukset muodostivat suu-
rimman osan. Ammattimainen 
korjausrakentaminen painot-
tuu erityisesti kerros- ja rivitalo-
jen korjauksiin, joita tehtiin yh-
teensä arviolta 4,6 miljardin eu-
ron edestä.

Korjausrakentamisen kasvu-
vauhdin ennakoidaan hidastu-
van tänä vuonna hieman. Am-
mattitaitoisen työvoiman saanti 
muodostaa pullonkauloja myös 
korjausrakentamisessa. Kysyn-
tää toimihenkilöiden lisäksi koh-
distuu tiettyihin työntekijätason 
tehtäviin, kuten esimerkiksi laa-
toittajiin. Uudisasuntojen raken-
tamisessa osin normien myötä 
suhteellisesti kasvaneet märkäti-
lat nostavat laatoittajien tekemän 
työn osuutta, joka heijastuu työ-
voimakapeikkona myös korjaus-
rakentamisen puolelle. 

Toimitilojen korjausraken-
tamisessa näkymät ovat aiem-
paa paremmat, sillä talouskasvu 
mahdollistaa entistä useamman 
korjaushankkeen toteutumi-
sen. Kotitalouksien halukkuu-
dessa rahoittaa peruskorjauksia 
on tapahtunut myös myönteinen 
käänne.

Asuinrakennusten korjaus-
tarpeesta vain osa toteutuu

Asuinrakennusten korjaustar-
peen on arvioitu kuluvan kym-
menen vuoden aikana olevan yh-
teensä 9,4 miljardia euroa (VTT & 
TAMK 2016). Tästä puolet kohdis-
tuu omakotitalokantaan. Vaik-
ka tarvelaskelmassa on muka-
na ammattimaisen korjausra-
kentamisen lisäksi muutakin 

korjausrakentamiseen liittyvää 
toimintaa, on tarpeen ja toteutu-
neiden korjausten välillä selkeä 
ristiriita. 

Toteutuneissa remonteissa 
painopiste on selvästi kerrosta-
lojen hyväksi, jotka hyvin suu-
relta osin sijaitsevat väestöltään 
rikkailla alueilla. Näin ollen voi 
olettaa, ettei etenkään taantuvil-
la alueilla kaikkia omakotitalo-
jen korjauksia toteuteta tulevien 
vuosien aikana. 

Lisäpanostusta julkisten tilojen 
uudistamiseen 

Korjausrakentamisen tulevaisuu-
dennäkymiä kohentavat myös 
valtion toimet. Valmisteilla oleva 
Terveiden tilojen vuosikymmen 
-toimenpideohjelma on mitta-
suhteiltaan merkittävä, jonka 
seurauksena julkisten palvelura-
kennusten korjausrakentaminen 
säilynee aktiivisena. 

Myös suurimmat kaupun-
git ovat lähdössä yhteistuu-
min ratkomaan sisäilmaongel-
mia ja uudistamaan etenkin 
koulurakennuksia. Palveluver-
kostojen uudelleenorganisoin-
nin myötä töitä tullee korjaus-
rakentamisen lisäksi myös 
uudisrakentamiseen.

	Arvokiinteistö	muutetaan	asunnoiksi	Helsingin	Korkeavuorenkadulla.
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Talonrakentaminen

2014 2015 2016 2017e 2018e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,6 0,0 1,9 3,5 3,0

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

Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,5 1,4 0,9 0,4 1,4

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0

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

Rakentaminen1, määrän muutos, % -3,6 3,7 4,9 4,0 2,0

Korjausrakentaminen -0,6 4,7 2,5 1,5 1,5

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 1,6 9,9 6,5 2,0

Talorakennukset -5,4 2,1 9,9 7,5 2,2

Maa- ja vesirakennukset 4,1 -0,9 10,2 2,0 1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 31,6 33,1 36,9 39,0 38,0

Asuinrakennukset 9,5 11,0 11,7 13,4 12,9

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

Liike- ja toimistorakennukset 6,0 6,0 5,3 6,7 6,0

Julkiset palvelurakennukset 3,0 3,7 4,2 4,6 3,6

Teollisuus- ja varastorakennukset 6,7 8,1 9,3 9,3 10,0

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

Muut rakennukset 2,2 1,9 2,1 1,8 1,9

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 25300 32400 37000 43000 40000

Vapaarahoitteiset 17900 23900 29100 34000 31000

Valtion tukemat asunnot 7400 8500 7900 9000 9000

Työllinen työvoima, henkilöä 168833 168500 178167 185000 187000

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

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,2 4,2 6
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,8 8,5 9,3

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

Rakennustuotannon arvo vuonna 2016

Keskeiset suhdannekuvaajat

Korjausrakentaminen kasvaa hieman aiempaa 
hitaammin tänä ja ensi vuonna. Toimitilojen 
korjaukset lisääntyvät taloussuhdanteen helpot-
taessa. Asuntoihin kohdistuvat korjaustarpeet 
eivät tule täysimääräisesti toteutumaan.

Korjausrakentamisen määrä

Korjausrakentaminen

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy

Rakentamisen määrä
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R
akentamisen 
suhdannet-
ta on ajanut jo 
kahden vuoden 
ajan selvästi 
piristynyt uu-
disrakentami-

nen. Asuntojen uudisrakentami-
nen on ollut jo pitkään ennakoi-
tua vahvempaa. Kuluvana vuon-
na uudisrakentamisen odotetaan 
kasvavan yhteensä runsaat seit-
semän prosenttia. Asuntojen uu-
disrakentaminen kasvanee yh-
deksän prosenttia ja muun kuin 
asuinrakentamisen vastaavasti 
kuusi prosenttia. 

Uudisrakentaminen painot-
tuu entistä voimakkaammin 
suurille kasvuseuduille. Esimer-
kiksi jo 70 prosenttia asuinra-
kennuksille myönnetyistä ra-
kennusluvista kohdistuu neljälle 
suurimmalle seutukunnalle. 

Toinen hyvä esimerkki on uu-
sien toimistorakennusten raken-
taminen, joka on kasvanut sel-
västi taantumavuosista. Kaikista 
toimistorakennuksista noin 70-
80 prosenttia rakennetaan pää-
kaupunkiseudulle. Uudet toimis-
tot rakentuvat hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varteen.

Kaupungistuminen on Suo-
messa jatkunut arvioituakin voi-
makkaampana. Ennakoitua suu-
rempi väestökasvu asettaa haas-
teita etenkin asuntotuotannol-
le, joka on kohonnut korkealle 
tasolle. Tarjonta koostuu pitkäl-
ti pienistä kerrostaloasunnoista, 
jotka ovat sekä kotitalouksien et-
tä sijoittajien suosiossa.

Uudisrakentamisen tulevai-
suuden kannalta väestönkasvu 
suurilla kaupunkiseuduilla yl-
läpitää rakentamistarpeita. Voi-
makas asuntotuotannon kap-
palemääräinen kasvu voi kui-
tenkin hetkellisesti synnyttää 
ylitarjontaa etenkin pienempi-
en maakuntien keskuskaupun-
geissa, joissa väestökasvu on hi-
dastunut tai kääntynyt jopa las-
kuun. Rakentamisen aktiviteetti 

tulee jatkossakin keskittymään 
hyvin vahvasti. Samalla haasteet 
kasvavat entisestään siellä, mis-
sä väestönkehitys on kääntynyt 
negatiiviseksi.

40 miljoonaa kuutiota ei tule 
täyteen

Aloitettujen talonrakennus-
töiden arvioidaan yltävän tänä 
vuonna 39 miljoonaan kuutio-
metriin. Kasvua edellisvuoteen 
on kuusi prosenttia. 

Rakennustyypeittäin suhteel-
lisesti eniten kasvavat asuinker-
rostalojen sekä liike- ja toimis-
torakennusten aloitukset. Talou-
den rakennemuutoksen myötä 
teollisuus- ja liikerakentamisen 

aloitukset ovat laskeneet histori-
aansa nähden matalalle tasolle. 
Vaikka liikerakentamisessa ak-
tiviteetti on kasvussa, rajoittaa 
muiden rakennustyyppien aloi-
tusten kehitys koko talonraken-
tamisen kasvunäkymiä. 

Talouskasvun äkillisestä voi-
mistumisesta huolimatta talon-
rakennustöiden aloitukset ei-
vät näyttäisi ylittävän 40 miljoo-
nan kuutiometrin rajaa. Vuonna 
2018 talonrakennustöiden enna-
koidaan hieman laskevan. Uusia 
hankkeita odotetaan aloitettavan 
yhteensä 38 miljoonan kuutio-
metrin edestä. 

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Uudisrakentaminen
Luottamusindikaattorit

Rakentamisen suhdannetta kirittää yhä uudisrakentaminen. Kasvu on 
jatkunut yllättävän suurena etenkin asuntorakentamisessa. Hyvän alku-
vuoden ansiosta volyymikasvu jatkuu myös ensi vuonna.

Uudistuotannon volyymi-indeksi

Asuntoväestö keskimäärin asuntokuntaa kohden

      

      

2014 2015 2016 2017e 2018e

Ammattirakentaminen 28,8 23,2 26,7 28,6 31,2 29,4

Asuinrakennukset 5,8 5,3 6,9 7,6 8,9 8,0

Kerrostalot 4,7 4,3 6,0 6,5 7,9 7,0

Rivitalot 1,2 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1

Liike- ja toimistorakennukset 7,3 6,0 6,0 5,3 6,7 6,0

Liikerakennukset 4,5 3,4 4,1 2,8 3,6 3,2

Toimistorakennukset 1,2 0,8 0,5 0,9 1,1 1,1

Liikenteen rakennukset 1,6 1,9 1,4 1,7 2,0 1,6

Julkiset palvelurakennukset1 3,2 3,0 3,7 4,2 4,6 3,6

Hoitoalan rakennukset 1,1 1,2 1,3 1,6 1,8 1,5

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

Opetusrakennukset 1,1 0,9 1,4 1,5 1,8 1,1

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

Teollisuus- ja varastorak. 9,7 6,7 8,1 9,3 9,3 10,0

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

Varastorakennukset 4,4 2,8 3,1 4,9 4,6 4,4

Muut rakennukset 2,7 2,2 1,9 2,1 1,8 1,9

Omatoiminen rakentaminen 11,4 8,4 6,5 8,3 7,8 8,6

Erilliset pientalot 6,5 4,3 4,0 4,2 4,5 4,9

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

Maatalousrakennukset 3,9 3,4 1,8 3,5 2,6 3,0

Yhteensä 40,2 31,6 33,1 36,9 39,0 38,0

Onko pienten asuntojen kysyntä kestävällä pohjalla?
 

Asuntokuntien keskikoko on pienentynyt koko maassa jo usean vuosikymmenen 
ajan. Tämä on nähty yhdeksi syyksi siihen, että pienistä asunnoista on krooninen 
pula etenkin pääkaupunkiseudulla. Finanssikriisistä lähtien kehitys on kuitenkin ol-
lut hyvin erilainen Helsingissä, jossa asuntokuntien keskikoko on kääntynyt tren-

dinomaiseen kasvuun. Taustalla on se, että perheet ovat pysytelleet lasten synnyttyä urbaanis-
sa ympäristössä hyvillä sijainneilla tai muuttaneet sinne. Pienten asuntokuntien määrän kas-
vu taittui Helsingissä vuoden 2007 jälkeen. Varsinkin kolmen tai useamman henkilön asunto-
kuntien määrä jatkaa kovempaa nousuaan kuin yhden tai kahden hengen talouksien. Pienten 
asuntokuntien yleistyminen ei siis selitä pienten asuntojen suosiota pääkaupungissa.

Tilastojen perusteella herää kysymys, riittääkö kasvavalle määrälle pieniä asuntoja kysyn-
tää varsinkaan pitkässä juoksussa. Kehityssuunta on osin johtunut sijoittajavetoisesta mark-
kinasta, koska sijoittajat ostavat mieluiten yksiöitä ja pieniä kaksioita. Toisaalta kyse näyttää 
olevan myös asumismieltymysten muutoksesta. Aiempaa useammat asettavat sijainnin neli-
öiden edelle eli asuvat mieluummin ahtaammin, mutta kalliimmalla sijainnilla on kyse sitten 
omistus- tai vuokra-asunnosta.

	Helsingin	Kontulaan	valmistuu	mutkitteleva	käärmetalo.
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A
suntojen uu-
disrakentami-
nen on ollut 
myös kuluva-
na vuonna odo-
tettuakin suu-
rempaa. Tuo-

tantotaso on tällä hetkellä lähes 
40 prosenttia pitkän aikavä-
lin keskiarvoa (31 000 asuntoa) 
korkeammalla. 

Uudisasuntojen tuotanto 
paikkaa tällä hetkellä hyvin no-
peasti viime vuosina syntynyttä 
vajetta kasvukeskusten asunto-
markkinoilla. Kappalemääräises-
ti historialliset tasot on kuiten-

kin saavutettu neliöistä tinki-
mällä. Kun vuonna 2007 ker-
rostaloasunnolle myönnetyn 
rakennusluvan huoneistoneli-
öt olivat koko maassa keskimää-
rin 62 neliötä, on vastaava koko 
kymmenessä vuodessa laskenut 
28 prosenttia 45 neliöön.

Ylitarjonta voi vaania 
paikoitellen

Riskit asuntotuotannon äkilli-
sestä romahduksesta ovat vähen-
tyneet. Syynä tähän on Suomes-
sa selvästi voimistunut talous-
kasvu, joka vetää nyt kuluttajia 
uudisasuntomarkkinoille. Täl-
lä hetkellä näyttääkin siltä, et-
tä kotitalouksien kysyntä kor-
vaa aiemmin ennakoitua enem-
män mahdollista sijoittajien 
vetäytymistä. 

Korkea luottamus, parane-
va työllisyys sekä hyvät talous-
uutiset ovat synnyttäneet myön-
teisen kehän, joka ruokkii uu-
disasuntojen tuotantoa. RT:n 
asuntotuottajat arvioivat asun-
toaloitusten pysyvän korkeal-
la tasolla myös ensi vuonna. Pai-
nopiste siirtyy koko ajan enem-
män omaperusteisen tuotannon 

puolelle, joka kielii kuluttaja-
kysynnän voimistumisesta.

Riskejä piilee toki eten-
kin niissä maakuntien keskus-
kaupungeissa, joissa ympäröi-
vän maakunnan ja mahdollisesti 
seutukunnan väestönkehitys on 
kääntynyt negatiiviseksi. Näil-
lä paikkakunnilla asuntojen yli-
tarjontatilanne syntyy huomat-
tavasti helpommin kuin neljän 
suurimman seutukunnan alueil-
la. Esimerkiksi Helsingissä vä-
estön viimeaikainen kehitys on 
yhä ylittänyt asuntotarjonnan 
kasvun.

Omakotitalot nostavat volyymiä 

Asuntojen uudisrakentamisen 
volyymikehitykselle myönteis-
tä on ennen kaikkea omakotita-
lorakentamisen alamäen pysäh-
tyminen. Vaikka valmistuneiden 
omakotitalojen aloitukset ovat 
tulleet jo vuodesta 2012 roimas-
ti alaspäin ja kerrostalorakenta-
minen on viime vuosina vilkas-
tunut reippaasti, kerrostalora-
kentamisen käypähintainen arvo 
ylitti vasta vuonna 2016 omakoti-
talojen arvon. 

Nyrkkisääntönä yksi omakoti-
talo vastaa arvoltaan kolmea ker-
rostaloasuntoa. Näin ollen oma-
kotitalojen kasvu 500 kappaleella 
kompensoisi volyymikasvun nol-
laksi, jos kerrostalojen asunto-
tuotanto laskisi 1 500 asunnolla.

Talouden vahvat kasvuluke-
mat eivät kuitenkaan ole näky-
neet odotetunlaisesti omako-
titalojen rakentamisessa. Arvi-
oimme tänä vuonna käynnisty-
vän 7 500 ja ensi vuonna jo 8 000 
asunnon rakennustyöt. Mikäli 
pientalotuotanto ei käänny kas-
vuun noususuhdanteen aikana 
kuten se on aina aiemmin teh-
nyt, kyse voi olla tiukentuneiden 

rahoitusehtojen lisäksi asumis-
toiveiden pitkäaikaisemmasta 
muutoksesta.

ARA-tuotanto kohonnut

Valtion tukemassa vuokra-asun-
totuotannossa aloitusten määrät 
yltänevät sekä tänä ja ensi vuon-
na 9 000 asuntoon. Korkotuki-
valtuuksia on lisätty, mikä mah-
dollistaa aiempia vuosia korke-
amman tuotannon. 

Uusi lyhyt korkotukimalli on 
herättänyt kiinnostusta, mut-
ta ARA-tuotannon yleinen rajoi-
te on tälle hetkellä tonttien li-
säksi urakkatarjousten vähyys. 
Vapaarahoitteinen asuntotuo-
tanto vetää nyt niin hyvin, et-
tä rahkeet eivät riitä entisessä 
määrin säänneltyyn tuotantoon. 
Myös kustannustason nousu ra-
joittaa ARA-aloituksia. Toisaal-
ta tämä on luonnollista, sillä val-
tion ei kannata rakennuttaa täy-
dellä teholla kalleimpina ajan-
kohtina ja kirittää entisestään 
noususuhdannetta. 

Asuntoaloitusten ennakoi-
daan pysyvän varsin korkealla ta-
solla. Ensi vuonna arvioidaan 
käynnistyvän yhteensä koko-
naisuudessaan 40 000 asunnon 
rakennustyöt. 

Asuntorakentaminen

   Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2014 2015 2016 2017e 2018e

Rivi- ja kerrostalot 18400 25300 29600 35100 31600

Vapaarahoitteiset asunnot 11000 16800 21700 26100 22600

ARA-asunnot 7400 8500 7900 9000 9000

Omakotitalot 6700 6500 6800 7500 8000

Vapaarahoitteiset asunnot 6700 6500 6800 7500 8000

Muut rakennukset 200 600 500 300 300

Yhteensä 25300 32400 37000 43000 40000

Vapaarahoitteiset asunnot 17900 23900 29100 34000 31000

ARA-asunnot 7400 8500 7900 9000 9000
ARA-asunnot sisältävät myös takuulaina-asunnot 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan peräti 43 000 asunnon rakennustyöt. Asuntotuotanto nousee ennätyslukemiin, kun nyt 
myös kotitaloudet ostavat rivakasti etenkin uudisasuntoja. Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan vähentyvän 40 000 asuntoon, 
mutta taso on yhä korkea historiaan nähden. Asuntorakentamisen volyymikasvua tukee nyt myös omakotitalojen kasvun jatku-
minen ensi vuonna.

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Asuntojen tuotantotaso on tällä hetkellä 
lähes 40 prosenttia pitkän aikavälin 

keskiarvoa korkeammalla

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT
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S
airaaloiden ja 
koulujen uudis-
rakentaminen on 
jatkunut myös 
kuluvana vuon-
na myötätuules-
sa. Uusia sairaa-

lahankkeita on käynnissä useita 
eikä yli-investointien estämisek-
si säädetty syyni yli 10 miljoo-
nan hankkeille ole vähentänyt 
investointeja.

Myös kouluja on rakennettu 
aktiivisesti, mutta niiden lupake-
hitys on kääntynyt jyrkkään las-
kuun. Näin ollen aloitukset yl-
tävät korkealle vielä tänä vuon-
na, mutta vähentynevät jo ensi 
vuonna. Kaikkiaan julkisten pal-
velurakennusten aloitukset las-
kevat arviolta 3,6 miljoonaan 
kuutiometriin vuonna 2018.

Maatalouden rakentaminen 
laskee tänä vuonna selvästi. In-
vestoinnit painottuvat entistä 
suurempiin yksiköihin, joita ker-
tyy aiempaa vähemmän.

Talouden positiivinen vire ei 
ole näkynyt vielä lainkaan va-
paa-ajan rakennusten uudisra-
kentamisessa. Kehitys on ollut 

odotettua vaisumpaa, sillä tyy-
pillisesti investoinnit vapaa-ajan 
rakennuksiin kasvavat nousu-
suhdanteessa. Toisaalta Suomi 
on jo kakkosasuntojen luvattu 
maa. On mahdollista, että uudet 
vapaa-ajan asunnot kirjautuvat 

enenevissä määrin liikerakenta-
misen puolelle majoitusraken-
nuksiin, kun vuokrauksen suo-
sio kasvaa mökin omistamisen 
rinnalla.

M
uun kuin 
asuinra-
kentami-
sen aloi-
tustöiden 
ennakoi-
daan kas-

vavan tänä vuonna pari prosent-
tia 25,7 miljoonaan kuutiomet-
riin. Varsinaisen toimitilaraken-
tamisen eli liike- teollisuus- ja 
julkisen rakentamisen aloituk-
set sen sijaan kasvavat reilut 9 
prosenttia. 

Eniten kasvua tänä vuon-
na nähdään liike- ja toimistora-
kentamisessa. Liikerakentami-
sen aloitusten ennakoidaan li-
sääntyvän talouskasvun myötä, 
mutta lupakehityksen perusteel-
la kasvu ei jatku enää vuonna 
2018. Vaikka kehitys on ollut nyt 
myönteistä, on huomattava, et-
tä liikerakentaminen on yhä yli 
viidenneksen alle viimeksi ku-
luneiden kymmenen vuoden 
keskiarvonsa. 

Käänne taloudessa näkyy par-
haiten toimistorakentamises-
ta. Aloitukset ovat pitkästä ai-
kaa puhkaisseet miljoonan kuu-
tion rajan. Uudelle tilalle on 
kasvavaa tarvetta, sillä moder-
nit tilat vastaavat paremmin ny-
kytarpeisiin ja yritykset hake-
vat myös etuja keskittämällä 

toimintojaan liikenteellisesti hy-
viin sijainteihin.

Liikenteen rakennusten ra-
kentaminen on jatkunut myös 
vilkkaana. Parkkitaloja ja -luolia 
rakennetaan ympäri Suomea ja 
Helsinki-Vantaalla jatkuvat ter-
minaalien laajennustyöt.

Liike- ja toimistorakennusten 
aloitusten ennakoidaan kään-
tyvän laskuun taas ensi vuon-
na. Uusia merkittäviä hankkei-
ta ei ole tulossa siinä määrin, et-
tä ne korvaisivat aloituksista 
poistuvia.

Teollisuusrakentaminen kasvaa 
viennin vetämänä

Teollisuusrakentaminen ei ole 
viennin vedosta huolimatta ole 
kääntynyt kasvu-uralle. Kesä-
kuussa julkaistu teollisuuden in-
vestointitiedustelu ennakoi teol-
lisuuden rakennusinvestointien 
vähenevän tänä vuonna peräti 
yhdeksän prosenttia. Teollisuus 
kyllä investoi kuluvanakin vuon-
na, mutta panostukset kohdistu-
vat koneisiin ja laitteisiin. 

Teollisuusrakentamisen odo-
tetaan piristyvän ensi vuon-
na, kun vientikysyntä on elpy-
nyt riittävästi. Tätä ennakoi myös 
tuorein suunnittelualan suh-
dannekysely, jossa teollisuus-
sektorin tilauskanta oli lähes 

neljänneksen kasvussa.
Varastorakentamisessa aloi-

tusten kasvu on ollut teollisuus-
rakennuksia vahvempaa. Tällä 
puolella parhain kehitys alkaa-
kin olla jo takanapäin, sillä va-
rastorakennuksille myönnetty-
jen lupien kehitys on kääntynyt 
laskuun.

Vuonna 2018 teollisuus- ja va-
rastorakentamisen aloituksia ar-
vioidaan kertyvän yhteensä 10 
miljoonan kuutiometrin ver-
ran, joka on kahdeksan prosent-
tia enemmän kuin tänä vuonna. 
Suurempi muutos ei ole toden-
näköinen, sillä samalla kun te-
ollisuusrakentamisen ennakoi-
daan piristyvän, varastoraken-
tamisen arvioidaan kääntyvän 
laskuun. 

Liike-,	toimisto-,	teollisuus-	ja	varastorakennukset

Julkinen palvelurakentaminen on jatkunut vilkkaana, vaikka julkisen 
talouden raamit ovat ahtaat. Tilojen uudistamistarve on mittava. Maatalous-
rakentamisen vaihtelut säilyvät suurina.

Toimitilarakentaminen kasvaa tänä vuonna hieman, mutta pysyttelee suurin 
piirtein kymmenen viime vuoden keskimääräisellä tasolla. Vienti kääntänee 
teollisuusrakentamisen investoinnit kasvuun.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset	palvelurakennukset	ja	muut	rakennukset

Toimitilarakentaminen

Ku
va

: R
T

Easton	valmistuu	Itäkeskukseeen.

Uusi	koulu	korvaa	vanhan	sisäilmaongelmaisen	Mikkelin	Rantakylässä.	
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M
aa- ja ve-
siraken-
taminen 
näyttää 
jatkavan 
kasvussa 
lähiaikoi-

na, vaikka talvikauteen siirtymi-
nen herättää aina kysymysmerk-
kejä tähän aikaan vuodesta. Ra-
kennusteollisuus RT:n ja INFRA 
ry:n elo-syyskuussa tekemän 
Infrabarometrin mukaan enem-
mistö vastaajista ennakoi töiden 
määrän lisääntyvän seuraavan 
kolmen kuukauden aikana. Sen 
sijaan talveen mentäessä enem-
mistö vastaajista odotti infratöi-
den vähenevän. 

Alalle on hyvin tyypillistä 
suuret kausivaihtelut ja kesäkau-
si on infra-alalle aina kiireistä. 
Kuluvana vuonna alkuvuosi oli 
säiden puolesta otollinen, sillä 
talvi oli keskimääräistä leudompi 
ja vähäluminen. Kevät oli vastaa-
vasti runsassateinen, joka sotki 
etenkin päällystöiden tekemistä.

Kapasiteetin käyttöaste oli jo-
takuinkin viime vuoden vastaa-
van ajan tasolla. Infrabaromet-
rin mukaan työt keskittyvät yhä 
hyvin paljon Helsingin, Turun ja 
Tampereen talousalueille, joissa 
rakentamisen muukin aktiviteet-
ti on maa- ja vesirakentamisen li-
säksi voimakasta.

EK:n suhdannetiedustelun 
perusteella infrarakentajien ti-
lauskirjat ovat lihoneet kesän ai-
kana. Suurin tuotannon kasvun 
este maa- ja vesirakentamisen 
puolella on muun rakentami-
sen tavoin osaavaan työvoiman 
saanti.

Viime vuonna peräti 10 prosentin 
kasvu investoinneissa

Maa- ja vesirakentamisen ar-
vo oli vuonna 2016 yhteensä 6,5 
miljardia euroa. Laajemmin tar-
kastellun infrasektorin arvo yltä-
nee jo lähemmäs 9 miljardia eu-
roa, sillä talonrakentamisen poh-
jatyöt lisääntyivät viime vuonna 
merkittävästi uudisrakentamisen 

piristymisen myötä. Sama kehi-
tys jatkuu myös tänä vuonna.

Kansantalouden tilinpidon 
mukaan investoinnit maa- ja ve-
sirakennuksiin kasvoivat vii-
me vuonna yhteensä 10 prosent-
tia. Suhteellisesti eniten kasvoi-
vat valtion tekemät investoin-
nit, lähes 20 prosenttia vuodesta 
2015. Myös yritysten tekemi-
en investointien määrä kasvoi jo 
toista vuotta peräkkäin ollen lä-
hes 1,6 miljardia, ja kasvua edel-
lisvuodesta kertyi 17 prosenttia. 
Paikallishallinnon investoinnit 
sen sijaan nousivat vain prosen-
tin verran.

Valtion väylänpidossa paino-
piste on ollut väylästön korjaus-
velan kasvun taittaminen. Perus-
väylänpitoon kohdistetuilla lisä-
määrärahoilla on saatu pysäytet-
tyä korjausvelan kasvu. Vuonna 
2018 käytetään suurin osa eril-
lisestä kolmen vuoden 600 mil-
joonan rahoituksesta. Samaan ai-
kaan kehittämisinvestoinneis-
ta säästetään. Uusina hankkeina 
syksyn budjettiriihessä päätet-
tiin käynnistää vajaan 85 mil-
joonan euron edestä. Nämä si-
sältävät Kehä I Laajalahden koh-
dan, Länsimetron jatkeen liityn-
nän sekä Vuosaaren ja Kokkolan 
meriväylät.

Maarakentamisen kustan-
nukset ovat nousseet elokuuhun 
mennessä keskimäärin 2,7 pro-
senttia. Kuluvana vuonna maa-
rakentamisen kustannusten en-
nakoidaan kohoavan kolme pro-
senttia ja ensi vuonna kasvun hi-
dastuessa enää pari prosenttia.”

Pitkän aikavälin infra-
suunnitelmalla strategisempi ote 
liikenneväylien kehittämiseen

Suomen liikenneinfrastruktuu-
rin suunnittelussa ollaan me-
nossa aiempaa parempaan suun-
taan. Helmikuussa perustettu 
parlamentaarinen komitea pohtii 
parhaillaan liikenneinfrastruk-
tuurin rahoituskysymyksiä osana 
koko liikenteen kokonaisuuden 

uudistamista. Pitkän aikavälin 
suunnitelman laatiminen on osa 
komitean toimeksiantoa. Lisäk-
si loppukesästä lausunnolla ollut 
maantielain uudistus ehdottaa 
usean hallituskauden ylittävää 
infrasuunnitelmaa kirjattavaksi 
osaksi lakia. Ennakoitavuuden li-
sääminen on enemmän kuin ter-
vetullutta, sillä nykyisin suurten 
ja pitkien infraprojektien suun-
nittelu ja toteuttaminen ovat hy-
vin vaivalloisia näköalattomuu-
desta johtuen.

Suurten kaupunkiseutujen 
muodostaessa entistä suurem-
man osan talouden kasvusta ja 
rakentamisesta nousee liiken-
neinfrastruktuurin kehittämi-
nen keskeiseen asemaan. Sekä 
suurten kaupunkien sisäisiin et-
tä ulkoisiin yhteyksiin on jatkos-
sa satsattava entistä enemmän. 
Nopeat junayhteydet kasvukes-
kusten välillä takaavat paremmat 
edellytykset työvoiman liikkumi-
selle ja tukevat työssäkäyntialu-
eiden laajentumista. 

Pitkälle ulottuvilla suunnitel-
milla luodaan myös suhdanne-
herkälle rakennusalalle vakautta. 
Infraprojektit eivät sovellu pit-
kän kestonsa vuoksi suhdanne-
poliittiseksi työkaluksi samalla 
tavalla kuin esimerkiksi valtion 
tukema asuntotuotanto. 

Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentaminen kasvaa tänä vuonna kolmen prosentin vauhtia. 
Alan odotukset kohdistuvat pitkän aikavälin liikenneinfrasuunnitelman 
aikaansaamiseen.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi
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Vt.	5:n	uusi	liittymä	Mikkelin	aseman	kohdalla.

Liikevaihdon arvioitu jakautuminen 2017

             Lähde: RT / INFRA ry, infrabarometri

Metron	Kulosaaren	sillan	korjaustyömaa.
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Suunnittelu- ja konsul-
tointialan (teollisuuden, 
yhteiskunnan ja raken-
tamisen asiantuntijapal-

velut) liikevaihto Suomessa kas-
voi tammi-huhtikuussa kahdek-
san prosenttia verrattuna vuoden 
2016 vastaavaan ajanjaksoon. 
Myös myönteinen tilauskannan 
kehitys jatkui huhti-kesäkuussa.

Talonrakentamissektorilla ti-
lauskanta vahvistui vuoden toi-
sella neljänneksellä kolme pro-
senttia edellisvuodesta. Myös 
edellisestä kvartaalista tilaus-
kanta kasvoi viisi prosenttia. Ta-
lonrakentamissektorilla tilanne 
säilynee edelleen hyvänä. Vuo-
den takaiseen verrattuna uusi-
en tilausten määrä kasvoi 29 pro-
senttia, ja edellisestä vuosinel-
jänneksestä kasvua syntyi kolme 

prosenttia. 
Infrasektorilla tilanne on 

huolestuttava. Uusien tilausten 
määrä oli huhti-kesäkuussa jäl-
leen laskussa vuoden takaisesta, 
tällä kertaa vähennystä 39 pro-
senttia. Edellisessä suhdanne-
katsauksessa näkyi jo selvää las-
kua, ja tällä kertaa haasteellinen 
tilanne synkkeni entisestään. Ti-
lauskanta oli edellisvuoteen ver-
rattuna positiivisen puolella 5 
prosenttia. Kasvua selittää koti-
maan tilanne viennin supistues-
sa. Tilauskanta kuitenkin piene-
ni edelliseen neljännekseen ver-
rattuna kolme prosenttia. 

Teollisuussektorin tilanne 
on parantunut alkuvuoden ai-
kana. Teollisuussektorilla ti-
lauskanta kasvoi 23 prosenttia. 
Sektori vahvistui jo edellisessä 

suhdannekatsauksessa, ja sa-
mansuuntainen trendi jatkui 
myös toisella kvartaalilla. Kasvua 
siivitti erityisesti hyvä tilanne 
viennissä. Uusien tilausten osal-
ta teollisuudessa oli nousua 8,6 
prosenttia edellisvuodesta. 

Henkilöstömäärän jatkaessa 
kasvua osaajapula uhkaa yrityk-
siä. Erityisesti vaje arkkitehtuu-
rin ja rakentamisen opintoalan 
korkeakoulutetuista on muodos-
tumassa kriittiseksi. Esimerkik-
si talonrakentamissektori kasvaa 
edelleen suotuisasti, ja siten alan 
osaajaresursseista tulisi kantaa 
erityistä huolta. Suunnittelu- ja 
konsultointiyritykset SKOL ry te-
ki hiljattain tutkimuksen, jossa 
arvioitiin osaajavajeen kasvavan 
vähintään 9 000 henkilöllä vuo-
sina 2017 - 2025.

Rakentamisen vahva 
noususuhdanne nä-
kyy nyt jo selvästi pa-
rempana kehitykse-

nä tuoteteollisuudessa. Raken-
nusmateriaalin menekki-indeksi 
oli alkuvuoden aikana seitse-
män prosenttia korkeammalla 
tasolla vuodentakaiseen verrat-
tuna. Runkoaineiden menekki 
kasvoi vastaavana aikana 13 pro-
senttia ja bitumikatteiden kuu-
si prosenttia. Tiilten toimituk-
set lisääntyivät seitsemän pro-
senttia ja eristeet vastaavasti 
kasvoivat neljä prosenttia edel-
lisvuodesta. Betoniteollisuudes-
sa valmisbetonin tuotanto kas-
voi seitsemän prosenttia ja beto-
nielementtien valmistusmäärät 
kasvoivat yhteensä 10 prosenttia. 
Paalujen tuotantomäärät lisään-
tyivät niin ikään 10 prosenttia 

edellisvuodesta.
Teräsrakennetuotannon odo-

tetaan kasvavan edelleen kulu-
vana ja tulevana vuonna, mut-
ta aikaisempaa huomattavasti 
maltillisemmin.

Katto- ja vedeneristysala on 
hyötynyt erityisesti asuntoraken-
tamisen kasvusta, ja kattojen sa-
neeraus noudattelee rakennus-
alan yleistä trendiä. Työvoiman 
saatavuus vaihtelee alueittain ja 
erityisesti pääkaupunkiseudul-
la on ollut resurssipulaa. Vuonna 
2018 tilanteeseen ei ole odotetta-
vissa suuria muutoksia.

Maalaus- ja pintakäsittely-
alalla teollisuuden investoin-
nit ovat työllistäneet kuluva-
na vuonna hyvin. Kustannusten 
nousu on ollut erittäin maltillis-
ta. Ensi vuonna investointitilan-
teen odotetaan jatkuvan hyvänä. 

Työllisyyden kasvaessa ammat-
titaitoisen työvoiman saatavuus 
heikkenee entisestään.

Asuntorakentamisen painot-
tuminen pitkälti pieniin ker-
rostaloasuntoihin heijastuu 
myös tuoteteollisuuteen. Pien-
ten asuntojen runsas rakenta-
minen heijastuu kasvavana ky-
syntänä seinä- ja laattaelement-
teihin, kun taas esimerkiksi jul-
kisivumateriaalien menekki ei 
vastaavalla tavalla kasva. Tuote-
teollisuuden heikkoa menestys-
tä viime vuosien aikana selittää 
suurelta osin myös omakotitalo-
rakentamisen alamäki. Näin ol-
len tuoteteollisuudessa suhdan-
netilanne vaihtelee tuoteryhmit-
täin varsin paljon.

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen toimin-
ta väheni edelleen vii-
me vuonna. Yhteensä 

liikevaihtoa kertyi vajaat 1,1 mil-
jardia euroa, jossa on laskua 280 
miljoonaa euroa edellisvuodesta. 
Eniten liikevaihto supistui Balti-
an maissa vuoden 2015 noin 600 
miljoonasta eurosta vajaaseen 
300 miljoonaan euroon. 

Projektit vähenivät myös 

Venäjällä noin 100 miljoonalla 
eurolla. Liiketoimintaympäris-
tön muutos Venäjällä on viime 
vuosina ollut haastava, mutta nyt 
ilmassa on vakiintumista eten-
kin öljyn hinnan helpottaessa ta-
loutta. Kuluvana vuonna Venäjän 
talouden odotetaan pääsevän jo 
maltilliseen kasvuun, ja kotitalo-
uksien kulutusmahdollisuuksia 
kohentaa hidastunut inflaatio 
kehitys. Pohjoismaissa projektit 

lisääntyivät edellisvuodesta.
Yksittäisistä maista eniten 

liikevaihtoa kertyi viime vuon-
na yhä Venäjältä, yhteensä 380 
miljoonaa euroa. Toiseksi eni-
ten Norjasta, yhteensä vajaat 200 
miljoonaa euroa. Kansainvälisen 
toiminnan näkymät ovat kohen-
tumassa talouden nousun myö-
tä. Tätä tukee myös uusien tila-
usten kääntyminen kasvuun.

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Rakennustuoteteollisuus ja pintatoimiala

Suunnitteluala

LVIS-ala

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Muut toimialat

Uudisrakentamisen kas-
vu näkyy lvi-asennuk-
sessa viiveellä, kos-
ka lvi-asennukset pai-

nottuvat hankkeen loppupuolel-
le. Suhdanne paranee edelleen 
niissä kasvukeskuksissa, jois-
sa asuntojen uudisrakentaminen 

kasvaa.
LVI-korjausrakentaminen säi-

lyy myös hyvällä tasolla. Putki-
remontit ovat kasvu-uralla lähi-
vuodet ja putkiremontin yhte-
ydessä tehdään usein muitakin 
taloteknisiä modernisointeja. Ta-
loteknisen huollon markkina on 

vakaa. Laitteet ja järjestelmät ha-
lutaan pitää toimintakunnossa.

Tässä markkinatilantees-
sa kaikki osaavat toimihenkilöt 
ovat täystyöllistettyjä. LVI-asen-
nustoiminnan kasvua haittaakin 
toimihenkilöiden niukkuus.

Kansainvälinen toiminta

Rakentaminen ja rakennusmateriaalien menekki-indeksi

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä



8    |    Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus /syksy 2017

Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 4.10.2017
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

Talonrakennusyritysten 
tulos parani viime vuon-
na sekä käyttökatteel-
la että liikevoitolla mi-

tattuna. Tulos ennen satunnaisia 
eriä ja veroja nousi 3,1 prosent-
tiin liikevaihdosta. Mediaaniar-
volla mitattuna tulos oli 3,6 pro-
senttia, kun se edellisvuonna oli 
3,5 prosenttia. Eri yritysryhmiä 
tarkastellessa (pienet, keskisuu-
ret ja suuret yritykset) tulos kas-
voi kaikilla yrityksillä. Suhteelli-
sesti eniten tulos kasvoi suurem-
milla yrityksillä. 

RT:n kannattavuusselvityk-
sen mukaan tuloksen ennen 

satunnaiseriä ja veroja odotetaan 
olevan keskimäärin 3,5 prosent-
tia liikevaihdosta tänä vuonna. 
Siten käyttökatteen voidaan ar-
vioida asettuvan noin 5 prosen-
tin tasolle. 

Rakennustuoteteollisuudes-
sa kannattavuus kohentui myös 
vuonna 2016. Liikevoiton suhde 
liikevaihtoon nousi 6,6 prosent-
tiin. Liiketoiminnan kulujen jäl-
keinen käyttökateprosentti pa-
rani myös ja oli 10,6 prosenttia.  
Tänä vuonna sekä käyttökatteen 
että liikevoiton ennakoitiin yhä 
kasvavan. 

Rakennusalan konkurssit 

ovat vähentyivät nopeaa vauh-
tia vielä viime vuonna. Konkurs-
siin haettiin 476 yritystä, joka 
oli 9 prosenttia edellisvuotta vä-
hemmän. Vuoden 2017 alkupuo-
lella konkurssit vielä vähenivät, 
mutta kääntyivät uudelleen nou-
suun kesän aikana. Tämä näkyy 
myös konkurssien piirissä ole-
vien henkilöiden määrän kään-
tymisenä kasvuun. Elokuussa 
2017 vuositasolla konkurssien 
piirissä oli vajaat 3 000 henkeä 
kun viime vuonna jäätiin 2 603 
henkilöön.

Rakentamisen työllisyys 
kääntyi selvään kas-
vuun jo vuonna 2016. 
Työllisyyden hyvä vi-

re on jatkunut kuluvan vuoden 
aikana. Heinäkuussa työllisten 
määrä oli vuosikeskiarvona las-
kettuna reilut 183 000 henkeä. 
Rakennusalan työllisyyskehi-
tys on ollut keskeinen ajuri koko 
Suomen noususuuntaisessa työl-
lisyyskehityksessä. Henkilös-
töodotusta mittaavat luottamus-
indikaattorit ovat vahvistuneet 
myös viime kuukausien aikana, 
mikä ennakoi positiivisen työlli-
syyskehityksen jatkuvan. 

Tuotannon kasvun jatkumi-
nen kuluvana vuonna takaa sen, 
että rakennusalan työllisyys ei 
tule hiipumaan. Työllisten mää-
rän odotetaan kohoavan 185 000 
henkilöön. Ensi vuonna työllis-
ten määrän odotetaan yhä kasva-
van 2 000 henkilöllä tuotannon 

kasvun ansiosta.
Rakentamisen työttömyysaste 

oli Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen mukaan keskimää-
rin 8,0 prosenttia vuoden toisel-
la neljänneksellä. Työttömyysas-
te oli 1,8 prosenttiyksikköä edel-
lisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
alemmalla tasolla.

Rakentamisen hyvä suhdan-
netilanne näkyy myös alan avoi-
mien työpaikkojen määrän nou-
suna. Tilastokeskuksen mukaan 
rakennusalan avoimien työpaik-
kojen määrä on kasvanut vuo-
desta 2015 lähtien. Viime vuoden 
toisella neljänneksellä oli vuosi-
keskiarvona mitattuna yli 50 pro-
senttia enemmän avoimia työ-
paikkoja kuin vuotta aiemmin. 

Uudisrakentamisen vilkas-
tuminen ja rakennusmarkki-
noiden alueellinen painottumi-
nen kasvukeskuksiin ovat kär-
jistäneet työvoimapulaa etenkin 

toimihenkilötason tehtäviin. 
Ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus onkin noussut alan 
keskeisimmäksi kasvun esteek-
si. Työmaatoimihenkilötason 
tehtävien lisäksi kasvavaa ky-
syntää kohdistuu myös esimer-
kiksi kokeneisiin kirvesmiehiin, 
betonielementtiasentajiin sekä 
laatoittajiin.

RT:n tammikuussa julkaise-
man työvoimakyselyn mukaan 
entistä suurempi osa rakennus-
alalla työskentelevistä on suo-
malaisia. Järjestäytyneiden pää-
urakoitsijoiden talonrakennus-
työmailla keskimäärin joka nel-
jäs työntekijä on Uudellamaalla 
ulkomaalainen, kun kolme vuot-
ta aiemmin ulkomaalaisia oli jo-
ka kolmas. Muualla Suomessa ul-
komaalaisten osuus oli laskenut 
kymmenestä prosentista viiteen 
prosenttiin työvoimasta.

Rakentamisen kustan-
nuskehitys on jatku-
nut tänä vuonna hyvin 
maltillisena suhdan-

netilanteesta huolimatta. Raken-
nuskustannukset ovat nousseet 
keskimäärin 0,3 prosenttia edel-
lisvuodesta. Työpanosten hin-
nat ovat laskeneet 0,8 prosent-
tia, tarvikepanosten nousseet 1,1 
prosenttia ja vastaavasti muiden 
panosten hinnat nousseet 0,6 
prosenttia.

Kustannusten nousuvauh-
ti kiihtyy ensi vuonna keskimää-
rin arviolta kolmeen prosenttiin. 
Työpanosten hintojen nousuun 
vaikuttaa ensi vuonna poistuva 
sosiaalikustannusten alentami-
nen osana kilpailukykysopimuk-
sen mukaista ratkaisua. Myös 
alan palkkaratkaisu neuvotel-
laan uusiksi keskitalvella. Tarvi-
kepanosten osalta nousu jatkuu 

ensi vuonna. Panosnimikkeit-
täin kustannuspainetta on jo ku-
luvana vuonna ollut teräsraken-
teissa, betonielementeissä sekä 
vesieristeissä.

Maarakentamisen kustan-
nusindeksi on kohonnut kulu-
neen vuoden aikana keskimäärin 
2,7 prosenttia. Tänä vuonna kus-
tannukset nousevat keskimäärin 
arviolta kolme prosenttia. Syy-
nä on ennen kaikkea raakaöljyn 
hinnan nousu, joka hilaa ylös-
päin erityisesti päällystämises-
sä käytetyn bitumin hintaa. Bitu-
min kustannuksissa suurin hin-
nannousu nähtiin jo tosin alku-
vuoden aikana.

Talonrakentamisen tarjo-
ushinnat pääkaupunkiseudul-
la ovat nousseet kuluvan vuoden 
tammi-elokuussa keskimäärin 
noin 8,4 prosenttia. Pääurakoissa 
tarjoushalukkuus on kääntynyt 

kuluvan vuoden aikana kasvuun. 
Aliurakoissa tarjousaktiivisuu-
desta ei voida sanoa mitään, sil-
lä otoksen määrä on jäänyt liian 
pieneksi.

Vanhojen kerrostaloasunto-
jen hinnat nousivat vuonna 2016 
koko maassa keskimäärin 1,6 
prosenttia ja pääkaupunkiseu-
dulla 2,7 prosenttia. Tänä ja en-
si vuonna hintojen ennakoidaan 
nousevan koko maassa keski-
määrin 2,5 prosenttia. Vapaara-
hoitteisten vanhojen vuokrasuh-
teiden hinnat nousevat aiempaa 
hitaammin. Markkinatilanteesta 
paremmin kuvaa kertovat uusien 
vuokrasuhteiden vuokrat nou-
sivat enää 1,4 prosenttia vuonna 
2016.  Asuntotarjonnan kasvu hi-
dastaa vuokrien nousua entises-
tään tänä ja ensi vuonna.

.
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