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Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä 
  
Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna hyvin tyydyttävänä. Asuntotuotanto 
lisääntyy toista vuotta peräjälkeen. Myös toimitilarakentamisen aloitusten ennakoidaan kääntyvän kas-
vuun. Korjausrakentamisen kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluvana vuonna. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä syksyyn 2016 mentäessä urakoitsijat pitävät töiden vähäistä määrää sekä urakka-
hintojen laskua. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Viimeisimpien kuukausien aikana maailmanta-
louden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Vaikka 
positiivista virettä on edelleen, epävarmuus vai-
vaa tulevasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kasvu on 
jatkunut hyvänä jo usean vuoden ajan, mutta 
keskuspankki on entistä varovaisempi koronnos-
tojen suhteen. Euroopassa talous kasvaa, mutta 
poliittiset riskit ovat kasvaneet. Turvapaikanhaki-
joiden tilanne, Britannian mahdollinen ero EU:sta 
sekä lisääntynyt terrorismi luovat varjon tulevalle 
kehitykselle. Euroopan keskuspankki pyrkii sa-
maan aikaan nopeuttamaan hintojen nousua 
löysäämällä edelleen rahapolitiikkaansa. 
 
Suomen talous kasvoi viime vuonna ennakkotie-
tojen mukaan 0,5 prosenttia. Tänä vuonna kasvun 
arvioidaan jatkuvan prosentin vauhtia. Yksityinen 
kulutus sekä investoinnit vauhdittavat taloutta 
tänä vuonna. Yksityinen kulutus kasvaa työttö-
myystilanteen helpottaessa. Mutta inflaatio kiih-
tyy tänä vuonna öljyn suurimman hinnan laskun 
ollessa jo takanapäin, mikä syö kotitalouksien 
ostovoimaa kuluvana vuonna. Viennistä vetoapua 
ei tänäkään vuonna tule. Maltillisen kasvun enna-
koidaan jatkuvan myös vuonna 2017. 
 
 
Rakentaminen 
 
Vuonna 2015 rakennusinvestoinnit supistuivat 
1,1 prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit vähe-
nivät 2,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusinves-
toinnit kasvoivat 6,6 prosenttia. Talonrakennus-
töitä aloitettiin arviolta 31,5 miljoonaa kuutio-
metriä.  
 
Asuntoja aloitettiin viime vuonna arviolta yhteen-
sä 30 500, mikä oli noin 16 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Sekä vapaarahoitteisten 
asuntojen että ARA-asuntojen aloitukset kasvoi-
vat. Kappalemääräisiä aloituksia nosti tuotannon 

painottuminen pieniin kerrostaloasuntoihin. ARA-
asuntojen tuotanto kasvoi normaalien vuokra-
asuntojen palautuessa normaalille tasolle. Uusia 
asuntoja aloitetaan tänä vuonna viimevuotista 
enemmän, arviolta 31 500. Kuluttajat ovat luotta-
vaisempia talouden suhteen ja asuntolainoja on 
nostettu jo viime vuodesta lähtien edellisvuosia 
enemmän. Tuotanto painottuu kuluvanakin 
vuonna kerrostaloasuntoihin. Pientaloaloitusten 
alamäki pysähtynee viimein. Asuntorahoitus säi-
lyy matalan korkotason vuoksi edullisena vielä 
pitkään. Valtion tukemassa tuotannossa on luvas-
sa välivuosi, sillä porkkanoita tänä vuonna ei ole 
ja odotukset ovat ensi vuodessa. Vuonna 2017 
asuntotuotannon ennakoidaan laskevan hieman. 
 
Toimitilarakentaminen on viriämässä. Liikeraken-
taminen kasvaa suurilla kaupunkiseuduilla, joissa 
muuttoliike luo kysyntää. Teollisuusrakentaminen 
kasvaa myös suurten hankkeiden myötä, mutta 
investointien käynnistyminen tekee kasvusta 
myös laaja-alaista. Julkista rakentamista vauhdit-
tavat koulujen rakentaminen. Korjausrakentami-
sen kasvu hidastuu hieman kysynnän siirtyessä 
uudisrakentamiseen. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvaa tänä vuon-
na 3-4 prosenttia. Ensi vuodelle odotetaan maltil-
lisempaa, 1-2 prosentin kasvua. 
 
 
Talousnäkymät Itä-Suomessa 
 
Itä-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suh-
dannekuva pysyi heikkona vuoden 2015 lopussa 
EK:n suhdannebarometrin mukaan. Suhdanne-
odotukset kääntyivät nousuun tammikuussa 2016 
ja tilanteen nähtiin kehittyvän myönteisenä. Alu-
een suhdannenäkymät ovat hieman koko maan 
keskiarvoa valoisammat. Tuotantomäärät lisään-
tyivät hieman vuoden 2015 neljännellä neljän-
neksellä, ja tuotannon odotettu lisääntyvän yhä 
talven aikana. Henkilökunnan määrän arvioidaan 
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pysyvän ennallaan. Tilauskanta on edelleen sel-
västi alle normaalitason. Kannattavuus vaihtelee 
yrityksittäin, mutta keskimäärin sen odotetaan 
parantuvan hieman. 
 
Itä-Suomen palvelualojen yritysten suhdanteet 
heikkenivät vuoden 2015 lopussa, ja suhdanneti-
lanteen odotettiin säilyvän heikkona. Myynnin 
ennakoidaan polkevan paikallaan lähikuukausien 
aikana. 
 
 
Rakentaminen Itä-Suomessa 
 
Itä-Suomen rakennusmarkkinat olivat viime 
vuonna noin 2,4 miljardia euroa, eli reilut 8 pro-
senttia koko maan markkinoista. Rakentaminen 
työllisti viime vuonna keskimäärin 15 850 henki-
löä eli reilut 4 prosenttia vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. 
  
Vuonna 2015 aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
Itä-Suomen alueella 3,1 miljoonaa kuutiometriä 
erilaisia talonrakennustöitä, mikä on saman ver-
ran kuin edellisenä vuonna. Myös rakennusluvat 
ovat samalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. 
Asuinrakennusten aloituskuutiot kasvoivat 19 
prosenttia ja toimitilojen vastaavasti vähenivät 5 
prosenttia. 
 
Asuntotuotanto 
 
Vuonna 2015 aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
asuntoja 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna eli yhteensä 2 818 kappaletta. Omakotita-
lojen aloitusmäärät kasvoivat vajaat 10 prosent-
tia. Rivitaloja aloitettiin 53 prosenttia edellisvuot-
ta vähemmän. Asuinkerrostalohuoneistojen aloi-
tusmäärät kasvoivat 77 prosenttia. Rakennuslupi-
en kehitys oli vastaavanlaista kuin aloitusten eri 
talotyyppien osalta. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset supis-
tuivat vuonna 2015 yhteensä 38 prosenttia. Julki-

sia palvelurakennuksia aloitettiin 14 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Teollisuus- ja 
varastorakentamisen aloitukset vähentyivät 2 
prosenttia. 
 
  
Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa 
 
Tilaajat ja rakennuttajat kokevat vuoden 2016 
rakentamisen suhdannetilanteen lähes hyvänä. 
Hankkeiden määrän arvioidaan kasvavan tänä 
vuonna. Toiminnan kannattavuuden odotetaan 
paranevan. Tilaajien mielestä asuntotuotanto 
vähenee aavistuksen syksyyn mentäessä. Toimiti-
larakentaminen lisääntyy hieman. Korjausraken-
tamisen arvioidaan lisääntyvän. Tärkeimpinä toi-
mintaan vaikuttavina tekijöinä syksyyn 2016 
mentäessä tilaajat pitävät kireitä aikatauluja ja 
yhteistoimintaa hanketoimijoiden kanssa. 
 
Talonrakennusurakoitsijoiden mielestä suhdan-
netilanne on tänä vuonna hyvin tyydyttävä. 
Hankkeiden määrä arvioidaan lisääntyvän syksyyn 
2016 mentäessä. Kannattavuuden ennakoidaan 
pysyvän ennallaan. Talonrakentajat arvioivat sekä 
asuntotuotannon että toimitilarakentamisen 
vähenevän ensi syksyyn mentäessä. Korjausra-
kentamisen odotetaan sen sijaan kasvavan. Tär-
keimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä ensi 
syksyyn mentäessä urakoitsijat pitävät töiden 
vähäistä määrää, urakkahintojen laskua sekä 
hankesuunnittelun heikkoa laatutasoa. 
 
Rakennustuoteteollisuus kokee kuluvan vuoden 
suhdannetilanteen myös hyvin tyydyttävänä. 
Hankkeiden määrä kasvaa ja toiminnan kannatta-
vuus kohenee kohti syksyä mentäessä. Rakennus-
tuoteteollisuus arvioi asuntotuotannon lisäänty-
vän syksyyn mentäessä. Myös toimitilarakenta-
minen lisääntyy. Korjaustoiminnan odotetaan 
yksimielisesti kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä syksyyn mentäessä raken-
nustuoteteollisuus pitää kireitä aikatauluja, han-
kesuunnittelun heikkoa laatutasoa sekä töiden 
vähäistä määrää. 
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Tilaajien ja rakennuttajien suhdannetilanne 
Itä-Suomessa, huhtikuu 2016 
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Kasvaa Pysyy samana Vähenee 

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio asuntotuotannon määrästä 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä 

Arvio korjausrakentamisen määrästä 

Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne koetaan lähes hyvänä  

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2016 



Talonrakentajien suhdannetilanne 
Itä-Suomessa, huhtikuu 2016 
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Kasvaa Pysyy samana Vähenee 

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio asuntotuotannon määrästä 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä 

Arvio korjausrakentamisen määrästä 

Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvin tyydyttävänä  

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2016 



Tuoteteollisuuden suhdannetilanne 
Itä-Suomessa, huhtikuu 2016 
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Kasvaa Pysyy samana Vähenee 

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 

Arvio asuntotuotannon määrästä 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä 

Arvio korjausrakentamisen määrästä 

Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvin tyydyttävänä  

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2016 
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