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Infrarakentamisen seuranta ja ennakointi 2013 –
Tausta
Urakoitsijat:
‐
‐

markkinat ovat laajempi kenttä kuin tilastoitu toimiala ”maa‐ ja vesirakentaminen”
yritysten todellinen suhdannetilanne on useiden osamarkkinoiden summa.

Kunnat (ja valtio):
‐
‐
‐

infrainvestoinnit ja kunnossapito ovat marginaalierä kokonaistaloudessa
kokonaisuutena kuntakonsernien markkinaosuus infrarakentamisessa on suuri
alueellisesti yksittäisten suurten hankkeiden vaikutus on merkittävä; yhtäaikaisesti toteutettuna
seurauksena on resurssien ylikysyntä ja hintojen nousu.

Nykyinen seuranta ja ennakointi
‐

‐

‐

‐
‐
‐
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Tilastokeskus julkaisee maa‐ ja vesirakentamisen toteuman eli tilastot neljä kertaa vuodessa
raporttina (Maa‐ ja vesirakentamisen suhdanteet). Tilastot on koottu myös nettisivustoksi (Maa‐ ja
vesirakentamisen suhdanteet –verkkopalvelu).
Alan toimijärjestöt selvittävät omien yritystensä tilanteen. Kyselyjen tulokset tiedotetaan
ensisijaisesti jäsenkunnalle. Kyselyjen taajuus (per vuosi) vaihtelee
EK:n infrakysely:
8 x suppea kysely ja 4 x laaja kysely
Infra ry:
1 x alueellinen suhdannekysely
Koneyrittäjien liitto ry: 1 x urakointiryhmittäinen kysely
SKOL ry:
1 x suhdannekysely.
Maa‐ ja vesirakentamisen suhdannetilanteen seurantaan ja ennakointiin kehitettiin vuonna 1992
yhteinen, julkinen konsepti, jossa hyödynnettiin sekä olemassa olevia tietolähteitä että ideoitiin
rakennuttajille ja suunnittelijoille suunnattu barometrikysely. Mallia testattiin keväällä 19931.
Konseptia on käytetty 1993 ‐ 2010. Vuosina 1993 – 1999 raportti julkistettiin kerran vuodessa
(syksyisin), vuodesta 2000 lähtien kaksi kertaa vuodessa.
Vuonna 2010 konseptin kustannukset olivat 20 000 euroa, jonka maksoivat liikenne‐ ja
viestintäministeriö (43 %) ja MANK ry & yritykset (57 %).
Infrarakentaminen muutoksessa ‐projektin yhtenä tavoitteena on ollut päivittää seuranta‐ ja
ennakointikonsepti. Uutta konseptia on haettu julkaisemalla vuosina 2011–2012 neljä
Infrasuhdanne –nimistä tietotuotetta.

Vänni, K. (1993) Maa‐ ja vesirakentamisen suhdanteet – kevät 1993. TAMK/Insinöörityö.
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Seuranta‐ ja ennakointikonseptin tavoite:
‐ Tuottaa ajantasaista, yhteistä, julkista tietoa infrarakentamisen markkinoista
‐ Tuottaa ennakointitietoa hankintojen, tarjoustoiminnan ja toiminnan suunnittelun tueksi.
Tietotuotteen sisältö ja aikataulu:
‐
‐

keskiössä infrarakentamisen markkinatieto, jota eivät taloustutkimuslaitokset tuota
suhdannekatsaus julkaistaan noin 4‐6 x A4 kokoisena tietotuotteena, jonka keskeinen viesti
tiivistetään lehdistötiedotteeksi (ingressi).
‐ markkinakehitys visualisoidaan graafeina ja taulukkoina
1. taulukko: käypähinta inframarkkina tuorein toteuma + seuraavan vuoden ennuste
2. graafi: kiinteähintainen (investoinnit + kunnossapito) indeksi + ennuste kolmijaolla
yhdyskuntien infrarakentaminen, yhdyskuntien väliset yhteydet ja paikalliset projektit
3. graafi: saldoluku käyrä tarjoushinnoista
‐ tietotuotteen viesti kehityksestä avataan ja perustellaan teksteissä.

Tietotuotteessa käsitellään talouskehitystä, työlajeja, naapurimaiden infrarakentamista tai muita
erityisteemoja ainoastaan Suomen infrarakentamisen kehitystä selittävinä/ennustavina tekijöinä.
Tietotuote julkaistaan kerran vuodessa (tehdään syyskuussa, julkaistaan lokakuussa). Ensimmäinen tämän
ehdotuksen mukainen tuote julkaistaan lokakuussa 2013 Infrarakentaminen muutoksessa –projektin osana.
Lokakuussa 2014 julkaistavan tietotuotteen hinta ja rahoitus
‐
‐

7500 € + alv
Josta MANK ry 4000 € (+ alv) & Liikennevirasto 3500 € (+alv).

Julkaisija
‐

MANK ry

Tekijät
‐ Eero Nippala & Terttu Vainio.

