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Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona 

Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena koettu vain jokseenkin tyydyttävänä. Sekä rakennut‐
tajat että urakoitsijat odottavat  talonrakennustöiden vielä aavistuksen vähenevän. Suunnittelijoilla  suhdanneti‐
lanne on  sen  sijaan parempi. Korjausrakentamisen näkymät ovat selvästi uudisrakentamista valoisammat. Sekä 
asunto‐ että toimitilarakentamisen ennakoidaan vähenevän kesän  ja alkusyksyn aikana. Talonrakennusurakoitsi‐
jat ovat huolestuneita urakkahintojen laskusta ja talonrakennustöiden vähäisestä määrästä. 

 

Talousnäkymät 

Maailmantalouden  kasvunäkymä  on  edelleen  varsin 
hyvä.  Positiivisempi  talouskehitys  näyttää  saavuttavan 
nyt  myös  Euroopan,  jossa  ennakoivat  indikaattorit 
viittaavat  talouskasvun  voimistuvan.  Kuten useampana 
vuonna  aiemminkin,  suhdannekuvaan  sisältyy  yhä 
poikkeuksellisia riskitekijöitä. Venäjän tuleva kehitys on 
yhä  arvoitus,  jolla  on  väistämättä  vaikutusta  myös 
Suomen  talouskehitykseen.  Lisäksi  Euroopassa  poliitti‐
nen epävakaus voi voimistua samalla kun rahapolitiikal‐
la pyritään elvyttämään alueen taloutta.  

Suomen  talous  supistui  viime  vuonna  ennakkotietojen 
mukaan  0,1  prosenttia.  Tälle  vuodelle  on  ennakoitu 
vaatimatonta  noin  puolen  prosentin  kasvua,  joka  ensi 
vuonna  vain  hieman  nopeutuisi.  Yksityisen  kulutuksen 
kasvunäkymät ovat edelleen heikot vaikeasta työllisyys‐
tilanteesta  johtuen.  Kotitalouksien  ostovoimaa  kuiten‐
kin  tukee  hidastunut  inflaatio.  Suomi  kaipaisi  lisää 
investointeja,  jotka  supistuivat  myös  viime  vuonna. 
Talouden  kasvua  haetaan  totuttuun  tapaan  viennin 
kautta,  jonka  vauhdittumista  joudutaan  vielä  hetki 
odottamaan. 

Rakentaminen 

Rakennusinvestoinnit  supistuivat  4,3  prosenttia  viime 
vuonna.  Talonrakennusinvestoinnit  vähenivät  5,1  pro‐
senttia  ja maa‐  ja vesirakennusinvestoinnit 0,7 prosent‐
tia. Talonrakennustöitä aloitettiin arviolta 26 miljoonaa 
kuutiometriä. Aiempaa  selvästi matalampi  taso  selittyy 
tilastointiuudistuksella. Asuntoja aloitettiin viime vuon‐
na  yhteensä  24  500,  mikä  oli  noin  2  600  asuntoa  vä‐
hemmän  kuin  edellisenä  vuonna.  Vapaarahoitteisten 
asuntojen  aloitukset  supistuivat  ja  asuntorahastot 
vastasivat  jo  puolesta  vapaarahoitteisesta  kerrostalo‐
tuotannosta.  ARA‐asuntojen  tuotanto  kasvoi  asumisoi‐
keusasuntojen  ja  takauslainalla  käynnistettyjen  hank‐
keiden johdosta. Uusia asuntoja aloitetaan tänä vuonna 
viimevuotista  vähemmän,  arviolta  23  500.  Kuluttajat 

ovat yhä varovaisia korkean työttömyyden seurauksena. 
Epävarmuus heijastuu erityisesti pientalojen aloituksiin, 
jotka  jatkavat  luisuaan.  Asuntorahoitus  säilyy  matalan 
korkotason  vuoksi  edullisena  vielä pitkään.  Pientalojen 
aloitusmäärät pysyvät  suhteellisen alhaisina myös  tänä 
vuonna. Valtion tukema asuntotuotanto kasvaa. Vuonna 
2016  asuntotuotannon  ennakoidaan  kasvavan  yleisen 
talouskehityksen kääntyessä parempaan. 

Toimitilarakentamisessa  uudistuotannon  lasku  on 
tasoittumassa.  Todella  alhainen  vertailutaso  nostaa 
näkymiä.  Liikerakentaminen  vilkastuu,  mutta  vaihtelee 
alueellisesti. Teollisuusrakentaminenkin näyttää käänty‐
vän nousun pitkän  laskun  jälkeen. Julkista rakentamista 
vauhdittavat  sairaalahankkeet.  Korjausrakentaminen 
jatkaa tasaista kasvuaan myös tänä vuonna. 

Rakentamisen  kokonaismäärä  supistunee  vain  hieman 
tänä vuonna. Ensi vuodelle on odotettavissa 2‐3 prosen‐
tin kasvua. 

Rakentaminen Satakunnassa 

Satakunnan  rakennusmarkkinoiden  koko  oli  runsas 
miljardi  euroa  vuonna  2014.  Rakentaminen  työllisti 
keskimäärin 6 850 henkilöä, joka on  lähes viidenneksen 
edellisvuotta  vähemmän.  Tähän  lukuun  ei  sisälly  ulko‐
mainen  työvoima,  jota Tilastokeskuksen  työvoimatutki‐
mus ei kata. 

 Vuoden  2014  kolmannen  vuosineljänneksen  aikana 
aloitettiin  vuosisummana  tarkasteltuna  Satakunnassa 
ennakkotietojen  mukaan  vajaat  0,8  miljoonaa  kuutio‐
metriä erilaisia  talonrakennustöitä. Määrä on peräti 53 
prosenttia  vähemmän  kuin  edellisenä  vuonna.  Raken‐
nuslupia  myönnettiin  vastaavasti  kolmanneksen  vä‐
hemmän  kuin  vuotta  aiemmin. Tilastokeskuksen  talon‐
rakentamisen  tilastointiuudistuksen  vuoksi  ennakkotie‐
toja vuodelta 2014 ei edelleenkään ole tiedossa. 



Asuntotuotanto 
 
Vuosisummana tarkasteltuna aloitettu asunto-
tuotanto supistui 16 prosenttia vuoden 2014 
kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vas-
taavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteensä aloi-
tettiin 531 asuntoa. Rakennusluvat asunnoille 
pysyivät kuitenkin ennallaan. Asuinkerrostalo-
huoneistojen aloitusmäärät vähentyivät 18 pro-
senttia, mutta luvat vastaavasti kasvoivat 15 pro-
senttia. Omakotitaloaloituksia tehtiin kolmannek-
sen vähemmän. Rivitalojen rakentamista aloitet-
tiin sen sijaan kolmanneksen enemmän. 
  
Vanhojen osakehuoneistojen hinnat laskivat Po-
rissa viime vuoden aikana 0,5 prosenttia ja Rau-
malla 3,4 prosenttia edellisvuodesta.   
 
Toimitilarakentaminen 
 
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä muiden 
kuin asuinrakennusten aloitusmäärä oli vuo-
sisummana vajaat 0,6 miljoonaa kuutiometriä ja 
määrä supistui 60 prosenttia. Rakennusluvat vä-
henivät reilulla kolmanneksella. Liike- ja toimisto-
rakennuksia aloitettiin vastaavana aikana huo-
mattavasti vähemmän, koska edellisvuonna aloi-
tettiin yksi suurkohde. Myös julkisia palvelura-
kennuksia aloitettiin edellisvuotta selvästi vä-
hemmän. Sen sijaan teollisuus- ja varastoraken-
nuksia aloitettiin edellisvuotta enemmän. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakun-
nassa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut vain 
tyydyttävä. Teetettävien töiden määrä seuraava-
na puolivuotiskautena vähenee. Tilanne on jatku-
nut samana viime keväästä asti. Rakennuttajien ja 

tilaajien arvioiden mukaan sekä asuntotuotanto 
että toimitilarakentaminen supistuu seuraavan 
puolenvuoden aikana. Sen sijaan korjaustoimin-
nan arvioidaan kasvavan. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talon-
rakentamisen heikkoa suhdannetilannetta sekä 
ammattitaitoisen henkilöstön puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan kas-
vavan seuraavan puolenvuoden aikana verrattu-
na edelliseen puolivuotisjaksoon. Suunnittelijoi-
den mielestä sekä asuntotuotanto että toimitila-
rakentaminen supistuvat syksyyn mentäessä. 
Korjaustoiminnan sen sijaan arvioidaan yhä kas-
vavan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina teki-
jöinä suunnittelijat pitävät kireitä aikatauluja, 
ammattitaitoisen henkilöstön puutetta sekä 
suunnittelusektorin kovaa kilpailua. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana vain tyydyttävä. Talonraken-
nustöiden määrän odotetaan vähenevän kesän ja 
alkusyksyn aikana. Urakoitsijoiden mukaan asun-
totuotanto ja toimitilarakentaminen supistuvat 
seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan kor-
jaustoiminta kasvaa. Tärkeimpinä toimintaan 
vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät urakka-
hintojen laskua sekä talonrakennustöiden vähäis-
tä määrää. 
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Satakunnan rakentaminen
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Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta sekä ammattitaitoisen henkilöstön puutetta. 

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, toukokuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä

4 Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhti- toukokuussa 2015 

Kevät 2015 
Syksy 2014 
Kevät 2014 

8.5.2015 
Rakennusteollisuus RT 



Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

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, toukokuu 2015 

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

Kevät 2015 
Syksy 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhti- toukokuussa 2015 

Kevät 2014 

8.5.2015 
Rakennusteollisuus RT 



Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

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, toukokuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä

6 

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat  pitävät urakkahintojen laskua sekä 
talonrakennustöiden vähäistä määrää. 

Kevät 2015 
Syksy 2014 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn huhti- toukokuussa 2015 

Kevät 2014 

8.5.2015 Rakennusteollisuus RT 


