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Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan 
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on talvikautena rakennusalan toimijoiden osalta 
koettu jokseenkin tyydyttävänä. Töiden määrä pysynee ennallaan kevään ja kesän aikana talvikauteen 
verrattuna. Talonrakennusurakoitsijoiden odotukset ovat hieman synkemmät, sillä viimeaikainen raken-
nuslupakehitys on ollut kielteinen. Kehitys on yhtä heikko niin toimitila- kuin asuinrakentamisenkin puo-
lella. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymä on edelleen 
varsin hyvä. Positiivisempi talouskehitys näyttää 
saavuttavan nyt myös Euroopan, jossa ennakoivat 
indikaattorit viittaavat talouskasvun voimistuvan. 
Kuten useampana vuonna aiemminkin, suhdan-
nekuvaan sisältyy yhä poikkeuksellisia riskitekijöi-
tä. Venäjän tuleva kehitys on yhä arvoitus, jolla 
on väistämättä vaikutusta myös Suomen talous-
kehitykseen. Lisäksi Euroopassa poliittinen epä-
vakaus voi voimistua samalla kun rahapolitiikalla 
pyritään elvyttämään alueen taloutta. 
 
Suomen talous supistui viime vuonna ennakkotie-
tojen mukaan 0,1 prosenttia. Tälle vuodelle on 
ennakoitu vaatimatonta noin puolen prosentin 
kasvua, joka ensi vuonna vain hieman nopeutuisi. 
Yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat edel-
leen heikot vaikeasta työllisyystilanteesta johtu-
en. Kotitalouksien ostovoimaa kuitenkin tukee 
hidastunut inflaatio. Suomi kaipaisi lisää inves-
tointeja, jotka supistuivat myös viime vuonna. 
Talouden kasvua haetaan totuttuun tapaan vien-
nin kautta, jonka vauhdittumista joudutaan vielä 
hetki odottamaan.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit supistuivat 4,3 prosenttia 
viime vuonna. Talonrakennusinvestoinnit väheni-
vät 5,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusinves-
toinnit 0,7 prosenttia. Talonrakennustöitä aloitet-
tiin arviolta 26 miljoonaa kuutiometriä. Aiempaa 
selvästi matalampi taso selittyy tilastointiuudis-
tuksella.  
 
Asuntoja aloitettiin viime vuonna yhteensä 24 
500, mikä oli noin 2 600 asuntoa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vapaarahoitteisten asuntojen 
aloitukset supistuivat ja asuntorahastot vastasivat 
jo puolesta vapaarahoitteisesta kerrostalotuo-
tannosta. ARA-asuntojen tuotanto kasvoi asumis-

oikeusasuntojen ja takauslainalla käynnistettyjen 
hankkeiden johdosta. Uusia asuntoja aloitetaan 
tänä vuonna viimevuotista vähemmän, arviolta 
23 500. Kuluttajat ovat yhä varovaisia korkean 
työttömyyden seurauksena. Epävarmuus heijas-
tuu erityisesti pientalojen aloituksiin, jotka jatka-
vat luisuaan. Asuntorahoitus säilyy matalan kor-
kotason vuoksi edullisena vielä pitkään. Pientalo-
jen aloitusmäärät pysyvät suhteellisen alhaisina 
myös tänä vuonna. Valtion tukema asuntotuotan-
to kasvaa. Vuonna 2016 asuntotuotannon enna-
koidaan kasvavan yleisen talouskehityksen kään-
tyessä parempaan. 
 
Toimitilarakentamisessa uudistuotannon lasku on 
tasoittumassa. Todella alhainen vertailutaso nos-
taa näkymiä. Liikerakentaminen vilkastuu, mutta 
vaihtelee alueellisesti. Teollisuusrakentaminenkin 
näyttää kääntyvän nousun pitkän laskun jälkeen. 
Julkista rakentamista vauhdittavat sairaalahank-
keet. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan myös tänä vuonna. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä supistunee vain 
hieman tänä vuonna. Ensi vuodelle on odotetta-
vissa 2-3 prosentin kasvua. 
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
Lounais-Suomen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdannetilanteet kohentuivat hieman vuoden 
2014 lopussa, mutta suhdannekuva on yhä heik-
ko. Suhdannenäkymät ovat tämän vuoden puolel-
la kirkastuneet aavistuksen, mutta edelleen en-
nakoidaan tilanteen hiipuvan. Tuotannon arvioi-
daan pysyvän ennallaan. Työvoiman odotetaan 
yhä supistuvan. Lounais-Suomen palvelujen suh-
dannetilanne vaikeutui vuoden 2014 lopussa. 
Myyntimäärien ennakoidaan kuitenkin kasvavan 
kuluvan vuoden alkupuolella hieman. Palvelualaa 
koskevat lähikuukausien suhdannenäkymät ovat 
silti yhä heikot. 
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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 viime vuonna keskimäärin 13 400 
henkilöä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan työllisyys heikkeni lähes 1 300 henkilöllä. 
Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus työvoimasta 
on Varsinais-Suomen alueella ollut noin 8 pro-
senttia. 
  
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä vuo-
sisummana aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
Varsinais-Suomessa 2,2 miljoonaa kuutiometriä 
erilaisia talonrakennustöitä, mikä oli kolmannek-
sen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana. Rakennuslupia myönnettiin neljän-
neksen vähemmän.  
 
Asuntotuotanto 
 
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä vuo-
sisummana aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
asuntoja 1 420 kappaletta, mikä oli noin neljän-
neksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ra-
kennusluvat supistuivat vastaavasti viidenneksen. 
Omakotitaloja aloitettiin 28 prosenttia ja rivitalo-
ja 22 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuon-
na. Asuinkerrostalohuoneistoja aloitettiin 26 pro-
senttia vähemmän, mutta myönnettyjen raken-
nuslupien määrä väheni vain 16 prosenttia edel-
lisvuodesta. Turun vanhojen asuntojen hinnat 
laskivat viime vuoden aikana 1,3 prosenttia. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät 37 
prosenttia viime vuonna. Liike- ja toimistoraken-
nusten aloitusmäärät vähenivät peräti 47 pro-
senttia. Lähes yhtä paljon supistuivat julkisten 
palvelurakennusten aloitukset, jotka vähenivät 44 
prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten 
aloitukset supistuivat eniten, 54 prosenttia edel-
lisvuodesta. 

 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut jok-
seenkin tyydyttävä. Teetettävien töiden määrä 
seuraavana puolivuotiskautena kasvaa verrattuna 
edeltävään puolivuotiskauteen. Rakennuttajien ja 
tilaajien arvioiden mukaan sekä asuntotuotanto 
että toimitilarakentaminen supistuvat seuraavan 
puolenvuoden aikana verrattuna edelliseen puo-
livuotisjaksoon. Sen sijaan korjaustoiminnan arvi-
oidaan yhä kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talon-
rakentamisen heikkoa suhdannetilannetta, tarjo-
usten vähyyttä ja ammattitaitoisen henkilökun-
nan puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
melko tyydyttävä. Suunnittelutöiden määrän 
odotetaan lisääntyvän keväällä ja kesällä verrat-
tuna edelliseen puolivuotisjaksoon. Suunnitteli-
joiden mielestä asuntotuotanto supistuu yhdessä 
toimitilarakentamisen kanssa. Korjaustoiminnan 
arvioidaan sen sijaan kasvavan. Tärkeimpinä toi-
mintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitä-
vät talonrakentamisen heikkoa suhdannetilannet-
ta, ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta 
sekä kireitä aikatauluja. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana melko heikko. Talonrakennus-
töiden määrän odotetaan pysyvän ennallaan ke-
vään ja kesän aikana. Urakoitsijoiden mukaan 
asuntotuotanto ja toimitilarakentaminen supistu-
vat seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan 
korjausrakentaminen kasvaa. Tärkeimpinä toi-
mintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät 
talonrakennustöiden vähäistä määrää ja urakka-
hintojen laskua. 
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Varsinais-Suomen rakentaminen 
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Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

  

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta, tarjousten vähyyttä ja ammattitaitoisen henkilöstön 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, huhtikuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 

4 Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2015 

Kevät 2015 
Syksy 2014 
Kevät 2014 

16.4.2015  
Rakennusteollisuus RT 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

  

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, huhtikuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät  talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta, ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta ja kireitä aikatauluja. 

Kevät 2015 
Syksy 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2015 

Kevät 2014 

16.4.2015  
Rakennusteollisuus RT 



 
   

     
  

   
  

  
   

   
   

  
 

  
  
  

  
      
  

  
   

  
  

 

  

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, huhtikuu 2015 

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

Kevät 2015 
Syksy 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2015 

Kevät 2014 

16.4.2015  
Rakennusteollisuus RT 
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