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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Rakennusala joutui kaikista tuotannonaloista ehkä pahiten kärsimään 1990-luvun lamasta. Rakennusalalta ja sitä palvelevilta sektoreilta joutui
muutamassa vuodessa työttömäksi noin 150 000 ihmistä. Rakennustoimintaa on tutkittu aikaisemmin enimmäkseen sosiaalisesta tai
rakennusteknisestä näkökulmasta, kun taas alan kansantaloudellinen merkitys on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Työni tarkoituksena on tutkia kuinka makrotason muutokset, 1980-luvun lopun nousukausi ja 1990-luvun lama, näkyivät konkreettisesti
rakennusalan suurten yritysten toiminnassa. Tarkastelen viiden suuren rakennusliikkeen toimintaa vuosina 1980-1995. Kyseiset rakennusliikkeet
ovat Haka, YIT-Yhtymä (aiemmin Perusyhtymä), Puolimatka, Polar ja Lemminkäinen. Pyrin työssäni vastaamaan myös miksi ja miten yritysten
kehityksen poikkesivat toisistaan.
Tuotannon vaihtelut rakennusalalla vuosina 1980-1995 johtuivat sekä rakenteellisista että suhdanteellisista syistä. Suuret rakennusliikkeet
reagoivat 1980-luvulla kotimaisen talonrakentamisen volyymin supistumiseen ostamalla pienempiä rakennusalan yrityksiä ja kasvattamalla
rakennusvientiään. Rakennusviennin kannattavuus mahdollisti huomattavien yritysostojen ja kiinteistösijoitusten tekemisen. Pitkään jatkunut
kiinteistöjen hintojen nousu teki laajamittaisesta kiinteistösijoittamisesta ja perustajarakentamisesta hyvin tuottoisaa. Usko kiinteistöjen arvon
nousuun ja vakauteen oli 1980-luvulla hyvin yleistä.1980-luvun lopulla tapahtunut luottoekspansio kasvatti huomattavasti rakennusinvestointeja
ja nosti jo kohonnutta hintatasoa. Rakennusliikkeiden toimintastrategiat muotoutuivat 1980-luvun lopulla erilaisiksi. Tietyn toimintastrategian
omaksumiselle olennaisia tekijöitä olivat omistajan preferenssit, yrityksen taloudellinen tilanne ja aiempi kehitys.
Noususuhdanteen taittuminen laskusuhdanteeksi tapahtui huomattavan nopeasti, eivätkä rakennusliikkeet pystyneet muuttamaan
tuotantorakennettaan niin nopeasti kuin olisi ollut tarpeen. Kysynnän ja hintatason jyrkkä lasku sekä laman pitkäaikaisuus tuli yllätyksenä
rakennusliikkeille. Kysynnän vähenemiseen kaikki rakennusliikkeet reagoivat vähentämällä kapasiteettiaan huomattavasti. Suurimmaksi
ongelmaksi muodostui kuitenkin yritysten omistuksessa oleva laaja kiinteistövarallisuus, josta tehdyt arvonalennukset romahduttivat
rakennusliikkeiden toiminnan tuloksen. Arvonalennukset ja kiinteistömarkkinoiden pysähtyminen johtivat nopean kansainvälistymisen
omaksuneiden ja laajan kiinteistövarallisuuden hankkineiden Hakan ja Polarin joutumiseen pahimpiin vaikeuksiin.
Viidestä rakennusliikkeestä Haka joutui konkurssiin, Polar velkasaneeraukseen ja Puolimatka ulkomaalaisomistukseen. Konservatiivisemman
linjan ottaneet YIT-Yhtymä ja Lemminkäinen selvisivät laman yli omillaan. Laman uudelleenjärjestelyiden seurauksena ruotsalaiset
rakennusliikkeet Skanska ja NCC etabloituivat menestyksellisesti Suomen rakennusmarkkinoille.
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