
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Rakentamisen suhdannenäkymät 
Varsinais-Suomessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouni Vihmo 
Markku Leppälehto 
Toukokuu 2021 



       1 

Varsinais-Suomen asuntorakentaminen piristyy   
 
Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu hyvänä. 
Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat odottavat töiden määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan hie-
man kevään ja kesän aikana talvikauteen verrattuna. Lupakehityksen perusteella rakentaminen hidastuu 
hieman. Asuntorakentaminen piristyy kuitenkin selvästi.  
 
 
Talousnäkymät 
 
Globaalin talouden optimismi lisääntyy. Maail-
mantalous kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla. 
Maailmankauppa on noussut koronakuopasta ja 
teollisuuden näkymät ovat parantuneet selvästi. 
Kasvun ennustetaan jatkuvan ripeänä myös ensi 
vuonna. Toipuminen on kuitenkin kesken ja saat-
taa vielä hidastua Suomen keskeisissä kauppa-
kumppanimaissa. Raaka-aineiden maailmanmark-
kinahinnoissa ja kuluttajahinnoissa on nähtävissä 
selvää nousua. Keskuspankit jatkavat silti laajaa 
elvytyspolitiikkaa. 
 
Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 3 pro-
senttia. Alkuvuoden kasvua hidastivat verkkainen 
rokottamisen tahti ja laajat sulkutoimet. Kuluvan 
vuoden kasvu ajoittuu loppuvuoteen. Ensi 
vuonna talouskasvu jatkuu hidastuvana 2 prosen-
tissa. Suomen talouskasvu hidastui jo ennen ko-
ronakriisiä eikä lähivuosille ole nähtävissä nopeaa 
kasvua.   
 
 
Rakentaminen 
 
Koronakriisin vaikutukset varsinaiseen rakennus-
tuotantoon jäivät viime vuonna pieniksi. Opti-
mismi taloudessa lisääntyy ja myös rakentamisen 
näkymä oikenee aiempaa paremmaksi. Laskeva lu-
pakehitys ja yritysten heikko suhdannenäkymä pi-
tävät näkymän toistaiseksi laimeana. Eri rakenta-
misen lajien kehitys eriytyy. Työllisyyden lasku hi-
dastuu. Rakentamisella on edessä paluu hidastu-
van Suomen talouden talutusnuoraan. 
 
Vuonna 2020 rakennusinvestoinnit vähenivät 1,1 
prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 
1,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
kasvoivat 1,8 prosenttia. Talonrakennustöitä aloi-
tettiin ennakkotietojen perusteella hieman yli 39 
miljoonaa kuutiometriä.  
 
 

Kuluvana vuonna aloitetaan arviolta 37 000 asun-
non rakentaminen. Ensi vuonna aloitusten määrä 
laskee 34 000 asuntoon. Matalat korot tukevat 
sekä sijoittaja- että kuluttajakysyntää. Alueellinen 
eriytyminen jatkuu. Kasvuseutujen asuntoraken-
tamista hidastaa tonttipula.  
 
Viime vuosi oli asuntomarkkinoilla monen yllättä-
vän käänteen vuosi. Odotukset laskevassa suhdan-
teessa sinnittelevälle asuntorakentamiselle olivat 
vuoden alussa kovalla tasolla. Koronakriisi pysäytti 
keväällä asuntoaloitukset ja romahdutti asunto-
kaupan. Kuluttajien asunnon ostoaikomukset py-
syivät kuitenkin koko vuoden korkealla tasolla ja 
asuntojen kauppamäärät normalisoituivat nope-
asti yhteiskunnan avauduttua kesällä. Myynnissä 
olevien uusien asuntojen määrä pysyi koko vuo-
den matalalla tasolla. Näkymien normalisoitumi-
nen ja niukkuus tarjonnassa käänsivät asuntojen 
aloitukset kesällä jälleen kasvuun. Loppuvuonna 
myös asuntorakentamisen lupamäärät kääntyivät 
selvään kasvuun.  
 
Toimitilarakentaminen pysyi viime vuonna hyvällä 
tasolla pitkien rakennusaikojen johdosta. Raken-
nuslupien määrä sen sijaan laski selvästi. Muun 
kuin asuinrakentamisen aloitusten ennakoidaan 
vähenevän tänä vuonna 5 prosenttia vajaaseen 26 
miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna lähes kaik-
kien toimitilojen rakentaminen kääntyy pieneen 
kasvuun. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä laskee tänä vuonna 
pari prosenttia. Ensi vuonna pysytään kuluvan 
vuoden tasolla.  
 
Talousnäkymät Varsinais-Suomessa 
 
EK:n suhdannebarometrin mukaan Lounais-Suo-
men yritykset arvioivat suhdannetilanteen kohen-
tuneen vuoden 2021 alkukuukausina, mutta tä-
mänhetkinen tilanne on edelleen normaaliaikoja 
huonompi. Lähikuukausien suhdanneodotuksissa 
on tapahtunut selkeää paranemista, sillä 
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huhtikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli +14, 
kun vastaava saldoluku oli tammikuussa -8. Lou-
nais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat 
koko maan keskiarvoa kirkkaammat. 
 
Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat hivenen al-
kuvuodesta 2021, mutta tuotannon ennakoidaan 
vauhdittuvan selkeästi kesän lähestyessä. Henkilö-
kunnan määrä supistui tammi-maaliskuussa. Lähi-
kuukausille odotetaan kausivaihtelu huomioiden 
hienoista nousua. 
 
Rakentaminen Varsinais-Suomessa 
 
Varsinais-Suomen rakennusmarkkinoiden koko on 
reilut 3 miljardia eli noin 9 prosenttia koko maan 
markkinoista. Rakentaminen työllisti alueella 
viime vuonna keskimäärin 16 000 henkilöä. Tilas-
tokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työlli-
syys heikkeni 600 hengellä edellisvuodesta. 
  
Vuonna 2020 aloitettiin Varsinais-Suomessa 3,6 
miljoonaa kuutiometriä erilaisia talonrakennus-
töitä, mikä oli 4 prosenttia edellisvuotta vähem-
män. Rakennuslupia myönnettiin vastaavasti 5 
prosenttia vähemmän. Lupien väheneminen enna-
koi rakentamisen pientä hidastumisesta Varsinais-
Suomessa.  
 
Asuntotuotanto 
 
Vuonna 2020 aloitettiin ennakkotietojen mukaan 
3 568 asunnon rakentaminen, mikä oli 27 prosent-
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennuslu-
vat kasvoivat 32 prosenttia. Omakotitalojen aloi-
tusmäärät vähenivät 11 prosenttia edellisvuo-
desta. Asuinkerrostalohuoneistoja puolestaan 
aloitettiin 45 prosenttia enemmän ja niille myön-
nettyjen rakennuslupien määrä kasvoi 52 prosent-
tia edellisvuodesta. Turussa vanhojen kerrostalo-
asuntojen hinnat nousivat viime vuoden aikana 
3,8 prosenttia. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät 8 
prosenttia viime vuonna. Liike- ja toimistoraken-
nusten aloitusmäärät vähenivät 47 prosenttia. 

Julkinen palvelurakentaminen väheni lähes 25 
prosenttia. Teollisuus- ja varastorakentaminen 
sen sijaan kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2019. 
Myönnetyt rakennusluvat ennakoivat rakentami-
sen hidastuvan edelleen etenkin liike- ja toimisto-
rakentamisen puolella.  
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-
Suomessa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrä seuraavana puolivuo-
tiskautena kasvaa hieman edellisen puolivuotis-
kauden tasolta. Rakennuttajien ja tilaajien arvioi-
den mukaan asuntotuotanto kasvaa selvästi. Myös 
korjaustoiminnan arvioidaan kasvavan. Toimitila-
rakentaminen sen sijaan vähenee hieman edelli-
seen puolivuotisjaksoon verrattuna. Tärkeimpinä 
toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pi-
tävät ammattitaitoisen henkilöstön puutetta, 
tonttimaan puutetta sekä tarjousten korkeaa hin-
tatasoa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan pysy-
vän ennallaan edelliseen puolivuotisjaksoon ver-
rattuna. Myös suunnittelijoiden mukaan asunto-
tuotanto kasvaa ja toimitilarakentaminen vähe-
nee. Korjaustoiminnan arvioidaan myös lisäänty-
vän. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina teki-
jöinä suunnittelijat pitävät kireitä aikatauluja sekä 
ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta ja 
suunnittelupalkkioiden alhaista tasoa. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana hyvä. Talonrakennustöiden määrän 
odotetaan kasvavan kevään ja kesän aikana hie-
man. Urakoitsijoiden mukaan asuntotuotannon ja 
korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan seu-
raavan puolen vuoden aikana. Myös urakoitsijat 
arvioivat toimitilarakentamisen vähenevän. Tär-
keimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä ura-
koitsijat pitävät panoshintojen nousua, urakkahin-
tojen laskua sekä ammattitaitoisen henkilöstön 
puutetta.
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