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RAKENTAMISEN SEKÄ KULJETUKSEN JA
VARASTOINNIN NÄKYMÄT 2022–2023

Kuljetusala
palautuu
tänä vuonna
pandemiasta
RAKENTAMINEN (TOL F)
Rakentamisen merkitys (osuus arvonlisäyksestä) Suomen taloudelle oli suurempi vielä ennen 1990-lukua. Tämän jälkeen merkitys on kuitenkin pienentynyt ja 1990-luvun puolivälistä lähtien osuus arvonlisäyksestä on ollut
keskimäärin noin 6 prosenttia. 1990-luvun laman aikana
rakentaminen supistui massiivisesti, josta palautuminen
kesti useita vuosia. Arvonlisäyksen osalta ei olla vieläkään
sillä tasolla, jolla oltiin ennen 1990-luvun lamaa. Finanssikriisin jälkeen rakentaminen supistui, mutta ei yhtä merkittävästi kuin 1990-luvulla. Tämän jälkeen rakentaminen ei
kuitenkaan lähtenyt uudestaan selkeään nousuun ennen
vuotta 2015. Koronakriisin alkaessa rakentamisen tuotos
(arvonlisäys) oli kasvanut keskimäärin 4,1 (1,3) prosenttia
vuosina 2016–2019 ja tuotos oli myös ylittänyt finanssikriisiä edeltäneen tason.
Rakentamisen pitkään jatkunut hyvä vire kesti hyvin
myös pandemiaa ja rakentamisen tuotoksen volyymi kasvoi 0,1 prosenttia ja arvonlisäys supistui vajaan yhden prosentin vuonna 2020. Tehdyt tunnit supistuivat kuitenkin
selvemmin ja työllisyyskin vajaan prosentin. Pandemian
aikana julkinen sektori lisäsi rakennusinvestointejaan
merkittävästi. Tämä elvytti rakentamista huomattavasti. Rakentamisen tuotos näyttäisi kasvaneen reippaasti
viime vuonna. Edellisessä toimialaennusteessa esitetty
kvantitatiivinen arvio meni tältä osin pieleen. Toisaalta
kvalitatiivisesti tuotiin esiin, että on varsin mahdollista,
että loppuvuonna rakentaminen kääntyy voimakkaaseen
kasvuun, kuten sitten kävikin. Alkuvuonna rakentaminen
jatkoi selkeässä kasvussa vuoden takaiseen verrattuna.
Ennustemallin osuvuus on rakentamisen F osalta
kohtuullisen hyvä. Malliennusteen keskimääräinen virhe
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on 2,1 prosenttiyksikköä. Lisäksi malli ennustaa hyvin
sitä, kasvaako vai supistuuko tuotos. Malliennustetta
on kuitenkin korjattu alaspäin niin tuotoksen kuin tehtyjen tuntienkin osalta (ks. kuvio 2 ja taulukko 2). Korjatun
ennusteen mukaan tuotoksen volyymi (arvolisäys) kasvaa 2,5 (2,1) prosenttia vuonna 2022 ja kasvaa 2,1 (1,8)
prosenttia vuonna 2023. Korjattu ennuste on selkeästi
kuviossa 2 esitettyjen luottamusvälien sisällä.
Malliennustetta on korjattu, sillä yleinen epävarmuus,
nousevat korot ja nousevat rakennuskustannukset hidastavat rakennusinvestointien kasvua. Lupakuutioita on
myönnetty merkittävästi aiempaa vähemmän viime aikoina, mikä näkyy rakentamisen tuotoksessa loppuvuonna.
Tämän lisäksi kotitalouksien velanottohalukkuus on heikentynyt, mikä vaikuttanee myös remonttipalveluiden kysyntään. Julkisia rakennusinvestointeja ei enää tehdä yhtä
paljoa kuin pandemiassa ja tämän lisäksi perusväylänpitoon kohdistettuihin menoeriin on jo esitetty leikkauksia.
Myös tuntiennusteita on korjattu alaspäin muun muassa
työvoimapulan vuoksi. Rakentaminen on vahvasti myötäsyklinen toimiala ja sen kehitys liikkuu yleensä bkt:n kanssa samaan suuntaan. Yleinen heikentynyt talouskasvu
näkyy myös rakentamisen maltillisempana kasvuna loppuvuonna ja ensi vuonna.
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Valitsevan tilanteen vuoksi myös Laboren varsinaiseen ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Tämän takia ennusteet ovat myös tehty olettaen bkt:n kasvavan hitaammin tai nopeammin. Kun
bkt:n oletetaan kasvavan 0,8 ja 0,5 prosenttia 1,8 ja 1,5
sijaan, rakentamisen tuotos supistuu 1,3 ja kasvaa 0,9
prosenttia vuosina 2022 ja 2023. Jos taas bkt kasvaa
2,8 ja 2,5 prosenttia, rakentamisen tuotos kasvaa 3,8 ja
3,3 prosenttia vuosina 2022 ja 2023 (ks. liitetiedot).
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KUVIO 2. RAKENTAMINEN (TOL F), TUOTOKSEN
VOLYYMIN KASVUENNUSTEET
2022–2023
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KULJETUS JA VARASTOINTI (TOL H)
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Kuljetus ja varastointi -toimialan tuotoksen volyymi (arvonlisäys) kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–
2019 keskimäärin 2,5 (1,4) prosenttia vuodessa. Ala kasvoi voimakkaasti ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen
alan tuotanto alkoi supistua hiljalleen, kunnes kääntyi
vuonna 2016 kasvuun. Alan tuotos ohitti vuonna 2017
finanssikriisiä edeltävän tason, mutta arvonlisäys ei ole
vielä saavuttanut tätä tasoa. Alalla tehdyt työtunnit olivat kasvaneet ennen koronakriisiä vähän. Ala muodosti
vuonna 2019 noin 5,8 prosenttia koko talouden tuotoksesta ja 4,7 prosenttia arvonlisäyksestä.
Koronavuonna 2020 alan tuotos supistui merkittävästi,
noin -17 prosenttia, ja myös tehdyt tunnit supistuivat huomattavasti. Eniten supistui lentoliikenne, joka oli pandemian aikana olematonta. Myös vesiliikenne supistui huomattavasti. Maa- ja rautatieliikenne supistui sekin, mutta
ei niin paljon, kuin ilma- ja vesiliikenne. Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta supistui suunnilleen saman verran kuin maa- ja rautatieliikenne. Eniten supistui henkilöliikenne liikkumisen vähentyessä rajoitusten, varovaisuuden
ja etätyön vuoksi. Rahtiliikenne ei supistunut yhtä paljon.
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Edellisessä ennusteessa arvioitiin, että ala palautuisi pandemiasta voimakkaasti jo loppuvuonna 2021.
Pandemia kuitenkin voimistui 2021 loppupuoliskolla ja
alan palautuminen hidastui merkittävästi. Oletettavaa
on, että ala palautuu kuluvana vuonna ja siksi alan kasvu on vahvaa.
Ennustemallin osuvuus on kuljetus ja varastointi
-toimialan H osalta hyvä. Malliennusteen keskimääräinen virhe on 1,5 prosenttiyksikköä. Tämän lisäksi malli
ennustaa hyvin sitä, kasvaako vai supistuuko tuotos.

TAULUKKO 2. RAKENTAMINEN SEKÄ KULJETUS JA VARASTOINTI (TOL F, H)
Malliennuste (%)
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Pandemia sotki tämän alan osalta kehitystä kuitenkin
niin paljon, että historiaan pohjautuva malli ei onnistu
tuottamaan järkeviä ennusteita. Ennusteita on tästä
syystä korjattu. Korjatun ennusteen mukaan kasvu on
vahvaa tänä vuonna. Palautumista hidastaa kuitenkin
Venäjän-kaupan surkastuminen. Sota saattaa vaikuttaa
myös Suomen kautta kulkevaan lentoliikenteeseen kielteisesti. Lisäksi on oletettu, että henkilöliikenne ei palaa
yhtä vilkkaaksi pandemian jälkeen, koska etätyökäytännöt ja etäpalaverit saattavat jäädä aiempaa yleisemmiksi. Korjatun ennusteen mukaan tuotoksen volyymi
(arvonlisäys) kasvaa 8,0 (7,9) prosenttia vuonna 2022 ja
4,0 (3,9) prosenttia vuonna 2023. Myös tuntiennusteita
on korjattu vastaamaan paremmin oletettua palautumista koronakriisistä (ks. kuvio 3 ja taulukko 2).

KUVIO 3. KULJETUS JA VARASTOINTI (TOL H),
TUOTOKSEN VOLYYMIN KASVUENNUSTEET
2022–2023

MAA- JA RAUTATIELIIKENNE (TOL 49)
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Maa- ja rautatieliikenteen tuotoksen volyymi (arvonlisäys) kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019
keskimäärin 2,3 (1,3) prosenttia vuodessa. Ala kasvoi
voimakkaasti ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen alan
tuotanto alkoi supistua hiljalleen, kunnes kääntyi vuonna
2014 kasvuun. Alan tuotos ohitti vuonna 2018 finanssikriisiä edeltävän tason, mutta arvonlisäys ei ole vielä
saavuttanut tätä tasoa. Alalla tehdyt työtunnit ovat kasvaneet viime vuosina vähän. Alan osuus vuonna 2019
oli noin 42 prosenttia kuljetus ja varastointi -toimialan
tuotoksesta ja 51 prosenttia arvonlisäyksestä, mutta se
vastasi noin 63 prosenttia toimialan työtunneista.
Koronavuonna 2020 alan tuotanto supistui merkittävästi, noin 7 prosenttia, ja myös tehdyt työtunnit supistuivat huomattavasti. Eniten on supistunut henkilöiden
kuljetukseen liittyvä työ, liikkumisen vähentyessä rajoi-
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tusten, varovaisuuden ja etätyön vuoksi. Ala palvelee kuitenkin laajasti talouden eri toimialoja ja näin myös muu
kuljettaminen supistui. Lisääntynyt verkkokauppa olettavasti hillitsi supistumista jonkin verran. Viime vuonna ala
palautui selvästi enemmän, kuin vesi- ja ilmaliikenne.
Taulukossa 2 on raportoitu ennusteet tämän alan
osalta. Malliennustetta on korjattu tuotoksen osalta
jonkin verran ylöspäin, koska alan odotetaan palautuvan tänä vuonna vielä pandemiasta. Venäjän-kaupan
päättyminen hidastaa alan kasvua. Myös tehtyjen työtuntien odotetaan kasvavan seuraavina vuosina.

