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Varsinais-Suomen asuntorakentaminen ennätyslukemissa 
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu hyvänä. 
Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat odottavat töiden määrän kasvavan hieman tai pysyvän vähin-
tään ennallaan syksyn ja talven aikana kevätkauteen verrattuna. Lupakehityksen perusteella rakentami-
nen kasvaa hieman kovan asuntorakentamisen takia. Muiden kuin asuinrakennusten rakentaminen hidas-
tuu.   
 
 
Talousnäkymät 
 
Globaali talous jatkaa nopeaa kasvua koronavirus-
pandemian uusien aaltojen pelossa. Elvytys maail-
mailla jatkuu ja tukee taloutta. Rokotuskattavuu-
den paraneminen ja patoutunut kulutuskysyntä 
nostavat etenkin palvelujen kysyntää. Kovin ta-
louskasvun vaihe saattaa olla kehittyneissä maissa 
jo takanapäin. Maailmantalous kasvaa kuitenkin 
tänä vuonna yli 6 prosentin vauhtia. Ensi vuonna-
kin kasvua kertyy lähes 5 prosenttia.    
 
Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 3 
prosenttia maailmantalouden kasvun mu-
kana. Kasvu syntyy etenkin palveluista ja yksityi-
sestä kulutuksesta. Vienti kasvaa myös ripeästi 
varsinkin ensi vuonna. Vuonna 2023 Suomen ta-
louskasvu hidastuu selvästi. Hinta- ja kustannus-
kehitys rauhoittuvat ja korot pysyvät matalla ta-
solla koko ennustejakson. 
 
Rakentaminen 
 
Rakentamisen suhdannenäkymät kääntyivät ke-
väällä nopeasti ja nousivat loppukeväästä yli pit-
kän aikavälin keskiarvon. Kysynnän heikkou-
desta ja näkymien epävarmuudesta johtuvat on-
gelmat vaihtuivat vauhdilla kovaan kustannuske-
hitykseen sekä materiaalien ja henkilöstön saata-
vuuteen liittyviin haasteisiin.  Rakentaminen 
kääntyy kasvuun Suomen talouden vetämänä. Ku-
luvana vuonna kasvu jää heikon alkuvuoden takia 
prosenttiin, mutta kiihtyy ensi vuonna 2 prosent-
tiin. 
  
Uudisrakentamisen volyymi väheni vielä alku-
vuonna. Alkuvuoden heikkoudesta huolimatta ra-
kentaminen kasvaa kuluvana vuonna. Kasvu pai-
nottuu loppuvuoteen ja ensi vuoden alkuun. Uu-
sien rakennusten aloitustyöt pysyvät ennustejak-
son molempina vuosina hieman yli 40 miljoo-
nassa kuutiometrissä.    
  

Asuntorakentaminen säilyy tänä ja ensi vuonna 
korkealla tasolla. Pientalojen aloitukset kasvavat 
selvästi molempina vuosina. Kerrostalorakentami-
nen kasvaa kuluvana vuonna lähes ennätysluke-
miin. Asuntorakentamisen vahvan vedon taustalla 
on matala korkotaso, talouden reipas toipumi-
nen ja matalle tasolle pudonnut asuntotarjonta. 
Asuntojen rakentaminen kasvaa laaja-alaisesti 
ympäri Suomen myös isompien kasvukeskusten 
ulkopuolella.    
  
Toimitilarakentaminen kääntyy loppuvuonna kas-
vuun teollisuuden ja varastojen rakentamisen ve-
tämänä. Julkista rakentamista hidastaa vielä tänä 
vuonna nopea kustannuskehitys, mutta hankkeita 
on paljon näköpiirissä. Liiketilojen rakentaminen 
pysyy ripeästä talouskasvusta huolimatta mata-
lalla tasolla. Toimistojen rakentaminen pääsee 
mukaan talouden imuun. Liike- ja toimistoraken-
taminen kokonaisuutena kehittyy kuitenkin hei-
kosti.   
   
Korjausrakentaminen supistui viime vuonna toi-
mitalojen vähäisestä korjaamisesta johtuen, 
mutta taloyhtiöiden korjaushankkeita toteutui en-
nakoitua enemmän. Kuluvan vuoden alun hei-
kosta kehityksestä johtuen korjaaminen kasvaa 
vain hieman yli prosentin. Patoutunut ky-
syntä nostaa ensi vuoden kasvun 2 prosenttiin.   
  
Maa- ja vesirakentaminen on kasvanut kuluvana 
vuonna odotuksia nopeammin rata- ja maan-
tiehankkeiden sekä kuntien hyvänä säilyneen ta-
loudellisen tilanteen johdosta. Ensi vuonna edessä 
on käänne. 
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
Lounais-Suomen yritysten suhdanteet paranivat 
alkukesällä 2021 talouskasvun voimistumisen ja 
koronarajoitusten purkamisen myötä. Tämänhet-
kistä suhdannetilannetta kuvaavat lukemat olivat 
heinäkuussa kuitenkin edelleen hieman 
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miinuksella. Suhdannenäkymät sen sijaan ovat jo 
varsin hyvät. Lounais-Suomen yritysten suhdanne-
odotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa 
myönteisemmät. Tuotanto- ja myyntimäärät lähti-
vät kesän alussa aiempien odotusten mukaisesti 
nousuun. Tuotannon kasvu jatkunee ainakin seu-
raavan puolen vuoden ajan. Henkilökunnan määrä 
pysyi kesällä ennallaan, mutta henkilökunnan 
määrän ennakoidaan lisääntyvän. Kannattavuus 
on noussut keskimäärin hieman vuodentakaista 
paremmaksi. Ammattityövoiman saantiongelmat 
ovat kasvaneet. 
 
Rakentaminen Varsinais-Suomessa 
 
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinoiden koko on 
reilut 3 miljardia eli noin 9 prosenttia koko maan 
markkinoista. Rakentaminen työllisti alueella kulu-
van vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla keski-
määrin 17 600 henkilöä. Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi 2 400 
hengellä edellisvuodesta. 
  
Vuoden 2021 toisella neljänneksellä aloitettiin 
Varsinais-Suomessa vuositasolla 3,8 miljoonaa 
kuutiometriä erilaisia talonrakennustöitä, mikä oli 
5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rakennuslu-
pia myönnettiin vastaavasti 3 prosenttia enem-
män. Lupien kasvu ennakoi rakentamisen kasvun 
jatkuvan Varsinais-Suomessa.  
 
Asuntotuotanto 
 
Vuoden 2021 toisella neljänneksellä aloitettiin 
vuositasolla ennakkotietojen mukaan 4 356 asun-
non rakentaminen, mikä oli 43 prosenttia enem-
män kuin edellisenä vuonna. Rakennusluvat kas-
voivat samaan aikaan 50 prosenttia. Pientalojen 
aloitusmäärät kasvoivat 20 prosenttia edellisvuo-
desta. Asuinkerrostalohuoneistoja puolestaan 
aloitettiin 50 prosenttia enemmän ja niille myön-
nettyjen rakennuslupien määrä kasvoi 58 prosent-
tia edellisvuodesta. Turussa vanhojen kerrostalo-
asuntojen hinnat nousivat toisella neljänneksellä 
6,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät toi-
sella neljänneksellä 5 prosenttia. Liike- ja toimisto-
rakennusten aloitusmäärät kasvoivat 20 prosent-
tia. Julkinen palvelurakentaminen väheni lähes 20 

prosenttia ja teollisuus- ja varastorakentaminen 
15 prosenttia vuodesta 2020. Myönnetyt raken-
nusluvat ennakoivat rakentamisen kasvavan voi-
makkaasti sekä julkisessa rakentamisessa että 
liike- ja toimistorakentamisen puolella. Teollisuus- 
ja varastorakentaminen sen sijaan hidastuu edel-
leen. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrä seuraavana puolivuo-
tiskautena kasvaa edellisen puolivuotiskauden ta-
solla. Rakennuttajien ja tilaajien arvioiden mukaan 
asuntotuotanto kasvaa edelleen hieman. Myös 
toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan. Kor-
jaustoiminnan arvioidaan kasvavan eniten edelli-
seen puolivuotisjaksoon verrattuna. Tärkeimpinä 
toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pi-
tävät tarjousten korkeaa hintatasoa ja ammattitai-
toisen henkilöstön puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan pysy-
vän ennallaan edelliseen puolivuotisjaksoon ver-
rattuna. Suunnittelijoiden mukaan sekä asunto-
tuotanto että toimitilarakentaminen vähenevät 
hieman. Korjaustoiminnan sen sijaan arvioidaan li-
sääntyvän hieman. Tärkeimpinä toimintaan vai-
kuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät kireitä ai-
katauluja, ammattitaitoisten suunnittelijoiden 
puutetta ja suunnittelusektorin kovaa kilpailua. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana hyvä. Talonrakennustöiden määrän 
odotetaan kasvavan syksyn ja talven aikana hie-
man. Urakoitsijoiden mukaan asuntotuotannon ja 
korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan seu-
raavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan toimitila-
rakentamisen arvioidaan vähenevän. Tärkeimpinä 
toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitä-
vät panoshintojen nousua sekä ammattitaitoisten 
henkilöstön puutetta.     
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