Joka viides suomalainen työllistyy uuden
rakentamisesta tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta

Kaikkien kallein vaihtoehto on olla tekemättä mitään
Suomen kansallisvarallisuudesta 83 prosenttia on rakennetussa ympäristössä

Korjausvelkaa

Kasvua

1/5

3,4 – 5,7 mrd.€

1 € → 2€

Rakennetun ympäristön
kunnossapidon laiminlyönti
maksaa vuosittain
3,4-5,7 miljardia euroa

Suomessa on 2,5 miljoonaa työllistä, joista joka viides työllistyy rakentamisesta
tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta.

Talouskasvu hidastuu – tarve uusille asunnoille
ja kasvualueet yhdistävälle infralle ei häviä

Jokainen rakennettuun
ympäristöön investoitu
euro tuottaa itsensä
kaksinkertaisesti takaisin

Kaupungistumisen toinen aalto vaatii investointeja –
Suomi ei ole vielä valmis
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Viisi syytä miksi rakentaminen on
vaikuttava keino elvyttää taloutta
Pitkän aikavälin vaikutus (MAL)

Välitön vaikutus

1.Työllisyys

Miljoona euroa rakentamiseen
työllistää 13–16 henkilöä.
Rakentamisen kotimaisuusaste on
suuri verrattuna muihin aloihin.
Esimerkki: Espoon kaupunkiradan
rakentamiseen käytettävät 275 milj.
euroa työllistäisi 4 125 henkilöä.

2.Verotulot

3.Kilpailukyky

4.Vipu

Verojen osuus on 40-45 prosenttia
rakentamiseen sijoitetuista
euroista. Esimerkki: Espoon
kaupunkirataan sijoitettu veroeuro
palautuu takaisin yhteiskunnalle
yksin asuntorakentamisen
verotuloina yli kymmenkertaisesti.

Asunto- ja infrarakentaminen
parantavat työvoiman ja rahdin
liikkuvuutta. Pitkän aikavälin
kasvuedellytyksiä parannetaan
tehokkaimmin parantamalla
kotimaista ja kansainvälistä
saavutettavuutta.

Hyvin valittu rakennuskohde vivuttaa
moninkertaisesti muuta rakentamista.
Esimerkki: Espoon kaupunkirata
sysää liikkeelle miljardien eurojen
rakennusurakat, mukaan lukien yli
25 000 asunnon rakentamisen.

5.Kestävä
kasvu

Rakentaminen ylläpitää ja kasvattaa
talouden tuotantopotentiaalia, jonka
on oltava kunnossa talouden
kääntyessä kasvu-uralle koronakriisin
jälkeen. Rakentamisella on
mahdollisuus vähentää päästöjä.

Pitkän aikavälin kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelu
pitää yhdistää ja laajentaa nykyistä kunnianhimoisemmin.
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Toimialavertailu

Rakentaminen on iso koko taloutta palveleva toimiala
Päätoimialojen tuotos, miljardia euroa vuonna 2019
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Logistiikka
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