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Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne tasaantunut 
 
Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan toimijoiden osalta koettu tyydyttävänä. 
Rakennustöiden määrän odotetaan vähentyvän kevääseen mentäessä. Talonrakennusurakoitsijat odotta-
vat toimitilojen rakentamisen pysyvän ennallaan, mutta asuntorakentamisen vähentyvän. Korkealle ko-
honneen työllisyyden seurauksena puute työntekijöistä rasittaa eniten rakennustuotantoa. 
 
Talousnäkymät 
 
Maailmantalous kasvaa tänä ja ensi vuonna 3-4 
prosentin vauhtia. Kasvuvauhti on kuitenkin hidas-
tumaan päin erityisesti kahdesta syystä. Ensiksi 
suurvaltojen välisessä kauppasodassa ei ole kuin 
häviäjiä ja sen vaikutukset kasvuun ovat jo nyt 
nähtävissä. Toiseksi, kiristyvä rahapolitiikka erityi-
sesti Yhdysvalloissa heikentää rahoitusolosuhteita 
ja leikkaa kasvunäkymiä. Ohjauskorkojen nostami-
nen luo epävarmuutta erityisesti kehittyviin ta-
louksiin, sillä dollarin vahvistuessa kyseisten mai-
den vaihtotase-, velka- ja inflaatio-ongelmien 
hoito heikkenee. Euroopassa rahapolitiikan kiristy-
minen odottaa vielä tuloaan noin vuoden verran. 
 
Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna hyvää 
vauhtia. Nyt yksityisen kulutuksen että investoin-
tien lisäksi vientikysyntä vetää. Yksityisen kulutuk-
sen kasvua on tukenut työllisyyden kasvu, joka jat-
kuu ensi vuoden puolelle. Investoinnit kasvavat 
yhä, mutta ripeästi kasvaneet kone- ja laiteinves-
toinnitkin rauhoittuvat. Suomen talous kasvaa 
tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonnakin noin 
2 prosenttia. Kasvunäkymät ovat tulleet hieman 
keväästä alaspäin, mutta pitkän aikavälin potenti-
aaliin nähden nykyinen kasvu on hyvällä tasolla. 
 
Rakentaminen 
 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella 
neljänneksellä ennakkotietojen mukaan 6,2 pro-
senttia edellisvuodesta. Investoinnit asuinraken-
nuksiin lisääntyivät 8,5 prosenttia ja toimitiloihin 
vastaavasti 5,1 prosenttia. Maa- ja vesirakennus-
investoinnit kasvoivat puolestaan 0,8 prosenttia. 
Talonrakennustöiden aloitukset olivat vuosisum-
mana toisella neljänneksellä noin 40 miljoonaa 
kuutiometriä.  
 
Asuntojen uudisrakentaminen on ollut tämän vuo-
den aikana yhä kasvussa. Kasvu on tapahtunut 
pääasiassa vain kerrostaloasunnoissa, joissa aloi-
tukset ylsivät viime vuonna 44 000 asuntoon. Tänä 

vuonna aloitukset ovat kesäkuukausien aikana yl-
täneet tätä korkeammalle, mutta rakennuslupien 
käänne kevään aikana painanee asuntoaloitukset 
viime vuoden tasolle vuoden loppuun mentäessä. 
 
Asuntojen keskikoko on painunut viimeisten vuo-
sien aikana hyvin nopeasti alaspäin. Tuotannon 
painottuminen entistä pienempiin asuntoihin on 
seurausta useasta tekijästä. Yhden ja kahden hen-
gen kotitalouksien suuri osuus väestöstä, sijoitta-
jakysyntä sekä taloudellisen liikkumavaran kape-
neminen pitkittyneen taantuman seurauksena 
ovat osaltaan vaikuttaneet kehitykseen. Parin 
viime vuoden aikana talous on kuitenkin kääntynyt 
kasvuun ja kotitalouksilla on keskimäärin parem-
min mahdollisuuksia siirtyä asunnosta toiseen. 
Ensi vuonna asuntoaloituksia ennakoidaan kerty-
vän koko maassa yhteensä 39 000. 
 
Muun kuin asuinrakentamisen aloitusten ennakoi-
daan vähenevän tänä vuonna runsaat pari pro-
senttia noin 26,5 miljoonaan kuutiometriin. Lasku 
painottuu käyttötarkoitusluokituksessa halvem-
paan rakentamiseen kuten varastoihin ja maata-
lousrakennuksiin. Sen sijaan arvokkaammissa ra-
kennuskohteissa kuten toimisto-, sairaala- ja kou-
luhankkeissa kuutiomäärät kasvavat ja nostavat 
tuotannon volyymin vielä ensi vuonnakin plus-
salle. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista puolen-
toista prosentin kasvuaan tänä ja ensi vuonna. 
Asuntojen korjaukset kasvavat kasvuseuduilla. 
Pula ammattitaitoisesta työvoimasta rajoittaa kor-
jausrakentamisenkin kasvua. 
 
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä 
vuonna 3 prosenttia. Ensi vuonna kasvu painuu 
nollaan. 
 
Talousnäkymät Satakunnassa 
 
EK:n aluebarometrin mukaan Lounais-Suomen te-
ollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdan-
netilanne heikkeni lievästi syksyn alussa. Suhdan-
neodotukset ovat pysyneet ennallaan. Tuotanto 
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hiipui hieman syksyn aikana, mutta tuotanto-odo-
tukset ensi vuoteen mentäessä ovat varovaisen 
myönteiset. Työvoiman määrä pysyi syksyllä en-
nallaan ja sen arvioidaan pysyvän samalla tasolla 
myös loppuvuoden aikana. Suurin tuotannon kas-
vueste on tällä hetkellä yhä ammattitaitoisen työ-
voiman saanti. Myös kysynnän heikkous vaivasi 
noin kolmasosaa vastaajista. 
 
Rakentaminen Satakunnassa 
 
Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli noin 
miljardi euroa vuonna 2017. Rakentaminen työl-
listi alueella kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen 
neljänneksen aikana keskimäärin 10 300 henkilöä. 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
työllisyys kasvoi lähes 2 600 henkilöllä viime vuo-
den vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrat-
tuna. Tähän lukuun ei sisälly ulkomainen työ-
voima, jota Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus ei 
kata. 
  
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talonra-
kennustöiden aloitusten vuosisumma oli ennakko-
tietojen mukaan Satakunnassa 1,4 miljoonaa kuu-
tiometriä, joka on 5 prosenttia edellisvuotta vä-
hemmän. Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli 
vastaavana aikana 1,2 miljoonaa kuutiometriä, 
joka on 11 prosenttia edellisvuotta matalampi 
taso.  
 
Asuntotuotanto 
 
Asuntojen aloitukset olivat toisella neljänneksellä 
vuositasolla 998 kappaletta, mikä on 67 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös raken-
nusluvat lisääntyivät, yhteensä 112 prosenttia 
edellisvuodesta. Asuntotuotanto painottuu koko 
maan tavoin vahvasti kerrostaloihin. Asuinkerros-
talohuoneistojen aloitukset olivat vuositasolla toi-
sella neljänneksellä 721 kappaletta, joka on 131 
prosenttia edellisvuotta enemmän. Omakotitaloja 
sen sijaan aloitettiin 18 prosenttia vähemmän. Ri-
vitaloja aloitettiin 37 prosenttia enemmän suh-
teessa edellisen vuoden toisen neljänneksen vuo-
sisummaan. 
 
Toimitilarakentaminen 
Muun talonrakentamisen aloitukset vähenivät toi-
sella neljänneksellä vuosisummana 11 prosenttia 

ollen yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiota. Liike- ja toi-
mistorakennusten aloitusmäärät lisääntyivät 7 
prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloi-
tukset vähenivät yhteensä 10 prosenttia edellis-
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jul-
kisten palvelurakennusten aloitukset vähenivät 
vastaavasti 20 prosenttia. 
 
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakun-
nassa 
 
Rakennuttajien mielestä viimeisen puolenvuoden 
talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä. 
Teetettävien töiden määrä seuraavana puolivuo-
tiskautena vähenee verrattuna edeltävään puoli-
vuotiskauteen. Rakennuttajien arvioiden mukaan 
asuntotuotannon ennakoidaan vähentyvän seu-
raavan puolenvuoden aikana verrattuna edelli-
seen puolivuotisjaksoon. Myös toimitilarakenta-
misen arvioidaan vähenevän. Korjaustoiminnan 
kasvun arvioidaan yhä jatkuvan. Tärkeimpinä toi-
mintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitä-
vät heikkoa suhdannetilannetta sekä ammattitai-
toisen henkilöstön puutetta. 
 
Suunnittelijoiden mielestä viimeisen puolenvuo-
den talonrakentamisen suhdannetilanne on ollut 
tyydyttävä. Suunnittelutöiden määrän odotetaan 
pysyvän ennallaan kevääseen mentäessä. Suunnit-
telijoiden mielestä asuntotuotanto vähenee. Sen 
sijaan toimitilarakentamisen määrän ennakoidaan 
lisääntyvän seuraavan puolen vuoden aikana ver-
rattuna edelliseen puolivuotisjaksoon. Myös suun-
nittelijat arvioivat korjaustoiminnan kasvavan. 
Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä 
suunnittelijat pitävät suunnittelupalkkioiden al-
haista tasoa ja kovaa kilpailua. 
 
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat talonrakenta-
misen suhdannetilanteen olleen viimeisen puolen-
vuoden aikana hyvä. Talonrakennustöiden määrän 
odotetaan vähentyvän kevääseen mentäessä. 
Urakoitsijoiden mukaan asuntotuotannon odote-
taan vähentyvän ja toimitilarakentamisen puoles-
taan pysyttelevän ennallaan seuraavan puolen 
vuoden aikana. Korjausrakentamisen määrän en-
nakoidaan kasvavan kevääseen mentäessä. Tär-
keimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä ura-
koitsijat pitävät sekä pulaa työntekijätason työvoi-
masta ja urakkahintojen laskua.

 



3 
 

Satakunnan rakentaminen 

 



KasvaaPysyy samanaVähenee

Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät talonrakentamisen heikkoa 
suhdannetilannetta sekä pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.

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 2018

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä

4Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn loka-marraskuussa 2018
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Kevät 2018

Syksy 2017

2.11.2018
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, marraskuu 2018

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

Syksy 2018

Kevät 2018

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn loka-marraskuussa 2018

Syksy 2017

2.11.2018
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, marraskuu 2018

Talonrakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolenvuoden 
aikana ollut hyvä
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Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät pulaa työntekijätason 
työvoimasta ja urakkahintojen laskua.

Syksy 2018

Kevät 2018

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn loka-marraskuussa 2018

Syksy 2017

2.11.2018
Rakennusteollisuus RT
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