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Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne tasaantunut 
 
Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu yhä jokseen-
kin tyydyttävänä. Rakennustöiden määrän odotetaan maltillisesti lisääntyvän kevääseen mentäessä. 
Talonrakennusurakoitsijat odottavat toimitilojen rakentamisen pysyvän ennallaan, mutta asuntoraken-
tamisen hieman vähentyvän. Urakkahintojen lasku sekä puute toimihenkilöistä rasittavat eniten raken-
nustuotantoa. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalous kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 
kolmen prosentin vauhtia. Maailmankauppa on 
kasvanut jo viime vuoden lopulta lähtien. Kasvua 
ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta 
myös euroalueen talous on nyt hyvässä kasvussa. 
Viime vuosien tapaan epävarmuustekijöitä riittää. 
Yhdysvaltain noususuhdanteen päätös, Kiinan 
velkaantuminen, Ruotsin asuntomarkkinat sekä 
Korean niemimaan tilanne väijyvät hyvän talous-
kehityksen taustalla. 
 
Suomen talous kasvaa tänä vuonna ja ensi vuon-
na selvästi ennakoitua nopeammin. Nyt yksityisen 
kulutuksen että investointien lisäksi vientikysyntä 
on kääntynyt nousuun. Yksityisen kulutuksen 
kasvua tukee työllisyyden kasvu, joka jatkuu ensi 
vuoden puolelle. Investoinnit kasvavat nyt eniten 
kone- ja laiteinvestointien vetämänä, mutta ra-
kennusinvestoinnitkin kasvavat hyvää vauhtia. 
Vienti saa vetoapua Euroopan myönteisestä ta-
louskehityksestä. Suomen talous kasvaa tänä 
vuonna 3-4 prosenttia ja ensi vuonnakin noin 3 
prosenttia.  
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella 
neljänneksellä ennakkotietojen mukaan 8,6 pro-
senttia edellisvuodesta. Investoinnit asuinraken-
nuksiin lisääntyivät 7,6 prosenttia ja toimitiloihin 
vastaavasti 12,9 prosenttia. Maa- ja vesiraken-
nusinvestoinnit kasvoivat puolestaan 5,5 prosent-
tia. Talonrakennustöiden aloitukset nousivat vuo-
sisummana toisella neljänneksellä 39 miljoonaan 
kuutiometriin.  
 
Asuntojen aloitukset ovat jatkaneet kovaa nousu-
aan kuluvan vuoden aikana. Aloitusten kasvu on 
kohdistunut yhä pieniin kerrostaloasuntoihin 
kasvukeskuksissa. Asuntorahastot ovat olleet yhä 

aktiivisia, mutta niiden osuus uudisasuntotuotan-
nosta on hivenen laskenut. Talouden kasvun 
myötä kuluttajakysyntä on piristynyt selvästi. 
Talouskasvun myötä on käynnistynyt myönteinen 
kehä, jossa korkea luottamus ja koheneva työlli-
syys ruokkivat toisiaan. Valtion tukema asunto-
tuotanto nousee hieman tänä vuonna, mutta 
kasvua rajoittaa vapaarahoitteisen tuotannon 
hyvä imu. Uusia asuntoja arvioidaan aloitettavan 
tänä vuonna huimat 43 000. Asuntomarkkinoita 
siivittää yhä ennätysmatalat korot. Asuntomark-
kinoille valmistuu vuoden 2019 alkuun mennessä 
runsaasti uusia vuokra-asuntoja, joka voi vähen-
tää asuntorahastojen halukkuutta investoida 
markkinoille. Uudisasuntotuotannon näkymät 
ensi vuodelle ovat kuitenkin historiaan nähden 
hyvät nimenomaan kuluttajakysynnän ansiosta. 
Vuonna 2018 asuntoaloituksia ennakoidaan ker-
tyvän hieman tätä vuotta vähemmän, yhteensä 
40 000. 
 
Toimitilarakentaminen on myös kasvussa. Parhai-
ten talouden noususuhdanne näkyy uusien toi-
mistotilojen aloituksissa, jotka ovat kääntyneet 
kasvuun. Teollisuusrakentaminen ei ole vielä 
osoittanut piristymisen merkkejä, mutta aloitus-
ten ennakoidaan kasvavan ensi vuonna viennin 
hyvän vedon ansiosta. Koko talonrakentamisen 
kuutiot kasvavat tänä vuonna 39 miljoonaan. 
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu 
aiemmasta 1,5 prosentin tasolle. Syynä on uudis-
rakentamisen hyvä vire, joka luo resurssirajoittei-
ta myös korjauspuolelle. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 4 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu 
2 prosenttiin. 
 
Rakentaminen Satakunnassa 
 
Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli noin 
miljardi euroa vuonna 2016. Rakentaminen työl-
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listi alueella kuluvan vuoden kahden ensimmäi-
sen neljänneksen aikana keskimäärin 7 400 henki-
löä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan työllisyys kasvoi lähes 2 000 henkilöllä viime 
vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon ver-
rattuna. Tähän lukuun ei sisälly ulkomainen työ-
voima, jota Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus 
ei kata. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennak-
kotietojen mukaan Satakunnassa 1,5 miljoonaa 
kuutiometriä, mikä on sama taso kuin edellisvuo-
den vastaavana ajankohtana. Myönnettyjen ra-
kennuslupien määrä oli vastaavana aikana 1,3 
miljoonaa kuutiometriä, joka on 31 prosenttia 
edellisvuotta matalampi taso.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 567 kappaletta, mikä on 4 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan 
rakennusluvat vähenivät vastaavasti 33 prosent-
tia edellisvuodesta. Asuntotuotanto painottuu 
koko maan tavoin vahvasti kerrostaloihin. Asuin-
kerrostalohuoneistojen aloitukset olivat vuosita-
solla toisella neljänneksellä 286 kappaletta, joka 
on 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Omako-
titaloja aloitettiin 2 prosenttia enemmän. Rivita-
loja aloitettiin 12 prosenttia enemmän suhteessa 
edellisen vuoden toisen neljänneksen vuosisum-
maan. 
 
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kulu-
van vuoden alkupuoliskon aikana laskeneet Poris-
sa keskimäärin 4,9 prosenttia ja Raumalla hinta-
kehitys on polkenut vastaavasti paikallaan edel-
lisvuoteen verrattuna. 
 
Toimitilarakentaminen 
 
Muun talonrakentamisen aloitukset pysyivät toi-
sella neljänneksellä vuosisummana ennallaan 
ollen yhteensä 1,3 miljoonaa kuutiota. Liike- ja 
toimistorakennusten aloitusmäärät lisääntyivät 
126 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten 
aloitukset kasvoivat yhteensä 15 prosenttia edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Julkisten palvelurakennusten aloitukset sen sijaan 
vähenivät vastaavasti 17 prosenttia. 
 
 
 
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. 
Sen sijaan toimitilarakentamisen arvioidaan vä-
henevän. Korjaustoiminnan kasvun arvioidaan 
yhä jatkuvan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavi-
na tekijöinä rakennuttajat pitävät kireitä aikatau-
luja sekä ammattitaitoisen henkilöstön puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
hyvä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan li-
sääntyvän kevääseen mentäessä. Suunnittelijoi-
den mielestä asuntotuotanto pysyttelee paikal-
laan seuraavan puolivuotisjakson. Sen sijaan toi-
mitilarakentamisen määrän ennakoidaan lisään-
tyvän seuraavan puolen vuoden aikana verrattu-
na edelliseen puolivuotisjaksoon. Myös suunnit-
telijat arvioivat korjaustoiminnan kasvavan. Tär-
keimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä suun-
nittelijat pitävät ammattitaitoisten suunnittelijoi-
den puutetta sekä kireitä aikatauluja. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonraken-
tamisen suhdannetilanteen olleen viimeisen puo-
lenvuoden aikana tyydyttävä. Talonrakennustöi-
den määrän odotetaan lisääntyvän kevääseen 
mentäessä. Urakoitsijoiden mukaan asuntotuo-
tannon odotetaan vähentyvän ja toimitilaraken-
tamisen puolestaan pysyttelevän ennallaan seu-
raavan puolen vuoden aikana. Korjausrakentami-
sen määrän ennakoidaan kasvavan kevääseen 
mentäessä. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina 
tekijöinä urakoitsijat pitävät urakkahintojen las-
kua sekä pulaa toimihenkilötason työvoimasta.
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Satakunnan rakentaminen 

 



KasvaaPysyy samanaVähenee

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät kireitä aikatauluja 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, lokakuu 2017

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut tyydyttävä

4Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2017

Syksy 2017

Kevät 2017

Syksy 2016

25.10.2017
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, lokakuu 2017

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

Syksy 2017

Kevät 2017

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2017

Syksy 2016

25.10.2017
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, lokakuu 2017

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut tyydyttävä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät urakkahintojen laskua sekä 
pulaa toimihenkilötason työvoimasta.

Syksy 2017

Kevät 2017

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn lokakuussa 2017

Syksy 2016

25.10.2017
Rakennusteollisuus RT
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