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Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä 
 
Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu heikompana 
kuin keväällä. Töiden määrän odotetaan laskevan talven ja tulevan kevään aikana. Talonrakennusura-
koitsijat odottavat erityisesti asuntorakentamisen vähentyvän. Myös toimitilojen rakentamisen näkymät 
ovat yhä vaisut. Korjausrakentaminen puolestaan työllistää yhä heikosta suhdannetilanteesta huolimat-
ta. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikenty-
neet vuoden loppua kohti mentäessä. Keskeisin 
huoli kumpuaa epävarmuudesta, miten hyvin 
Kiina pystyy hallitsemaan hidastuvaa talouttaan. 
Sen sijaan Yhdysvaltain talous jatkaa kasvu-
urallaan ja Euroopassakin kasvunäkymät ovat 
tällä haavaa varsin vakaat. Euroalueella talous-
kasvua pönkittää työttömyysasteen kääntyminen 
laskuun, mikä heijastuu positiivisesti yksityiseen 
kulutukseen. Rakenneuudistusten toteuttaminen 
jäsenvaltioissa nousee entistä tärkeämpään ase-
maan. Talouskasvun myötä uudistuksia olisi hel-
pompi viedä läpi ja näin varmistaa, että Euroalue 
kohtaa seuraavan taantuman edellistä kestä-
vämmin. 
 
Suomen talous polkee kuluvana vuonna paikal-
laan. Vaikka taantuma jää taakse, ovat ensi vuo-
den näkymät yhä vaatimattomat. Keskeisin kysy-
mys ensi vuoden talouskasvun kannalta on, miten 
investoinnit lähtevät liikkeelle. Myös vientiin odo-
tetaan piristymistä, sillä talouspakotteiden vaiku-
tus Venäjän vientiin ei vaikuta enää yhtä suuresti 
ensi vuonna.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit supistuivat ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 2,7 prosenttia edellisvuodesta. 
Talonrakennusinvestoinnit vähenivät 4,7 prosent-
tia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit sen sijaan 
kasvoivat 5,9 prosenttia. Talonrakennustöiden 
aloitukset supistuivat vuosisummana toisella 
neljänneksellä 30,4 miljoonaan kuutiometriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat nousseet kuluvan vuo-
den aikana. Aloitusten kasvu on kohdistunut pie-
niin kerrostaloasuntoihin kasvukeskuksissa. Asun-
torahastot ovat olleet yhä aktiivisia. Myös kulut-
tajamarkkinoilla on havaittavissa asteittaista hel-

pottumista, sillä asuntolainoja on nostettu viime 
vuotta enemmän. Vaimea talouskasvu ja korkeal-
la pysyttelevä työttömyys kuitenkin hillitsevät yhä 
kysyntää. Valtion tukema asuntotuotanto kasvaa 
myös tänä vuonna. Uusia asuntoja aloitetaan 
tänä vuonna viimevuotista enemmän, arviolta 
27 000. Suurinta lasku on pientalojen puolella, 
jossa aloitusmäärät jatkavat laskuaan 6 000 asun-
toon. Asuntomarkkinoita edesauttaa korkojen 
ennätysmatala taso ja marginaalien asteittainen 
aleneminen. Myös asuntojen hintojen lasku on 
saanut kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan viime 
vuosia paremmin. Uudisasuntotuotannon näky-
mät ensi vuodelle ovat kuitenkin tätä vuotta va-
rovaisemmat. Siksi vuonna 2016 asuntoaloituksia 
ennakoidaan kertyvän vain 26 500. 
 
Toimitilarakentamisessa on nähtävissä myös pi-
ristymisen merkkejä. Erityisesti liike- ja teollisuus-
rakentaminen on viriämässä usean heikon vuo-
den jälkeen. Julkinen rakentaminen kasvaa erityi-
sesti hoitoalan rakennusten myötä. Koko talonra-
kentamisen kuutiot kuitenkin vähenevät, sillä 
maatalousrakentaminen supistuu voimakkaasti. 
Korjausrakentaminen kompensoi yhä uudisraken-
tamisen laskua. Korjausrakentamisen kasvu jat-
kuu tasaisena myös tänä ja ensi vuonna. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä supistunee tänä 
vuonna prosentin verran. Ensi vuonna kasvu yltää 
vaatimattomaan 2 prosenttiin. 
 
Rakentaminen Satakunnassa 
 
Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli vajaa 
miljardi euroa vuonna 2014. Rakentaminen työl-
listi alueella kuluvan vuoden kolmen ensimmäi-
sen neljänneksen aikana keskimäärin 6 000 henki-
löä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan työllisyys heikkeni lähes 1 000 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 reilut 1,1 mil-
joonaa kuutiometriä, mikä on 2 prosenttia vä-
hemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankoh-
tana. Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli 
vastaavasti 11 prosenttia edellisvuotta korkeam-
malla tasolla.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 426 kappaletta, mikä on 34 prosent-
tia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennus-
luvat supistuivat vastaavasti 35 prosenttia edel-
lisvuodesta. Omakotitaloja aloitettiin 12 prosent-
tia vähemmän. Rivitaloja aloitettiin puolet vä-
hemmän suhteessa edellisen vuoden toisen nel-
jänneksen vuosisummaan. Myös asuinkerrostalo-
huoneistojen aloitukset vähenivät edellisvuoteen 
verrattuna, yhteensä 42 prosenttia.  
 
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kulu-
van vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen 
aikana laskeneet Porissa keskimäärin 1,7 prosent-
tia ja Raumalla 2,2 prosenttia edellisvuoteen ver-
rattuna. 
 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset lisääntyivät 
vuosisummana 5 prosenttia toisella neljänneksel-
lä ja olivat yhteensä vajaat miljoonaa kuutiota. 
Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät li-
sääntyivät 11 prosenttia. Julkisten palveluraken-
nusten aloitukset kasvoivat vastaavasti 21 pro-
senttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloi-
tukset nousivat eniten, yhteensä 72 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 vähenee verrattuna edeltä-
vään puolivuotiskauteen. Rakennuttajien ja tilaa-
jien arvioiden mukaan asuntotuotannon enna-
koidaan kasvavan seuraavan puolenvuoden aika-
na verrattuna edelliseen puolivuotisjaksoon. Sen 
sijaan toimitilarakentamisen arvioidaan supistu-
van. Korjaustoiminnan kasvun arvioidaan yhä 
jatkuvan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina 
tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen 
heikkoa suhdannetilannetta sekä yleistä epävar-
muutta taloudessa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
tyydyttävä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan 
vähenevän kevääseen mentäessä. Suunnittelijoi-
den mielestä sekä asuntotuotanto että toimitila-
rakentamisen määrän ennakoidaan vähenevän 
seuraavan puolen vuoden aikana verrattuna edel-
liseen puolivuotisjaksoon. Myös suunnittelijat 
arvioivat korjaustoiminnan kasvavan. Tärkeimpi-
nä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat 
pitävät suunnittelutöiden vähäistä määrää, suun-
nittelusektorin kovaa kilpailua sekä suunnittelu-
palkkioiden alhaista tasoa. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana jokseenkin tyydyttävä. Talonra-
kennustöiden määrän odotetaan laskevan kevää-
seen mentäessä. Urakoitsijoiden mukaan asunto-
tuotanto ja toimitilarakentaminen supistuvat 
seuraavan puolen vuoden aikana. Korjausraken-
tamisen määrän ennakoidaan kasvavan kevää-
seen mentäessä. Tärkeimpinä toimintaan vaikut-
tavina tekijöinä urakoitsijat pitävät talonraken-
nustöiden vähäistä määrää sekä urakkahintojen 
laskua. 
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Satakunnan rakentaminen 
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Kasvaa Pysyy samana     Vähenee 

  

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta sekä yleistä epävarmuutta taloudessa. 

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, lokakuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 

4 Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2015 

Syksy 2015 
Kevät 2015 
Syksy 2014 

30.10.2015 
Rakennusteollisuus RT 
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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, lokakuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut tyydyttävä 
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suunnittelijat pitävät suunnittelutöiden vähäistä 
määrää, suunnittelusektorin kovaa kilpailua sekä suunnittelupalkkioiden alhaista tasoa. 

Syksy 2015 
Kevät 2015 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2015 

Syksy 2014 

30.10.2015 
Rakennusteollisuus RT 
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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, lokakuu 2015 

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden  
aikana ollut jokseenkin tyydyttävä 
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat  pitävät urakkahintojen laskua sekä 
talonrakennustöiden vähäistä määrää. 

Syksy 2015 
Kevät 2015 

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2015 

Syksy 2014 

30.10.2015 
Rakennusteollisuus RT 
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