
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Rakentamisen suhdannenäkymät 
Itä-Suomessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sami Pakarinen 
Kimmo Anttonen 
Lokakuu 2015 



Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä 
  
Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt keväästä. Asuntotuotanto supistuu edellisten 
vuosien suhteellisen korkealta tasolta. Myös toimitilarakentamisen aloitukset vähenivät. Eniten laskua 
kertyi teollisuus- ja varastorakennuksissa, hieman eli viidennes. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina 
tekijöinä kevääseen 2015 mentäessä urakoitsijat pitävät töiden vähäistä määrää sekä urakkahintojen 
laskua. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikenty-
neet vuoden loppua kohti mentäessä. Keskeisin 
huoli kumpuaa epävarmuudesta, miten hyvin 
Kiina pystyy hallitsemaan hidastuvaa talouttaan. 
Sen sijaan Yhdysvaltain talous jatkaa kasvu-
urallaan ja Euroopassakin kasvunäkymät ovat 
tällä haavaa varsin vakaat. Euroalueella talous-
kasvua pönkittää työttömyysasteen kääntyminen 
laskuun, mikä heijastuu positiivisesti yksityiseen 
kulutukseen. Rakenneuudistusten toteuttaminen 
jäsenvaltioissa nousee entistä tärkeämpään ase-
maan. Talouskasvun myötä uudistuksia olisi hel-
pompi viedä läpi ja näin varmistaa, että Euroalue 
kohtaa seuraavan taantuman edellistä kestä-
vämmin. 
 
Suomen talous polkee kuluvana vuonna paikal-
laan. Vaikka taantuma jää taakse, ovat ensi vuo-
den näkymät yhä vaatimattomat. Keskeisin kysy-
mys ensi vuoden talouskasvun kannalta on, miten 
investoinnit lähtevät liikkeelle. Myös vientiin odo-
tetaan piristymisestä, sillä talouspakotteiden 
vaikutus Venäjän vientiin ei vaikuta enää yhtä 
suuresti ensi vuonna.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit supistuivat vuoden ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla 2,7 prosenttia edellis-
vuodesta. Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 
4,7 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
sen sijaan kasvoivat 5,9 prosenttia. Talonraken-
nustöiden aloitukset supistuivat vuosisummana 
toisella neljänneksellä 30,4 miljoonaan kuutio-
metriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat nousseet kuluvan vuo-
den aikana. Aloitusten kasvu on kohdistunut pie-
niin kerrostaloasuntoihin kasvukeskuksissa. Asun-
torahastot ovat olleet yhä aktiivisia. Myös kulut-
tajamarkkinoilla on havaittavissa asteittaista hel-

pottumista, sillä asuntolainoja on nostettu viime 
vuotta enemmän. Vaimea talouskasvu ja korkeal-
la pysyttelevä työttömyys kuitenkin hillitsevät yhä 
kysyntää. Valtion tukema asuntotuotanto kasvaa 
myös tänä vuonna. Uusia asuntoja aloitetaan 
tänä vuonna viimevuotista enemmän, arviolta 
27 000. Suurinta lasku on pientalojen puolella, 
jossa aloitusmäärät jatkavat laskuaan 6 000 asun-
toon. Asuntomarkkinoita edesauttaa korkojen 
ennätysmatala taso ja marginaalien asteittainen 
aleneminen. Myös asuntojen hintojen lasku on 
saanut kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan viime 
vuosia paremmin. Uudisasuntotuotannon näky-
mät ensi vuodelle ovat kuitenkin tätä vuotta va-
rovaisemmat. Siksi vuonna 2016 asuntoaloituksia 
ennakoidaan kertyvän vain 26 500. 
 
Toimitilarakentamisessa on nähtävissä myös pi-
ristymisen merkkejä. Erityisesti liike- ja teollisuus-
rakentaminen on viriämässä usean heikon vuo-
den päätteeksi. Julkinen rakentaminen kasvaa 
erityisesti hoitoalan rakennusten myötä. Koko 
talonrakentamisen kuutiot kuitenkin vähenevät 
sillä maatalousrakentaminen supistuu voimak-
kaasti. Korjausrakentaminen kompensoi yhä uu-
disrakentamisen laskua. Kasvu jatkuu tasaisena 
myös tänä ja ensi vuonna. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä supistunee tänä 
vuonna prosentin verran. Ensi vuonna kasvu yltää 
vaatimattomaan 2 prosenttiin. 
 
Talousnäkymät Itä-Suomessa 
 
EK:n suhdannebarometrin mukaan Itä-Suomen 
teollisuuden ja rakentamisen suhdannekuva ko-
heni hieman elokuussa keväästä. Tilanne on kui-
tenkin yhä normaalia heikompi ja alueen suhdan-
nenäkymät ovat koko maata hieman harmaam-
mat. Tuotantomäärät pysyivät alkukesästä ennal-
laan, mutta tuotannon odotetaan lisääntyvän 
lievästi. Tilauskirjat ovat hieman normaalia 
ohuemmat. Työvoiman arvioidaan vähenevän 
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maltillisesti syksyn aikana. Suurin este tuotannol-
le on edelleen heikko kysyntä. Kannattavuus on 
heikentynyt entisestään. 
 
Itä-Suomen palvelualojen yritysten suhdanteet 
pysyivät alamaissa kesän aikana. Suhdanneodo-
tukset laskivat ja ovat koko maan tasoa. Myynnin 
arvioidaan pysyvän ennallaan, sillä ja kysyntä on 
edelleen vaimeaa. Kannattavuus on heikentynyt 
vuodentakaisesta. 
 
Rakentaminen Itä-Suomessa 
 
Itä-Suomen rakennusmarkkinoiden arvo oli viime 
vuonna noin 2,4 miljardia euroa, eli reilut 8 pro-
senttia koko maan markkinoista. Rakentaminen 
työllisti vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuolis-
kolla keskimäärin 13 250 henkilöä joka on 2 750 
henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana edel-
lisvuonna. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä aloitettu-
jen talonrakennustöiden vuosisumma oli ennak-
kotietojen perusteella Itä-Suomen alueella 2,8 
miljoonaa kuutiometriä, mikä on 19 prosenttia 
vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. 
Rakennusluvat supistuivat vastaavana aikana 24 
prosenttia. Asuinrakennusten aloituskuutioiden 
vuosisumma väheni 18 prosenttia ja muiden kuin 
asuinrakennusten vastaavasti 19 prosenttia. Aloi-
tusten ennakkotiedot ovat usein alipeittoisia ko-
ko maankin tasolla, joten alueelliset tiedot tar-
kentuvat aikanaan. 
 
Asuntotuotanto 
 
Vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuosisum-
mana aloitettiin ennakkotietojen mukaan asunto-
ja 12 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden 
toisella neljänneksellä eli yhteensä 2 063 kappa-
letta. Omakotitalojen aloitusmäärät vähenivät 
peräti 27 prosenttia. Rivitaloja sen sijaan aloitet-
tiin 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asuin-
kerrostalohuoneistojen aloitusmäärä sen sijaan 
supistuivat 8 prosenttia. Vastaavasti rakennuslu-
pia myönnettiin omakotitaloille kolmanneksen 
vähemmän. Kerrostaloille rakennusluvat supistui-
vat vajaan viidenneksen. Rivitaloille myönnetyt 
rakennusluvat laskivat yli 40 prosenttia edellis-
vuoden toisen neljänneksen vuosisummaan ver-
rattuna. 

 
Toimitilarakentaminen 
 
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset laskivat 
vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 17 pro-
senttia. Julkisia palvelurakennuksia aloitettiin 19 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Teollisuus- ja varastorakentamisen aloitukset 
supistuivat vastaavasti 21 prosenttia. 
  
Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa 
 
Tilaajat ja rakennuttajat kokevat vuoden 2015 
rakentamisen suhdannetilanteen jokseenkin tyy-
dyttävä. Hankkeiden määrän arvioidaan lisäänty-
vän aavistuksen tänä vuonna. Toiminnan kannat-
tavuuden odotetaan laskevan viime vuoden ta-
sosta. Tilaajien mielestä sekä asuntotuotanto että 
toimitilarakentaminen supistuvat syksyyn mentä-
essä. Korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan 
viime vuodesta. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä kevääseen 2015 mentäessä tilaa-
jat pitävät hankkeiden vähäistä määrää sekä yh-
teistoimintaa hanketoimijoiden kanssa. 
 
Talonrakennusurakoitsijoiden mielestä suhdan-
netilanne on tänä vuonna tyydyttävä. Hankkeiden 
määrä on vähentynyt viime vuodesta, mutta kan-
nattavuuden arvioidaan kohentuvan jonkin ver-
ran. Talonrakentajat arvioivat sekä asuntotuo-
tannon että toimitilarakentamisen vähenevän 
kevääseen mentäessä. Korjausrakentamisen odo-
tetaan pysyvän ennallaan. Tärkeimpinä toimin-
taan vaikuttavina tekijöinä ensi kevääseen men-
täessä urakoitsijat pitävät töiden vähäistä määrää 
sekä urakkahintojen laskua. 
 
Rakennustuoteteollisuus kokee kuluvan vuoden 
suhdannetilanteen jokseenkin heikkona. Hank-
keiden määrä pysynee edellisvuoden tasolla ja 
toiminnan kannattavuudessa odoteta tapahtuvan 
muutosta. Rakennustuoteteollisuus arvioi asunto-
tuotannon pysyvän ennallaan, mutta toimitilara-
kentamisen odotetaan supistuvan kevääseen 
mentäessä. Korjaustoiminnan odotetaan yksimie-
lisesti kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä syksyyn mentäessä rakennus-
tuoteteollisuus pitää töiden vähäistä määrää, 
urakkahintojen laskua ja kireitä aikatauluja.
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Tilaajien ja rakennuttajien suhdannetilanne 
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Kasvaa Pysyy samana Vähenee 

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 

Arvio asuntotuotannon määrästä 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä 

Arvio korjausrakentamisen määrästä 

Vuoden 2015 rakentamisen suhdannetilanne koetaan jokseenkin tyydyttävänä  

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn syyskuussa 2015 
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