
Rakentaminen vähenee maltillisesti

R
a k e n t a m i n e n 
toimi neljä vuot-
ta Suomen ta-
louskasvun ve-
turina. Tänä ja 
ensi vuonna ra-
kentaminen vä-

henee, kun muu talous jatkaa vie-
lä kasvuaan. Kuluvana vuonna ta-
lonrakennustöiden aloitukset puto-
avat kahden edellisen vuoden noin 
40 miljoonan kuutiometrin tasosta 
alle 38 miljoonaan kuutioon. En-
si vuonna kuutioita kertyy alle 36 
miljoonaa.    

Asuntorakentamisen aloitukset 
ovat pysyneet kolme viime vuotta 
varsin korkealla tasolla. Viime vuon-
na aloitettiin yli 46 000 asunnon ra-
kentaminen, mikä ylittää 2000-lu-
vun keskimääräisen tason 13 000 
asunnolla. Vastaavia tuotantomääriä 
on nähty viimeksi 90-luvulla. Tuo-
tanto on selvästi painottunut pie-
nempiin kerrostaloasuntoihin. 

Kerrostaloasuntojen luvat ja 
aloitukset ovat viime vuodesta en-
teilleet tuotannon hidastumista. 
Omakotitalojen uudisrakentami-
nen on kääntynyt nousukauden ai-
kana pienelle kasvu-uralle. 

Teollisuusrakentaminen kas-
vaa kuluvana vuonna selvästi. Lii-
ketilojen ja toimitilojen rakentami-
nen sen sijaan vähenee historiallisen 

matalalle tasolle, kun edellisvuosi-
en suurille hankkeille ei ole tiedos-
sa korvaavaa tuotantoa. 

Korjausrakentaminen jatkaa va-

jaan parin prosentin kasvuaan. Kor-
jausrakentamista vaivannut työvoi-
mapula helpottaa, kun muu raken-
taminen hidastuu. 

Maa- ja vesirakentaminen jääh-
tyy tänä vuonna 2,5 prosentin las-
kuun. Valtion perusväylänpidonra-
hoitus putoaa roimasti eikä mittavia 
uudishankkeita ole käynnistymässä. 

Rakentamisen työllisyys kas-
voi viime vuonna ennätyslukemiin 
198 000 henkilöön. Vuodesta 2015 
toimialalle on syntynyt 30 000 uut-
ta työpaikkaa. Rakennusalan työt-
tömyysaste on laskenut ennätyksel-
lisen alhaiselle tasolle. 

Talouskasvu hyytyy 

Suomen talouskasvu hidastuu tä-
nä vuonna 1,4 prosenttiin ja en-
si vuonna edelleen hieman yli pro-
senttiin. Suomen tavaraviennin kas-
vu heikkeni viime vuonna selvästi, 
ja kasvun painopiste siirtyy koti-
maahan. Yksityinen kulutus kasvaa 

työllisyyden ja ansioiden kehittyes-
sä suotuisasti. Investoinnit kehitty-
vät tuotannollisia investointeja lu-
kuun ottamatta vaisusti. 

Viime aikoina kansainvälistä ta-
loudesta on saatu lähinnä negatii-
visia uutisia. Suomen suurimman 
vientimarkkinan Euroopan talo-
utta ennakoivat indikaattorit viit-
taavat jopa voimakkaaseen hidas-
tumiseen. Maailmantalouden kas-
vu jatkuu, mutta riskit ovat selvästi 
alaspäin. Talouden nopean hidas-
tumisen vaihtoehtoa ei voi sulkea 
pois.

Vuodesta 2015 toimialalle on syntynyt 
30 000 uutta työpaikkaa

huhtikuu 2019

Rakentamiseen on tänä vuonna luvassa korkeintaan nollakasvua. Siinä missä uudisrakentaminen veti Suomen talouden nousuun 
kesällä 2015, rakentaminen on nyt ensimmäisenä toimialana siirtymässä laskevaan suhdanteeseen. Rakentamista vauhdit-
tanut asuntotuotanto on palaamassa ennätyslukemista normaalille tasolle. Uudisrakentamisen hiljentyessä korjausrakentamisen 
kasvu pääsee vauhtiin. Infrarakentaminen jäähtyy.

Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

• Rakentaminen siirtyy ensimmäisenä isona toimialana laskusuhdanteeseen 
• Pudotus tulee kerrostalojen rakentamisesta ja infrarakentamisesta
• Julkinen rakentaminen ennätystasolla 
• Liiketilojen rakentaminen historiallisen matalalle tasolle
• Teollisuuden rakentaminen piristyy
• Varastojen rakentaminen hiipuu
• Asuntorakentaminen vähenee ennätyslukemista 10 000 asunnolla
• Asuntorakentamisen peruskuva säilyy positiivisena 
• Korjausrakentamisen kasvu saa vauhtia uudisrakentamisen vähentyessä

Jyväskylän Kangas on entiselle tehdasalueelle keskustan läheistyyteen rakentuva ekologinen ja luova kaupunginosa. 
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A
m m a t t i m a i -
sen korjausra-
kentamisen arvo 
oli viime vuon-
na 12,9 miljardia 
euroa. Asuinra-
kennuksia kor-

jattiin 7,3 miljardilla eurolla valta-
osan korjauksista kohdistuessa ker-
ros- ja rivitalokantaan. Muita kuin 
asuinrakennuksia korjattiin 5,6 mil-
jardilla eurolla. 

Talouskasvun nopeutuminen on 
näkynyt enemmän uudisrakentami-
sen puolella. Korjausrakentamisen 
rooli korostuu nyt, kun muu raken-
taminen hidastuu.  

Korjausrakentamisen kasvun 
ennakoidaan jatkuvan vajaan parin 
prosentin kasvu-uralla. Suomen ra-
kennuskannan korkea ikä ja vuosien 
saatossa syntynyt korjausvelka ovat 
keskeisin korjausrakentamista kas-
vattava tekijä. 

Merkittävä osa korjausraken-
tamisen kasvusta tulee asuinker-
rostalojen korjaamisesta. Suu-
ri määrä 60- ja 80-luvuilla ra-
kennetuista asuintaloista on tällä 
hetkellä peruskorjauksen tarpees-
sa. Energiatehokkuusvaatimuk-
set, uuden teknologian käyttöön-
otto, kaupungistuminen ja käyttö-
tarkoituksen muutokset lisäävät se-
kä pitkällä että lyhyellä aikavälillä 
korjausrakentamista. 

Toimitilojen korjausten arvioi-
daan myös kasvavan. Talouskasvu 
hidastuu, mutta vanhenevaa toimi-
tilakantaa saneerataan uuteen käyt-
töön, siellä missä sille löytyy talou-
dellisia perusteita. 

Tarve 30 000 putkiremontille 
vuosittain

LVISAK-urakoitsijat arvioivat kor-
jausrakentamisen lisääntyvän eten-
kin putkiremonttien määrän myö-
tä. 2020-luvulla putkiremonttien 

tarpeessa on vuosittain jopa 30 000 
asuntoa.   

Kiinteistöliiton tuoreimman 
korjausbarometrin mukaan vuodel-
le 2019 on pieniä kasvuodotuksia. 
Odotukset ovat vahvimmat pääkau-
punkiseudulla, mutta millään suur-
alueella odotukset eivät ole negatii-
viset. Kasvuodotukset kohdistuvat 
sekä kerros- että rivitaloyhtiöihin. 
Yli 80 prosenttia kyselyyn vastan-
neista ilmoitti, ettei yleisellä talous-
tilanteella ole vaikutusta korjaus-
hankkeiden toteutumiseen.  

Rakennusteollisuus RT:n teke-
män asuinrakennuksiin kohdistu-
van korjaustarveanalyysin asuinra-
kennusten korjaustarpeen on arvioi-
tu kuluvan 10 vuoden aikana olevan 
yhteensä 9,4 miljardia euroa (VTT 
& TAMK 2016). Puolet tarpeesta 
kohdistuu omakotitalokantaan. 

Sote-uudistuksen kaatuminen 
voi lykätä julkisten hankkeiden ra-
kentamispäätöksiä ja aiheuttaa epä-
varmuutta myös korjausrakentami-
sen puolella. Koulujen korjaaminen 
kasvaa, mutta sairaaloiden korjaus-
hankkeisiin voi liittyä sote-ratkai-
sun lykkääntymisen seurauksena 
epävarmuutta.  
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Helsingin Munkkiniemessä entinen Kone Oy:n toimistotalo 
muuntui asunnoiksi.

Talonrakentaminen

2017 2018 2019e 2020e

Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,7 2,3 1,4 1,2

Euribor, 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,4 -0,1

Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,2 1,8 2,2 2,8

Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,3 2,2 1,5 1,0

Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 2,6 2,7 1,0 1,0

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

Korjausrakentaminen 2,5 1,0 1,8 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 5,8 4,2 -0,9 -4,5

Talorakennukset 6,6 4,9 -0,4 -5,2

Maa- ja vesirakennukset 1,9 0,5 -3,0 -1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 41,1 39,9 37,5 35,5

Asuinrakennukset 13,5 13,7 12,1 11,7

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

Liike- ja toimistorakennukset 7,0 6,6 4,8 4,3

Julkiset palvelurakennukset 4,3 3,9 4,4 3,9

Teollisuus- ja varastorakennukset 10,7 9,8 10,1 10,2

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

Muut rakennukset 1,9 1,9 1,9 1,6

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 44 800 46 200 39 000 36 000

Vapaarahoitteiset 36 200 37 600 30 400 27 400

Valtion tukemat asunnot 8 600 8 600 8 600 8 600

Työllinen työvoima, henkilöä 187 000 197 750 197 750 194 000

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

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,1 0,0
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 12,0 0,0

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

Rakennustuotannon arvo vuonna 2018

Keskeiset suhdannekuvaajat

Korjausrakentamisen kasvu nopeutuu tänä ja 
ensi vuonna vajaaseen pariin prosenttiin. Kasvu 
painottuu asuinrakennuksiin ja sijoittuu uudis-
rakentamisen tavoin kasvuseuduille. Toimiti-
lapuolen korjaaminen vilkastuu hidastuvasta 
talouskasvusta huolimatta. 

Korjausrakentamisen määrä

Korjausrakentaminen

Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy

Rakentamisen määrä

Rakentaminen yhteensä 35,0 miljardia euroa
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U
udisrakentami-
sen volyymi-in-
deksi kasvoi vii-
me vuonna va-
jaat 7 prosent-
tia. Asuntojen 
ja toimistojen 

rakentaminen pysyi korkealla ta-
solla. Liiketilojen, varastojen ja jul-
kisten palvelurakennusten rakenta-
minen hidastui. 

Tänä vuonna volyymikasvu py-
syy edellisen vuoden tasolla. Ensi 
vuodelle ennakoidaan noin 6 pro-
sentin laskua. Rakentaminen koh-
distuu edelleen suurille kaupunki-
seuduille ja kasvualueille. 

Asuinrakentamisen volyymi py-
syy edellisen vuoden tasolla. Aloi-
tusten lasku tänä vuonna heijas-
tuu uudistuotannon volyymiin vas-
ta vuonna 2020. Asuntorakentami-
sen peruskuva säilyy ennustejaksolla 
positiivisena.

Julkisen palvelurakentamisen 
aloitukset nousevat kuluvana vuon-
na ennätystasolle. Julkinen palvelu-
rakentaminen on ollut koko vuosi-
kymmenen vilkasta ympäri Suomea 

etenkin sairaaloiden rakentamisen 
johdosta. Kasvu selittyy väestön ja 
rakennusten ikääntymisellä sekä 
kaupungistumisella. Koulujen uu-
disrakentamisen ennakoidaan sen 
sijaan hieman hidastuvan. 

Julkisen palvelurakentamisen 
voimakas kasvu taittuu lähivuosina. 
Kiivaan sairaalarakentamisen kausi 
on ohi. Isompien ja tehokkaimpien 
koulujen tarve kasvuseuduilla säilyy, 
mutta syntyvyyden alentuminen vä-
hentää uusien koulujen tarvetta. 

Teollisuuden rakentamisessa 
näkyy kuluvana vuonna selkeä pi-
ristyminen. Kasvu jatkuu myös en-
si vuonna. Teollisuuden rakenta-
misen taso on tässä noususuhdan-
teessa pysynyt alhaisena. Varastora-
kentamisessa aloitusmäärät laskevat 
sekä että ensi vuonna.

Liike- ja toimistorakentaminen 
historiallisen matalalle tasolle

Liike- ja toimistotilojen raken-
taminen on ollut vilkasta suu-
rilla kaupunkiseuduilla. Isojen 
hankkeiden tilalle ei ole enää tu-
lossa uusia vastaavia. Liike- ja 

toimistorakennusten aloituskuutiot 
putoavat ennustejaksolla historialli-
sen matalalle tasolle.  

Uudisrakentamisen huippu ko-
hosi kuluneessa suhdannenousussa 
vuoden 2017 41 miljoonaan  aloi-
tuskuutioon. Viime vuonna kuu-
tioita kertyi 40 miljoonaa ja tänä 
vuonna jäätäneen alle 38 miljoo-
naan. Ensi vuonna aloituskuutiot 
laskevat edelleen alle 36 miljoonaan. 
Laskun taustalla on asuinrakenta-
misen ja liike- ja toimistorakenta-
misen aloitustöiden supistuminen. 

Ennustejaksolla uudisrakenta-
mista tukevat edelleen Suomen ta-
louden kasvu, kuluttajien luottamus, 
matalat korkonäkymät sekä asunto-
sijoittamisen tuottomahdollisuudet 
muihin sijoituksiin verrattuna. Pi-
demmällä aikavälillä etenkin asun-
torakentamista kannattelevat voi-
mistuva kaupungistumiskehitys ja 
työssäkäyntialueiden laajentuminen 
uusien liikennehankkeiden myötä. 

Viimeiset 10 v. keskimäärin

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3

Uudisrakentaminen
Luottamusindikaattorit

Uudisrakentamisen volyymiä kannattelee vielä tänä vuonna ennätyskorkeat 
asuntojen aloitusmäärät. Ensi vuonna uudisrakentaminen kääntyy laskuun. 

Uudistuotannon volyymi-indeksi

      

      
2016 2017 2018 2019e 2020e

Ammattirakentaminen 28,2 27,9 33,1 31,8 29,1 27,6

Asuinrakennukset 6,5 7,6 9,2 9,6 8,1 7,7

Kerrostalot 5,4 6,5 8,0 8,5 7,0 6,6

Rivitalot 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1

Liike- ja toimistorakennukset 6,6 5,1 7,0 6,6 4,8 4,3

Liikerakennukset 3,8 2,6 3,8 2,9 2,2 2,0

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

Liikenteen rakennukset 1,8 1,7 2,4 2,4 1,9 1,7

Julkiset palvelurakennukset1 3,5 4,3 4,3 3,9 4,4 3,9

Hoitoalan rakennukset 1,2 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3

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

Opetusrakennukset 1,2 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4

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

Teollisuus- ja varastorak. 9,2 9,0 10,7 9,8 10,1 10,2

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

Varastorakennukset 4,5 4,7 6,8 5,4 4,6 4,2

Muut rakennukset 2,5 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6

Omatoiminen rakentaminen 10,0 7,9 8,0 8,1 8,4 7,9

Erilliset pientalot 5,5 4,1 4,4 4,1 4,0 4,0

Vapaa-ajan asuinrakennukset 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

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

Yhteensä 38,2 35,9 41,1 39,9 37,5 35,5

Makrovakauteen tähtääminen ei saa 
aiheuttaa markkinahäiriöitä 
 

Valtiovarainministeri asetti viime elokuussa työryhmän selvittämään koti-
talouksien velkaantumisen rajoittamista. Työryhmä otti huhtikuussa aika-
lisän, mikä vähentää sijoittajien epävarmuutta hetkeksi. Sääntelyä on kui-
tenkin luvassa. Taustalla on riski kotitalouksien kantokyvyn hämärtymises-

tä pitkään jatkuneessa matalien korkojen maailmassa. Suomalaisten kotitalouksien 
velka muihin Pohjoismaisiin verrattuna on kuitenkin kohtuullinen. Huolta aiheut-
tavat kotitalouksien pikavipit ja velkaantuminen muihin kuin perinteisiin pankkei-
hin. Samalla esiin on noussut epäsuora velkaantuminen taloyhtiölainojen kautta.  

Taloyhtiölainojen määrä mukailee asuntorakentamisen määrää. Suomessa on 
vuosittainen 35 000 uuden asunnon tarve. Ylivelkaantuminen on epätoivottu on-
gelma, ja talouden vakaus on kaikkien etu. Uudet makrotalouden vakauteen tähtää-
vät välineet tulee kuitenkin harkita huolella eivätkä ne saa nostaa rahoituksen hin-
taa tai aiheuttaa markkinahäiriöitä. Lainsäädännöllä ei ole varaa kampittaa asunto-
rakentamista, kaupungistumista ja työvoiman liikkumista. 

Uusia asuinkerrostaloja Kuopiossa.
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Muut kuin asuinrakennukset

Kaikki rakennukset
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V
uonna 2018 aloi-
tettiin noin 46 
000 asunnon ra-
kennustyöt. Ta-
so ylitti edellis-
vuoden ennä-
tyslukeman vie-

lä hieman yli tuhannella asunnolla. 
Aloitusmäärät ovat kasvaneet lähes 
20 000 asunnolla alkuvuodesta 
2015 lähtien. Asuntoaloitusten vii-
me vuoden kasvu koski vain kerros-
taloasumista. Omakotitalojen ja ri-
vitalojen aloitukset laskivat hivenen.

Asuntotuotanto painottui vah-
vasti pieniin kerrostaloasuntoihin. 
Asuntojen keskimääräinen huo-
neistokoko on laskenut jo 40 ne-
liöön useassa kaupungissa. Vii-
me vuoden loppua kohden asuin-
pinta-alassa nähtiin pientä väreilyä 
ylöspäin. Nähtäväksi jää kääntyy-
kö isompien asuntojen rakentami-
nen kasvuun. 

Viime vuonna ARA-tuotan-
to kasvoi 6 prosenttia edellisvuo-
desta. Tuotanto muodostui 7 052 
vuokra-asunnosta ja 1 575 asumis-
oikeusasunnosta. Valtaosa tuotan-
nosta keskittyi kasvukeskuksiin va-
paarahoitteisen asuntotuotannon 
tapaan. Yksiöiden osuus lisään-
tyi muun asuntotuotannon tavoin 
myös ARA-tuotannossa. 

Kerrostalotuotanto vähenee 
10 000 asunnolla

Rakennuslupien määrä lähti las-
kuun viime vuoden helmikuussa. 
Suurin pudotus nähtiin Helsingis-
sä. Lupamäärät laskivat myös muis-
sa suurissa kaupungeissa. Espoon ja 
Turun rakennusluvissa nähtiin lop-
puvuonna pieni nousu. Lupamää-
rät ovat laskussa myös lähes kaikki-
en maakuntien keskuksissa, ja myös 
aloitukset kääntyivät laskuun viime 
vuoden lopulla. Molempien mitta-
reiden perusteella asuntotuotannon 

voidaan ennakoida hidastuvan. 
Asuntotuotannon taso jää lupa-

määrien laskusta huolimatta kor-
kealle, ja asuntorakentaminen las-
kee hallitusti. Kerrostalojen aloi-
tusten ennakoidaan jäävän 10 000 
asuntoa alle vuoden 2018 ennätys-
tason. Omakotirakentamisen arvi-
oidaan pysyvän tänä vuonna noin 
7 000 aloituksessa ja myös rivita-
lorakentaminen jatkaa viime vuo-
den tasolla. 

Asuntotuotanto ylittää tällä het-
kellä väestönkasvun joissakin kau-
pungeissa, mutta asuntojen kysyn-
tä pysyy vilkkaana pääkaupunkiseu-
dulla ja suurimmissa kasvukeskuk-
sissa. Valmiiden myynnissä olevien 

asuntojen määrä kasvoi viime vuon-
na Rakennusteollisuuden asunto-
tuotantokyselyn mukaan. Määrät 
ovat edelleen maltillisella tasolla. 

Asuntorakentamisen toimin-
taympäristö pysyy yhä suotuisa-
na etenkin matalien korkojen an-
siosta. Suomen talouden kasvu jat-
kuu, vaikkakin hidastuu. Kulut-
tajien luottamus omaan talouteen 
on hyvän työllisyystilanteen ansi-
osta vahva. Sijoittajakysyntä rau-
hoittuu, mutta asuntosijoittaminen 
epätavallisessa talousympäristös-
sä pysyy edelleen houkuttelevana 
vaihtoehtona. Suomen kiinteistö-
markkinat kiinnostavat myös kan-
sainvälisiä sijoittajia, sillä Suo-
men vuokra- ja arvonnousutuo-
tot ovat kansainvälisesti korkeat. 

Vuonna 2018 Kiinteistotiedon mu-
kaan asuntosijoitusten keskimää-
räinen tuotto nousi edelleen 8,8 
prosenttiin. 

Rakennusteollisuuden asunto-
tuotantokyselyn perusteella sijoit-
tajille rakennettavien vuokra-asun-
tojen määrän ennakoidaan hieman 
kasvavan. Valtiovarainministeriön 
suunnittelemien makrovakausväli-
neiden käyttöönoton lykkääntymi-
nen vähentää epävarmuutta sijoitta-
jien keskuudessa. 

Rakentamisen hinta on nous-
sut lähes kaksinkertaiseksi yleiseen 
hintojen nousuun verrattuna. Asun-
tojen hintojen nousu jatkuu noin 
prosentissa.  

Asuntorakentaminen

  Asuntoaloitukset

Asuntoja, kpl 2016 2017 2018 2019e 2020e

Kerrostalot 26400 33000 35000 28000 25000

Vapaarahoitteiset asunnot 18500 24400 26400 19500 16500

ARA-asunnot 7900 8600 8600 8500 8500

Rivitalot 3400 3800 3600 3500 3500

Omakotitalot 6700 7400 7100 7000 7000

Muut rakennukset 700 600 500 500 500

Yhteensä 37200 44800 46200 39000 36000

Vapaarahoitteiset asunnot 29300 36200 37600 30500 27500

ARA-asunnot 7900 8600 8600 8500 8500
ARA-asunnot sisältävät myös takuulaina-asunnot 

Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT

Asuntotuotanto nousi viime vuonna ennätyslukemiin. Uusien asuntojen aloitukset vähenevät tänä ja ensi vuonna, mutta taso 
pysyy vuosikymmenen keskiarvoon verrattuna korkeana. Kuluvana vuonna aloitetaan 39 000 asunnon rakentaminen. Ensi 
vuonna aloitukset laskevat 36 000 asuntoon. Pudotus johtuu vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen aloitusten vähenemisestä. 

  

Valmiit myynnissä olevat asunnot

Aloitetut asunnot talotyypeittäin

Kotitalouksien uudet nostetut asuntoluotot ja keskikorko Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä

Asuntorakentamisen toimintaympäristö 
pysyy yhä suotuisana

 

Kysynnän riittämättömyys

Tonttikustannukset

Tonttipula (pks) 

Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt

Tonttipula (muu maa)

Hintataso ei takaa kannattavuutta

Rakennuskustannusten nousu

Ammattityövoiman puute, työntekijät

Odotukset korkotason noususta

Muun rakentamisen vilkastuminen

Lähde: Asuntotuotantokysely, RT

Haittaa jonkin verranHaittaa paljon Ei merkittävää haittaa
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J
ulkinen palveluraken-
taminen on ollut ko-
ko vuosikymmenen 
vilkasta ympäri Suo-
mea etenkin sairaa-
loiden rakentamisen 
ansiosta. Kuluvana 

vuonna se nousee ennätystasolle. 
Pitkään jatkunut kasvu selittyy vä-
estön ja rakennusten ikääntymisel-
lä sekä kaupungistumisella. 

Viime vuoden pudotus aloitus-
kuutioissa laskee julkisen rakenta-
misen volyymia tänä vuonna, mutta 
aloitustyöt kasvavat. Koulujen uu-
disrakentamisen ennakoidaan hie-
man hidastuvan, mutta taso säilyy 
verrattain korkeana. 

Julkisen palvelurakentamisen 
voimakas kasvu taittuu lähivuo-
sina. Kiivaan sairaalarakentami-
sen jälkeen ei ole tulossa samassa 
määrin uusia hankkeita. Isompien 
ja tehokkaampien koulujen tarve 

kasvuseuduilla säilyy, mutta synty-
vyyden alentuminen vähentää uu-
sien koulujen tarvetta. Sote-ratkai-
sun siirtyminen tulevaisuuteen ai-
heuttaa julkiseen uudis- ja korjaus-
rakentamiseen epävarmuutta.

Maatalousrakentaminen kasvoi 
viime vuonna 3,4 miljoonan kuu-
tion aloitusmäärään. Tänä vuonna 
aloitukset kasvavat edelleen. Uusi-
en aloitusten määrä kuitenkin las-
kee ensi vuonna.

M
uun kuin 
a s u i n r a -
kentami-
sen aloi-
tustyöt las-
kivat vii-
me vuonna 

26 miljoonaan kuutiometriin. Tänä 
ja ensi vuonna aloitukset vähenevät 
alle 24 miljoonaan kuutioon. Suu-
rin pudotus nähdään on liike- ja 
toimistorakentamisessa

Liike- ja toimistorakennusten 
aloitustöiden ennakoidaan jäävän 
ensi vuonna 4,3 miljoonaan kuu-
tioon. Vastaavalla historiallisen al-
haisella alle 5 miljoonan kuution 
aloitustasolla oltiin viimeksi vuon-
na 1997.

Suurin pudotus nähdään liiketi-
lojen rakentamisessa. Liikerakenta-
misen aloitustyöt vähenivät jo viime 
vuonna 21 prosenttia 2,9 miljoo-
naan kuutioon. Liikenteen solmu-
kohtiin on viime vuosina rakennut-
tu isoja kauppakeskuksia. Vastaa-
via isoja hankkeita ei ole ennuste-
jaksolla näköpiirissä, joten uusien 
aloitusten määrä laskee tänä ja en-
si vuonna. 

Liikenteen rakentaminen vähe-
nee isojen kauppakeskusten pysä-
köintihankkeiden, länsimetron ase-
mien ja lentoliikenteen terminaa-
lien valmistuessa.  

Toimistorakentaminen vähenee 
yleisen suhdannetilanteen jäähtyes-
sä. Tarvetta uusille, monikäyttöisil-
le hyvien liikenneyhteyksien päässä 
oleville toimistotiloille on yhä. Val-
taosa Suomen toimistorakennuksis-
ta sijaitsee Kehä III:n sisäpuolella. 

Suomi ja etenkin Helsinki ovat 

nousseet viime vuosina kiinnosta-
vimpien matkailukohteiden jouk-
koon. Hotellikapasiteettia on ra-
kennettu paljon lisää etenkin Hel-
sinkiin. Vastaavaa lisäystä ei ole 
tuloillaan, vaikka Suomen hotelli-
kapasiteetti on muihin Pohjoismai-
hin verrattuna edelleen vähäinen ja 
suurilta osin iäkäs. 

Teollisuuden rakentamisessa 
hyvä vire

Teollisuusrakentamisen ennakoi-
daan piristyvän selvästi. Varastora-
kentaminen sen sijaan vähenee, jo-
ten teollisuus- ja varastorakentami-
sen luokassa kasvu jää maltilliseksi.
Suomen talouskasvu hidastuu, 

mutta teollisuusyritysten luottamus 
on hyvällä tasolla. Teollisuuden ra-
kentamisessa näkyy vihdoin selkeä 
piristyminen. Meneillään on useita 
isoja akku-, metsä ja meriteollisuu-
den hankkeita. 

Vuonna 2018 teollisuusrakenta-
misen aloitustyöt kasvoivat yhteen-
sä 4,4 miljoonaan kuutiometriin. 
Tänä vuonna aloitukset nousevat 
reilusti yli 5 miljoonaan kuutiomet-
riin ja ensi vuonna 6 miljoonaan. 

Varastorakentamisen lasku jat-
kuu. Verkkokaupan kasvava trendi 
tukee varastorakentamista pitkäl-
lä aikavälillä, mutta viime vuosien 
kaltaisia suuria logistiikkahankkei-
ta ei tällä hetkellä ole näköpiirissä. 

Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennukset

Julkinen palvelurakentaminen on ennätystasolla. Kasvu tasaantuu lähivuo-
sina. Maatalouden aloituskuutiot vaihtelevat entiseen tapaan paljon.

Liike- ja toimistorakentamisessa pudotaan historiallisen alhaiselle tasolle. 
Teollisuuden rakentaminen piristyy selvästi. Varastojen rakentamisen lasku 
jatkuu. 

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Julkiset palvelurakennukset

Teollisuus- ja varastorakennukset

Julkiset palvelurakennukset ja muut rakennukset

Toimitilarakentaminen

Uutta toimitilaa Helsingin Ilmalassa.

Tampereen Sydänsairaala  nousi Keskussairaalan yhteyteen.
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P
äättyneellä hal-
l i t u s k a u d e l -
la liikenneinfran 
määrärahat ovat 
painottuneet pe-
rusväylänpitoon. 
Kuluvana vuon-

na taso laskee 370 miljoonaa eu-
roa. Ilman lisäpäätöksiä korjausvel-
ka kääntyy siten taas kasvuun.

Käynnissä olevista aluekehitys-
hankkeista suurimmat sijaitsevat 
Helsingin Kalasatamassa ja Pasilas-
sa. Pääkaupunkiseudulla käynnis-
tyy myös kuluvana vuonna jo aiem-
min päätetyn Raide-Jokerin raken-
nustyöt. Länsimetron jatkeen sekä 
Tampereen raitiotien rakennustyöt 
jatkuvat. Valtatien 4 parantaminen 
välillä Kirri-Tikkakoski käynnistyy 
alkuvuodesta 2019. 

Uudistalojen rakentamisen su-
pistuminen vähentää myös maa- 
ja vesirakentamista ennustejakson 
molempina vuosina.

Rakennusteollisuus RT:n ja 
INFRA ry:n huhtikuussa tekemän 
Infrabarometrin mukaan enemmis-
tö vastaajista odotti töiden määrän 
pysyvän ennallaan seuraavan puolen 
vuoden aikana. Alalle ovat tyypilli-
siä suuret kausivaihtelut ja kun ky-
selyn tuloksia verrataan vuodenta-
kaiseen tilanteeseen, ovat odotukset 
tänä keväänä heikommat.

Kapasiteetin käyttöaste ylsi kes-
kimäärin 73 prosenttiin, kun vuosi 
sitten se oli 69 prosenttia. Infrara-
kentamisen keskittyy talonrakenta-
misen tavoin niille alueille, joilla vä-
estönkasvu on voimakkainta.

EK:n suhdannetiedustelun pe-
rusteella infrarakentajien tilaus-
kannat olivat viimeisimmässä tie-
dustelussa hyvällä tasolla. Tilaus-
kantojen pituudet sen sijaan olivat 
lyhentyneet.

Maarakentamisen kustannus-
ten nousuvauhdin ennakoidaan hi-
dastuvan edellisvuosista ja kasvavan 
tänä ja ensi vuonna noin prosentin. 

Hankeyhtiöt mukaan julkisten 
raideliikennehankkeiden 
rahoitukseen 

Suomen rautateihin kohdistuu 
kasvavia odotuksia liittyen päästö-
jen vähentämiseen, työssäkäynti-
alueiden yhdistämiseen ja logistiik-
kaan. Liikenne- ja viestintäministe-
riö on perustamassa hankeyhtiöitä 
rahoittamaan suuria raideliiken-

neinvestointeja. Hankeyhtiöt edis-
täisivät yhteyksien parantamista 
niin Helsingin ja Turun välillä kuin 

Helsingistä pohjoissuuntaan sekä 
myöhemmin itäänkin. 

Hankeyhtiöt ovat merkittävä 
avaus raideliikenteen kehittämises-
sä, sillä budjettirahoituksen kaut-
ta mittavien hankkeiden toteutta-
minen ei olisi mahdollista tai vei-
si vuosikymmeniä. Hankeyhtiöiden 
perustaminen kuitenkin lykkääntyi 
seuraavalle hallituskaudelle, koska 
Sipilän hallitus erosi.

Infrahankkeille huomiota 
eduskuntavaalikeskusteluissa

Liikenneinvestoinnit nousivat vah-
vasti esiin lähes kaikkien puolu-
eiden puheissa. Kasvukeskusten 
työssäkäyntialueiden yhdistämi-
nen toisiinsa nähtiin keinona nos-
taa työllisyysaste lähemmäksi mui-
den Pohjoismaiden tasoa. Suomella 
on esimerkiksi Ruotsin Tukholma-
Göteborg-Malmö – kasvukolmioon 
nähden mahdollisuus luoda aidos-
ti tiivis ja ajallisesti lähekkäin oleva 
työssäkäyntialue. Perusväylänpidon 
rahoituksen osalta esiin nousi huo-
li korjausvelan kasvusta. 

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakentaminen kasvoi viime vuonna puolitoista prosenttia. Kuluvana vuonna rakentaminen kääntyy 2,5 prosentin 
laskuun, kun talonrakentaminen vähenee. Korjausvelan vähentämiseen suunnattu kärkihankerahoitus päättyy ja myös uusinves-
toinnit supistuvat. Ensi vuonna maa- ja vesirakentamisessa laskua on prosentin verran.

Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä

Maarakennuskustannusindeksi
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Liikevaihdon arvioitu jakautuminen

             Lähde: RT / INFRA ry, infrabarometri

Hankeyhtiöt ovat merkittävä avaus 
raideliikenteen kehittämisessä

Espoon Niittykummussa metroaseman ja hyvien liikenneyhteyksien ympärille on noussut uusia  liike-, toimisto- ja asuinrakennuksia.
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Suunnittelu- ja konsultoin-
tialan (teollisuuden, yh-
teiskunnan ja rakenta-
misen asiantuntijapalve-

lut) liikevaihto Suomessa kasvoi 
5 prosenttia vuonna 2018 verrat-
tuna edellisvuoteen. Suunnittelu- 
ja konsultointialalla uudet tilauk-
set pysyivät loka-joulukuussa kor-
kealla tasolla. Tilauskanta notkahti 
hieman syyskuusta, mutta oli jou-
lukuussa selvästi suurempi kuin 

vuotta aiemmin. Teknologiateol-
lisuuden tilauskantatiedustelus-
sa mukana olevat suunnittelu- ja 
konsultointialan yritykset Suomes-
sa saivat uusia tilauksia loka-joulu-
kuussa euromääräisesti 37 prosent-
tia enemmän kuin vuonna 2017 
vastaavalla ajanjaksolla.

Talonrakentamisessa tilauskan-
ta kasvoi vuoden takaiseen tilantee-
seen verrattuna 16 prosenttia. Uusia 
tilauksia oli 24 prosenttia enemmän 

vuoden takaiseen tilanteeseen ver-
rattuna. Teollisuussektorin tilaus-
kanta oli 13 suurempi kuin vuo-
si sitten, mutta uudet tilaukset las-
kivat 3 prosenttia. Infrasektorin ti-
lauskanta kasvoi vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna 31 prosent-
tia. Uudet tilaukset kasvoivat 39 
prosenttia.

Rakentamisen kasvun jat-
kuminen vuonna 2018 
heijastui positiivisesti ra-
kennustuotteiden me-

nekkiin jo kolmatta vuotta peräk-
käin. Rakennusmateriaalien me-
nekki-indeksin mukaan rakennus-
tuotteiden toimitukset kotimaahan 
vähenivät viime vuonna yhteen-
sä noin prosentin. Runkoaineiden 
määrä väheni 3 prosenttia ja bitu-
mikatteiden menekki prosentin. 
Eristeiden määrä väheni kaksi pro-
senttia. Tiilten menekki kasvoi va-
jaa 2 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennustuoteteollisuuden 
tuotantomäärä lisääntyi tuotannon 
volyymi-indeksin mukaan viime 
vuonna 3 prosenttia. Sahatavara- ja 
puutuoteteollisuuden tuotanto kas-
voi viime vuonna niin ikään 3 pro-
senttia. Myös teräsrakenteiden me-
nekki kasvoi edellisestä vuodesta.

Teräsrakennetuotannon kas-
vun odotetaan hidastuvan mer-
kittävästi kuluvan vuoden aika-
na. Epävarmuus tulevasta kehi-
tyksestä on kasvanut selvästi. Te-
räsrakenteiden suunnittelupuolella 
kysyntä on edelleen hyvällä tasolla. 

Teräsrakenteiden menekki koti-
maassa riippuu oleellisesti koko ra-
kennusalan suhdanteista, erityisesti 
kaupallisen ja teollisen rakentami-
sen muutoksista. 

Lattianpäällysteiden myynti ko-
timarkkinoilla kasvoi viime vuonna. 
Myynti noudattelee muuta rakenta-
mista jälkisyklisesti.  

Katto- ja vedeneristysalalla suh-
dannetilanne on ollut hyvä erityi-
sesti vilkkaan asuntorakentamisen 
johdosta. Kuten muillakin toimiala-
oilla suhdanteen ennakoidaan jääh-
tyvän muun rakentamisen mukana. 

Rakennusyritysten kan-
sainvälinen liiketoimin-
ta kääntyi viime vuonna 
3 prosentin laskuun. Yh-

teensä liikevaihtoa kertyi vajaa 1,2 
miljardia euroa. Liikevaihto väheni 
kaikkialla Suomen lähialueella. 

Suurin osuus eli 28 prosent-
tia liikevaihdosta syntyi Venäjällä. 
Venäjän talous kasvaa tänä ja ensi 

vuonna kohtuullista 1,5 prosen-
tin luokkaa, mutta toimintaympä-
ristö pysyy haastavana jatkossakin. 
Pohjoismaiden osuus oli yhteensä 
30 prosenttia. Baltian maista ker-
tyi vastaavasti 26 prosenttia koko 
liikevaihdosta. 

Euroopan rakentamisen näky-
mät ovat myönteiset tälle vuodelle. 
Rakentamisen kasvun ennakoidaan 

kuitenkin hidastuvan 2 prosenttiin. 
Rakentaminen painuu pakkasel-
le Ruotsissa ja Suomessa. Saksassa 
kasvu pysähtyy. Vuonna 2020 ra-
kentaminen hidastuu edelleen 1,6 
prosenttiin. Eurooppalaisten raken-
nusyritysten luottamus on edelleen 
ennätyskorkealla tasolla.

Rakennusliikkeiden ulkomainen toiminta

Rakennustuoteteollisuus ja pintatoimiala

Suunnitteluala

LVIS-ala

Euroconstruct-alueen kokonaistuotanto ja rakentaminen

Muut toimialat

Rakentamisen rauhoit-
tuminen näkyy LVI-
urakoitsijoiden odo-
tuksissa. LVIS-ura-

koitsijat arvioivat huhti-
kuun suhdannekyselyssä, että 
talotekniikkaurakoinnin suhdan-
nehuippu saavutetaan tänä vuonna. 

Rakentamisen suhdannekäänne 
näkyy kuitenkin jo urakoitsijoiden 
odotuksissa. 

LVIS-urakoitsijat ennakoivat 
uudisrakentamisen heikentyvän, 
mutta korjausrakentaminen jat-
kuvan hyvällä tasolla. Uudisraken-
tamisen suhdannetilanne oli hyvä 

48 prosentilla vastaajista, mutta yli 
puolet ennusti putoamista tyydyt-
tävälle tasolle syksyllä 2019. Kor-
jausrakentaminen on hyvällä tasolla 
46 prosentilla vastaajista ja jopa 68 
prosenttia arvioi tilanteen laskevan 
tyydyttävälle tasolle syksyä kohden. 

Kansainvälinen toiminta

Rakentaminen ja rakennusmateriaalien menekki-indeksi

Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä

Betonielementtien valmistusta  Vaben Valkeakosken tehtaalla.
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Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 24.4.2019
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 kuusi 
toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, Pinta ja  LVI-Tekninen urakointi ja Talotekniikka.

Lisätietoja rakentamisen suhdanteista antaa pääekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636 (jouni.vihmo@rakennusteollisuus.fi)
Rakennusteollisuus RT ry, PL 381 00131 Helsinki, puh. 09 12991, www.rakennusteollisuus.fi

Rakentamisen hyvä työlli-
syyskehitys jatkui viime 
vuonna. Vuodesta 2015 
lähtien rakentamisen 

työllisten määrä on kasvanut noin 
30 000 henkilöllä. Viime vuonna 
rakennusalalla oli keskimäärin 198 
000 työllistä. Rakennusalan työlli-
syyskehitys on ollut keskeinen aju-
ri koko Suomen noususuuntaisessa 
työllisyyskehityksessä. 

Henkilöstöodotusta mittaavat 
luottamusindikaattorit ovat yhä 
kohtuullisella tasolla. Henkilöstön 
määrän ennakoidaan kasvavan ke-
vään aikana hieman. 

Rakennusalan suhdannetilanne 
on jatkunut hyvänä. Suhdanneti-
lanteen arvioidaan heikentyvän ke-
vääseen mentäessä. Tuotannon hi-
dastuminen pysäyttää alan hyvän 
työllisyyskehityksen. Rakennusalan 
työllisyys pysyy kuluvana vuonna 

ennallaan, mutta ensi vuonna työl-
listen määrän odotetaan vähenevän 
arviolta 5 000 työllisellä. 

Rakentamisen työttömyysas-
te oli Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen mukaan keskimäärin 
5,6 prosenttia vuonna 2018. Työt-
tömyysaste oli 1,8 prosenttiyksik-
köä edellisvuotta alemmalla tasolla. 

Rakentamisen hyvä suhdanne-
tilanne on näkynyt alan avoimien 
työpaikkojen määrän kasvuna. Vii-
me vuonna avoimia työpaikkoja oli 
keskimäärin vajaat 5 250 kappalet-
ta, mikä oli selvästi enemmän kuin 
aikaisempina vuosina. Avoimien 
työpaikkojen määrän kasvu hidastui 

vuoden toisella puoliskolla. 
Rakentaminen on kärsinyt työ-

voimapulasta etenkin toimihen-
kilötason tehtävissä. Ammattitai-
toisen työvoiman saatavuus pysyi 
vuonna 2018 alan keskeisimpänä 
kasvun esteenä. Työmaatoimihen-
kilötason tehtävien lisäksi kasva-
vaa kysyntää kohdistuu myös esi-

merkiksi kokeneisiin kirvesmie-
hiin, betonielementtiasentajiin se-
kä laatoittajiin. 

Rakentamisen kustannus-
nousu nopeutui vuonna 
2018 suhdannetilantees-
ta johtuen. Rakennus-

kustannukset kohosivat 2,4 pro-
senttia edellisvuodesta. Työpanos-
ten hinnat nousivat 1,6 prosenttia, 
tarvikepanosten hinnat puolestaan 
2,8 prosenttia ja muiden panosten 
hinnat 1,7 prosenttia.

Kustannusten nousuvauhti vai-
menee tänä vuonna rakentamisen 
hidastuessa. Tammi-helmikuussa 
rakennuskustannusindeksi nousu 
hidastui jo edellisvuodesta 1,9 pro-
senttiin työpanosten hinnan nou-
sun hidastuessa. Tarvikepanosten 
kustannusten nousu jatkuu viime 

vuotta ripeämpänä. Tänä vuonna 
rakennuskustannusten ennakoi-
daan nousevan 1,5 prosenttia.

Vuonna 2018 tehty rakennus-
alan palkkaratkaisu on voimassa 
vielä kuluvan vuoden. Uusi neuvot-
telukierros alkaa ensi keväänä. 

Maarakentamisen kustannus-
indeksi nousi viime vuonna keski-
määrin 2,7 prosenttia. Tänä vuon-
na kustannukset nousevat maltilli-
semmin, arviolta prosentin. 

Talonrakentamisen tarjoushin-
nat pääkaupunkiseudulla nousivat 
vuonna 2018 keskimäärin 5,5 pro-
senttia eli hieman edellisvuotta hi-
taammin. Pääurakoinnissa tarjous-
halukkuus kasvoi vuoden loppua 

kohden.  Aliurakoinnissa tarjous-
halukkuus kasvoi alkuvuoden. 

Vanhojen kerrostaloasuntojen 
hinnat nousivat viime vuonna ko-
ko maassa keskimäärin 1,5 pro-
senttia. Pääkaupunkiseudulla hin-
nat nousivat 3,3 prosenttia, kun 
muualla Suomessa hinnat polkivat 
lähes paikallaan. Vapaarahoittei-
set vuokrat nousivat koko maassa 
1,4 prosenttia ja pääkaupunkiseu-
dulla 1,6 prosenttia. Vanhan ker-
rostaloasunnon neliöhinta oli ko-
ko maassa vuonna 2018 keskimää-
rin 2 147 euroa ja pääkaupunkiseu-
dulla 3 875 euroa. Uuden asunnon 
keskihinta per neliö oli koko maas-
sa 4 124 euroa.

Asuntomarkkinoiden hintakehitys

Rakennuskustannusindeksi

Rakentamisen työllisyys

Kannattavuuskehitys Rakennusteollisuudetn kannattavuus

Rakentamisen työllisyys

Rakentamisen hinta- ja kustannuskehitys

Kuviopankissa keskeiset kuvaajat
Rakennusteollisuuden kuviopankki sisältää ajantasaiset kuvaajat mm. suhdanteista, asuntomarkkinoista, rakentamisen eri sektoreista, kustannuksista ja työllisyydestä. 
Kuviopankista voit vapaasti ladata kuvioita omaan käyttöösi PNG-tiedostomuodossa.

http://www.rakennusteollisuus.fi/kuviopankki

Talonrakennusyritysten tu-
los parani vuonna 2017 se-
kä käyttökatteella että lii-
kevoitolla mitattuna. Tu-

los ennen satunnaisia eriä ja veroja 
nousi 4,7 prosenttiin liikevaihdosta. 
Mediaaniarvolla mitattuna tulos oli 
4,6 prosenttia, kun se edellisvuonna 
oli 3,6 prosenttia. Eri yritysryhmiä 
tarkastellessa (pienet, keskisuuret ja 
suuret yritykset) tulos kasvoi kaikil-
la yrityksillä lukuun ottamatta kes-
kisuuria. Suhteellisesti eniten tulos 
kasvoi suuremmilla yrityksillä.

RT:n kannattavuusselvityksen 
mukaan tuloksen ennen satunnai-
seriä ja veroja odotettiin olevan kes-
kimäärin 4,3 prosenttia liikevaih-
dosta vuonna 2018. Siten käyttö-
katteen voidaan arvioida asettuvan 
noin 5,5 prosentin tasolle. 

Rakennustuoteteollisuudessa 
kannattavuus kohentui myös vuon-
na 2017. Liikevoiton suhde liike-
vaihtoon nousi 6 prosenttiin. Liike-
toiminnan kulujen jälkeinen käyt-
tökateprosentti parani myös hie-
man ja oli 9,4 prosenttia. Vuonna 

2018 sekä käyttökatteen että liike-
voiton ennakoitiin yhä kasvavan. 
RT:n kannattavuustiedustelu vuo-
delta 2018 valmistuu kesäkuussa. 

Rakennusalan konkurssit py-
syivät viime vuonna muutaman 
edellisvuoden tasolla. Konkurs-
siin haettiin 476 yritystä. Kon-
kurssien piirissä olevien henkilöi-
den määrän väheni hieman edel-
lisvuodesta. Vuonna 2018 kon-
kurssien piirissä oli 2 939 henkeä, 
mikä oli 8 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuonna.

Rakennusalan avoimien työpaikkojen 
määrän kasvuvauhti hidastui


