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Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne hyvällä tasolla 
 
Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena koettu hyvänä niin rakennuttajien, suunnitte-
lijoiden kuin rakentajienkin osalta. Kaikki myös odottavat rakennustöiden lisääntyvän. Urakoitsijat näke-
vät kuitenkin asuntotuotannon vähenevän. Hyvä suhdannetilanne näkyy ennen kaikkea työllisyydessä, 
jossa rikotaan tämän vuosituhannen ennätyksiä. Työllisyyden hyvä vire näkyy myös tuotantoa haittaavissa 
tekijöissä. Osaavasta työvoimasta on syntynyt merkittävin pullonkaula. 
 

 
Talousnäkymät 
 
Globaalitalous jatkaa myötätuulessa tänäkin 
vuonna. Kasvu on jatkunut tasaisena myös Euro-
alueella, investointien ja yksityisen kulutuksen ve-
tämänä. Myönteisestä vireestä huolimatta nega-
tiivisia riskejä riittää paljon. Kauppasota, Yhdysval-
tain talouden kuumentuminen, Kiinan talous, po-
liittiset riskit ympäri maailmaa sekä Ruotsin talou-
den mahdollinen hiipuminen väijyvät hyvin käyn-
nistyneen vuoden taustalla. 
  
Suomen talous kasvoi viime vuonna ennakkotieto-
jen mukaan noin kolmen prosentin kasvussa. Tänä 
vuonna kasvu jatkuu samaa tahtia. Tänä vuonna 
kasvun painopiste on hyvässä vientikehityksessä 
sekä yksityisessä kulutuksessa. Yksityistä kulutusta 
ruokkii korkealla tasolla oleva luottamus sekä hyvä 
työllisyyden kehitys. Investoinnitkin kasvavat, 
mutta ei enää eniten rakennusinvestointien ansi-
osta. Kahden kolmen prosentin talouskasvun en-
nakoidaan jatkuvan myös ilman isompaa äkillistä 
muutosta maailmantaloudessa. 
 
 
Rakentaminen 
 
Vuonna 2017 rakennusinvestoinnit kasvoivat 4,6 
prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit lisääntyivät 
5,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
kasvoivat 2,0 prosenttia. Talonrakennustöitä aloi-
tettiin ennakkotietojen perusteella 40 miljoonaa 
kuutiometriä.  
 
Ennakkotietojen perusteella asuntoja aloitettiin 
viime vuonna yhteensä vajaat 46 000, mikä oli 
noin 23 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kasvu painottui yhä vahvasti vapaarahoit-
teisiin vuokra-asuntoihin. ARA-asuntojen aloituk-
set nousivat edellisvuodesta 8 600 asuntoon. Kap-
palemääräisiä aloituksia nosti yhä tuotannon pai-
nottuminen pieniin kerrostaloasuntoihin. Uusia 
asuntoja aloitetaan tänä vuonna viimevuotista 

vähemmän, arviolta 44 000. Laskua odotetaan en-
nen kaikkea asuntorahastojen käynnistämiin va-
paarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, sillä markki-
noille valmistuu tänä vuonna runsaasti asuntoja. 
Kuluttajat ovat sen sijaan luottavaisempia talou-
den suhteen, joka näkyy vilkkautena asuntolaina-
tiskeillä samalla kun korot jatkavat ennätysmata-
lalla tasolla. Kuluttajien optimismi näkyy myös pa-
toutuneen kysynnän purkautumisena ja omakoti-
talojen aloitusten kasvuna tänä vuonna. Valtion 
tukema tuotanto pysyttelee suurin piirtein ennal-
laan. Vuonna 2019 asuntotuotannon ennakoidaan 
edelleen laskevan 40 000 asuntoon. 
 
Toimitilarakentamisen suhdannekin säilyy hyvänä. 
Liikerakentaminen vähenee, sillä suurten käyn-
nissä olevien hankkeiden tilalle ei ole tulossa uusia 
isoja hankkeita. Teollisuusrakentamisen ennakoi-
daan kääntyvän kasvuun Suomen viennin kasva-
essa tänäkin vuonna. Julkisessa rakentamisessa 
sairaalarakentaminen vähenee ja vastaavasti kou-
lujen uudisrakentaminen lisääntynee. Korjausra-
kentaminen jatkaa tasaista kasvuaan. Kasvun pai-
nopiste on asuntojen korjauksessa, mutta talou-
den kasvaessa myös yritykset lisäävät toimitilojen 
saneerausta. Korjausrakentamisen kasvua jarrut-
taa uudisrakentamisen tavoin ammattitaitoisen 
työvoiman saanti. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 2 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen 
kasvun ennakoidaan polkevan paikallaan. 
 
 
Talousnäkymät Satakunnassa 
 
Lounais-Suomen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdannetilanne koheni vuoden 2018 alkupuo-
lella. Arviot suhdannetilanteesta kohenivat sel-
västi viime syksystä. Myös suhdannenäkymät ovat 
myönteiset ja vastaavat koko maan keskiarvoa. 
Tuotanto on jatkanut kasvamistaan ja tuotannon 
kasvun ennakoidaan kasvavan kevään aikana. 
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Tuotantokapasiteetti on hyvin käytössä. Myös työ-
voiman odotetaan jatkavan kasvuaan. Ammatti-
taitoisen työvoiman saatavuus nousee suurim-
maksi tuotannon pullonkaulaksi. 
 
Lounais-Suomen palvelujen suhdannetilanne on 
tavanomaista suotuisampi. Myyntimäärien enna-
koidaan kasvavan kuluvan vuoden alkupuolella. 
Palvelualaa koskevat lähikuukausien suhdan-
nenäkymät ovat myönteiset. 
 

Rakentaminen Satakunnassa 
 
Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli noin 
miljardi euroa vuonna 2017. Rakentaminen työl-
listi keskimäärin 9 900 henkilöä, joka on peräti 
3 500 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Työl-
lisyys ylsi viime vuonna vuosituhannen korkeim-
malle tasolle. 
  
Vuonna 2017 Satakunnassa aloitettiin ennakkotie-
tojen mukaan noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä eri-
laisia talonrakennustöitä. Määrä on 15 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia 
myönnettiin vastaavasti 27 prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2016. 
 
Asuntotuotanto 
 
Vuonna 2017 asuntotuotannon aloitukset kasvoi-
vat 28 prosenttia edellisvuodesta. Ennakkotieto-
jen perusteella aloitettiin yhteensä 815 asunnon 
rakentaminen. Myös rakennuslupien määrä asun-
noille lisääntyi, yhteensä 41 prosenttia. Asuinker-
rostalohuoneistojen aloitusmäärät lisääntyivät 54 
prosenttia ja luvat kasvoivat vastaavasti 67 pro-
senttia. Omakotitaloaloituksia tehtiin yhdeksän 
prosenttia enemmän ja luvatkin jatkoivat maltil-
lista kasvuaan. Rivitalojen rakentaminen laski, 
aloituksia kertyi 27 prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2016. 
  
Vanhojen osakehuoneistojen hinnat laskivat Po-
rissa viime vuoden aikana 1,5 prosenttia ja Rau-
malla 1,7 prosenttia edellisvuodesta.   
 
Toimitilarakentaminen 
 
Vuonna 2017 muiden kuin asuinrakennusten aloi-
tuskuutiot olivat reilut 1,2 miljoonaa. Laskua 

edellisvuodesta kertyi 21 prosenttia. Ainoastaan 
liike- ja toimistorakennusten aloitukset lisääntyi-
vät viime vuonna selvästi, peräti 134 prosentin 
verran. Kuutioissa eniten laskua kertyi julkisessa 
palvelurakentamisessa, jossa aloitukset vähenivät 
36 prosenttia vuodesta 2016. Teollisuus- ja varas-
torakennusten aloitukset vähenivät myös, yh-
teensä 38 prosenttia edellisvuodesta. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakun-
nassa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrän arvioidaan seuraa-
vana puolivuotiskautena lisääntyvän. Rakennutta-
jien ja tilaajien arvioiden mukaan asuntotuotanto 
säilynee ennallaan. Toimitilarakentamisen sen si-
jaan arvioidaan kasvavan seuraavan puolenvuo-
den aikana. Myös korjaustoiminnan arvioidaan 
yhä kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikutta-
vina tekijöinä rakennuttajat pitävät kireitä aika-
tauluja sekä tarjousten korkeaa hintatasoa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan kasva-
van seuraavan puolenvuoden aikana verrattuna 
edelliseen puolivuotisjaksoon. Suunnittelijoiden 
mielestä asuntotuotanto pysyttelee ennallaan. 
Toimitilarakentamisen ennakoidaan lisääntyvän 
syksyyn mentäessä. Myös suunnittelijoiden mie-
lestä korjaustoiminta jatkaa kasvuaan. Tärkeim-
pinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnitteli-
jat pitävät kireitä aikatauluja sekä ammattitaitois-
ten suunnittelijoiden puutetta. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana myös hyvä. Talonrakennustöiden 
määrän odotetaan muiden toimijoiden tavoin li-
sääntyvän kesän ja alkusyksyn aikana. Urakoitsijoi-
den mukaan asuntotuotanto vähenee. Toimitilara-
kentamisen arvioidaan pysyvän ennallaan seuraa-
van puolen vuoden aikana. Korjaustoiminnan arvi-
oidaan kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä urakoitsijat pitävät pulaa toimi-
henkilötason työvoimasta sekä kireitä aikatauluja. 
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Satakunnan rakentaminen 

 



KasvaaPysyy samanaVähenee

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät kireitä aikatauluja sekä 
tarjousten korkeaa hintatasoa.

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, huhtikuu 2018

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä

4Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2018

Kevät 2018

Syksy 2017

Kevät 2017

13.4.2018
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, huhtikuu 2018

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät kireitä aikatauluja sekä 
ammattitaitoisten suunnittelijoiden puutetta.

Kevät 2018

Syksy 2017

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2018

Kevät 2017

13.4.2018
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, huhtikuu 2018

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät pulaa toimihenkilötason 
työvoimasta ja kireitä aikatauluja.

Kevät 2018

Syksy 2017

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhtikuussa 2018

Kevät 2017

13.4.2018
Rakennusteollisuus RT
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