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Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä 
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu entistä 
parempana. Töiden määrän odotetaan kasvavan talven ja tulevan kevään aikana. Talonrakennusurakoit-
sijoiden odotukset ovat nousseet keväästä selvästi. Asuntorakentamisen nähdään yhä lisääntyvän, mutta 
toimitilarakentamisen näkymät ovat himmenneet hieman. Korjausrakentamisen ennakoidaan pysyvän en-
tisellä tasolla. Ammattitaitoisen henkilöstön puute estää tuotannon kasvua. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kohtuulli-
set ja kasvu jatkunee noin kolmen prosentin tun-
tumassa tänä ja ensi vuonna. Epävarmuutta on 
kuitenkin yhä ilmassa, sillä Yhdysvaltain presiden-
tinvaalit, Kiinan talouskehitys, Euroopan pankki-
järjestelmä sekä Brexit ovat ilmassa roikkuvia ky-
symysmerkkejä. Vaikka Yhdysvaltain talous kasva-
nee kohtuullisesti myös ensi vuonna, niin selvää 
on, että suhdannesykli on loppupuolella nousun 
jatkuttua kohta 10 vuotta. Euroalueella talous-
kasvu jatkanee vajaan kahden prosentin kasvu-
vauhdissa. 
 
Suomen talous kasvaa tänä vuonna viime vuotista 
paremmin. Sekä yksityinen kulutus että investoin-
nit ovat kääntyneet jo verraten hyvään nousuun. 
Vienti ei vedä vieläkään kuin tanssilavoilla, mutta 
ensi vuonna odotukset ovat jo korkeammalla. Yk-
sityisen kulutuksen kasvu perustuu kokonaan vel-
kaantumiseen, koska tulokehitys polkee kuluvana 
vuonna paikallaan. Investointien myönteinen vire 
jatkunee myös ensi vuoden puolella.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella 
neljänneksellä 10,1 prosenttia edellisvuodesta. In-
vestoinnit asuinrakennuksiin lisääntyivät 11,7 pro-
senttia ja toimitiloihin vastaavasti 10,6 prosenttia. 
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat puo-
lestaan 4,5 prosenttia. Talonrakennustöiden aloi-
tukset nousivat vuosisummana toisella neljännek-
sellä 35,8 miljoonaan kuutiometriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat jatkaneet nousuaan ku-
luvan vuoden aikana. Aloitusten kasvu on kohdis-
tunut yhä pieniin kerrostaloasuntoihin kasvukes-
kuksissa. Asuntorahastot ovat olleet vieläkin aktii-
visia. Vuoden kuluessa myös kuluttajamarkkinoilla 

on havaittu pientä piristymistä. Parempi talous-
kasvu ja työttömyyden aleneminen ovat rohkais-
seet kuluttajia kuluttamaan. Valtion tukema asun-
totuotanto laskee tänä vuonna. Uusia asuntoja ar-
vioidaan aloitettavan tänä vuonna selvästi viime-
vuotista enemmän, arviolta 36 000. Erityisen 
myönteistä on, että pientalojen tuotanto on saa-
vuttanut pohjansa. Asuntomarkkinoita siivittää 
yhä korkojen ennätysmatala taso ja marginaalien 
asteittainen aleneminen. Asuntomarkkinoille val-
mistuu lähivuosien aikana runsaasti uusia vuokra-
asuntoja, joka helpottaa suurinta asuntopulaa kas-
vukeskuksissa. Uudisasuntotuotannon näkymät 
ensi vuodelle ovat kuitenkin tätä vuotta varovai-
semmat. Siksi vuonna 2017 asuntoaloituksia enna-
koidaan kertyvän enää 34 000. 
 
Toimitilarakentamisessa on nähtävissä myös kas-
vun merkkejä. Liike- ja toimistorakentaminen kas-
vaa suurten yksittäisten projektien vetämänä. Te-
ollisuusrakentaminen viriää investointien käynnis-
tyessä. Julkinen palvelurakentaminen kasvaa ope-
tus- ja hoitoalan uudisrakentamisen myötä. Koko 
talonrakentamisen kuutiot kasvavat tänä vuonna 
38 miljoonaan. Korjausrakentamisen kasvuvauhti 
hidastuu aiemmasta 1,5 prosentin tasolle uudisra-
kentamisen nostaessa päätään. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 6-7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidas-
tuu 1,5 prosenttiin. 
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
EK:n aluebarometrin mukaan Lounais-Suomen te-
ollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne oli 
vielä kesällä normaalia heikompi. Myös suhdanne-
odotukset lähikuukausille olivat vaimeat. Lounais-
Suomessa toimivien yritysten suhdannenäkymät 
vastaavat koko maan keskiarvoa. Tuotanto kasvoi 
alkukesän aikana ja odotuksissa tuotannon enna-
koidaan pysyvän likimain ennallaan. Heinäkuussa 
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tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä 73 
prosentilla vastaajista. Työvoiman ennakoidaan 
yhä supistuvan. Suurin tuotannon kasvueste on 
riittämätön kysyntä. Myös ammattitaitoisesta työ-
voimasta on pulaa. 
 
Lounais-Suomen palvelujen suhdannetilanne on 
yhä heikko. Myös lähikuukausia koskevat suhdan-
nenäkymät ovat vaisuja. Lounais-Suomen palvelu-
alan näkymät ovat koko maata synkemmät. Sekä 
myyntimäärien että henkilökunnan määrän arvioi-
daan kuitenkin kääntyvään kasvuun. 
 
Rakentaminen Varsinais-Suomessa 
 
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinat olivat 2,2 
miljardia euroa viime vuonna, eli vajaat 8 prosent-
tia koko maan markkinoista. Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan rakentaminen työllisti 
alueella kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuo-
liskon aikana keskimäärin 17 000 henkilöä. Työlli-
syys kasvoi 2 250 henkilöllä viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna. Ulkomaalaisten 
työntekijöiden osuus työmaista on Varsinais-Suo-
men alueella ollut noin 8 prosenttia. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennakko-
tietojen mukaan Varsinais-Suomessa 3,0 miljoo-
naa kuutiometriä, mikä on 36 prosenttia enem-
män kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 
Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli myös kas-
vussa, 51 prosenttia edellisvuotta korkeammalla 
tasolla.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 1 804 kappaletta, mikä on 20 prosent-
tia edellisvuotta enemmän. Rakennusluvat puo-
lestaan kasvoivat vastaavasti 70 prosenttia. Oma-
kotitaloja aloitettiin 12 prosenttia enemmän. Rivi-
taloja aloitettiin 79 prosenttia enemmän suh-
teessa edellisen vuoden toisen neljänneksen vuo-
sisummaan. Asuinkerrostalohuoneistoja aloitet-
tiin 10 prosenttia enemmän, mutta luvat olivat 
vastaavasti tuplaantuneet edellisvuodesta. Turun 
vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat toi-
sella neljänneksellä 2,5 prosenttia edellisvuo-
desta. 
 

Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset lisääntyivät 
vuosisummana 40 prosenttia toisella neljännek-
sellä. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät 
kasvoivat 34 prosenttia ja julkisten palveluraken-
nusten aloitukset vastaavasti 13 prosenttia edellis-
vuodesta. Teollisuus- ja varastorakennusten aloi-
tukset kasvoivat miltei 60 prosenttia. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrä seuraavana puolivuo-
tiskautena lisääntyy verrattuna edeltävään puoli-
vuotiskauteen. Rakennuttajien ja tilaajien arvioi-
den mukaan asuntotuotanto kasvaa samoin kuin 
toimitilarakentaminenkin seuraavan puolenvuo-
den aikana verrattuna edelliseen puolivuotisjak-
soon. Myös korjaustoiminnan arvioidaan kasva-
van. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina teki-
jöinä rakennuttajat pitävät ammattitaitoisen hen-
kilöstön puutetta sekä tarjousten korkeaa hintata-
soa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan lisään-
tyvän kevääseen mentäessä. Suunnittelijoiden 
mielestä asuntotuotanto kasvaa, mutta toimitila-
rakentaminen vastaavasti vähenee. Korjaustoi-
minnan arvioidaan sen sijaan kasvavan. Tärkeim-
pinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnitteli-
jat pitävät ammattitaitoisten suunnittelijoiden 
puutetta sekä kireitä aikatauluja. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana myös hyvä. Talonrakennustöiden 
määrän odotetaan lisääntyvän kevääseen mentä-
essä. Urakoitsijoiden mukaan asuntotuotanto kas-
vaa. Toimitilarakentaminen vastaavasti supistu-
nee seuraavan puolen vuoden aikana. Korjausra-
kentamisen ennakoidaan polkevan paikallaan. 
Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä 
urakoitsijat pitävät pulaa ammattitaitoisista toimi-
henkilöistä, hankesuunnittelun heikkoa tasoa sekä 
panoshintojen kasvua. 
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KasvaaPysyy samanaVähenee

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät ammattitaitoisen 
henkilöstön puutetta sekä tarjousten korkeaa hintatasoa.

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 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä

4Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2016

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

20.10.2016
Rakennusteollisuus RT



KasvaaPysyy samanaVähenee

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 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät ammattitaitoisten 
suunnittelijoiden puutetta ja kireitä aikatauluja.

Syksy 2016

Kevät 2016

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2016

Syksy 2015

20.10.2016
Rakennusteollisuus RT



KasvaaPysyy samanaVähenee

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 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat  pitävät  pulaa ammattitaitoisista 
toimihenkilöistä, hankesuunnittelun heikkoa tasoa sekä panoshintojen kasvua.

Syksy 2016

Kevät 2016

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2016

Syksy 2015

20.10.2016
Rakennusteollisuus RT
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