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Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä 
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu hei-
kompana kuin keväällä. Töiden määrän odotetaan laskevan talven ja tulevan kevään aikana. Talonraken-
nusurakoitsijoiden odotukset ovat hieman muita toimijoita synkemmät. Vain julkinen palvelurakentami-
nen on kasvanut selvästi. Asunto- ja toimitilarakentamisen näkymät ovat muuttuneet huonompaan 
suuntaan. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymiä on laskettu 
vuoden loppua kohti mentäessä. Talouden elpy-
minen on vaarassa erityisesti Euroalueella, jossa 
suhdannenäkymät ovat heikentyneet. Euroopan 
keskuspankilla riittää töitä taistelussa hidastuvaa 
hintojen nousua vastaan ja Ukrainan kriisin myötä 
alkanut talouspakotteiden sarja asettaa lisää uh-
kia talouden nousulle. Euroopan ja Venäjän talo-
uksien kehityksellä on myös suorat seuraukset 
Suomen vientiin ja kasvunäkymiin. Viimeisimmät 
tiedot talouden suunnasta eivät lupaa ainakaan 
parempaa. 
 
Suomen talous supistunee jo kolmatta perättäistä 
vuotta, kun kasvuennusteita on tarkistettu alas-
päin. Myös ensi vuoden näkymät ovat heikenty-
neet. Investointien ja yksityisen kulutuksen kas-
vunäkymät ovat vaatimattomat talouden epä-
varmuudesta sekä työllisyyden ja ostovoiman 
laskusta johtuen. Talouden kasvu on viennin va-
rassa, koska kotimarkkinoilta vetoapua ei ole 
saatavissa.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit supistuivat vuoden ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla 3,2 prosenttia edellis-
vuodesta. Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 
3,2 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
supistuivat 1,6 prosenttia. Talonrakennustöiden 
aloitukset supistuivat vuosisummana toisella 
neljänneksellä 28,7 miljoonaan kuutiometriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat laskeneet kuluvan vuo-
den aikana. Kuluttajakysyntä on pysynyt heikkona 
ja asuntojen uudistuotantoa on edelleen ylläpitä-
nyt asuntorahastojen aktiivisuus. Valtion tukema 
asuntotuotanto on yhä edellisvuosien tasolla, 
koska poliittinen päätöksenteko on jumiutunut. 
Uusia asuntoja aloitetaan tänä vuonna viimevuo-

tista selvästi vähemmän, arviolta 25 000. Suurinta 
lasku on pientalojen puolella, jossa aloitusmäärät 
jatkavat laskuaan 6 000 asuntoon. Asuntomarkki-
noilla epävarmuus heikentää edelleen kotitalouk-
sien halukkuutta asunnonostoon. Korot ovat kui-
tenkin matalalla ja pankkien kiristynyt kilpailu 
pitää asuntolainojen marginaalit kurissa. Toisaal-
ta sekä asuntojen hintakehityksessä että asunto-
lainoituksessa kaupungistuminen eriyttää mark-
kinoita. Maakuntien kasvukeskukset jatkavat 
kasvamistaan. Vuonna 2015 asuntoaloituksia 
ennakoidaan kertyvän 24 500. Valtion tukeman 
asuntotuotannon ennakoidaan lisääntyvän hie-
man. 
 
Toimitilarakentamisen hyvä vire katkesi vuoden 
toisella neljänneksellä. Liike- ja toimistorakenta-
minen on kuitenkin saavuttanut pohjansa. Teolli-
suusrakennusten aloitukset ovat laskeneet 1990-
luvun laman pohjille. Julkista rakentamista hei-
kentää kuntien kiristyvä talous. Korjausrakenta-
minen jatkaa kasvuaan myös tänä ja ensi vuonna. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä supistunee tänä 
vuonna 2 prosenttia. Ensi vuonnakaan käännettä 
parempaan ei ole luvassa. 
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
Lounais-Suomen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdannetilanne synkentyi kesän aikana. Myös 
syksyn suhdanneodotukset kääntyivät laskuun. 
Lounais-Suomessa toimivien yritysten suhdan-
nenäkymät ovat koko maan keskiarvoa synkem-
mät. Tuotanto pysyi alkukesän aikana likimain 
ennallaan ja odotuksissa tuotannon arvioidaan 
pysyvän samalla tasolla. Tuotantokapasiteettia on 
kuitenkin paljon vapaana. Työvoiman ennakoi-
daan supistuvan. Suurin tuotannon kasvueste on 
riittämätön kysyntä. Heikosta suhdanteesta huo-
limatta kannattavuus on keskimäärin vuodenta-
kaista parempi. 
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Lounais-Suomen palvelujen suhdannetilanne 
synkkeni kesällä. Myös lähikuukausia koskevat 
suhdannenäkymät himmenivät. Lounais-Suomen 
palvelualan näkymät ovat lähellä koko maan kes-
kiarvoa. Henkilökunnan arvioidaan laskevan edel-
leen. 
 
Rakentaminen Varsinais-Suomessa 
 
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat 2,6 
miljardia euroa viime vuonna, eli noin 9 prosent-
tia koko maan markkinoista. Rakentaminen työl-
listi alueella kuluvan vuoden ensimmäisen vuosi-
puoliskon aikana keskimäärin 13 200 henkilöä. 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
työllisyys heikkeni lähes 1 000 henkilöllä viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ul-
komaalaisten työntekijöiden osuus työmaista on 
Varsinais-Suomen alueella ollut noin 8 prosenttia. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennak-
kotietojen mukaan Varsinais-Suomessa 2,1 mil-
joonaa kuutiometriä, mikä on 16 prosenttia vä-
hemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankoh-
tana. Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli 
vastaavasti 14 prosenttia edellisvuotta alemmalla 
tasolla.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 1 324 kappaletta, mikä on yli kol-
manneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vertailukohtana olevat vuoden 2013 toisen nel-
jänneksen asuntoaloitukset olivat korkeat. Ra-
kennusluvat supistuivat vastaavasti 34 prosenttia. 
Omakotitaloja aloitettiin 23 prosenttia vähem-
män. Rivitaloja aloitettiin 6 prosenttia vähemmän 
suhteessa edellisen vuoden toisen neljänneksen 
vuosisummaan. Asuinkerrostalohuoneistoja aloi-
tettiin puolet vähemmän. Turun vanhojen kerros-
taloasuntojen hinnat ovat pysyneet viimeisen 
vuoden aikana lähes ennallaan. 
 
 
 
 
 
 

Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät 
vuosisummana 6 prosenttia toisella neljänneksel-
lä. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät 
vähenivät yli 60 prosenttia, mutta julkisten palve-
lurakennusten aloitukset miltei kaksinkertaistui-
vat edellisvuodesta. Teollisuus- ja varastoraken-
nusten aloitukset pysyivät ennallaan. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut tyy-
dyttävä. Teetettävien töiden määrä seuraavana 
puolivuotiskautena pysyy ennallaan verrattuna 
edeltävään puolivuotiskauteen. Rakennuttajien ja 
tilaajien arvioiden mukaan sekä asuntotuotanto 
että toimitilarakentaminen supistuu seuraavan 
puolenvuoden aikana verrattuna edelliseen puo-
livuotisjaksoon. Sen sijaan korjaustoiminnan arvi-
oidaan kasvavan, mutta heikommin kuin mitä 
keväällä arvioitiin. Tärkeimpinä toimintaan vai-
kuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonra-
kentamisen heikkoa suhdannetilannetta, tarjous-
ten vähyyttä sekä tonttimaan puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
myös tyydyttävä. Suunnittelutöiden määrän odo-
tetaan laskevan kevääseen mentäessä. Suunnitte-
lijoiden mielestä asuntotuotanto supistuu yhdes-
sä toimitilarakentamisen kanssa. Korjaustoimin-
nan arvioidaan sen sijaan pysyvän ennallaan. 
Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä 
suunnittelijat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta, suunnittelutöiden vähäistä 
määrää sekä suunnittelusektorin kovaa kilpailua. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana heikko. Talonrakennustöiden 
määrän odotetaan laskevan kevääseen mentäes-
sä. Urakoitsijoiden mukaan asuntotuotanto ja 
toimitilarakentaminen supistuvat seuraavan puo-
len vuoden aikana. Sen sijaan korjausrakentami-
nen kasvaa. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina 
tekijöinä urakoitsijat pitävät talonrakennustöiden 
vähäistä määrää, urakkahintojen laskua ja hanke-
suunnittelun heikkoa tasoa. 
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Varsinais-Suomen rakentaminen 

 



Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

  

Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

  

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta, tarjousten vähyyttä ja tonttimaan puutetta. 

Arvio teetettävien töiden määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio korjausrakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 
 

Arvio asuntotuotannon määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Rakennuttajien suhdannetilanne 
Varsinais-Suomessa, lokakuu 2014 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 

4 Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2014 

Syksy 2014 

Kevät 2014 

Syksy 2013 

23.10.2014 
 
Rakennusteollisuus RT 



Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

  

Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

  

Arvio suunnittelutöiden määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio korjausrakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 
 

Arvio asuntotuotannon määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Suunnittelijoiden suhdannetilanne 
Varsinais-Suomessa, lokakuu 2014 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät  talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta, suunnittelutöiden vähäistä määrää ja suunnittelusektorin kovaa kilpailua. 

Syksy 2014 

Kevät 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2014 

Syksy 2013 

23.10.2014 
 
Rakennusteollisuus RT 



Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

  

Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

  

Arvio talonrakennustöiden määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio toimitilarakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Arvio korjausrakentamisen määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 
 

Arvio asuntotuotannon määrästä seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. 

Urakoitsijoiden suhdannetilanne 
Varsinais-Suomessa, lokakuu 2014 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut heikko 
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat  pitävät  talonrakennustöiden vähäistä 
määrää, urakkahintojen laskua ja hankesuunnittelun heikkoa tasoa. 

Syksy 2014 

Kevät 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2014 

Syksy 2013 

23.10.2014 
 
Rakennusteollisuus RT 
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