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1 Yhteenveto – kysyntä on hiljentynyt eikä merkittävää 
muutosta ole odotettavissa. 

Kysely vuoden 2013 tonttibarometriin Rakennusteollisuus RT ry:lle toteutettiin syyskuussa 
2013. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Suomen Kuntaliitto.  Vastauksia saatiin 39 kpl, 
vastausprosentti oli noin 38 %.   

Tonttitarjonnan vähyys, tonttien korkea hintataso ja kaavoituksen liiallinen yksityiskohtaisuus 
nähtiin keskeisimpinä ongelmina tonttimarkkinoiden kysyntään ja tarjontaan liittyvinä haasteina.  

Tonttikysynnän nähdään pääasiassa hidastuneen tai joissain tapauksissa pysyneen ennallaan 
vuonna 2013. Odotuksissa on, että kysynnän hiipuminen hidastuu tai kysyntä pysyy ennallaan 
vuonna 2014. Vain valtion tukemissa asuintonteissa odotettiin kysynnän kasvavan vuonna 
2014.  Myöskään selvään tonttihintojen nousuun seuraavien 12 kuukauden aikana ei uskota. 
Enemmistö vastaajista ennustaa tonttihintojen pysyvän ennallaan. Toimitilatonttien hintojen 
laskua odottaa jopa kaksi viidennestä.  

Vapaissa kommenteissa esille nousivat tonttimarkkinoiden alueelliset erot Suomessa, 
kaupungin kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu sekä kilpailutekijöiden huomioiminen 
tonttikaupoissa. 

Vuoden 2010 barometriin verrattuna tulosten suurin ero ovat varovaiset odotukset tonttien 
kysyntää ja ennen kaikkea hintakehitystä kohtaan   
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2 Tausta 
Newsec Valuation Oy on tehnyt yhteistyötä Rakennusteollisuus RT ry:n (RT) kanssa 
tonttibarometrin toteutuksessa. Ensimmäinen barometrikysely RT:lle toteutettiin vuonna 2010 
samaan aikaan kunnille tehdyn kyselyn kanssa. 

3 Toteutus 
Tonttibarometri toteutettiin nettikyselynä syyskuussa 2013. Kyselykutsu lähetettiin RT:n 
jäsenyrityksiin sähköpostitse. Kutsu lähetettiin 103 henkilölle. Kyselyn teknisestä toteutuksesta 
vastasi Suomen Kuntaliitto.  

3.1 Vastaajat  
Vuoden 2013 tonttibarometria varten yritykset jaettiin heidän itse ilmoittamiensa toimialueiden 
mukaan maantieteellisesti sekä yrityksen liikevaihdon mukaan. Maantieteellinen jako tehtiin 
vanhan läänijaon mukaisesti neljään alueeseen. Viidentenä toimialueena oli koko maa. 
Vastauksia saatiin 39 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui noin 38 %. Vastaajista 
kaksi kolmasosaa oli liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron rakennusliikkeitä, joista puolella 
toimialueena oli koko Suomi.  

 Alla olevassa taulukossa on esitetty vastaajien alueellinen sekä liikevaihtoon perustuva 
jakauma. 

 

4 Tulokset 
Alla olevissa taulukoissa käydään läpi vastausten keskiarvot eri vastaajaryhmissä, sekä 
kaikkien vastaajien vastausjakaumat. Lisäksi tuloksia verrataan vuoden 2010 tonttibarometrin 
tuloksiin. Alueellisia vertauksia tehdessä kannattaa tuloksiin suhtautua tietyllä varauksella, sillä 
alueellinen otanta vaihteli neljän ja kahdeksan vastaajan välillä, joista osa saattoi jättää vielä 
vastaamatta johonkin kysymykseen.  

4.1 Tonttimarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyvät 
haasteet 

Kysyttäessä tonttimarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyviä haasteita, suuria 
eroja alueellisesti ei ole. Vastausten yleinen linja toistuu alueesta riippumatta. Yleisesti 
todettakoon, että rakennusliikkeiden mielestä haasteet ovat keskeisempiä Länsi-Suomessa kuin 
muualla. Myöskään yrityksen koko ei vaikuttanut merkittävästi vastauksiin. Pääasiassa 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyvät haasteet nähtiin ongelmina, vain muutamissa 
tapauksissa tilanne koettiin hyvänä.   

Kolme keskeisintä ongelmaa ovat: kaavoitetun tonttimaan riittävyys, tonttien korkea hintataso ja 
kaavojen liiallinen yksityiskohtaisuus. Lähes kolme neljästä vastaajasta näki nämä tekijät 
keskeisinä ongelmina. Lisäksi yhdeksän kymmenestä koki ongelmana sen, että tonttitarjonta ei 
tue riittävästi kilpailua rakentamisessa ja palveluntuotannossa. Heistä noin puolet arvioi sen 
olevan keskeinen ongelma.   

Vähäisimpänä ongelmana koettiin kunnallistekniikan rahoituksen puute. Noin kaksi viidestä ei 
nähnyt rahoituksen puutetta ongelmana, ja vain joka kymmenennen mielestä se oli keskeinen 
ongelma.  

Toimialue Liikevaihto yli 50 milj. € Liikevaihto alle 50 milj. € Yhteensä
Länsi-Suomi 5 3 8
Etelä-Suomi 4 2 6
Pohjois-Suomi 2 2 4
Itä-Suomi 3 3 6
Koko Maa 13 2 15
Yhteensä 27 12 39
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Vuonna 2010 yleisimpinä syinä kunnan raakamaan omistukseen liittyvinä ongelmina nähtiin 
maanomistuksen pirstaleisuus ja raakamaan sijainti suhteessa kunnan kasvualueeseen. 
Selvästi tonttimaan korkea hintataso on noussut merkitykseltään keskeisemmäksi ongelmaksi 
verrattuna vuoden 2010 kyselyssä saatuihin tuloksiin.   

Alla on esitetty graafisesti vastaajien keskiarvo liikevaihdon mukaan jaoteltuna. Keskimäärin 
pienet yritykset näkivät tilanteen hieman vähemmän ongelmallisena. 

1=Keskeinen ongelma, 2=Vähäinen ongelma, 3=Ei ongelmaa, 4=Tilanne on hyvä, 5=Tilanne on erittäin hyvä 

 

 

Alla on esitetty graafisesti vastaajien keskiarvo toimialueen mukaan jaoteltuna. Keskimäärin 
ongelmat olivat hieman vähemmän keskeisiä Itä-Suomessa, kun taas Länsi-Suomessa 
ongelmat koettiin voimakkaampina. 

1=Keskeinen ongelma, 2=Vähäinen ongelma, 3=Ei ongelmaa, 4=Tilanne on hyvä, 5=Tilanne on erittäin hyvä 
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Alla on esitetty graafisesti kaikkien vastaajien vastausten jakautumien eri vaihtoehtojen välillä. 
Jakaumista käy hyvin ilmi miten harva vastasi tilanteen olevan hyvä minkään kysytyn haasteen 
kohdalla. 

 

 
Kysyttäessä lähipalveluiden saatavuutta osana tonttimarkkinoita tilanne oli keskimäärin parempi 
kuin edellisten kysymysten osalta. Kaikissa kohdissa vastausten keskiarvo jäi alle kolmen (3), 
joka olisi ns. ”ei ongelmaa” arvo. Suuria eroja lähipalveluiden saatavuuden välillä ei ollut. 
Heikoimpana tilanne nähtiin ikääntyvien palveluiden saatavuudessa, jossa runsaat kaksi 
kolmesta näki tilanteen olevan ongelma tai keskeinen ongelma. Muiden palveluiden kohdalla 
noin puolet koki niiden saatavuuden jonkinasteisena ongelmana.  

Alueellisesti Itä-Suomessa palveluiden saatavuus vaikuttaa olevan hieman vähäisempi ongelma 
kuin muualla Suomessa. Vuonna 2010 tulokset olivat hyvin yhteneväiset nyt tehdyn kyselyn 
tuloksiin, myös silloin ikääntyvien palvelut nähtiin keskeisimpänä ongelmana.  

1=Keskeinen ongelma, 2=Vähäinen ongelma, 3=Ei ongelmaa, 4=Tilanne on hyvä, 5=Tilanne on erittäin hyvä 
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Vastausten jakautuminen, kaikki vastaajat 

4.2 Arvio tonttikysynnän kehityksestä 
Tonttikysyntä on pääasiassa hiljentynyt vuonna 2013. Voimakkaimmin on hiljentynyt kaikkien 
toimitilatonttien kysyntä. Kysynnän arvioitiin kasvaneen vain valtion tukemien kerrostalotonttien 
kohdalla. Vuonna 2014 tilanteeseen odotetaan vain hyvin vähäistä parannusta ja yleisesti 
tonttikysynnän odotetaan hiljentyvän edelleen.  

Kerrostalotonttien kysynnän on arvioitu hidastuneen vähiten ja kysynnän oletetaan pysyvän 
likimain samalla tasolla 2014. Valtion tukemissa tonteissa kysynnän arvioitiin kasvaneen 2013 
ja kasvavan 2014. Lähes puolet vastaajista arvioi tuettujen kerrostalotonttien kysynnän 
kasvavan vuonna 2014 ja vain noin joka kymmenes odotti niiden kysynnän hidastuvan.  

Rivitalo- ja omakotitonttien kysynnän nähtiin hiipuneen jonkin verran. Voimakkain hiipuminen 
arvioitiin vapaarahoitteisille rivitalotonteille. Vaikka tuetuille rivitalotonteille odotetaan 
vapaarahoitteisia parempaa kysyntää, ovat odotukset niidenkin kysynnän kasvulle varovaisia. 
Vain vajaa viidennes vastaajista uskoo niiden kysynnän kasvavan vuonna 2014. Noin puolet 
odottaa omakotitonttien kysynnän pysyvän ennallaan ja noin puolet odottaa kysynnän 
hidastuvan.  

Selvästi heikoin tonttikysyntä on toimitilatonteille. Kysyntä on hiljentynyt selvästi 2013 ja 
kysynnän odotetaan hiljenevän myös vuonna 2014. Noin kolmannes arvioi toimistotonttien 
kysynnän hiljentyneen merkittävästi 2013 ja hieman yli kolmannes odottaa samaa myös 
vuodelta 2014. Yksikään vastaaja ei arvioi tonttikysynnän kasvaneen tai odota sen kasvavan 
millään tavalla. Myös liiketonttien kysynnän merkittävää hiljenemistä vuodelle 2014 odottaa yli 
kolmannes vastaajista. Teollisuus- ja varastotonttien kohdalla tilanne on hieman parempi, 
vaikka niidenkin kysynnän jonkinasteista hiljenemistä ennustaa noin puolet vastaajista. 

Alueellisesti Länsi-Suomen alueella kysynnän arvioidaan säilyvän paremmin nykyisellä tasolla. 
Merkittävintä kasvua kerrostalotonteille ennustetaan myös Länsi-Suomessa. Muuten 
toimialueilla ei vaikuta olleen vaikutusta vastauksiin.  

Vuonna 2010 tilanne kysynnän osalta nähtiin huomattavasti valoisampana. Kysynnän ei arvioitu 
hidastuneen yhtä voimakkaasti ja ennusteet tulevalle vuodelle olivat selvästi paremmat kuin nyt. 
Vapaarahoitteisten asuintonttien kysynnän odotettiin kasvavan tuettuja voimakkaammin sekä 
omakotitonttien kysyntään ennustettiin kasvua. Dramaattisin muutos on kuitenkin tapahtunut 
toimitilatonteissa. Vuonna 2010 enemmistä arvioi kysynnän pysyneen ja pysyvän ennallaan. 
Kysynnän hiljenemistä ennusti vain hieman yli neljännes. Nyt vastaava luku on yli kaksi 
kolmannesta.  

1=Hiljentyy merkittävästi, 2=Hiljentyy hieman, 3=Ennallaan, 4=Kasvaa hieman, 5=Kasvaa merkittävästi 



 

  6/15 

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT NEWSEC VALUATION OY 

 

 

  

  

  



 

  7/15 

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT NEWSEC VALUATION OY 

 

 

 

1=Hiljentyy merkittävästi, 2=Hiljentyy hieman, 3=Ennallaan, 4=Kasvaa hieman, 5=Kasvaa merkittävästi 
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Vastausten jakautuminen, kaikki vastaajat 

Alle on koottu tonteittain vastaajien näkemys kysynnän kehittymisestä seuraavana vuonna vuosien 2010 
ja 2013 barometreissä. Kuvaajista käy hyvin selkeästi ilmi yleisen markkinatilanteen heikentyminen. Vain 
odotukset valtion tukemien tonttien kysynnän kehitykseen ovat kasvaneet hieman vuodesta 2010 vuoteen 
2013. Muiden tonttien osalta odotukset kysynnän kehitykseen ovat heikentyneet selvästi.  
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4.3 Arvio tonttien tarjonnasta  
Kysymyksessä kysyttiin tonttitarjontaa huomioiden kaikki tontit, joilla on kaavallinen ja 
kunnallistekninen valmius. Tarjontaa kysyttiin lähimmän vuoden aikajaksolla.  

Tonttitarjonnan riittävyys oli rakennusliikkeiden vastausten perusteella yksi keskeisimmistä 
ongelmista liittyen tonttimarkkinoihin. Sama ilmenee arvioissa tonttien tarjonnan riittävyydestä. 
Missään tonttityypissä ei arvioitu olevan selvää runsautta. Selkein pula oli kerrostalo- sekä rivi- 
ja liiketonteista keskustoissa. Yleisesti selkeä tonttipula on keskustoissa ja lievempi pula 
keskustan ulkopuolella. Kunnan reuna-alueilla tarjonta vastaa jo kysyntää. Noin viidennes arvioi 
asuintonttitarjonnan olevan runsasta kunnan reuna-alueilla.  

Jopa noin kolme neljästä arvioi keskustan kerrostalotontteja olevan kysyntään nähden liian 
vähän tarjolla. Yli puolet oli samaa mieltä täydennyskaavoitettavista keskustan ulkopuolella 
olevista kerrostalotonteista. Vain uusilla asemakaava-alueilla kunnan reuna-alueilla nähtiin 
kerrostalotonttien tarjonta riittäväksi. Rivitalotonteissa puutetta tarjonnasta arvioitiin olevan vain 
keskusta-alueilla, joilla harvoin edes on rivitalotontteja. Omakotitonteista koettiin lievää puutetta 
täydennyskaavoitettavilla alueilla keskustan ulkopuolella.  

Toimitilatonteissa tarjonnan riittämättömyyttä oli havaittavissa vain keskustan tuntuman 
liiketonttien osalta. Hieman yli puolet vastaajista arvioi niiden tarjonnan olevan liian vähäistä.  
Vastaavasti vain noin neljännes arvioi keskustan tuntuman toimistotonttien tarjontaa liian 
vähäiseksi. Pääasiassa toimitilatonttien tarjonnan arvioitiin olevan riittävää. 

Alueellisia merkittäviä eroja ei juuri ole havaittavissa. Poikkeuksena mainittakoon, että Etelä-
Suomessa täydennyskaavoitettavilla alueilla omakotitonttien tarjonnan arvioitiin vastaavan 
kysyntää muuta maata paremmin. Toimisto- ja liiketonttien tarjonnan arvioitiin olevan kysyntään 
nähden vähäisempää Länsi-Suomessa kuin muualla Suomessa. Länsi-Suomessa arvioitiin 
myös toimitilakysynnän pitävän pintansa muuta Suomea paremmin. 

Vuoden 2010 tuloksia verrattaessa suuria eroja ei ole. Yleinen linja oli hyvin samankaltainen, 
tonttien tarjonta koettiin liian vähäisenä keskustoissa ja niiden tuntumassa kun taas reuna-
alueilla se oli pääasiassa riittävää. Tänä vuonna vielä suurempi osa arvioi asuintonttimaan 
tarjonnan liian vähäiseksi keskustassa. Myös liiketonttien tarjonnan riittämättömyys on kasvanut 
viimeisen kolmen vuoden aikana. Vertailtavuutta vaikeuttaa tonttien tarkentunut jako: vuonna 
2010 kerros- ja rivitalotontit sekä toimisto- ja liiketontit olivat yksi kysymys. Nyt edellä mainitut 
oli jaettu jokainen omaksi kysymyksekseen. 
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1= Liian vähän, 2=Riittävästi, 3= Runsaasti 
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1= Liian vähän, 2=Riittävästi, 3= Runsaasti 
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Vastausten jakautuminen, kaikki vastaajat 

4.4 Tonttien hintakehitys seuraavien 12 kuukauden aikana 
Tonttibarometrin viimeinen kysymys koski yritysten odotuksia asuin- ja toimitilatonttien 
hintakehityksestä. Keskimäärin vastaajat arvioivat sekä asuintonttien että toimitilatonttien 
hintojen pysyvän ennallaan tai laskevan hieman. Noin puolet vastaajista arvioi asuintonttien 
hintojen pysyvän ennallaan. Noin neljännes odotti hintojen nousevan ja sama määrä odotti 
niiden laskevan. Toimitilatonttien hintojen arvioi laskevan kaksi viidestä ja noin puolet odottaa 
niiden säilyvän ennallaan. Vain yksi vastaaja odottaa toimitilatonttien hintojen nousevan 
hieman.  

Alueellisesti merkittäviä eroja vastauksissa ei ole. Länsi-Suomessa odotusarvo hintojen 
nousulle on hieman muuta maata korkeampi.  

Vuonna 2010 hintakehityksen odotukset olivat selvästi erilaiset. Selvästi yli puolet odotti 
asuintonttien hintojen nousevan hieman ja vain noin joka kymmenes odotti niiden laskevan. 
Myös toimitilatonteissa hieman yli kolmannes odotti hintojen nousevan hieman ja noin 
kolmannes odotti niiden laskevan hieman ja kolmannes arvioi hintojen pysyvän ennallaan. 
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Vastausten jakautuminen, kaikki vastaajat 

 

Alla on esitetty vertailun vuoksi vastausten jakaumat vuosien 2010 ja 2013 baromentreistä. Odotukset 
tonttihintojen kehitykseen ovat muuttuneet selvästi. Asuntotonttien hintaodotukset ovat muuttuneet 
nousevista ennallaan pysyviin ja samanaikaisesti toimitilatonttien hintaodotukset ovat muuttuneet 
ennallaan pysyvistä jopa hieman laskeviin hintoihin.  

 

 

  

1 =laskevat merkittävästi, 2 =laskevat hieman, 3 = pysyvät ennallaan, 4 =nousevat hieman, 5 = nousevat merkittävästi 
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4.5 Vapaat kommentit 
Kyselyn yhteydessä vastaajilla oli mahdollisuus vapaisiin kommentteihin. Kommentteja tuli vain 
viideltä vastaajalta. Seuraavaan on jaoteltu vastaukset muutaman otsikon alle.  

Vapaista kommenteista selvimmin nousivat esille alueelliset erot sekä kaupunkien toiminta 
kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.  

Vapaita kommentteja: 

Kilpailun tukeminen maapolitiikassa, 

• Kuntien päättäjien tulisi huolehtia tontteja jakaessaan siitä, etteivät parhaat tontit mene 
aina isoille yhtiöille. 

Alueelliset erot 

• Tonttitilanne vaihtelee eri osissa maata paljon. Meillä Etelä-Karjalassa on kohtuullinen 
tilanne, mutta pääkaupunkiseudulla on huonompi. 

• Alueelliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Kymenlaaksossa kaikkia tontteja on tarjolla ja 
hinnat ovat järkeviä. 

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 

• Kaavoitusvaihe kestää liian pitkään. Tämä rajoittaa todella voimakkaasti rakentamisen 
määrää ja nostaa harvojen rakentamiskelpoisten tonttien hintoja. 

• Suurin syy asuntotonttien puutteeseen on kuntien ja kaupunkien haluttomuus 
kaavoittaa yksityisten maata. Toiseksi suurin syy on kaupungin haluttomuus muuttaa 
nykyisiä epäkurantteja työpaikka-alueita asumiselle vedoten elinkeinopoliittiseen 
näkemykseen työpaikkojen häviämisestä. Tämä näkökanta on liian lyhytnäköinen. 
Kaupungin tulisi panostaa energiaa uusien työpaikka-alueiden synnyttämiselle eikä 
hyvien kiinteistöjalostushankkeiden jarruttamiselle. 
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5 Johtopäätökset 
Vuoden 2013 tonttibarometriin vastasi 39 toimijaa eripuolilta Suomea. Vastausprosentti jäi 
hieman alle 40 %.  Suurimmalla osasta vastaajista toimialueena oli koko Suomi, alueellisesti 
toimivat vastaajat jakautuivat maantieteellisesti tasan.  

Yleisen taloustilanteen haasteellisuus heijastui myös kyselyn vastauksissa, joiden mukaan 
tonttimaan korkea hintataso nähtiin yhtenä keskeisimmistä ongelmista tonttimarkkinoiden 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen liittyen. Kaksi muuta keskeistä ongelmaa olivat tonttimaan 
riittävyys ja kaavoituksen liiallinen yksityiskohtaisuus. Haasteista pienimpänä koettiin 
kunnallistekniikan rahoitus sekä lähipalvelut kokonaisuutena. 

Tonttikysynnän nähdään pääasiassa hidastuneen tai joissain tapauksissa pysyneen ennallaan 
vuonna 2013. Vain valtion tukemien asuntotonttien nähtiin säilyttäneen kysynnän ja niihin 
kohdistuvan kysynnän ennakoitiin jopa kasvavan hieman vuonna 2014. Muiden tonttien 
kysynnän arvioitiin hiljentyneen kuluvana vuonna, eikä kasvua juurikaan odotettu. Etenkin 
toimitilatonttien kysynnässä tilanne vaikuttaa haastavalta. Kysyntä on vastaajien näkemyksen 
mukaan pääasiassa hidastunut ja eikä ensi vuodeksi odoteta parannusta. Etenkin odotukset 
tulevasta ovat heikentyneet selvästi verrattaessa vuoden 2010 tonttibarometrin tuloksia.   

Tonttitarjonnassa koettiin merkittävää niukkuutta kysyntään nähden keskusta-alueilla rivitalo-, 
kerrostalo- ja liiketonttien kohdalla. Asuintonttien tarjonnan määrä vastaa paremmin kysyntää 
mentäessä keskustasta poispäin ja reuna-alueilla arvioitiin olevan jopa hienoista runsautta 
tarjonnassa. Toimitilatonttien tarjonta vastaa pääasiassa kysyntää ja vain keskustan liiketonttien 
osalta enemmistö arvioi tarjonnan olevan liian vähäistä.      

Hintakehityksen osalta yritykset ovat hyvin varovaisia ja enemmistö odottaa hintatasojen 
pysyvän ennallaan. Asuintonttien hintatason hienoista nousua ja laskua ennusti likimain yhtä 
moni. Toimitilatonttien hintatason nousu odotti vain yksi vastaaja kun niiden laskua ennakoi 
lähes kaksi viidestä. Vuoden 2010 barometriin verrattuna tulosten suurin ero ovat varovaiset 
odotukset tonttien kysyntää ja ennen kaikkea hintakehitystä kohtaan 
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