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TIIVISTELMÄ  

Tässä tutkimuksessa selvitetään  1990-luvun  alun  kansantalouden muutok-
sen vaikutusta maa-  ja  vesirakentamisen  määrään sekä yritysten taloudelli-
seen tilanteeseen  ja  toimintaedellytyksiin.  

Taloudellinen kasvu Suomessa oli  1980-luvulla aina vuoteen  1989  saakka 
korkeampi kuin useissa muissa teollisuusmaissa. Tämä vaikutti myös raken-
tamisen määrän kasvuun. Vuonna  1989  rakentamisen bruttokansantuote- 
osuus oli  9,9  prosenttia, josta maa-  ja  vesirakentamisen  osuus oli  2,0  pro-
senttiyksikköä. Vuoden  1989  jälkeen Suomen taloudellinen taantuma  on  ol-
lut voimakkainta toisen maailmansodan jälkeen  ja  etenkin rakentaminen  on 

 vähentynyt. Vuonna  1993  rakentamisen bruttokansatuoteosuus oli enää  4,7 
 prosenttia, josta maa-  ja  vesirakentamisen  osuus oli  1,9  prosenttiyksikköä. 

Samaan aikaan myös bruttokansantuote aleni, joten rakentamisen absoluut-
tinen määrä väheni enemmän kuin suhteelliset määrät osoittavat. Maa-  ja 

 vesirakentamisen  painopiste  on  siirtymässä yhä enemmän kunnossapitoon 
investointien supistuessa. 

Urakointiaste  lisääntyi  koko  1980-luvun. Osin tähän  on  vaikuttanut julkisen 
 vallan  siirtyminen yhä enenevässä määrin tilaaja-tuottaja-malliin, jolloin julki-

nen valta vähentää oman rakentamisen osuutta  ja  yksityistää omia 
rakentamisorganisaatioitaan. 

Maa-  ja  vesirakennusyritysten  lukumäärä  on  vähentynyt  koko  1990-luvun. 
Samaan aikaan  on  myös yritysten  koko  pienentynyt. Osaltaan tähän  on  vai-
kuttanut, että yrityksiä perustettiin  1980-luvun lopulla paljon, jopa  300  yritys-
tä vuosittain. Osaamiseltaan noin  70  prosenttia yrityksistä  on  yleisurakoitsi

-joita, joilla  on  kalusto  ja  osaaminen useampaan kuin kolmeen työlajiin. Loput 
yrityksistä ovat erikoistuneet maanalaisten tilojen louhintaan, murskaukseen 

 ja  kiviaineksen  käsittelyyn, vesirakentamiseen, pohjarakentamiseen  ja 
 erikoisrakenteisiin. 

Mvr-yritysten taskutus  on  alentunut vuosien  1990  ja  1993  välillä keskimäärin 
 36,5  prosenttia. Laskutuksen aleneminen  on  heijastunut muihin taloudellisiin 

tunnuslukuihin, etenkin investoinnit ovat lähes pysähtyneet  ja  yritysten rahoi-
tuskulut ovat nousseet. 



ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze what impacts the national economy had 
on the volume of civil engineering investments, the financial state of the civil 
engineering contractors and their premises in the beginning of the 1990s.  

ln  the 1980s, the Finnish economy grew more than the economies in the 
most other OECD countries until the year 1989. Also the construction volu-
me was at a higher level than in the most western countries.  ln  the year 
1989, construction was 9.9  %  of the Finnish GDP, and civil engineering 2.0 

 %.  Since then, the economy, GDP, and especially construction sector has 
dramatically slumped. By the year 1993, construction as a whole was only 
4.7  %  of GDP, but civil engineering still 1 .9  %.  Thus in absolute terms, con-
struction volume decreased even more than relative share shows. 

The contracting degree increased through the 1980s. This is partly due to 
the Finnish state adopting more and more a  clienticonctractee -  producer 
mode. This means that the state owners decreased the share of their in- 
house construction design  &  works, and privatised their own construction 
organisations. 

The number of civil engineering contractors has decreased during the 
1990s. The contractor size has also decreased. This is partly due to a large 
number of new establishments during the late 1980s, even 300 new contrac-
tors per year. Almost 70  %  of the stock are general contractors. The rest are 
specialised in underground and rock excavation, foundation engineering and 
hydraulic engineering. 

The total invoicing of the civil engineering industry decreased almost 36.5  % 
 between the year 1990 and 1993. This substantial decrease meant that ot-

her economic indicators went negative as well, such as contractors' finan-
cing expenses soured and investments stopped almost totally.  



ALKUSANAT 

Maarakennusyritysten toimintaympäristö  on  muuttunut huomattavasti 
 1990-luvun alkupuolella. Kansantalous  on  ajautunut syvään  lamaan ja  yrityk-

set sekä julkinen valta ovat  supistaneet  toimintojaan  ja  investointejaan.  Tä-
mä  on  vaikuttanut etenkin rakentamiseen. Varsinkin  talonrakentaminen  on 

 vähentynyt mutta myös maa-  ja  vesirakentaminen  määrä  on  vähentynyt. Jul-
kisen  vallan  toimintaperiaatteiden  muutokset heijastuvat  yrityskenttään  kil-
pailun lisääntymisenä  ja  pakottavat yritysten muuttamaan vanhoja 

 toimintatapojaan.  

Tämä tutkimus  on  tehty  tielaitoksen tilaamana  ja  päätoteuttajana  on  Teknilli-
sen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorio. Tutkimuksen tekijänä  on 

 ollut Juha-Matti  Junnonen  ja  työtä  on  ohjannut Jouko Kankainen. Tilaajan 
puolelta tutkimusta  on  valvonut Ilpo Virtanen.  



Maarakennusyritysten kehityspiirteet  1990-luvun alussa 

Sisältä  

1  YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS 	 7 
1.1  Kansantalouden muutokset 	 7 
1.2  Maa-  ja vesirakentamisen  määrä 	 8 
1.3 Rakennuttamisen  määrä 	 10 
1.4  Tuotannon luonne 	 12 

2 YRITTÄJÄKUNTA JA  MUUTOKSET  15 
2.1  Yritysten määrä  ja suuruusluokka  15 
2.2  Yritysten keskittyminen  18 
2.3 Lilketaloudelliset  tunnusluvut  19 

2.3.1 Laskutuksen  muutos  19 

2.3.2  Investoinnit  20 

2.3.3 Kustannusrakenne 21 

2.3.4  Kannattavuus  23 

2.3.4.1  Käyttökate  -  23 

2.3.4.2  Sijoitetun pääoman tuotto  25 

2.3.5  Rahoitusrakenne  26 

3 SUHDANTEISIIN  SOPEUTUMINEN  28 

4  HAASTEET 	 31 

4.1 Maarakennusalan kehitysnäkymät 	 31 

4.2  Haasteet yritystoiminnan kannalta 	 32  

LÄHTEET 	 34 



Maarakennusyritysten kehityspiirteet  1990 -luvun alussa 	 7  
YRITYSTEN  TOIMINTAYMPÄRISTÖN  KEHITYS  

I 	YRITYSTEN  TOIMINTAYMPÄRISTÖN  KEHITYS  

1.1 	Kansantalouden muutokset 

Taloudellinen kasvu Suomessa oli  1970-luvun lopulta aina vuoteen  1989 
 saakka korkeampi kuin useissa muissa teollisuusmaissa. Kotimaisen kysyn-

tä kasvoi huomattavasti  1980-luvun lopulla. Tähän vaikutti merkittävästi  
- 	tavaraviennin  ja  -tuonnin hintojen  suhteena mitatun  vaihto- 

suhteen paraneminen, joka lisäsi huomattavasti yritysten käy-
tettävissä olevia  reaalituloja, 

- 	kotimaisten rahoitusmarkkinoiden  ja  ulkomaisten  pääomanliik- 
keiden 	vapautuminen, 	joka 	helpotti 	lainanottoa 	ja 

 velkaantumista,  
- 	investointien määrällinen kasvu  ja  samanaikainen  säästämis- 

asteen aleneminen  ja 
- 	julkisen  sektorin  nopea kasvu. 

Samaan aikaan kun talous kasvoi voimakkaasti,  sen  rakenne muuttui mer-
kittävästi. Kysynnän  ja  tuotannon kasvun painopiste oli talouden  suijetuilla 

 sektoreilla, myös  tuotantoresurssit kohdentuivat  pääosin suljettuun sektoriin, 
jolloin vaihtotaseen alijäämä  ja  valtion velkaantuminen kasvoivat. Kehityksen 
seurauksena talous ylikuumeni  ja tasapainottomuudet kärjistyivät  siirryttäes-
sä  1990-luvulle. 

Vuonna  1989  rakentamisen  bruttokansantuoteosuus  oli yhteensä  9,9  pro-
senttia, josta  talonrakentamisen  osuus oli  7,9  prosenttiyksikköä  ja  maa-  ja 
vesirakentamisen  osuus oli  2,0  prosenttiyksikköä. Vuonna  1993  rakentami-
sen  bruttokansantuoteosuus  oli enää  4,7  prosenttia, josta  talonrakentamisen 

 osuus oli  2,8  prosenttiyksikköä  ja  maa-  ja vesirakennuksen  osuus  1,9  pro-
senttiyksikköä. Rakentamisen suhteellinen  bruttokansantuoteosuus  on  siten 
vähentynyt yksinomaan  talonrakentamisen  johdosta, maa-  ja vesirakentami-
sen  osuus  on  pysynyt lähes vakiona  koko  1980-  ja  1990-luvun. Tosin myös 
bruttokansantuote  on  vähentynyt vuosina  1991-93,  joten rakentamisen ab-
soluuttinen määrä  on  vähentynyt enemmän kuin pelkät suhteelliset osuudet 
osoittavat  (kuva  1). 
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Kuva  1.  Markkinahintaisen  bruttokansantuotteen, talonrakentamisen  ja  maa- 
ja  vesirakentamisen kokonaistuotoksen  vuosittainen muutos  

1.2 	Maa-  ja vesirakentamisen  määrä 

Maa-  ja  vesirakennustoiminta  kasvoi voimakkaasti  1950-luvulla aina 
 1970-luvun alkuun saakka  (kuva  2).  Suomessa  sijoitettiinkin  ko.  aikana kan-

santalouden  pääomavaroja  rakentamiseen enemmän kuin lähes missään 
muussa teollistuneessa maassa.  
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Kuva  2.  Maa-  ja  vesirakennustoiminnan  bruttokansantuote-erän volyymi-in-
deksi vuosina  1900-94 (1926=100)  (Lähde: Rantamo; Maa-ja  vesirakennus

-toiminta Suomessa menneestä nykypäivään;  1995; s. 65)  
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Maa-  ja  vesirakentamisen kokonaistuotos  kasvoi  koko  1980-luvun  ja  oli hui-
pussaan vuonna  1990.  Tällöin tuotos oli vuoden  1990  hinnoin mitattuna  19,6 

 miljardia markkaa. Voimakkainta maa-  ja  vesirakennustoiminnan  kasvu oli 
vuonna  1989,  jolloin käynnistyi  tai  oli käynnissä useita suurhankkeita. Tuol-
loin maa-  ja  vesirakentamisen  määrä kasvoi vuodessa  8  prosenttia. Kuiten-
kin  1990-luvulla maa-  ja  vesirakentamisen  määrä kääntyi laskuun  ja  vuodes-
ta  1990  vuoteen  1993  kokonaistuotos  aleni  16  prosenttia  ollen  16,5  miljardia 
markkaa  (kuva  3). 
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Kuva  3.  Maa-  ja  vesirakentamisen kokonaistuotos  1990  hintoihin (Lähde: 
Tilastokeskus) 

Maa-  ja  vesirakennusinvestoinnit  kasvoivat reaalisesti  koko  1980-luvun lu-
kuunottamatta vuosia  1987  ja  -88.  Vuonna  1990  maa-  ja  vesirakentamisen 

 investoinnit olivat  13,2  miljardia markkaa. Vuodesta  1990  vuoteen  1993  in-
vestoinnit alenivat kaikkiaan  24  prosenttia, vuonna  1993  lasku oli jyrkintä  ol-
len  9,7  prosenttia. 

Maa-  ja  vesirakenteiden kunnossapidon  tuotos kasvoi  koko  1980-luvun  ollen 
 vuonna  1983 5,4  miljardia markkaa  ja  vuonna  1990 6,3  miljardia markkaa. 

Vuonna  1991  kunnossapidon  tuotos aleni  4  prosenttia mutta kääntyi  jo  seu-
raavana vuonna nousuun. Kunnossapidon osuus maa-  ja  vesi-rakentamisen 
kokonaistuotoksesta  on  kasvanut hitaasti  1980-luvun  alun  33  prosentista 
vuoden  1992 36  prosenttiin  (kuva  4).  Vuonna  1993  saavutettiin suhteellisen 
osuuden huippu, lähes  40  prosenttia. Kunnossapidon tuotos oli tällöin  1990 

 hintoihin  6,5  miljardia markkaa. Kunnossapidon osuuden kasvu johtuu siitä, 
ettei olemassaolevan rakenteen kunnossapitoa  ja  hoitoa voida lykätä. Lisäk-
si valtion  ja  kuntien omat organisaatiot tekevät suuren osan 
kunnossapitotöistä. 
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Kuva  4.  Maa-  ja  vesirakentamisen  kunnossa pidon  ja  investointien suhtee/li-
set  osuudet vuosina  1983-1993  (Lähde: Tilastokeskus).  

1.3 	Rakennuttamisen  määrä 

Maa-  ja vesirakenteiden tilaajana  85  prosenttisesti  on  julkinen sektori  Tie- 
laitos  ja  Valtionrautatiet sekä  kunnat ja  kuntainliitot teettävät yhteensä noin 

 80  prosenttia julkisen  sektorin  tilaamista maa-  ja vesirakennustöistä.  Muita 
suuria julkisen  sektorin rakennuttajia  ovat Posti,  Tele,  Vesi-  ja  ympäristöhalli-
tus,  Ilmailulaitos, Merenkulkuhallitus  ja  Puolustusministeriö.  

Urakalla  teettäminen lisääntyi  koko  1980-luvun. Etenkin  Tielaitos  otti tietoi-
sen rakennuttajan roolin  ja panosti rakennuttamiseen.  Vuonna  1987 se  tee-
tätti  urakalla  62  prosenttia kaikista  rakennustoimialan  töistä  ja  vuonna  1992 
urakointiaste  kohosi  72  prosenttiin. Vuonna  1993 urakalla teettämisen  aste 
vähentyi  66  prosenttiin  (kuva  5). Tielaitoksessa urakalla teettämisen  aste  on 

 vaihdellut  työlajeittain  ollen  suurin  murskaustöissä  ja  alhaisin varusteissa, 
laitteissa  ja viimeistelytöissä.  Myös  tiepiireittäin urakointiaste  vaihtelee voi-
makkaasti. Korkein  urakointiaste  oli vuonna  1992  Hämeen  tiepiirissä  (85 %) 

 ja  alhaisin Kainuun  tiepiirissä  (46%) .  Myös  omajohtoisessa  työssä kone-  ja 
kuljetuspalvelut  hankitaan  kilpailuttamalla. 
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Kuva  5. Urakalla teettämisasteen  kehitys  Tielaitoksessa  (Lähde:  Tielaitos: 
Rakentamiskulttuuri,  1-vaiheen raportti,  1993, s. 8)  

Vuonna  1990  kaikista valtion  maarakennustöistä  toteutettiin  urakalla  noin  45 
 prosenttia  ja  kuntien töistä samana aikana vajaa neljännes.  Urakat  ovat 

usein pieniä  kokonaisurakoita  tai osaurakoita. Urakalla  tehtäviä töitä ovat:  
- 	päällystetyöt 
- 	maansiirtotyöt  
- 	vesihuollon putkityöt 
- 	louhinta-ja murskaustyöt 
- 	pohjanvahvistustyöt 
- 	silta-  ja laiturityöt 

Urakalla teettämisen  osuus  on  kasvanut jatkuvasti  ja  vuonna  1993  kunnat 
teetättivät urakalla  35  prosenttia töistä  ja valtio  yli  60  prosenttia.  Laman  jat-
kuessa  urakalla teettämisen  osuus kasvoi etenkin  kuntasektorilla  ja  syksyllä 

 1994  kunnat  teettivät  urakalla  noin puolet töistä.  Urakalla teettämisen  asteen 
nousu johtuu osaksi tilaaja-tuottaja-malliin siirtymisestä, jolloin  kunnat  vä-
hentävät oman rakentamisen osuuttaan  ja yksityistävät  omia  rakentamisor-
ganisaatioitaan.  Valtiolla  urakalla teettämisen  määrä pysyi runsaana  60 pro-
senttina  vaikka  tielaitos  vähensi  urakalla teettämistään.  Valtion eri  virastoilla 

 on  siten toisistaan poikkeavia  rakennuttamiseen  liittyviä kehityssuuntia. 

Yksityiset  rakennuttavat  mm. energiahuoltoon  liittyviä hankkeita,  talonraken
-nusten maarakennustöitä,  piha-alueita  yms.  Kohteet ovat pieniä julkiseen ra-

kentamiseen verrattuna muutamia yksittäisiä poikkeamia lukuunottamatta. 
Tällaiset isot  rakennuskohteet  mm.  suuret teollisuuslaitokset ovat paikalli-
sesti suuria. Yksityiset  rakennuttajat  pääsääntöisesti teettävät  kaiken  raken-
tamisen  urakoilla.  Lisäksi huomattava  osa talonrakennukseen  liittyvästä  
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maarakentamisesta teetetään maarakennusurakoitsijoilla  sivu-  tai  aliurakoi-
na  (taulukko  1).  

Taulukko  1.  Talonrakentamisen  ali-  tai  sivu-urakointi-aste vuonna  1993 
 maarakentejden  osalta (Lähde: Särkilahti; Rakennushankkeen aliurakat 

 1993,  RTK,  1993, s. 7)  

Työlaji  Ali-  ja  sivu- 
urakointiaste 

 1993  (%) 

maankaivu  72  
louhinta  80  
paalutus  90  

täyttö  65  

alueiden pintarakennetyöt  73 

1.4 	Tuotannon luonne 

Maa-  ja  vesirakentamisen  tuotannon luonne  on  muuttunut  1990-luvulla  ja 
 kunnossapidon  merkitys  on  kasvanut. Kunnossapitoon kaytettiin vuonna 
 1993  noin  6,5  miljardia markkaa kun investointeihin käytettiin  10,2  miljardia 

markkaa.  

Tie-  ja  katuverkon  kehittäminen  on  suurin maa-  ja  vesirakennusinvestointi
-kohde  (kuva  6). Tie-  ja  katuverkkoon  sekä muihin liikenneverkkoihin inves-

toiminen  on  lisääntynyt  1990-luvulla kun taas muihin maa-  ja  vesirakenteisiin 
investoiminen  on  vähentynyt. Etenkin vesihuoltoverkkoon investoiminen  on 

 vähentynyt. 

Muut 

Ympäristötyöt 

Vesihuoltoverkko 

Energiahuoltoverkko 

Muut liikenneverkot 

 Tie-  ja katuverkko  

o 1992 

.J  

0 	10 	20 	30 	40 	50 

Kuva  6.  Maa-  ja  vesirakennusinvestointien  jakautuminen vuosina  1992  ja 
 1983  
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Maa-  ja  vesirakenteiden  kunnossapito keskittyy pääasiassa  liikenneverkkoi
-hin.  Kunnossapitokustannuksista  kohdistui vuonna  1993  liikenneverkkoihin 

 lähes neljä viidesosaa  ja  yksinomaan  tie-  ja  katuverkkoihin  yli  60%.  

Tielaitoksessa  rakentamisen volyymi  on  kasvanut vuodesta  1988  vuoteen 
 1992  asti. Vuonna  1993  rakentamiseen käytetyt määrärahat vähenivät  6%. 

 Tielaitoksen kunnossapidon  markkamääräinen volyymi  on  sen  sijaan kasva-
nut tasaisesti  ja  on  oltut  koko  1980-  ja  1990-luvun suurempi kuin rakentami-
sen volyymi  (kuva  7). 

1750 	 -------  LI  

I 	 I 	I 	I 
1500 	 I 	 I 	I 

1980 	1982 	1984 	1986 	1988 	1990 	1992  

Vuosi  

Kuva  7.  Tielaitoksen  rakentamisen  ja  kunnossa pidon vuosittainen markka-
määräinen volyymi (vuoden  1993  kustannustasossa)  (Lähde:  Tietilasto 

 1993)  

Tielaitoksen kunnossapidon markkamääräisen  volyymi kasvaessa  on  kun
-nossapidon  painopiste muuttunut  1990-luvun alussa. Suurin  osa  kunnossa-

pitoon käytetyistä määrärahoista  on  käytetty tieverkon  talvikunnossapitoon, 
 vuonna  1993 n. 26  prosenttia kun aiemmin suurin yksittäinen  kunnossapidon 

 kohde oli  kestopäällysteiset  tiet 

Kuntien  katuinvestoinnit  ovat kasvaneet melko tasaisesti  1980-luvulta lähtien 
aina vuoteen  1991  saakka.  Rakentamismäärät  ovat vähentyneet kuntien ta-
loudellisen tilanteen heikentyessä  1992  ja  1993.  Tilastokeskuksen tietojen 
mukaan kuntien  katuinvestoinnit  vähenivät vuonna  1992  yli  20  prosenttia. 
Katujen kunnossapito ei ole kuitenkaan vähentynyt samassa suhteessa 
vaan kuntien  liikenneväyliin kohdistamat käyttömenot  ovat vähentyneet vuo-
desta  1992 7,3  prosenttia  ollen  vuonna  1993 2,3  miljardia markkaa.  

Rautatieinvestoinnit  ovat olleet  1980-  ja  1990-luvulla keskimäärin noin  600 
 miljoonaa markkaa. Vuonna  1992  rautatieinvestoinnit  olivat hieman yli  500 

 miljoonaa markkaa.  Rautatieverkoston  kunnossapitoon varatut rahat ovat ol-
leet hieman suuremmat kuin vuosittaisen investoinnit.  Radanpidon painopis-
tealueet  ovat olleet  sähköistyksen  laajentaminen, ratojen kantavuuden  
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parantaminen  ja  turvallisuuden lisääminen. Rautatieverkon kunnossapitoon 
 ja  kehittämiseen varatut rahat ovat  1990-luvulla lisääntyneet  ollen  vuonna 
 1994  noin  1  miljardia markkaa. 

Vesitieinvestointien  ja  lentokenttien mvr-investoinnit ovat vuosittain kumpikin 
noin  60  miljoonaa markkaa, tosin suuret yksittäiset hankkeet aiheuttavat 
ajoittaisia huippuja. 

Tietoliikenneverkoston  suurimmat investoinnit  on  tehty  jo  1970-  ja 
 80-luvuilla, tosin verkkojen tukiasemien  ja  valokaapeliverkoston  rakentami-

nen jatkuu mutta niiden vaatima maa-  ja  vesirakentamisen  määrä  on  vähäi-
nen. Vuonna  1992  tietoliikenneverkon  investoinnit olivat noin  1,2  miljardia 
markkaa kun vuonna  1985  ne olivat noin  1,8  miljardia markkaa. 

Vesilaitosinvestoinnit  ovat  koko  1980-ja  1990-luvun ajan olleet noin  600  mil-
joonaa markkaa  ollen  vuonna  1993  noin  567  miljoonaa markkaa. Viemärilai-
tosinvestoinnit vakiintuvat  1980-luvulla yhden  miljardin markan  vuositasolle 

 ollen  vuonna  1993  noin  939  miljoonaa markkaa. Jäteveden puhdistamojen 
osuus viemärilaitosinvestoinneista oli vuonna  1993  noin  41  prosenttia. 

Energiahuoltoverkon  investoinnit vakiintuivat vuositasolla kanden  miljardin 
markan  tuntumaan  jo  1980-luvun alussa. Kaukolämpöverkon rakentaminen 

 on  kiinteästi sidoksissa talonrakentamisen määrän kanssa  ja  kaukolämpö
-verkon rakentaminen  on  vähentynyt  1990-luvulla vuotuisesta  300  kilometris
-tä 200  kilometriin. Lisäksi maakaasuverkoston rakentaminen  on  vähentynyt 

puoleen aiemmin vuosittain rakennetusta  100  kilometristä. 

Ympäristötyöt  kasvoivat tasaisesti  koko  1980-luvun kunnes  1990-luvun alus-
sa kuntien  ja  valtion heikentyneen taloudellisen tilanteen takia rakentaminen 
väheni huomattavasti. Samanaikaisesti pellonraivausvero lopetti lähes koko-
naan uusien peltojen raivaukset  ja  peltojen salaojituksen määrä putosi puo-
leen aiemmasta noin  30 000  hehtaarin vuositasolta. 

Talonrakentamisen mvr-työt ovat vähentyneet suhteessa talonrakentamisen 
vähentymiseen. Tilastoinnissa talonrakennuksen maarakennustyöt luetaan 
talonrakentamistoiminnan arvoon mutta niillä  on  kuitenkin merkittävä vaiku-
tus mvr-urakoitsijoille. Laskennallisesti talonrakennusten maarakennustyöt 
ovat suuruusluokaltaan noin  1  miljardia markkaa vuonna  1993  kun ne olivat 
huippuvuotena  1990  noin  2,2  miljardia markkaa 
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2 	YRITTAJAKUNTA  JA  MUUTOKSET  

2.1 	Yritysten määrä  ja  suuruusluokka  

Tilastokeskuksen yritystilaston mukaan maa-  ja  vesirakennusyrityksiä  oli 
vuonna  1993  yhteensä  1800  kpl.  Suuria yli  50  henkilöä työllistäviä yrityksiä 
oli  17  kpl  kun vuotta aiemmin niitä oli  25  kpl.  Suomen maarakentajien kes-
kusliiton jäsenyrityksiä oli vuoden  1995  alussa  1838  kpl.  Näistä pääosin ura-
kointia harjoittavia yrityksiä  on  arviolta noin  250  kpl. SML:n  jäsen-yritysten 
lukumäärä kasvoi vuoteen  1990  asti, jolloin niitä oli  2609  kpl.  

Maa-  ja  vesirakennusyritysten konkurssien  määrä oli  1980-luvulla suhteelli-
sen vakio, noin  50  konkurssia  vuosittain, mutta tultaessa  1990-luvulle kon-
kurssiin haettiin yhä enemmän maarakennusyrityksiä, vuonna  1993 127  kpl. 

 Valtaosa, noin  70  prosenttia, konkurssiin haetuista yrityksistä työllisti vähem-
män kuin viisi henkilöä. 

Yritykset työllistivät  1980-luvulla noin  16 000  työntekijää. Vuodesta  1990 
 vuoteen  1993  yritysten henkilöstön määrä väheni runsaalla  30  prosentilla 
 (kuva  8). 
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Kuva  8.  Maa-  ja vesirakennus  yritysten  ja  henkilöstön kehitys vuosina 
 1984-1993  (Lähde: Tilastokeskus) 

Yrityksistä noin 73:lla prosentilla liikevaihto oli vuonna  1992  pienempi kuin  2 
 miljoonaa markkaa kun  se  vastaavasti vuonna  1986  oli  77  prosenttia. Vuon-

na  1992 45  prosentilla yrityksistä liikevaihto oli  500 000  ja  kanden miljoonan 
 markan  välissä  (kuva  9).  Vaikka yritysten jakautuminen liikevaihdon perus-

teella osoittaa yrityskoon kasvua niin kuitenkin yrityksen keskimääräinen las-
kutus  on  laskenut vuodesta  1986  vuoteen  1992  lähes miljoonan. Vuonna 

 1986  yrityksen keskimääräinen laskutus oli  4,5  miljoonaa markkaa vuodessa 
kun  se  vuonna  1992  oli  3,5  miljoonaa markkaa. 
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Kuva  9.  Maa-ja  vesirakennusyntysten  jakautuminen liike vaihdon mukaan  

Henkilöstömäärällä  mitattuna maa-  ja  vesirakennusyritysten  koko  on  pienen-
tynyt  1980-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna  1992  lähes  80  prosenttia yrityk-
sistä työllisti vähemmän kuin neljä työntekijää kun vastaava luku vuonna 

 1986  oli lähes  65  prosenttia  (kuva  10).  Keskimäärin vuonna  1992  yrityksissä 
oli  6,6  työntekijää kun vastaavasti vuonna  1986  oli  8,9  työntekijää.  
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Kuva  10.  Maa-  ja  vesirakennusyritysten  jakautuminen henkilöstön lukumää-
rän mukaan  

Yrityskoon pienenemiseen  vaikutti osaltaan  se,  että yrityksiä perustettiin 
 1980-luvun lopulla paljon, jopa  300  kpl  vuosittain, sekä osaltaan myös yritys-

ten tehokkuus kasvoi. Lisäksi  1980-luvun lopussa  alihankinta-aste kohosi, 
jolloin pienten yritysten  palveluille  oli kysyntää.  
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Urakointia  harjoittavat  maarakennusyritykset  ovat  osaamiseltaan  projektin 
kokonaistoteutukseen  tai työlajikohtaisesti  erikoistuneita yrityksiä. Yrityksistä 
noin  70  prosenttia  on yleisurakoitsijoita,  joilla  on  kalusto  ja  osaaminen use-
ampaan kuin kolmeen  työlajiin  Loput yritykset ovat erikoistuneet maan-
alaisten tilojen  louhintaan  (5%), murskaukseen  ja kiviaineksen  käsittelyyn 

 (10%), vesirakenteisiin (2%), pohjarakenteisiin (5-10%)  sekä  erikoisrakentei
-sun (2-3%).  Kooltaan erikoistuneet yritykset ovat pienempiä kuin  yleisura-

koitsijat.  Suurimpana  asiakasryhmänä erikoisurakoitsijoilla  ovat muut raken-
nusliikkeet noin  27  prosentin osuudella laskutuksesta, kun  yleisurakoitsijoilla 

 suurin  asiakasryhmä  ovat  kunnat  noin  26  prosentin osuudella laskutuksesta.  

Työlajeittain jaoiteltuna urakoitsijakunnasta  yli  80  prosentilla  on  tarvittava ka-
lusto  ja  osaaminen  maarakennustöihin (kaivu  ja  siirto)  ja  vain  joka kymme-
nellä  urakoitsijalla  on  valmius  kalustosidonnaisiln työlajeihin  kuten maan-
alaisten tilojen  louhintaan, murskaukseen  ja ruoppaustöihin  (taulukko  2).  

Taulukko  2.  Niiden urakoitsijoiden osuus, joilla  on työlajin  tekemiseen tarvit-
tava tekninen osaaminen 

Työlaji  Osuus urakoitsija- 
kunnasta  (%) 

maarakennustyöt (kaivu  ja  siirto)  83 

louhintatyöt  (maanalaiset tilat)  12  

muut  louhintatyöt  52 
murskaustyöt  12 

ruoppaustyöt ruoppauskalustolla  14 
paalutustyöt  20  

muut  pohjavahvistustyöt  24 

rakennuskaivantojen tuentatyöt  32 

salaojitustyöt  42 

siltatyöt  24 

laiturityöt  26 
putkitustyöt,  vesihuolto  52 

putkitustyöt, kaukolämpö  32 

vihertyöt  36  

Yli  65  prosenttia  urakoitsijoista  kykenee toteuttamaan  kokonaisurakalla  usei-
ta erilaisia  lopputuotteita.  Valtaosa  urakoitsijoista  kykenee toteuttamaan itse-
näisesti  tie-  ja katuhankkeita  sekä teollisuusalueiden  maarakennustöitä. 

 Vain  joka viides urakoitsija kykenee toteuttamaan  kokonaisurakalla siltaura-
koita, vesistötöitä  sekä  kalliotiloja.  (taulukko  3). 
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Taulukko  3. Urakoitsijakunta lopputuotteittain jaoiteltuna 

Lopputuote  Osuus urakoitsija- 
kunnasta (%) 

tiet  ja  kadut  80  
vesihuolto  62  
energiahuolto  33  
vaativat talonrak. maarakennustyöt  70  
teollisuusalueiden maarakennustyöt  79  
siltaurakat  21  
teiden  ja  katujen kunnossapitourakat  44  
vesistötyöt  23  
kalliotilat  18  

	

2.2 
	

Yritysten keskittyminen 

Toimialan keskittyminen  on  hyvin pientä. Tosin keskittyminen lisääntyi 
 1980-luvun lopulla, mutta vastaavasti  1990-luvulla keskittyminen vähentyi 

 (kuva  11).  Suurimmillaan yritysten keskittyminen oli vuonna  1988,  jolloin lii-
kevaihdoltaan kolmen suurimman yrityksen osuus alan kaikkien yritysten lii-
kevaihdosta oli  28,8  prosenttia. Vuoteen  1992  mennessä kolmen suurim-
man yrityksen markkinaosuus oli supistunut  16,4  prbsenttiin.  
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Kuva  11.  Yritysten liikevaihdon osuus  koko  mvr-yritysten liikevaihdosta 

Suurimpien yritysten joukossa  on  tapahtunut voimakkaita muutoksia 
 1980-luvun aikana. Vuoden  1983  kymmenestä suurimmasta yrityksestä  on 
 vuoteen  1993  mennessä viisi fuusioitu suurempiin rakennusliikkeisiiri, kaksi  
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tehnyt konkurssin  ja  vain  kolme säilyttänyt asemansa. Näistä kaksi  on  pel-
kästään  mvr-toimintaan  keskittynyttä  yritystä.  

2.3 	Liiketaloudelliset tunnusluvut  

2.3.1 	Laskutuksen  muutos 

Laskutus kuvaa rakennusalalla liikevaihtoa paremmin toiminnan volyymia. 
 MVR-yritysten  laskutusta  arvioitaessa  on  otettava huomioon, että laskutuk-

sesta  arvioIta  20-25  prosenttia  on  yritysten välistä tuotantoa. 

Tilastokeskuksen julkaiseman  Maarakennusyritysten tilinpäätöstilastojen 
 mukaan  mvr-yritysten laskutus vuonna  1993  oli noin  5730  miljoonaa mark-

kaa. Vuonna  1990 se  oli  9020  miljoonaa markkaa eli laskutus väheni vuosi-
en  1990  ja  1993  välillä  36,5  prosenttia. Tosin vuonna  1990  laskutus oli poik-
keuksellisen suuri,  sillä  vuodesta  1989 se  nousi  21,1  prosenttia  (kuva  12). 

 Eri pankkien asiakkaistaan  tekemien yritysanalyysien  mukaan  mvr-yritysten 
liikevaihto väheni vuonna  1992  vuodesta  1991  noin  16  prosenttia kun tilasto-
keskuksen aineistossa vähennys oli  14  prosenttia. Ero johtuu erilaisesta  yri-
tysotoksesta  mutta tulokset ovat samansuuntaiset.  
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Kuva  12.  Maa-  ja  vesirakennusyritysten laskutuksen  kehitys vuosina 
 1984-1993  vuoden  1992  rahassa (Lähde: Tilastokeskus) 

Laskutuksen  muutos  on  vaikuttanut investointeihin  ja alihankinta-asteeseen.  
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2.3.2 	Investoinnit 

Maa-  ja vesirakennusalan nettoinvestoinnit  olivat vuonna  1993 vain 0,2  pro-
senttia liikevaihdosta kun ne vuonna  1989  olivat  12,8  prosenttia  (kuva  13). 
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Kuva  13.  Yritysten  nettoinvestoinnit  prosenttia  Iiikevathdosta  (Lähde: 
Tilastokeskus) 

Investointien vähentyminen  on  johtanut kaluston tasearvon alenemiseen. 
Vuodesta  1990  vuoteen  1993  kaluston tasearvo  on  alentunut noin  40  pro-
senttia. Tämä johtuu kaluston myynnistä ulkomaille sekä kaluston keski-iän 
kasvusta. Uusia maarakennuskoneita myytiin vuonna  1989  noin  2400 kpl 

 kun vuonna  1993  myynti oli  vain 250 kpl  (kuva  14).  Myös käytettyjen konei-
den myynti  on  supistunut.  
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Kuva  14.  Maarakennuskoneiden  myynti  1984-1993  
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Investointien suuruudessa mvr-alan eri alatoimialoilla  on  havaittu selvä taso- 
ero . Suhteellisesti eniten investoivat kaivoksilla työskentelevät yritykset  ja 

 vähiten yleisurakoitsijat. Yleisurakoitsijat investoivat vuonna  1991 vain 3,7 
 prosenttia liikevaihdosta kun kokonaisuudessaan mvr-yritykset investoivat 

samana vuonna Tilastokeskuksen tilaston mukaan  8,2  prosenttia. lnvestoin-
timäärien tasoerot eri alatoimialojen välillä johtuu pitkälti alatoimialojen toi-
sistaan poikkeavasta luonteesta  ja  alihankintojen  erilaisesta käytöstä. Yritys-
kohtaiset investointien vuotuiset muutokset ovat suuria  ja  investoinnit ka-
saantuvat tietyille vuosille.  

2.3.3 	Kustannusrakenne  

Yritysten kustannusrakennetta tutkitaan tuloslaskelman jaottelun pohjalta 
suhteuttamalla kustannuserät liikevaihtoon. 

Muuttuvat kulut ovat olleet noin  70  prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat yk-
sittäiset kustannuserät ovat olleet aineidenkäyttö sekä henkilöstökulut  (kuva 

 15).  Vuosina  1992  ja  -93  kustannusten osuus liikevaihdosta oli yli  100  pro-
senttia ts. yritykset tekivät  ko.  vuosina tappiota.  
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Kuva  15.  Maa-ja  vesirakennusyritysten kustannusra kenne 

Alihankintojen  osuus kustannusrakenteessa  on  vähentynyt vuodesta  1990 
 vuoteen  1993  lähes  5  prosenttiyksikköä,  ollen  vuonna  1993 11,9  prosenttia 
 (kuva  16).  Alihankintojen  määrä alatoimialoilla vaihtelee erittäin paljon . Ma-

talin alihankintojen taso  on  pienillä maansiirtourakoitsijoilla  ja  yleisurakoitsi
-joilla. Suurin  se  vastaavasti  on  ollut louhintaliikkeillä sekä isoilla (liikevaihto 

yli  10  milj,  mk) yleisurakoitsijoilla.  
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Kuva  16.  Vieraiden palvelujen osuus liikevaihdosta (Lähde: Tilastokeskus)  

Liikekulujen  eli kiinteiden kulujen osuus  kustannusrakenteessa  on  ollut alhai-
sin vuonna  1990  ollen  noin  9  prosenttia. Tällöin yritysten liikevaihto  ja  luku-
määrä olivat myös suurimmillaan. Liikevaihdon pienentyessä kiinteiden kulu-
jen osuus yritysten  kustannusrakenteessa  on  noussut  ollen  vuonna  1993  lä-
hes  23  prosenttia.  

Rahoituskulujen  suhteellinen osuus  on  noussut vuoden  1990  jälkeen  (kuva  
17).  Tähän syynä  on  ollut yritysten  investointiasteen  kohoaminen  1980-luvun 
lopussa. Vuonna  1990 nettorahoituskulujen  osuus liikevaihdosta oli  3,2  pro-
senttia  ja  vuonna  1993  osuus oli kohonnut  jo  4,0  prosenttiin.  
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Kuva  17.  Yritysten  nettorahoituskulut  vuosina  1984-1993  (Lähde: Tilasto-
keskus)  
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Rahoituskulut  ovat olleet pienissä yrityksissä huomattavasti suurempi  kus-
tannuserä  kuin suurissa yrityksissä  (kuva  18). 
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Kuva  18.  Yritysten  nettorahoituskulut henkilöstömäärän  mukaan  jaoiteltuna  

Yritysten kokonaistulos  on  ollut vuosina  1992  ja  1993  negatiivinen  ollen 
 vuonna  1992 -1,6  prosenttia  ja  1993 -2,8  prosenttia liikevaihdosta  .  Talou-

dellisesti  paras  vuosi oli  1988,  jolloin yritysten kokonaistulos oli  5,3  prosent-
tia liikevaihdosta. Myös  yleisurakoitsijoilla  vuosi  1988  oli  kokonaistuloksella 

 mitattuna taloudellisesti hyvä vuosi 

Pankkien asiakkaistaan  tekemien  analyysien mukaan  mvr-yritysten  kustan-
nusrakenne  eroaa  em.  luvuista erityisesti muuttuvien henkilöstö-kulujen  ja 

 kiinteiden kulujen osalta. Pankkien asiakasyritysten muuttuvat  henkilöstöku
-lut  ovat  1990-luvulla olleet noin  15  prosenttia kun taas Tilastokeskuksen jul-

kaisuissa niiden osuus  on  yritysten liikevaihdosta noin  27  prosenttia. Kiintei-
den kulujen osuus pankkien asiakasyritysten liikevaihdosta  on  noin  25  pro-
senttia kun taas Tilastokeskuksen julkaisuissa ne ovat noin  17  prosenttia. 
Erot johtuvat erilaisesta  yritysotoksesta  ja  pankkien asiakasyritysten pienten 
yritysten suuremmasta osuudesta. Muuten tutkimusten tulokset ovat 
samansuuntaiset.  

2.3.4  Kannattavuus 

 2.3.4.1  Käyttökate 

Käyttökate ilmaisee kuinka paljon liikevaihdosta  on  jäänyt  pitkävaikutteisille 
tuotannontekijöille  ja voitonjakoon. Pääomavaltaisilla  aloilla  ja  pienille yrityk-
sille tyydyttävän  käyttökateen  taso  on  yli  10  prosenttia liikevaihdosta.  
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Yritysten käyttökate  on  laskenut vuodesta  1988 (15,7%)  ja  oli vuonna  1993 
vain 8,6  prosenttia  (kuva  19).  Vuoden  1993  kannattavuus  on  ollut kymme-
nen vuoden  jasolla  heikoin.  

18 -1  

-- 

I'  - 	• - - 	 I or  

Vuosi  

r  
- - - KokonaistuIosj  

Kuva  19.  Käyttökate-ja  kokonaistulosprosentit  vuosina  1984-1993  

Pienillä yrityksillä käyttökatteen  on  oltava suurempi kuin isoilla yrityksillä. 
Näin tilanne  on  ollutkin  1990-luvun alussa vaikka molemmissa yritysryhmis-
sä käyttökate alentunut. Lisäksi kokonaistulos  on  pienillä yrityksillä ollut hie-
man parempi vaikka molemmilla  yntysryhmillä  se  oli vuonna  1992  negatiivi-
nen  (kuva  20). 
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Kuva  20.  Yritysten käyttökate  ja  kokonaistulos  
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Käyttökate ei enää vuonna  1993  ole riittänyt poistoihin  ja  nettokorkoihin,  joi-
den yhteenlaskettu määrä  on  ollut  0,2  prosenttiyksikköä käyttökatetta suu-
rempi. Vuonna  1992  käyttökate riitti vielä niukasti poistoihin  ja  nettokorkoihin 

 (kuva  21). 
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Kuva  21.  Käyttökatteen  riittävyys poistoihin  ja nettokorkoihin  

Pankkien asiakasyritysten käyttökate  on  ollut vuonna  1993  noin  16  prosent-
tia kun  se  vuonna  1989  oli noin  21  prosenttia. Kehityssuunta  on  siis ollut sa-
mansuuntainen kuin tilastokeskuksen aineistolla.  

2.3.4.2  Sijoitetu  n  pääoman tuotto 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ilmoittaa korolliselle vieraalle pääomalle 
 ja  omalle pääomalle ansaitun tuoton. Tämä tunnusluku ottaa siten huomioon 

tulorahavirran saamiseksi uhratut pääomat. Sijoitetulle pääomalle  on  ansait-
tava vähintään vieraan pääoman korkoa vastaava tuotto. 

Mvr-yritysten sijoitetun pääoman tuotto laski  alle  10  prosenttia vuonna  1991. 
 Tuottoprosentin  lasku  on  yhä jatkunut  ja  vuonna  1993 se  oli  vain 6,5  pro-

senttia. Vuosina  1986-1990  sijoitetun pääoman tuotto oli  varsin  hyvä  ollen 
 korkeampi kuin Suomen Pankin päiväluottokorko,  jota  voidaan pitää ohjeelli

-sena  sijoitetun pääoman tuottovaatimuksena  (kuva  22).  
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Kuva  22.  Slloitetun pääomantuottoprosentti  ja  Suomen Pankin päivä
-luottoko  rot  

Sijoitetun pääoman tuotto vaihtelee sekä  alatoimialoittain  että vuosittain run-
saasti Vuonna  1991  yleisurakoitsijoiden  sijoitetun pääoma  tuottoprosentin 
medlaani  oli  3,3  prosenttia  .  Vähennystä vuoteen  1990  verrattuna oli  4,0 

 prosenttiyksikköä.  

2.3.5  Rahoitusrakenne 

Vuonna  1993  yritysten  kokonaisvelat  olivat hieman yli puolet liikevaihdosta 
kun vuonna  1985  kokonaisvelat  olivat  40  prosenttia liikevaihdosta  (kuva  23). 
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Kuva  23.  Kokonaisvelkojen  osuus  lIIkevaihdosta 
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Etenkin pienillä yrityksiltä velkojen osuus liikevaihdosta  on  ollut korkeampi 
 (n. 60%)  kuin isoilla yrityksillä  (n. 30%).  Korollisen  vieraan pääoman  ja  tulo-

rahoituksen suhde, eli takaisinmaksuaika, oli vuonna  1993 10,5  vuotta kun 
 se  vuonna  1991  oli  4,4  vuotta. Vuosina  1987-1 990  velkojen takaisinmaksu-

aika oli keskimäärin kolme vuotta. Tilannetta heikentää vielä, että laina  on 
 usein otettu valuuttalainana, jolloin yrityksille aiheutuu myös kurssitappioita. 
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3 	SUHDANTEISIIN  SOPEUTUMINEN 

Yritysten sopeutumiskeinot  ja  yritysten toimintatavan muutokset  on  saatu ky-
selytutkimuksen avulla, joka toteutettiin toukokuussa  1994.  Kysely lähetettiin 
SML:n suhdannekyselyn yhteydessä kaikkiaan  30  yritykseen, joista  16  yri-
tystä palautti kyselylomakkeen. 

Vastausten mukaan mvr-yritykset ovat sopeuttaneet toimintansa laskevaan 
kysyntään lähinnä organisaation sisäisten keinojen avulla. Näitä keinoja ovat 
olleet työtekijöiden vähentäminen, tuottavuuden parantaminen sekä organi-
saation keventäminen. Etenkin teknistä henkilöstöä  on  vähennetty. Ulkoisia 
sopeuttamiskeinoja yritykset ovat käyttäneet huomattavasti vähemmän. 
Suuret yritykset ovat laajentaneet jossain määrin maantieteellistä toiminta- 
aluettaan  ja  muuttaneet tarjouspolitiikkaansa. Tarjouspolitiikassaan muuten-
kin suuret urakoitsijat poikkeavat huomattavasti pienistä  ja  erikoisurakoitsi

-joista. Suuret urakoitsijat tarjoavat lähes kaikki urakat, joita niiltä pyydetään, 
kun taas pienet  ja  erikoisurakoitsijat  ovat selektiivisempiä  ja  varovaisempia. 

Lyhyellä  ja  pitkällä aikavälillä yrityksen toimintaa haittaavina yleisinä tekijöinä 
ovat yleisten investointien alhainen taso sekä korkeat henkilösivukulut. Li-
säksi lyhyellä aikavälillä yritysten toimintaa haittaa rakennusalan ylikapasi

-teeth  ja  epäterve kilpailu, jotka heijastuvat urakkakatteiden laskuna. Lisäksi 
 valtio ja kunnat  myöntävät työllistämiseen  ja  yrityksen perustamiseen tukea, 

joka auttaa kannattavuudeltaan heikkoja yrityksiä  ja  lopulta heikentää myös 
kannattavalla pohjalla toimivien yritysten toimintaa. Pitkällä aikavälillä yritys-
ten toimintaa haittaa julkishallinnon kilpaileminen omilla organisaatloilla, yli- 
kapasiteetti sekä koneiden keski-iän kasvu. Koneiden keski-iän kasvu  on  pit-
kälti seurausta investointien vähäisyydestä. Myös koneiden käyttöaste  on 

 heikentynyt huomattavasti  90-luvulla mutta muutossuunta kääntyi kesällä 
 -94  positiiviseksi  (kuva  24).  Noususta huolimatta edelleen ollaan  1980-luvun 

keskitason alapuolella. Käyttöasteen kohoaminen selittyy osaksi koneiden 
lukumäärän vähentymisellä. 
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Kuva  24. Maarakennuskoneiden käyttöaste  (Lähde: Suomen Maarakentaji- 
en  keskusliitto, suhdannekysely syksy-94.)  

Yritysten sisäisiä toimintaa haittaavia tekijöitä ovat heikko kannattavuus  ja 
sen  myötä rahoitus-  ja  vakuusvaikeudet.  Lyhyellä aikavälillä myös yrityksen 
sisäisen kehittämisen pysähtyminen haittaa toimintaa. 

Yritysten vahvuuksia, kun maarakennustyöt alkavat uudelleen kasvaa, ovat 
tehokas organisaatio, konekanta sekä työntekijöiden osaaminen. Mikäli taas 
maarakennustöiden määrä laskee niin vahvuuksina yritykset pitävät pitkäai-
kaisia yhteistyösuhteita rakennuttajien  tai  tilaajien  kanssa, työntekijöiden 
osaamista sekä aihaista velkaantuneisuutta. Suurimpana heikkoutena yrityk-
set pitävät kehittymätöntä laatujärjestelmää. Sisäistä kehitystyötä yrityksissä 
ei ole laajamittaisesti tehty lukuunottamatta isoja yleisurakoitsijoita, murska

-us-  ja  louhintayrityksiä  sekä pohjarakennusyrityksiä. Kehitystyön käynnisty-
misen estää pitkälti yritysten heikko taloudellinen tilanne sekä henkilöresurs-
sien rajallisuus. 

Rakennuttajien  toimintatapa  on  tiukentunut toteutuksen valvonnan  ja  maksu- 
käyttäytymisen osalta, etenkin urakkaneuvotteluiden luonne  on  muuttunut 
tinkimiseksi. Myös pääurakoitsijoiden toimintatavassa  on  ollut havaittavissa 
muutoksia; maksuajat ovat pidentyneet, sopimusneuvotteluiden luonne 
muuttunut, pieniä osaurakoita  tullut  enemmän  ja  valvonta tiukentunut. Pien-
ten  ja  erikoisurakoitsijoiden  mielestä rakennuttajien  ja  pääurakoitsijoiden  toi-
mintatavat ovat muuttuneet aikaisemmasta kun taas yleisurakoitsijoiden 
mielestä oleellista toimintatavan muutosta ei ole. 

Kotimaisen kysynnän heikentyminen  on  vaikuttanut yritysten ulkomaisen toi-
minnan lisääntymiseen. Myi-yritysten viennin osuus  on  noussut  1990-luvulla 

 ja  oli vuonna  1993 4,2  prosenttia liikevaihdosta kun  se  vuonna  1991  oli  1,5 
 prosenttia. Ulkomaisen toiminnan lisääntyminen  on  pitkälti johtunut isojen 

yleisurakoitsijoiden lisääntyneistä ulkomaisista hankkeista. Myös kalusto-  si
-donnaiset erikoisurakoitsijat  ovat lisänneet ulkomaista toimintaansa mutta 

valtaosa urakoitsijoista ei näe, että heillä  on  mandollisuuksia lisätä 
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ulkomaista toimintaansa eivätkä  he  myöskään odota Venäjällä  ja  Baltiassa 
olevan yrityksille potentiaalisia markkinoita. Toisaalta yritykset eivät myös-
kään odota ulkomaisen kilpailun kovenevan Suomessa. 
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4.1 	Maarakennusalan kehitysnäkymät 

Maarakennusalan kysyntänäkymät  riippuvat keskeisesti lähivuosien kansan-
talouden kehityksestä  ja  alan kyvystä kansainvälistyä. Tuotannon nykyinen 
määrä  ja  hintataso ovat erittäin alhaiset eikä lyhyellä aikavälillä määrä nou-
se. Keskipitkälläkin aikavälillä tuotantotaso  jää  selvästi  alle  1980-luvun kes-
kimääräisen tason. Alhaisen tuotantotason kauden pituus riippuu paitsi ylei-
sestä talouskehityksestä, myös valtion mandollisista elvytystoimenpiteistä. 
Valtiolla  ja  kunnilla  on  jatkossakin merkittävä rahoittajan  ja investoijan  rooli. 

Keskipitkällä  aikavälillä yhdyskuntateknisten verkostojen kunnossapito-  ja 
korjaustarve  lisääntyy. Mvr-investointien määrä lisääntyy keskipitkällä aika-
välillä  vain  mikäli hankkeita toteutetaan Euroopan unionin myöntämillä mää-
rärahoilla  tai  yksityiset toteuttavat omia hankkeita omalla pääomalla. 

Kotimaan tuotannolle  on  tyypillistä keskipitkällä aikavälillä kohteiden pieni-
muotoisuus  ja  satunnaisten muutamien isojen hankkeiden käynnistyminen. 
Ulkomainen kilpailu Suomen rakennusmarkkinoilla  on  vähäistä  ja  säilynee 
vähäisenä  jos  Ruotsissa maarakentamisen taso säilyy ennallaan.  Sen  sijaan 
erityiskohteissa  ja erityiskalustoa tarvittavissa  kohteissa ulkomainen kilpailu 
saattaa lisääntyä. 

Kansainvälistymisen mandollisuus  on  nähtävissä ensisijaisesti Itämeren 
maissa. Kansainvälistymisen kannalta Ruotsi  on EU:n  edellyttämien kan-
sainvälisten kilpailuiden takia todennäköisin laajentumisalue. Yhteistyömah-
dollisuudet ulkomaisten yritysten kanssa lisäävät mandollisuuksia laajentaa 
toimintaa myös Venäjälle. Lisäksi Suomen lähialueilla  on  pieniä kohteita, joi-
hin suomalaiset voivat menestyksekkäästi osallistua mutta niiden kokonais-
määrä  on  kuitenkin suhteellisen pieni. Muiden Itämeren  maiden  rakennus- 
tarve  on  suuri mutta hankkeiden toteuttaminen edellyttää kansainvälisten ra-
hoittajien mukanaoloa. Mikäli Euroopan unioni rahoittaa hankkeita niin 
yleensä rahoitusehdot edellyttävät kansainvälistä kilpailua. Tosin itä-Euroo-
passa  on  energia-  ja  raaka-ainetuotantoon liittyviä hankkeita, jotka toteute-
taan länsimaisten yritysten rahoituksella, jolloin toimitusvarmuus  on  tärkein 
kilpailutekijä. 

Kilpailumandollisuudet ovat suurimmat suunnitteluviennissä  ja projektijohto-
urakoissa  sekä urakoissa, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden yritysten 
kanssa.  Sen  sijaan tuotantovälineistön avulla tapahtuva maarakennusvienti-
mandollisuudet ovat vähäiset. Kansainvälisesti kilpailutetut infrastruktuurin 
parantamiseen tähtäävät hankkeet edellyttävät myös erityistä panostusta 
projektijohtourakoinnin kehittämiseen  ja  suunnittelussa korostuu taloudellis-
ten tekijöiden lisäksi myös suunnitelmien kuvaaman ratkaisun näyttävyys. 



32 	 Maarakennusyritysten kehityspiirteet  1990 -luvun alussa 
HAASTEET  

4.2 	Haasteet yritystoiminnan kannalta 

Kysynnän seurauksena yritystoiminnan luonne  ja  yrityskunta  kehittyy  ja 
 muuttuu kolmeen eri suuntaan:  

- 	suurten 	kokonaisuuksien 	hallintaan 	erikoistuneisiin  
yleisurakoitsijoihin 

- 	erityiskalustoa 	ja 	erityisosaamista 	omaaviin 	pieniin  
erityisurakoitsijoihin 

- 	yleisurakoitsijoille  panoksia  tarjoaviin palveluyrityksiin  (kone- 
ja  kuljetuspalvelut) 

Yleisurakoitsijoiden  menestymisen edellytyksenä  on,  että kotimaisen toimin-
nan rinnalla yritys toteuttaa kansainvälisiä hankkeita. Tämä edellyttää myös 
kilpailua suunnitelmien kehittämisen avulla. Lähivuosina  yleisurakoitsijat  jou-
tuvat kilpailemaan keskenään erittäin voimakkaasti, koska alalle  on  tullut  uu-
sia keskisuuria  yleisurakoitsijoita.  Lisäksi perinteiset  talonrakennusyritykset 

 ovat laajentaneet toimintaansa myös  maarakennukseen.  Alkuvaiheessa 
 yleisurakoitsijat  tarvitsevat toimintansa tukena  työlajiperusteista erityis

-osaamista.  

Työlajiperusteiset  yritysten kilpailukyky perustuu kalustoon  ja  ammattitaitoon 
sekä maantieteelliseen liikkuvuuteen. Paikallisesti ne voivat olla  talonraken-
taniisen aliurakointiin  ja  yhdyskuntateknisten verkostojen  kunnossapitoon 
erikoistuneita.  

Palveluyritysten  on  laajennettava  palvelujaan  perinteisen kone-  ja  kuljetus- 
palvelujen ulkopuolelle. Lisäksi kaikilta yrityksiltä tullaan  edellyttämään  kor-
keaa tuottavuutta  ja  laadun  tuottokykyä.  

Perinteisten keskisuurten  yleisurakoitsijoiden  on  joko  kasvettava  tai  erikois
-tuttava joihinkin  työlajiin.  Ne voivat hetkellisesti hakea  lisämarkkinoita  enti-

sen itä-Euroopan maista mutta pitkällä aikavälillä niiden mandollisuudet kil-
pailla siellä ovat huonot. 

Yritysten sisäisenä keskipitkän aikavälin ongelmana  on,  että suurin  osa 
 työntekijöistä  on  edelleen vailla ammattikoulutusta  ja  alalta puuttuu nuoriso- 

asteen ammattikoulutus. Viime vuosinakin  on  monilla alan yrityksillä ollut 
vaikeuksia saada päteviä  ammattityöntekijöitä.  Ammatillisissa  aikuiskoulu-
tuskeskuksissa  annettava koulutus ei ratkaise  maarakennusalan  ammatti-
koulutuksen rakenteellista perusongelmaa. Lisäksi tilannetta heikentää  se, 

 että alan  työntekijäkunnasta  suuri joukko poistuu lähivuosina eikä tilalle saa-
da ammatillisesti päteviä työntekijöitä. Tämä tilanne heikentää osaltaan  mvr

-alan kansainvälistymistä sekä hidastaa alan  tuotantokulttuurin  muutosta. 

Toisena keskeisenä henkilöstöä  koskevana  ongelmana  on  yritysten johdos-
sa olevien teknisen koulutuksen saaneiden henkilöiden vähäisyys, jolloin yri-
tyksissä  kehitystoiminta  ja  tuotannon kehittämiseen ei ole riittäviä resursseja 
saatavissa. Lisäksi yritysten huono taloudellinen tilanne ei mandollista uusia 
investointeja eikä  kehityspanosten  ostoa, jolloin uudet innovaatiot jäävät 
hyödyntämättä.  
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Julkinen sektori, kuten tielaitos,  kunnat ja  Valtion rautatiet, siirtyvät yhä 
enemmän tilaaja-tuottaja-malliin, jossa tilaajavirasto kilpaituttaa suunnittelu-, 
rakentamis-  ja kunnossapitotyöt tuotantoyhtiön ja  yksityisten urakoitsijoiden 
kesken. Myös tielaitoksen kunnossapitotyöt tulevat kilpailun piiriin  ja tielai-
toksen  oman työn osuus määräytyy  teknologian  ylläpidon  ja  kilpailukyvyn 
perusteella. Ongelmana  on,  miten synnytetään muutamassa vuodessa toi-
mivat kunnossapidon markkinat  ja  yrityksille valmius kilpailla kunnossa-
pitotöistä. 

Tilaaja-tuottaja-malliin siirtyminen vaikuttaa merkittävästi perinteisten yritys- 
sektorin kilpailukenttään.  Miten merkittävät vaikutukset ovat riippuvat minkä-
laisella toimintaedellytyksillä tuottajayritykset aloittavat toimintansa. Erittäin 
luultavaa  on,  että tuottajayritykset aloittavat pitkäaikaisin tuotantosopimuk

-sin,  mikä muuttaa  koko  alan tuotantokulttuuria. Alkuvaiheessa tilaaja-tuotta-
ja-malli parantaa palveluyritysten  ja erityisurakoitsijoiden  toimintaedellytyk-
siä. Isojen hankkeiden osalta tilaaja-tuottaja-malli tullee suosimaan projekti-
johtourakointia toteutusmuotona, koska nykyiset julkisen  vallan  organisaatiot 
toimivat pääasiassa osaurakointiin perustuvilla toimintamalleilla. Tilaaja-tuot-
taja-mallin  onnistumiseen vaikuttavat ratkaisevasti tilaajan kustannustietoi-
suus, tulostehokkuus  ja toimintapollittiset  kannanotot. 

Rakennuttajat  vaativat urakoitsijoilta laaduntuottokykyä. Laaduntuottokyvyn 
edellytyksenä  on  laatujärjestelmän  käyttöönotto. Laatujärjestelmät edellyttä-
vät tuottajaa itse osoittamaan oman suorituksensa virheettömyyden. Laatu- 
järjestelmän vaikutukset näkyvät laadun parantumisena  ja turhien  kustan-
nusten poistumisena. Laatujärjestelmän käyttöönoton seurauksena maara-
kentamiseen syntyy pitkäaikaisia yhteistyömalleja  ja  yritysten välistä verkot-
tumista sekä suunnittelija-toteuttajan että pääurakoitsijan-aliurakoitsijan 
välille. 
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