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Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa 
 
Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu yhä vain 
tyydyttävänä, mutta näkymät ovat paremmat kuin aiemmin. Töiden määrän odotetaan lisääntyvän tal-
ven ja tulevan kevään aikana. Talonrakennusurakoitsijat odottavat sekä asuntorakentamisen että toimi-
tilojen rakentamisen hieman vilkastuvan. Uudisrakentamisen ohella korjausrakentaminen jatkaa kasvu-
aan. 
 
 
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 
kysymysmerkkejä. Vaikka Yhdysvaltain talous 
kasvanee kohtuullisesti myös ensi vuonna, niin 
selvää on, että suhdannesykli on loppupuolella 
nousun jatkuttua kohta 10 vuotta. Euroalueella 
talouskasvu jatkanee vajaan kahden prosentin 
kasvuvauhdissa. 
 
Suomen talous kasvaa tänä vuonna viime vuotista 
paremmin. Sekä yksityinen kulutus että inves-
toinnit ovat kääntyneet jo verraten hyvään nou-
suun. Vienti ei vedä vieläkään kuin tanssilavoilla, 
mutta ensi vuonna odotukset ovat jo korkeam-
malla. Yksityisen kulutuksen kasvu perustuu ko-
konaan velkaantumiseen, koska tulokehitys pol-
kee kuluvana vuonna paikallaan. Investointien 
myönteinen vire jatkunee myös ensi vuoden puo-
lella.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella 
neljänneksellä 10,1 prosenttia edellisvuodesta. 
Investoinnit asuinrakennuksiin lisääntyivät 11,7 
prosenttia ja toimitiloihin vastaavasti 10,6 pro-
senttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoi-
vat puolestaan 4,5 prosenttia. Talonrakennustöi-
den aloitukset nousivat vuosisummana toisella 
neljänneksellä 35,8 miljoonaan kuutiometriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat jatkaneet nousuaan 
kuluvan vuoden aikana. Aloitusten kasvu on koh-
distunut yhä pieniin kerrostaloasuntoihin kasvu-
keskuksissa. Asuntorahastot ovat olleet vieläkin 
aktiivisia. Vuoden kuluessa myös kuluttajamark-

kinoilla on havaittu pientä piristymistä. Parempi 
talouskasvu ja työttömyyden aleneminen ovat 
rohkaisseet kuluttajia kuluttamaan. Valtion tu-
kema asuntotuotanto laskee tänä vuonna. Uusia 
asuntoja arvioidaan aloitettavan tänä vuonna 
selvästi viimevuotista enemmän, arviolta 36 000. 
Erityisen myönteistä on, että pientalojen tuotan-
to on saavuttanut pohjansa. Asuntomarkkinoita 
siivittää yhä korkojen ennätysmatala taso ja mar-
ginaalien asteittainen aleneminen. Asuntomark-
kinoille valmistuu lähivuosien aikana runsaasti 
uusia vuokra-asuntoja, joka helpottaa suurinta 
asuntopulaa kasvukeskuksissa. Uudisasuntotuo-
tannon näkymät ensi vuodelle ovat kuitenkin tätä 
vuotta varovaisemmat. Siksi vuonna 2017 asun-
toaloituksia ennakoidaan kertyvän enää 34 000. 
 
Toimitilarakentamisessa on nähtävissä myös kas-
vun merkkejä. Liike- ja toimistorakentaminen 
kasvaa suurten yksittäisten projektien vetämänä. 
Teollisuusrakentaminen viriää investointien 
käynnistyessä. Julkinen palvelurakentaminen 
kasvaa opetus- ja hoitoalan uudisrakentamisen 
myötä. Koko talonrakentamisen kuutiot kasvavat 
tänä vuonna 38 miljoonaan. Korjausrakentamisen 
kasvuvauhti hidastuu aiemmasta 1,5 prosentin 
tasolle uudisrakentamisen nostaessa päätään. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 6-7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidas-
tuu 1,5 prosenttiin. 
 
Rakentaminen Satakunnassa 
 
Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli vajaa 
miljardi euroa vuonna 2015. Rakentaminen työl-
listi alueella kuluvan vuoden kolmen ensimmäi-
sen neljänneksen aikana keskimäärin 5 730 henki-
löä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan työllisyys heikkeni vajaalla 300 henkilöllä 
viime vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon 
verrattuna. Tähän lukuun ei sisälly ulkomainen 
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työvoima, jota Tilastokeskuksen työvoimatutki-
mus ei kata. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennak-
kotietojen mukaan Satakunnassa 1,5 miljoonaa 
kuutiometriä, mikä on 31 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. 
Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli vastaa-
vana aikana vajaat 1,7 miljoonaa kuutiometriä, 
joka 21 prosenttia edellisvuotta korkeampi tasol-
la.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 653 kappaletta, mikä on 43 prosent-
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennus-
luvat kasvoivat vastaavasti 47 prosenttia edellis-
vuodesta. Asuntotuotanto painottuu koko maan 
tavoin vahvasti kerrostaloihin. Asuinkerrostalo-
huoneistojen aloitukset olivat vuositasolla toisella 
neljänneksellä 381 kappaletta, joka on 138 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. Omakotitaloja 
aloitettiin 16 prosenttia vähemmän. Rivitaloja 
aloitettiin 14 enemmän suhteessa edellisen vuo-
den toisen neljänneksen vuosisummaan. 
 
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kulu-
van vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen 
aikana nousseet Porissa keskimäärin 4,1 prosent-
tia ja Raumalla 3,3 prosenttia edellisvuoteen ver-
rattuna. 
 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset lisääntyivät 
vuosisummana 36 prosenttia toisella neljännek-
sellä ja olivat yhteensä reilut 1,3 miljoonaa kuu-
tiota. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät 
lisääntyivät 16 prosenttia. Julkisten palveluraken-
nusten aloitukset kasvoivat vastaavasti 68 pro-
senttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloi-
tukset sen sijaan laskivat, yhteensä 37 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattu-
na. 

 
 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakun-
nassa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut tyy-
dyttävä. Teetettävien töiden määrä seuraavana 
puolivuotiskautena lisääntynee verrattuna edel-
tävään puolivuotiskauteen. Rakennuttajien ja 
tilaajien arvioiden mukaan asuntotuotannon en-
nakoidaan kasvavan seuraavan puolenvuoden 
aikana verrattuna edelliseen puolivuotisjaksoon. 
Myös toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan. 
Korjaustoiminnan kasvun arvioidaan yhä jatku-
van. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöi-
nä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heik-
koa suhdannetilannetta sekä tarjousten vähyyttä. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
tyydyttävä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan 
lisääntyvän kevääseen mentäessä. Suunnittelijoi-
den mielestä asuntotuotanto kasvaa kevääseen 
mentäessä. Sen sijaan toimitilarakentamisen 
määrän ennakoidaan vähenevän seuraavan puo-
len vuoden aikana verrattuna edelliseen puoli-
vuotisjaksoon. Myös suunnittelijat arvioivat kor-
jaustoiminnan kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät am-
mattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta, suun-
nittelutöiden vähäistä määrää sekä suunnittelu-
sektorin kovaa kilpailua. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana lähes tyydyttävä. Talonraken-
nustöiden määrän odotetaan lisääntyvän kevää-
seen mentäessä. Urakoitsijoiden mukaan asunto-
tuotanto ja toimitilarakentaminen kasvavat seu-
raavan puolen vuoden aikana. Korjausrakentami-
sen määrän ennakoidaan kasvavan kevääseen 
mentäessä. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina 
tekijöinä urakoitsijat pitävät talonrakennustöiden 
vähäistä määrää sekä kireitä aikatauluja. 
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Satakunnan rakentaminen 

 

 

 



KasvaaPysyy samanaVähenee

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta sekä tarjousten vähyyttä.

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
Satakunnassa, marraskuu 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut tyydyttävä

4Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2016

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

4.11.2016
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
Satakunnassa, marraskuu 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut tyydyttävä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät ammattitaitoisten  
suunnittelijoiden puutetta, suunnittelutöiden vähäistä määrää sekä suunnittelusektorin kovaa 
kilpailua.

Syksy 2016

Kevät 2016

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn marraskuussa 2016

Syksy 2015

4.11.2016
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
Satakunnassa, marraskuu 2016

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut lähes tyydyttävä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät talonrakennustöiden vähäistä 
määrää sekä kireitä aikatauluja.

Syksy 2016

Kevät 2016

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn marraskuussa 2016

Syksy 2015

4.11.2016
Rakennusteollisuus RT
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