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Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne edelleen hyvä 
  
Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on keväästä lähtien jatkunut hyvänä kaikkien toimijoiden mie-
lestä. Talonrakentajat arvioivat asuntotuotannon ja toimitilarakentamisen kuitenkin vähentyvän kevää-
seen mentäessä. Myös kannattavuuden uskotaan heikkenevän. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina te-
kijöinä kevääseen 2019 mentäessä urakoitsijat pitävät panoshintojen kasvua, urakkahintojen laskua sekä 
pulaa ammattityövoimasta. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalous kasvaa tänä ja ensi vuonna 3-4 
prosentin vauhtia. Kasvuvauhti on kuitenkin hidas-
tumaan päin erityisesti kahdesta syystä. Ensiksi 
suurvaltojen välisessä kauppasodassa ei ole kuin 
häviäjiä ja sen vaikutukset kasvuun ovat jo nyt 
nähtävissä. Toiseksi, kiristyvä rahapolitiikka erityi-
sesti Yhdysvalloissa heikentää rahoitusolosuhteita 
ja leikkaa kasvunäkymiä. Ohjauskorkojen nostami-
nen luo epävarmuutta erityisesti kehittyviin ta-
louksiin, sillä dollarin vahvistuessa heikkenevät ky-
seisten maiden vaihtotase-, velka- ja inflaatio-on-
gelmat. Euroopassa rahapolitiikan kiristyminen 
odottaa vielä tuloaan noin vuoden verran. 
 
Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna hyvää 
vauhtia. Nyt yksityisen kulutuksen että investoin-
tien lisäksi vientikysyntä vetää. Yksityisen kulutuk-
sen kasvua on tukenut työllisyyden kasvu, joka jat-
kuu ensi vuoden puolelle. Investoinnit kasvavat 
yhä, mutta ripeästi kasvaneet kone- ja laiteinves-
toinnitkin rauhoittuvat. Suomen talous kasvaa 
tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonnakin noin 
2 prosenttia. Kasvunäkymät ovat tulleet hieman 
keväästä alaspäin, mutta pitkän aikavälin potenti-
aaliin nähden nykyinen kasvu on hyvällä tasolla. 
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella 
neljänneksellä ennakkotietojen mukaan 6,2 pro-
senttia edellisvuodesta. Investoinnit asuinraken-
nuksiin lisääntyivät 8,5 prosenttia ja toimitiloihin 
vastaavasti 5,1 prosenttia. Maa- ja vesirakennus-
investoinnit kasvoivat puolestaan 0,8 prosenttia. 
Talonrakennustöiden aloitukset olivat vuosisum-
mana toisella neljänneksellä noin 40 miljoonaan 
kuutiometriä.  
 
Asuntojen uudisrakentaminen on ollut tämän vuo-
den aikana yhä kasvussa. Kasvu on tapahtunut 
pääasiassa vain kerrostaloasunnoissa, joissa 

aloitukset ylsivät viime vuonna 44 000 asuntoon. 
Tänä vuonna aloituksen ovat kesäkuukausien ai-
kana yltäneet tätä korkeammalle, mutta raken-
nuslupien käänne kevään aikana painanee asunto-
aloitukset viime vuoden tasolle vuoden loppuun 
mentäessä. 
 
Asuntojen keskikoko on painunut viimeisten vuo-
sien aikana hyvin nopeasti alaspäin. Tuotannon 
painottuminen entistä pienempiin asuntoihin on 
seurausta useasta tekijästä. Yhden ja kahden hen-
gen kotitalouksien suuri osuus väestöstä, sijoitta-
jakysyntä sekä taloudellisen liikkumavaran kape-
neminen pitkittyneen taantuman seurauksena 
ovat osaltaan vaikuttaneet kehitykseen. Parin 
viime vuoden aikana talous on kuitenkin kääntynyt 
kasvuun ja kotitalouksilla on keskimäärin parem-
min mahdollisuuksia siirtyä asunnosta toiseen. 
Ensi vuonna asuntoaloituksia ennakoidaan kerty-
vän koko maassa yhteensä 39 000 asuntoa. 
 
Muun kuin asuinrakentamisen aloitustöiden enna-
koidaan vähenevän tänä vuonna runsaat pari pro-
senttia noin 26,5 miljoonaan kuutiometriin. Lasku 
painottuu käyttötarkoitusluokituksessa halvem-
paan rakentamiseen kuten varastoihin ja maata-
lousrakennuksiin. Sen sijaan arvokkaammissa ra-
kennuskohteissa kuten toimisto-, sairaala- ja kou-
luhankkeissa kuutiomäärät kasvavat ja nostavat 
tuotannon volyymin vielä ensi vuonnakin plus-
salle. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista puolen-
toista prosentin kasvuaan tänä ja ensi vuonna. 
Asuntojen korjaukset kasvavat kasvuseuduilla. 
Pula ammattitaitoisesta työvoimasta rajoittaa kor-
jausrakentamisenkin kasvua. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 3 prosenttia. Ensi vuonna kasvu painuu 
nollaan. 
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Talousnäkymät Itä-Suomessa 
 
EK:n suhdannebarometrin mukaan Itä-Suomen te-
ollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdan-
netilannearviot olivat hienoisessa nousussa alku-
kesän aikana. Suhdannenäkymät ovat hieman 
edellistä tiedustelua varovaisemmat. Tuotanto- ja 
myyntimäärät kasvoivat kesän aikana ja niiden 
odotetaan jatkavan kasvuaan myös tulevina kuu-
kausina. Henkilöstöä palkattiin lisää kesäkuukau-
siksi, mutta syksylle työvoiman määrän ennakoi-
tiin pysyvän ennallaan. Rekrytointivaikeudet ovat 
olleet yleisiä kevään ja kesän aikana. Kannattavuus 
on ollut vuodentakaista parempi. Viimeisten kuu-
kausien aikana tuotantokustannusten nousu on 
kuitenkin ollut yleisesti myyntihintojen kohoa-
mista yleisempää. 
. 
 
Rakentaminen Itä-Suomessa 
 
Itä-Suomen rakennusmarkkinoiden arvo oli viime 
vuonna noin 3 miljardia euroa, eli noin 8 prosent-
tia koko maan markkinoista. Rakentaminen työl-
listi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
keskimäärin 14 700 henkilöä, joka on saman ver-
ran kuin vastaavana aikana edellisvuonna. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä aloitettu-
jen talonrakennustöiden vuosisumma oli ennak-
kotietojen perusteella Itä-Suomen alueella 3,2 mil-
joonaa kuutiometriä, mikä on kuusi prosenttia vä-
hemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. 
Rakennusluvat vähenivät vastaavana aikana kah-
deksan prosenttia. Asuinrakennusten aloituskuuti-
oiden vuosisumma lisääntyi kolme prosenttia ja 
muiden kuin asuinrakennusten vastaavasti väheni 
yhdeksän prosenttia. Aloitusten ennakkotiedot 
ovat usein alipeittoisia koko maankin tasolla, joten 
alueelliset tiedot tarkentuvat aikanaan. 
 
Asuntotuotanto 
 
Vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuosisum-
mana aloitettiin ennakkotietojen mukaan asun-
toja prosentin verran enemmän kuin edellisen 
vuoden toisella neljänneksellä eli yhteensä 3 027 
kappaletta. Sekä asuinkerrostalohuoneistojen että 
omakotitalojen aloitusmäärät vähenivät kolme 
prosenttia. Rivitaloja sen sijaan aloitettiin 44 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. 

Toimitilarakentaminen 
 
Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset väheni-
vät vuoden toisella neljänneksellä yhteensä kolme 
prosenttia, mutta aloituksista puuttuu suuri lupa-
kertymä ainakin vielä tässä vaiheessa. Julkisia pal-
velurakennuksia aloitettiin 14 prosenttia vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Teollisuus- ja varas-
torakentamisen aloitukset sen sijaan kasvoivat 32 
prosenttia. 
  
Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa 
 
Tilaajat ja rakennuttajat kokevat vuoden 2018 ra-
kentamisen suhdannetilanteen hyvänä. Hankkei-
den määrän arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna. 
Sen sijaan toiminnan kannattavuuden odotetaan 
pysyvän ennallaan. Tilaajien mielestä asuntotuo-
tanto vähenee, mutta toimitilarakentaminen li-
sääntyy syksyyn mentäessä. Korjausrakentamisen 
ennakoidaan yhä kasvavan viime vuodesta. Tär-
keimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä kevää-
seen 2018 mentäessä tilaajat pitävät ammattityö-
voiman puutetta sekä ympäristöasioita. 
 
Talonrakennusurakoitsijoiden mielestä suhdan-
netilanne on tänä vuonna hyvä. Hankkeiden mää-
rän arvioidaan lisääntyvän viime vuodesta, mutta 
kannattavuuden uskotaan heikkenevän. Talonra-
kentajat arvioivat sekä asuntotuotannon että toi-
mitilarakentamisen vähenevän kevääseen mentä-
essä. Korjausrakentamisen aktiviteetinkin odote-
taan lisääntyvän. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä ensi kevääseen mentäessä ura-
koitsijat pitävät panoshintojen kasvua sekä urak-
kahintojen laskua. Pulaa on myös ammattityövoi-
masta. 
 
Rakennustuoteteollisuus kokee kuluvan vuoden 
suhdannetilanteen erittäin hyvänä. Hankkeiden 
määrä lisääntynee edellisvuodesta ja toiminnan 
kannattavuuden odotetaan paranevan. Rakennus-
tuoteteollisuus arvioi sekä asuntotuotannon että 
toimitilarakentamisen pysyvän ennallaan kevää-
seen mentäessä. Korjaustoiminnan odotetaan yhä 
kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina te-
kijöinä syksyyn mentäessä rakennustuoteteolli-
suus pitävät panoshintojen nousua sekä puutetta 
ammattitaitoisesta työvoimasta.  
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KasvaaPysyy samanaVähenee

Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017

Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017

Arvio asuntotuotannon määrästä

Arvio toimitilarakentamisen määrästä

Arvio korjausrakentamisen määrästä

Vuoden 2018 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvänä 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn syys-lokakuussa 2018
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