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Varsinais-Suomen talonrakentamisen näkymä heikkenee 
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu hyvänä. 
Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat odottavat töiden määrän vähenevän seuraavan puolivuotis-
kauden aikana. Lupakehityksen perusteella rakentaminen hidastuu Varsinais-Suomessa muun Suomen ta-
paan. Työllisyyden lasku jatkuu. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Suomen talous supistui keväällä Covid-19-pande-
mian seurauksena voimakkaasti. Viruksen leviä-
mistä estävät sulkutoimet iskivät palvelualoille, ul-
komaankauppaan ja yritysten investointeihin. Ta-
louden toipuminen alkoi kesällä. Alamäki jäi en-
nusteita ja monen muun Euroopan maan pudo-
tusta pienemmäksi. Suomen talous oli kuitenkin 
taantumassa jo ennen pandemiaa. Talous supistuu 
tänä vuonna 4–5 prosenttia. Ensi vuonna talouden 
ennakoidaan kasvavan 2–3 prosenttia.   
 
Globaali talouden elpyminen alkoi kolmannella 
neljänneksellä. Samaan aikaan koronaviruksen toi-
nen aalto kiihdyttää etenkin Euroopassa. Suhdan-
nenäkymät ovat edelleen varsin epävarmat ja el-
pyminen on hauraalla pohjalla. Maailmantalous 
toipuu eritahtisesti. Talouden yleinen alavire pitää 
korkotason matalana lähivuodet.   
 
Rakentaminen 
 
Rakentamisen markkinatilanne pysyi alkuvuonna 
tilanteeseen nähden vahvana. Työmaiden toi-
minta jatkui ilman työvoima- ja materiaalipulaa. 
Aloitusten määrä kuutioilla mitattuna nousi enna-
koitua korkeammalle tasolle ja asuntoaloitusten 
määrä kasvoi.  
 
Koronaviruspandemian seuraukset näkyvät raken-
tamisessa viiveellä vasta ensi vuonna. Rakennuslu-
vat ovat laskussa kaikissa rakentamisen pääluo-
kissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdan-
nebarometrissa rakennusyritysten näkymät olivat 
kaikista toimialoista pessimistisimmät. Rakennus-
teollisuus RT:n koronakyselyjen mukaan yritykset 
arvioivat koronakriisin näkyvän viiveellä.  
 
Rakentaminen putoaa muiden päätoimialojen el-
pymisvauhdista ja kääntyy ensi vuonna laskuun 
ennen kaikkea asuntorakentamisen hidastuminen 
myötä. Muussa rakentamisessa kehitys on 

monitulkintaisempi ja riippuu kansanvälisen talou-
den kehityksestä ja kotimaisista elvytystoimista. 
Kuluvana vuonna rakentaminen supistuu hyvän al-
kuvuoden ansiosta vain hieman. Ensi vuonna lasku 
kiihtyy selvästi. Työllisyyden väheneminen jatkuu.  
 
Asuntoaloituksia ennakoidaan kertyvän tänä 
vuonna ennakoitua enemmän, reilusti yli 30 000. 
Ensi vuonna aloitusten ennakoidaan laskevan sel-
västi alle 30 000 asunnon. Asunnoille myönnetyt 
rakennusluvat ovat vähentyneet voimakkaasti jo 
vuoden 2018 alusta alkaen. Lasku on suurinta ker-
rostaloissa. Laskua on hidastanut matala korko-
taso sekä korkealla pysyneet kuluttajien asunnon-
ostoaikomukset. Rahoituksen saanti, taloyhtiölai-
noihin kohdistuva epävarmuus ja epävarmuus glo-
baalista taloudesta sen sijaan heikentävät asunto-
rakentamisen näkymiä. 
 
Toimitilarakentamiseen liittyy poikkeuksellista 
epävarmuutta. Työntekemisen muotojen ja kulu-
tustottumusten muutosten arviointi hidastaa liike- 
ja toimistorakentamista. Kansainvälisen talouden 
epävarmuus ja Suomen kilpailukyvyn kehitys ai-
heuttavat epävarmuutta teollisuuden investoin-
teihin. Julkisen rakentamisen ennakoidaan kasva-
van elvytystoimien ansiosta.  
 
Korjausrakentamisen kasvun ennakoidaan hidas-
tuneen koronakevään aikana. Kehitys palautuu ra-
joitustoimien purkamisen jälkeen 1–1,5 prosentin 
kasvu-uralle.  
 
Maa- ja vesirakentamisen näkymät ovat suotuisat 
koronaviruspandemiaan liittyvien elvytystoimien 
ansioista.  
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
Lounais-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja 
palveluyritysten suhdannetilanne oli EK:n suhdan-
nebarometrin (heinäkuu) mukaan yhä selvästi ta-
vanomaista heikompi. Tuotanto- ja myyntimäärät 



       2 

ovat vähentyneet yleisesti alkukesän aikana ja lä-
hikuukausien kehitys pysynee vaimeana. Kysyn-
nän heikkous oli ongelmana yli puolella vastaa-
jista. Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet kevään 
synkistä lukemista, mutta vastaajat odottavat yhä 
tilanteen heikkenemistä.  
 
Yli puolet vastaajista, 53 prosenttia, arvioi heinä-
kuussa kysynnän riittämättömäksi (huhtikuussa 47 
%). Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 14 
%:lla alasta (huhtikuussa 9 %). Koronaan viittaava 
muu kapeikko oli ongelmana kymmenesosalla alu-
een yrityksistä. 
 
Rakentaminen Varsinais-Suomessa 
 
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinoiden koko on 
reilut 3 miljardia eli noin 9 prosenttia koko maan 
markkinoista. Rakentaminen työllisti alueella 
viime vuonna keskimäärin 16 900 henkilöä. Tilas-
tokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työlli-
syys supistui 2 100 hengellä edellisvuodesta. Kulu-
vana vuonna työllisyys on jatkanut supistumis-
taan. 
 
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennakko-
tietojen mukaan Varsinais-Suomessa 3,6 miljoo-
naa kuutiometriä, mikä on 8 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 
Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli vastaa-
vasti 10 prosenttia edellisvuotta korkeammalla ta-
solla. 
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 2 682 kappaletta eli 19 prosenttia 
edellisvuotta matalammalla tasolla. Rakennuslu-
vat sen sijaan kasvoivat ollen 7 prosenttia edellis-
vuotta korkeammalla. Omakotitaloja aloitettiin 4 
prosenttia vähemmän. Rivitaloja aloitettiin vas-
taavasti 11 prosenttia vähemmän suhteessa edel-
lisen vuoden toisen neljänneksen vuosisummaan. 
Asuinkerrostalohuoneistojen aloitukset vähenivät 
23 prosenttia lupien ollessa 29 prosentin kasvussa 
edellisvuodesta. Turun vanhojen kerrostaloasun-
tojen hinnat nousivat toisella neljänneksellä 3,9 
prosenttia edellisvuodesta. 
 

Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset kasvoivat 
vuosisummana 20 prosenttia toisella neljännek-
sellä. Julkisten palvelurakennusten aloitukset kas-
voivat 53 prosenttia edellisvuodesta ja teollisuus- 
ja varastorakennusten aloitukset puolestaan kas-
voivat 16 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten 
aloitusmäärät vähenivät 11 prosenttia. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrä seuraavana puolivuo-
tiskautena putoaa edellisen puolivuotiskauden ta-
voin. Rakennuttajien arvioiden mukaan sekä asun-
totuotanto että toimitilarakentaminen vähenevät 
seuraavan puolenvuoden aikana edelliseen puoli-
vuotisjaksoon verrattuna. Korjaustoiminnan arvi-
oidaan kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä rakennuttajat pitävät ammattitai-
toisen henkilöstön puutetta sekä muita syitä kuten 
viivettä rakennusluvituksessa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan laske-
van edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. 
Suunnittelijoiden mielestä asuntotuotanto ja toi-
mitilarakentaminen vähenevät edelleen. Myös 
korjaustoiminnan arvioidaan vähenevän. Tärkeim-
pinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnitteli-
jat pitävät kireitä aikatauluja sekä ammattitaitois-
ten suunnittelijoiden puutetta ja suunnittelupalk-
kioiden alhaista tasoa. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana tyydyttävä. Talonrakennustöiden 
määrän odotetaan vähenevän edelliseen puoli-
vuotisjaksoon verrattuna. Urakoitsijoiden mukaan 
asuntotuotannon, toimitilarakentamisen sekä kor-
jausrakentamisen arvioidaan vähenevän edelli-
seen puolivuotisjaksoon verrattuna. Tärkeimpinä 
toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitä-
vät urakkahintojen laskua, talonrakennustöiden 
vähäistä määrää sekä sopivan tonttimaan puu-
tetta. 
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