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Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä 
  
Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna myönteisenä. Asuntotuotannon arvi-
oidaan yhä lisääntyvän. Toimitilarakentamisen sen sijaan ennakoidaan kääntyvän hienoiseen laskuun. 
Korjausrakentamisen kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluvana vuonna. Tärkeimpinä toimintaan vaikutta-
vina tekijöinä syksyyn 2017 mentäessä urakoitsijat pitävät ammattityövoiman puutetta sekä panoshinto-
jen nousua. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kohentu-
neet viimeisimpien kuukausien aikana. Kasvu on 
kiihtynyt myös Euroalueella, joka lupaa parempaa 
vientikehitystä myös Suomelle. Positiivisesta vi-
reestä huolimatta negatiivisia riskejä riittää pal-
jon. Yhdysvaltain talouspolitiikka, Kiinan talous, 
Euroopan vaalitulokset ja Ruotsin asuntomarkki-
noiden ylikuumentuminen varjostavat hyvin alka-
nutta vuotta. 
  
Suomen talous kasvoi viime vuonna ennakkotie-
tojen mukaan 1,4 prosenttia. Tänä vuonna kasvu 
jatkunee parin prosentin vauhtia. Vielä tänäkin 
vuonna kasvu syntyy pääasiassa investointien ja 
kulutuksen ansiosta, mutta vuoden kuluessa 
Suomen viennin ennakoidaan myös kääntyvän 
nousuun. Luottamus talouteen on korkealla tasol-
la ja optimismia ruokkii työllisyyden kääntyminen 
nousuun. Kuluttajien ostovoimaa kuluvana vuon-
na heikentää inflaation vauhdittuminen. Myön-
teisen parin prosentin talouskasvun ennakoidaan 
jatkuvan myös ensi vuonna viennin saadessa 
enemmän vetoapua maailmalta. 
 
 
Rakentaminen 
 
Vuonna 2016 rakennusinvestoinnit kasvoivat 8,2 
prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit lisääntyi-
vät 9,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusinves-
toinnit kasvoivat 3,8 prosenttia. Talonrakennus-
töitä aloitettiin arviolta 37 miljoonaa kuutiomet-
riä.  
 
Ennakkotietojen perusteella asuntoja aloitettiin 
viime vuonna yhteensä 37 400, mikä oli noin 13 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kasvu painottui vahvasti vapaarahoitteisiin vuok-
ra-asuntoihin. ARA-asuntojen aloitukset laskivat 
hieman edellisvuodesta. Kappalemääräisiä aloi-
tuksia nosti yhä tuotannon painottuminen pieniin 

kerrostaloasuntoihin. Uusia asuntoja aloitetaan 
tänä vuonna viimevuotista vähemmän, arviolta 
35 000. Laskua odotetaan ennen kaikkea asunto-
rahastojen käynnistämiin vapaarahoitteisiin vuok-
ra-asuntoihin, sillä markkinoille valmistuu tänä 
vuonna runsaasti asuntoja. Kuluttajat ovat sen 
sijaan luottavaisempia talouden suhteen, joka 
näkyy vilkkautena asuntolainatiskeillä samalla 
kun korot jatkavat ennätysmatalalla tasolla. Ku-
luttajien optimismi näkyy myös patoutuneen 
kysynnän purkautumisena ja omakotitalojen aloi-
tusten kasvuna tänä vuonna. Valtion tukemassa 
tuotannossa on luvassa pientä nousua viime 
vuonna pidetyn välivuoden jälkeen. Vuonna 2017 
asuntotuotannon ennakoidaan edelleen laskevan 
hieman. 
 
Toimitilarakentamisen suhdannekin on parantu-
nut. Liikerakentaminen kasvaa suurilla kaupunki-
seuduilla, mutta laajapohjaista kasvua ei ole odo-
tettavissa. Teollisuusrakentaminen on ollut enna-
koitua vaisumpaa ja tällä haavaa isoa investointi-
aaltoa ei ole näköpiirissä. Julkinen rakentaminen 
on jo korkealla tasolla sairaala- ja koulurakennus-
ten myötä. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista 
kasvuaan. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvaa tänä vuon-
na 2-3 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen kas-
vun ennakoidaan polkevan paikallaan. 
 
 
Talousnäkymät Itä-Suomessa 
 
EK:n suhdannebarometrin mukaan Itä-Suomen 
teollisuuden ja rakentamisen suhdannekuva oli 
tammikuussa 2017 hieman normaalia heikompi. 
Suhdanneodotukset kääntyivät selvään nousuun 
ja olivat koko maan keskiarvoa paremmat. Tuo-
tantomäärät lisääntyivät vuoden 2016 viimeisellä 
neljänneksellä, ja tuotannon odotetaan lisäänty-
vän yhä talven aikana. Henkilökunnan määrän 
arvioidaan pysyvän ennallaan. Tilauskannat olivat 
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hieman alle normaalitason. Kysynnän heikkous oli 
yhä yleisin tuotantokapeikko. Kannattavuuden 
ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla ja in-
vestoinnit ovat nousussa. 
 
Itä-Suomen palvelualojen yritysten suhdanteet 
pysyivät heikkona vuoden 2016 lopussa, mutta 
suhdannetilanteen odotettiin paranevan selvästi 
kevään aikana. Myynnin ennakoidaan pysyttele-
vän paikallaan lähikuukausien aikana. 
 
 
Rakentaminen Itä-Suomessa 
 
Itä-Suomen rakennusmarkkinat olivat viime 
vuonna noin 2,5 miljardia euroa, eli noin 8 pro-
senttia koko maan markkinoista. Rakentaminen 
työllisti viime vuonna keskimäärin 17 300 henki-
löä, joka on noin 9 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 
  
Vuonna 2016 aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
Itä-Suomen alueella 3,1 miljoonaa kuutiometriä 
erilaisia talonrakennustöitä, mikä on 14 prosent-
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennus-
luvat olivat viime vuonna keskimäärin 3,6 miljoo-
naa, jossa kasvua on 30 prosenttia edellisvuodes-
ta. Asuinrakennusten luvat kasvoivat 8 prosenttia 
ja toimitilojen vastaavasti vähenivät 39 prosent-
tia. 
 
Asuntotuotanto 
 
Vuonna 2016 aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
asuntoja 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna eli yhteensä 2 797 kappaletta. Omakotita-
lojen aloitusmäärät vähenivät 10 prosenttia. Rivi-
taloja aloitettiin pari prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Asuinkerrostalohuoneistojen aloitus-
määrät kasvoivat 44 prosenttia. Rakennuslupien 
kehitys on ollut myönteistä kaikissa talotyypeissä. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset kasvoi-
vat vuonna 2016 yhteensä 25 prosenttia edellis-

vuodesta. Julkisia palvelurakennuksia aloitettiin 
34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Teollisuus- ja varastorakentamisen aloitukset sen 
sijaan vähentyivät 14 prosenttia vuonna 2016. 
 
  
Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa 
 
Tilaajat ja rakennuttajat kokevat vuoden 2016 
rakentamisen suhdannetilanteen hyvänä. Hank-
keiden määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna. 
Toiminnan kannattavuuden odotetaan pysyvän 
ennallaan. Tilaajien mielestä asuntotuotanto säi-
lyy samalla tasolla syksyyn mentäessä. Sen sijaan 
toimitilarakentamisen arvioidaan vähenevän. 
Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Tärkeimpinä 
toimintaan vaikuttavina tekijöinä syksyyn 2017 
mentäessä tilaajat pitävät hankkeiden vähäistä 
määrää sekä tilojen heikkoa kysyntää. 
 
Talonrakennusurakoitsijoiden mielestä suhdan-
netilanne on tänä vuonna tilaajien tapaan hyvä. 
Hankkeiden määrä arvioidaan lisääntyvän syksyyn 
2017 mentäessä. Myös kannattavuuden ennakoi-
daan paranevan. Talonrakentajat arvioivat asun-
totuotannon lisääntyvän, mutta toimitilaraken-
tamisen sen sijaan vähenevän ensi syksyyn men-
täessä. Korjausrakentamisen odotetaan yhä kas-
vavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina teki-
jöinä ensi syksyyn mentäessä urakoitsijat pitävät 
ammattityövoiman puutetta sekä panoshintojen 
nousua. 
 
Rakennustuoteteollisuus kokee kuluvan vuoden 
suhdannetilanteen jokseenkin hyvänä. Hankkei-
den määrä kasvaa ja toiminnan kannattavuus 
kohenee kohti syksyä mentäessä. Rakennustuote-
teollisuus arvioi sekä asuntotuotannon että toimi-
tilarakentamisen pysyttelevän ennallaan. Sen 
sijaan korjaustoiminnan odotetaan kasvavan. 
Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä 
syksyyn mentäessä rakennustuoteteollisuus pitää 
urakoitsijoiden tavoin ammattityövoiman puutet-
ta, panoshintojen nousua ja lisäksi hankesuunnit-
telun heikkoa laatutasoa. 
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KasvaaPysyy samanaVähenee

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016

Arvio asuntotuotannon määrästä

Arvio toimitilarakentamisen määrästä

Arvio korjausrakentamisen määrästä

Vuoden 2017 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvänä 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn maaliskuussa 2017
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