
Kustannuksia ja 
vaikutuksia 

Globaalit kriisit järkyttävät kaikkia, myös rakennusalaa ja sitä myötä 
geoteknikkojenkin maailmaa. Tällä kertaa geomystikko paneutuu rakentamisen 
kustannusten nousuun kriisivuosien aikana ja ennustaa tulevaa hintakehitystä.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset
Venäjän hyökkäyssodan myötä materiaalien ja ener-
gian hinnat ovat pompanneet uusiin sfääreihin. Tilas-
tokeskuksen mukaan esimerkiksi maarakennusalan 
kustannukset ovat nousseet noin 10 % vuoden 2022 
alusta vuoden 2022 kesäkuuhun (Kuva 2). Pääasial-
lisesti kustannusten nousu johtuu polttoöljyn, bitu-
min ja teräksen hinnannoususta. 

Maarakennusaineista bitumin hintakehitys on ollut 
hurjinta, kun Venäjällä jalostettu bitumi on vaihtunut 
osin Etelä-Euroopasta kuljetettuun bitumiin. Hinta on 
noussut toukokuussa 2022 64 % vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna, mikä on johtanut päällystei-
den kokonaishinnan 35 %:n kasvuun. Venäjän öljyja-
losteiden pakotteet tulevat voimaan alkuvuonna 2023, 
joten hintojen laskua ei ole näköpiirissä, mikäli sota 
jatkuu edelleen. Tieverkon korjausvelka kasvaa enti-
sestään, kun nykyisillä määrärahoilla saadaan tehtyä 
suunniteltua vähemmän parannuksia.

Koronan jälkimainingeissa
Aloitettujen rakennushankkeiden määrä kääntyi kas-
vuun koronapandemian aikana. Pandemialla ei liene 
ollut vaikutusta tähän muutokseen, vaan pohja sille 
on luotu jo aiemmin. Koronapandemian pitkittyessä 
rakentamisen painopiste on muuttunut vastaamaan 
ihmisten muuttuneita tarpeita. Tätä artikkelia kir-
joittaessa uutisoidaan pääkaupunkiseudun kasvun 
hidastumisesta ja Nurmijärvi-ilmiön paluusta, ja myös 
teollisuus- ja varastorakentaminen on vilkastunut 
aiemmasta. Koronan vaikutukset rakentamiseen näky-
vät rakennuskustannusindeksissä: viimeisen vuoden 
aikana indeksi on noussut hieman vajaat 10 % (Kuva 
1). Suurin vaikuttava tekijä on ollut rakennustarvik-
keiden hintojen nousu, kun tuotantoketjut maail-
malla ovat sakanneet ja hinnat heijastuvat heti raken-
tamiseenkin.
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Kuva 1. Rakennuskustannusindeksin kehitys vuosina 2000–2022. Data: Tilastokeskus.
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Bensaa palaa
Infrahankkeissa ja maarakentamisessa suurin yksit-
täinen kustannuserä muodostuu maa- ja kiviai-
neksista. Näiden osalta suuri merkitys on kulje-
tuskustannuksilla. Esimerkiksi massanvaihdoissa 
kuljetuskustannukset voivat muodostaa peräti puo-
let kokonaiskustannuksista, joten polttoöljyn hinta 
on suurennuslasin alla kustannuksia arvioitaessa. 
Murskatun kiviaineksen tuonti työmaille ja ylijää-
mämaiden poisvienti maksavat entistä enemmän. 
Tiiviillä kaupunkialueilla rakennettaessa välivaras-
tointiin on harvoin mahdollisuuksia, joten yhteis-
työssä muiden urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
kanssa olisi voimaa polttoaineen säästötalkoissa.  

Työvoimakustannuksista
Tilastokeskuksen mukaan työvoimakustannukset 
ovat nousseet huhtikuussa 2022 vuoden takaiseen 
verrattuna 3,6 %. Vuonna 2022 voimaan tulleiden 
rakennus-, talotekniikka- ja sähköalojen TESsien 
mukaan tulevat yleiskorotukset ovat 2 %:n suu-
ruiset, ja suunnittelupuolella YTN:n ja Pron pal-
kankorotukset ovat olleet samaa suuruusluokkaa. 
Korona-aikana suunnittelupuolella on ollut resurssi-
pulaa ja geoteknikotkin ovat kiven alla, mutta tämä 
ei kuitenkaan vielä ole heijastunut suunnittelussa 
esimerkiksi puitesopimushintoihin – töitä tehdään 
samoilla tai jopa aiempaa alhaisemmilla hinnoilla. 

Katse kristallipalloon  
Rakennusalalla hintojen nousua on ollut niin mate-
riaaleissa, kuljetuskustannuksissa kuin työvoima-
kustannuksissakin, eikä millään näillä osa-alueilla 
ole näköpiirissä hintojen laskua Venäjän hyökkäys-
sodan jatkuessa. Urakoisijapuolella tilauskannat ovat 
pitkiä ja hintakehitys epävarmaa, joten tarjoushaluk-
kuus on vähäistä.

Valtioiden ja kuntien rahakirstuja tarvitaan nyt 
ensisijaisesti sosiaali- ja terveyskuluihin ja puolustus-
voimien rahantarve tulee hyvänä kakkosena. Vaikka 
infran ylläpito onkin tärkeää, niin tieverkon kehittä-
minen ja vesihuollon korjaaminen jäävät väkisinkin 
rahoituksessa jälkeen terveydelle ja turvallisuudelle.

Geomystikon kristallipallon mukaan kustan-
nukset tulevat säilymään korkealla tasolla vielä 
joitain vuosia. Jos ja kun materiaalituotantoa saa-
daan Eurooppaan ja julkisen rakentamisen mää-
rärahat vähenevät, tippuvat todennäköisesti hin-
natkin. Tähän voi kuitenkin vielä tovi mennä. 

Geoteknikon valoisa tulevaisuus
Mikäli hintojen nousu jatkuu ja hinnat jäävät muu-
taman vuoden takaista hintatasoa korkeammalle, 
geomystikko ennustaa laadukkaan suunnittelutyön 
merkityksen korostumista. Rakennushankkeiden kus-
tannukset pitää olla tarkemmin tiedossa jo hankkeiden 
alkuvaiheissa, ja eri vaihtoehtojen kustannustarkas-
teluja pitää tehdä koko suunnitteluprosessin aikana. 
Yleispiirteisiä yksikköhintoja ei kenties voida enää 
soveltaa, vaan pitää tietää tarkemmat kohdekohtai-
set kustannukset. Ehkäpä allianssityyppiset hankkeet 
yleistyvät entisestään, jolloin urakoitsijoiden hinta-
tieto ja työtavat saadaan suunnittelijoiden käyttöön. 

Uusia innovaatioita tarvitaan geotekniikkaankin 
ja kierrätysmateriaalien merkitys nousee entisestään. 
Kun rakentaminen pitää tehdä paikallisesti saatavilla 
olevista (kierrätys)materiaaleista, saa suunnittelija 
käyttää mielikuvitustaan ja päästää luovuuden val-
loilleen. Suunnittelun merkityksen korostuessa myös 
geoteknikkojen arvo hankkeille tulee nähdä ja mak-
saa työstä oikea hinta.

80

100

120

140

160

180

2015
M10

2016
M08

2017
M06

2018
M04

2019
M02

2019
M12

2020
M10

2021
M08

2022
M06

IN
D

E
K

S
IP

IS
TE

LU
K

U

11-17 Kokonaisindeksi

12 Maarakenteet

14 Päällysteet

Kuva 2. Maarakennuskustannusindeksin kehitys vuosina 2015–2022. Data: Tilastokeskus. 
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