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ALKUSANAT 
 

Pirkanmaan rakennusbarometri 2017–2018 on kahdeskymmenes ensimmäinen 
katsaus maakunnan rakennus- ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen 
ovat rahoittaneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, 
Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry. 

Pirkanmaan rakennusbarometri 2017–2018 -raportti on tehty Forecon Oy:ssa 
Tampereella loka-marraskuussa 2017. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa 
Jaakkonen (barometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). 
Infrarakentamisen ennuste ja analyysi on tehty yhteistyössä Eero Nippalan kanssa. 

Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja 
sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa 2017 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen 
ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.  

Barometrikyselyyn vastasi 42 yritystä, joiden palveluksessa on noin 2 200 henkilöä. 
Yritykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, 
talotekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, 
konevuokrausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä.  

Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan 
rakennuspäivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja 
tulevan suunnittelussa. 

 

Tampereella marraskuussa 2017 

 
Markku Riihimäki 
Johtava asiantuntija  
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RAKENTAMINEN SUOMESSA –TASO HYVÄ, KASVU HIDASTUU 
Talouskasvu piristyi nopeasti, kasvu vahvinta vuonna 2017 

Maailmantalouden tilanne kohentui vuoden 2016 lopulla ja on osaltaan auttanut 
Suomen talouskasvua. Näkymät ovat edelleen valoisat ja maailmantalouden kasvu 
näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan. Talouskasvu jatkuu hyvänä Suomelle tär-
keissä vientimaissa. Euroopan talouskasvu on vahvistunut ja investoinnit ovat elpyneet. 
Myös USA:n myönteinen kehitys on jatkunut. Näkymä vuosille 2017–18 on hyvä. 

Vuonna 2016 Suomen BKT kasvoi 1,9 %. Kasvun taustalla oli ennenkaikkea kotimainen 
kysyntä. Positiiviset tekijät Suomen taloudessa ovat vahvistuneet. Erityisesti viennin ja 
teollisuuden tilanne on parantunut. Ennusteita on nostettu kesän ja syksyn aikana. 
Talouskasvu on viime vuotta laaja-alaisempaa. Talous kasvaa tänä vuonna lähes 3 %. 

Alkuvuonna investointien kasvu on ollut vahvaa (9 %), mutta kasvun uskotaan 
hidastuvan loppuvuonna. Myös vienti kasvaa tällä hetkellä vahvasti. Taustalla on paljolti 
Euroopan vahvistunut talouskasvu, mutta myös usean teollisuudenalan vahva nousu. 
Sekä tavaravienti että palveluvienti on kasvanut. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu 
hyvänä, mutta hidastuu loppuvuotta kohti ja seuraavina vuosina.  

Lähivuosien nopein kasvu saavutetaan tänä vuonna ja jatkossa talouskasvu hidastuu 
reiluun yhteen prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu talouden rakenteesta sekä 
työikäisen väestön vähenemisestä. 

Kuluttajien luottamus talouteen on hyvin korkealla tasolla (lähes historian korkein) ja 
vahvinta sitten 2010. Luottamus Suomen talouteen on vahva, mutta ei enää ihan 
huippulukemissa. Luottamus omaan talouteen vahvistui lokakuussa, luottamus omaan 
talouteen ei ole niin vahva kuin Suomen. Arviot työttömyysuhasta ovat pienentyneet.  

Teollisuuden luottamus on vahvistunut. Luottamuksen trendimäinen vahvistuminen on 
jatkunut. Luottamus on selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella ja lähivuosien tasoa 
parempi. Tuotannon uskotaan kasvavan yleisesti loppuvuoden ajan.  

Rakentamisen luottamus vahvistui selvästi syyskuun notkahduksen jälkeen. Luottamus 
palasi aiemmalla hyvälle tasolle ja pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle. Yleinen 
suhdannekuva on hyvä. 

Myös Barometrin vastaajat pitävät rakentamisen suhdannetilannetta varsin hyvänä. 
Suhdanneodotukset ovat sen sijaan laskeneet, mutta ovat positiiviset. Rakentaminen 
liikevaihto-odotukset ovat kasvavat tälle ja ensi vuodelle. Ensi vuoden liikevaihdon 
kasvuodotukset ovat samansuuruiset kuin tälle vuotta, vaikka näkymät ovat laskeneet.  
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Rakentamisen kasvu jatkunut – taso säilyy hyvänä, mutta kasvu alkaa hidastua 

Vuonna 2016 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi huikeat 8,2 prosenttia. 
Tänä vuonna rakentaminen kasvaa edelleen hyvin 3–4 prosenttia. 
Uudistalonrakentaminen kasvaa 8 prosenttia. Asuntojen uudisrakentamisen yli 13 
prosenttia ja toimitilojen noin 3 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen kasvu jatkuu 
edelleen, mutta hidastuu yhteen prosenttiin. Uudisrakentaminen edelleen plussalla. 

Asuntojen aloitusten vuonna 2015 alkanut vahva kasvu on jatkunut aina tähän saakka. 
Kasvu alkoi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuonna 2015, mutta viime vuonna 
uusien hankkeiden aloitusmäärät kasvoivat eniten maakuntien keskuksissa. Aloitusten 
kasvu on ollut alkuvuodesta ennakoitua vahvempaa ja aloituksia kertyy viime vuotta 
enemmän noin 40 000 – kasvu on kohdistunut ennenkaikea pääkaupunkiseudulle. 
Aloituksissa tapahtunee käänne vuoden lopulla ja ensi vuonna asuntoja aloitetaan tätä 
vuotta vähemmän. Vuonna 2016 aloitettiin vajaan 37 000 asunnon rakentaminen.  

Sijoittajat ja asuntorahastot ovat olleet aktiivisia asuntomarkkinoilla ja lisänneet uusien 
asuntojen hankintaa. Myös kasvava senioriväestö on ostanut paljon uusia kerrostalo-
asuntoja. Asuinrakentamista vahvistaa kaupungistuminen, joka on jatkunut tasaisena. 
Uusien vuokra-asuntojen tarjonnan reipas kasvu tulee testaamaan vuokrakysyntää. 
Uusien asuntojen tarjonta lisääntyy paljon 2019 asti, suhteellisen lyhyessä ajassa. 

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat varsin matalalla tasolla, vaikka ovat vuoden mittaan 
hieman nousseet. Vanhojen asuntojen kauppa on laskenut 1-2 % tänä vuonna, mutta 
uusien asuntojen kauppa on kasvanut selvästi (kun uusia on valmistunut).  

Toimitilarakentamisen aloitusten kuutiomäärä kasvoi selvästi viime vuonna, isoja 
kohteita aloitettiin useita (myymälöitä, sairaaloita, kouluja, varastoja). Tänä vuonna 
aloitusten määrä laskee, kun vastavaa määrä isoja kohteita ei ole alkamassa. Julkinen 
rakentaminen aloitukset vähenevät, mutta ovat hyvällä tasolla. Liikerakentaminen on 
kohtalaisella tasolla ja rakenteilla on suuria kohteita. Toimistoissa on kovaa kasvua, ja 
määrä nousee aiempaa korkeammalle. Vaikka toimistojen vajaakäyttöaste on korkealla.  

Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella, vaikka kasvu on pientä. Ammatti-
mainen korjaaminen on mennyt parammin, mutta kuluttajakorjaaminen on ollut vaisua. 
Talouden parantuessa kuluttajakorjaamisen ennakoidaan hieman piristyvän ensi 
vuodesta lähtien. Korjausrakentaminen painottuu asuntojen korjaamiseen.  

Infrarakentamisen volyymi kasvoi viime vuonna vahvasti metron lisätöiden ja korjaus-
velkarahojen käytön vuoksi ja vaikuttaa osaltaan tämän vuoden volyymin laskuun. 
Volyymi supistuu 1,5 prosenttia, uudisrakentaminen vähenee, mutta kunnossapito 
kasvaa.  
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MAAKUNNAN RAKENTAMINEN KASVUSSA 
Maakunta – tuotannossa selkeä käänne parempaan 

Työ- ja elinkeinomisiteriön syyskuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät raportin 
mukaan Pirkanmaalla on tapahtunut selvä käänne parempaan. Suuri muutos tapahtui 
Q4/2016 aikana, samalla kun talous kääntyi nopeaan kasvuun. Pirkanmaalla varsinkin 
Tampereen kaupunki kasvaa hyvää vauhtia. Työttömien määrä on vähentynyt selvästi, 
mutta työllisyystilanne jatkuu heikkona ja työttömyysaste oli 12,5 % – korkeampi kuin 
koko maassa keskimäärin. Vuoden 2016 tärkeimmät Pirkanmaan talouden kasvu-uralle 
ohjautuneet toiminnot olivat asunto- ja korjausrakentaminen sekä liike-elämän palvelut. 
Nyt kasvua tapahtuu myös teollisuudessa ja lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla, 
joista merkittävimmät ovat kemianteollisuus, konepaja- ja metallirakentaminen, 
sähkötekniikka ja ICT. 

Suomen teollisuutuotanto on jatkanut kasvussa. Teollisuuden tuotanto on kasvanut 
lähes 3 % Suomessa alkuvuonna. Tampereen kauppakamarin mukaan 
teollisuustuotanto kääntyi kasvuun Pirkanmaalla vasta tänä vuonna (viime vuonna -0,3 
%) ja alkuvuonna teollisuustuotanto on kasvanut 3,5 % vauhtia ja vienti +6,7 prosenttia. 

EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaalaisten teollisuus- ja rakennusyritysten 
yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa 
vaimeammat. Tuotanto lisääntyi hieman heinä- syyskuussa ja tuotantomäärien 
odotetaan kasvavan lievästi loppuvuonna. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa korkea, 
kapasiteetti oli kokonaan käytössä 91 %:lla alasta. Tilauskanta on  normaalia vahvempi. 
Pirkanmaan palvelualojen suhdannetilanne on hieman normaalia parempi ja koko maan 
keskiarvoa myönteisemmät. Myynti on kasvanut ja myynnin lisääntymisen ennakoidaan 
jatkuvan hieman hidastuvana myös vuoden lopulla. 

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn 
mukaan vahvistunut viime vuodesta. Suhdanneodotukset ovat positiiviset, mutta 
selvästi viime vuotta matalammalla. 
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Rakentamisessa vielä hyvä kasvu, ensi vuonna talonrakentaminen vähenee  

Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,4 mrd. € vuonna 2016. 
Eniten rahaa käytettiin kiinteistönpitoon ja toiseksi talojen uudisrakentamiseen. 

Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna 4 %. Uudistalonrakentamisessa mennään 
edelleen selvästi ylöspäin. Korjaus kasvaa prosentilla sekä maa- ja vesirakentaminen 4 
prosenttia. Asuinrakentaminen pysyy lievästi kasvun puolelle (+2 %). Toimitilojen 
rakentaminen kasvaa 11 prosenttia. Julkinen rakentaminen kasvaa vahvasti, myös liike- 
ja teollisuuspuoella on kasvua. Ensi vuonna koko toimitilarakentaminen supistuu, kaikki 
pääsektorit. Korjausrakentamisen volyymi kasvaa ensi vuonna +2 prosenttia.  

Pirkanmaan infrarakentaminen on korkealla tasolla, silti maa- ja vesirarakentaminen 
kasvaa tänä vuonna 4 prosenttia, isojen hankkeiden myötä, vaikka säästöpaineitakin on. 
Kunnat ovat sopineet investointiraameista, jotka rajoittavat infrainvestointeja.  

Vuonna 2018 Pirkanmaan infrainvestoinnit kasvavat peräti 7 % usean ison hankkeen 
yhtaikaisen toteutuksen ansiosta. Vuonna 2018 Tampereen suuria aluerakentamis-
kohteita ovat Ranta-Tampellan, Lentävänniemen ja Härmälänrannan alueet. Vuoreksen 
rakentaminen jatkuu edelleen. Myös Hiedanrannan ja Santalahden esirakentaminen on 
alkanut. Viinikan liikenneympyrä uudistuu ja Hämeensilta uusitaan. Sulkavuoren ja 
Nokian omaa jätevedenpuhdistamoa rakennetaan. Pirkkalan Linnakalliossa, Partolassa 
ja Naistenmatkassa rakennetaan kunnallistekniikkaa. Ylöjärvellä kunnallistekniikan 
suurimmat kohteet ovat Yhdystien teollisuusalueen vaihe 1 ja Pallotien kiertoliittymä. 
Nokialla jatkuu Kolmenkulman alueen kehittäminen ja Harjuniityn kunnallistekniikkaan 
rakennetaan edelleen. Vuonna 2018 Nokialla investoidaan Emäkosken siltaan ja kevyen 
liikenteen laatukäytävään. Kangasala panostaa vuonna 2018 edelleen Lamminrahkan 
kunnallistekniikkaan. 

 

ARVO MUUTOS-% MUUTOS-% MUUTOS-%
2016, milj.€ 2016 2017 2018

Asuntorakentaminen 540 12 % 2 % -1 %

Muu talonrakentaminen 650 21 % 11 % -15 %
 - liike- ja toimistorakentaminen 200
 - julkinen rakentaminen 210
 - teollisuus ja varastorakentaminen 140
 - muu uudisrakentaminen 100

Uudisrakentaminen yhteensä 1 190 17 % 7 % -9 %

2 % 1 % 2 %

Maa ja vesirakentaminen 490 0 % 4 % 7 %

Koko rakentaminen yhteensä 2 780 8 % 4 % -2 %
Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, marraskuu 2017
Forecon Oy, Tampere

RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2016...2018

Talojen korjausrakentaminen 1 100
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Uudisrakentamisen aloitusten määrä käväisee matalalla vuodenvaihteessa 

Rakentamisen aloitukset ovat nouseet Pirkanmaalla vuoden 2014 pohjalukemista ja 
kävivät korkealla vuoden 2016 puolivälissä. Toimitilarakentamisen aloitukset nousivat 
korkealle viime vuonna suurten hankkeiden myötä. Tänä vuonna aloitusten määrä 
laskee ja on alimmillaan vuodenvaihteessa, mutta taso on edelleen kohtuullinen. 
Aloitusten määrä kasvaa jälleen ensi ja seuraavana vuonna, kovinta kasvu on 
kokoontumisrakennuksissa, liikenteen rakennuksissa ja toimistoissa. Kansihankkeella ja 
raitiotien varikoilla on niihin iso vaikutus.  

 

Asuntojen rakentaminen kääntyi vuonna 2015 selvään kasvuun Pirkanmaalla. Asunto-
rakentamisen kasvu on kohdistunut kuitenkin lähes yksinomaan Tampereelle. Kasvu on 
koskenut myös vain kerrostaloja, muiden asuntojen määrä on pysynyt ennallaan. 

Vuonna 2016 Pirkanmaalla aloitettiin relut 4 100 asunnon rakentaminen (3 700 vuonna 
2015). Tänä vuonna aloitetaan saman verran eli noin 4 100 asuntoa. Asuntojen 
keskikoko on pienentynyt ja kappalemäärä on kasvavut kuutioita enemmän. Asunnoista 
jo noin 70 % rakennetaan Tampereelle, vajaa neljännes Tampereen ympäristökuntiin ja 
noin 5 prosenttia muualle Pirkanmaalle. Lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa 
asuntojen rakentaminen painottui enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista 
yli 75 prosenttia rakennetaan kerrostaloihin, vajaa 15 prosenttia omakotitaloihin ja 10 
prosenttia rivitaloihin. Pientalojen rakentaminen on vähentynyt paljon, kymmenen 
vuoden takaisesta 1 500 pientalon huipusta kolmasosaan. Ensi vuonna Pirkanmaalla 
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ennakoidaan aloitettavan noin 3 700 asuntoa. Pientalojen rakentaminen hieman piristyy 
kuten tänäkin vuonna. 

 

Lähivuosinakin on käynnistymässä useita suuria hankkeita. Tampereen kansi- ja 
keskusareena-hankkeet on käynnistymässä. Ranta-Tampellan talonrakentaminen 
laajenee ja Vuores kasvaa vielä. Tampereen raitiotien laajennusten suunnittelu on 
aloitettu. Muita suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. Kunkun parkki sekä 
Eteläpuiston alue, Hiedanranta sekä koko laaja keskusta-hanke. 

ylin viiva Pirkanmaa
keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta
alin viiva Tampereen kaupunki

Lähde: Tilastokeskus, 2q2017
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Vanhojen asuntojen kauppa maltillisessa kasvussa – uusien kauppa käy hyvin  

Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat 
nousivat koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia. 
Tampereella vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella 
neljänneksellä 2,3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 3,8 prosenttia. Syyskuussa hinnat 
nousivat Tampeella edellisestä kuukaudesta +4,8 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan 
olevan maltillista ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea.  

  

 

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 462 €/m2.  

Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat 
hivenen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi 
vuodesta 2011, mutta viime vuonna aikomuksissa alkoi pieni käänne ylöspäin. Syksyllä 
asunnonostoaikomukset ovat taas laskeneet ja laskivat lokakuussa vuoden alimmalle 
tasolle ja trendiäinen asunnonostoaikomusten kasvu taittui. Kotitalouksista 7,1 
prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia asunnon 
seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 6,5.  

Vuodenvaihteen 2017 jälkeen asuntokauppa on piristynyt jonkin verran. Tampereella 
muuta maata enemmän.  

Vuonna 2016 Pirkanmaalla tehtiin asunto-osakekauppoja yli 6 600 kpl. Asuntokauppa 
pysyi lähes edellisvuoden tasolla (+0,4 % koko maa), määrä on edelleen matala. 
Kauppasumma kasvoi ja oli 970 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) 
tehtiin lähes 5 600 kohteesta, enemmän kuin edellisvuonna (+2 %). Viime vuosi oli 
vilkkain transaktiovuosi Suomessa finanssikriisin jälkeen. Kaupan volyymistä puolet 
kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on 
sijoittajien kakkoskeskus. Kiinteistöjen kauppahintojen summa pysyi Pirkanmaalla 
kuitenkin ennallaan ja oli yhteensä 720 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edelleen 
selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö- ja asuntokaupan 
yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2016 1,7 miljardia euroa.  
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Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme sekä asunto-osakekauppojen että 
asuinkiinteistökauppojen määrän kasvavan. Kauppojen kokonaisarvo kasvanee 5–10 
prosenttia. Asuntokauppojen määrä kasvaa muutaman prosentin ja 
kiinteistökauppojen yli viisi prosenttia.

 

Catellan syksyn 2017 markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimistotilojen 
vajaakäyttöaste on noussut paljon vuoden aikana. Samoin tyhjän myymälätilan määrä 
on kasvanut, mutta tuotanto-ja varastotilojen vajaakäyttö on pienentynyt. Tänä syksynä 
Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste oli 14,8 % (+3,0 %-yks vuoden takaista 
enemmän), myymälätilojen noin 5,3 % (+1,7 %-yks) sekä tuotanto-ja varastotilojen noin 
3,5 % (-1,0 %-yks). 

Kustannusten nousu jatkunut hitaana  

Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 0,1 % 
vuodentakaista ylempänä – työkustannukset -1,1 % ja tarvikehinnat +1,0 %. Yleinen 
inflaatio on tällä hetkellä 0,8 %. Inflaatio on noussut hiljalleen. 

Maarakennusalan kustannukset olivat syyskuussa nousseet Tilastokeskuksen mukaan 
2,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin, 
päällysteet olivat nousseet eniten 7,7 prosentista vuodentakaisesta. 

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1 prosenttia vuoden 2017 toisella 
neljänneksellä edellisvuodesta. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut 
selvästi maltillisempaa vuoden 2011 jälkeen. 

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla

Lukumäärä (kpl) Kauppasumma (milj.€, vuoden 2016 hinnoin)

   Muut kiinteistökaupat
* ennuste    Asuinkiinteistöjen kaupat

Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos    Asunto-osakkeiden kaupat
Forecon 11/2017
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Suhdannetilanne vahva – odotukset laskeneet, mutta positiiviset 

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn 
mukaan pysynyt vahvana ja vahvistunut vielä viime vuodesta. Suhdannetilanne on 
kyselyn mukaan varsin hyvä kaikilla toimialoilla – paras suunnittelussa ja 
rakentamisessa, hieman heikompi kiinteistöalalla ja rakennustuote- ja -tarvikekaupassa. 
Rakennustuote- ja -tarvikekaupassa oli myös muita enemmän vaihtelua hyvästä 
huonoon. Henkilöstön määrä kasvaa tänä vuonna peräti 8 prosenttia, kutakuinkin  viime 
vuoden odotusten mukaisesti. Henkilökunnan määrä kasvaa erityisesti suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Myös ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan kasvavan, 4 
prosenttia.  

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä ovat kyselyn mukaan edelleen positiiviset, 
mutta laskeneet selvästi viime vuoden huippulukemista. Tilanteen paranemista odottaa 
reilu 20 prosenttia vastaajista. Heikkenemistä ennakoi noin 10 prosenttia yrityksistä. 
Suhdanneodotuksissa on hajontaa – vaisuimmat suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat tuoteteollisuudessa ja kiinteistöalalla.  

Matalammista suhdanneodotuksista huolimatta yritykset ennakoivat liikevaihdon 
kasvavan ensi vuonna. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto-odotus (+6 %) on 
selvästi Foreconin rakentamisen ennustetta enemmän. Foreconin ennusteessa  
rakentamisen kiinteähintaisen volyymin muutos on -2 % ja hinnanmuutos huomioiden 
±0 %. Pienimmät liikevaihdon kasvunäkymät ensi vuodelle ovat kiinteistöalalla. 
Odotukset tuntuivat tältä osin jopa ylioptimistisilta. 

  

Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi 
ongelma-alueekseen edelleen hintakilpailun ja työvoiman puutteen. Varsinkin 
suunnittelualalla yritykset kärsivät työvoiman saannista. Työvoiman saatavuus koetaan 
ongelmaksi, mutta ainakin tähän saakka työvoiman määrä on kasvanut hyvin ja yritysten 
arvioiden mukaisesti. Hyvästä suhdannetilanteesta kertoo se, että kysynnän puute on 
edelleen vähentynyt.  
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Kiinteistö- ja rakennusalan suhdannetilanne hyvä, odotukset ovat 
heikentyneet 

 Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on viime vuodesta 
vielä hieman kohentunut.  Lähes 72 vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai 
erittäin hyvänä ja vain 7 prosenttia heikkona tai erittäin heikkona. Paras tilanne tällä 
hetkellä on suunnittelijoilla. Kiinteistöalan suhdannetilanne on heikoin, vaikka 
kuitenkin sekin on hyvä. Tätä parempi suhdannetilanne on ollut vain vuonna 2000 ja 
2006. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on edellen noussut ollen nyt  +64. 

 Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan säilyvän vähintään tällä hyvällä tasolla, 
vaikka odotukset ovat laskeneet viime vuodesta. Odotukset ovat silti positiivisella 
puolelle. Tilanteen paranemista odottaa 24 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 10 
prosenttia. Täten saldoluku suhdannenäkymille on +14.  

 Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 7 prosentin verran, mikä on hieman 
enemmän kuin viime syksynä ennakoitiin (Odotus oli +4 %). Ensi vuodelle 
ennustetaan kasvun jatkuvan samaa seitsemän prosenttin vauhtia. 

 Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna +1,3 %. Ensi vuonna hintatason odotetaan 
nousevan hieman enemmän (+1,8 %). 

 Toiminnan kannattavuus oli 90 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 62 
prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi.  Kannattavuuden 
ennakoidaan ensi vuonna edelleen paranevan. Saldoluku on +25. 

 Henkilökunnan määrä jatkoi tänä vuonna reippasta kasvua (+8 %), joka vastaa viime 
vuoden odotuksia. Vuonna 2018 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan 
jatkavan kasvua, mutta hieman hitaampaa tahtia (+4 %). Reippainta kasvu on 
suunnittelussa ja rakentamisessa.  

 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 42 Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan yritystä tai toi-
mipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 10, rakentajia 11, kiinteistöalalta 10 
sekä alueen rakennustuotetoimijoita 11 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu 
liikevaihto vuonna 2016 oli 0,6 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä 
vuonna 2 220 työntekijää. 

* [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien 
erotusta. Saldoluku voi olla +100...- 100] 
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Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä – liikevaihto kasvaa  

 Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana hieman heikentynyt viime 
vuoden tasosta. 60 prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä ja 
vain 10 prosenttia heikkona. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku on +50.  

 
 Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan tai 

vielä paranemaan. Saldoluku pysyi lähes ennallaan ollen nyt +20. 
 
 Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään taloustilanteen selvä 

parantuminen. Alue huokuttelee asukkaita ja kuluttajien luottamus on hyvä, mikä 
lisää kysyntää. Myös matala korkotaso ovat positiivisia tekijöitä. Työvoiman 
saatavuus, hintakilpailu sekä tonttimaan saatavuus taas jarruttavat kasvua. 

 
 Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna neljä prosenttia. Vuoden 

2018 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat hieman korkeammat (+5 %). 
 
 Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on hieman parantunut edellisvuodesta. 60 

prosenttia vastaajista pitää sitä hyvänä, 30 prosenttia tyydyttävänä ja loput heikkona. 
Ensi vuonna kannattavuuden uskotaan lievästi paranevan saldoluvun ollessa +10.  

 
 Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä väheni tänä vuonna -6 prosenttia, joka on 

enemmän kuin viime vuonna arveltiin. Ensi vuodelle odotetaan taas hieman kasvua 
(+1 %). 

 
 Investointien osalta ensi vuosi on edelleen lievästi tätä vuotta parempi. 30 prosenttia 

odotti investointien kasvavan, 50 prosenttia pysyvän ennallaan ja 20 prosenttia 
vuonna 2017.  
 

 Hintataso on muuttunut varsin maltillisesti. Nousua tälle vuodelle oli vain +0,2  %. 
Rauhallista nousua (+0,4 %) on odotettavissa myös ensi vuonna. 
 

 Kapasiteetit käyttöaste on vastaajilla sopiva ja sen odotetaan pysyvän samalla tasolla 
myös ensi vuonna. 
 

 Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänäkin vuonna hintakilpailu. Seuraavaksi 
merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla, lainsäädännön 
muutoksilla ja kireillä aikatauluilla. 
 

 Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 10 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksis-
sä työskentelee tänä vuonna 220 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto oli viime vuonna 150 milj. euroa.  
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Suunnittelusektori kasvaa kovaa – työvoiman saatavuusongelmat 
lisääntyneet 

 Suunnittelusektorilla suhdannetilanne on tällä hetkellä ennätyksellisen hyvä. 80 
prosenttia vastaajista pitää sitä joko hyvänä (55 %) tai erittäin hyvänä (25 %). Kukaan 
vastaajista ei pidä nykyistä suhdannetilannetta huonona. Saldoluku on +80. 

 Suhdannetilanteen odotetaan pysyvän ennallaan myös tulevana vuonna. Tilanteen 
paranemiseen uskoo enää 10 % vastaajista, ja  sama määrä odotaa tilanten 
huononevan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on nyt 0.  

 Suhdannetilanteeseenn selvimmin vaikuttavat tekijät ovat yleinen talouden 
positiivinen kehitys sekä Pirkanmaan myönteinen kehitys ja vetovoima. Positiivisena 
seikkana pidetään myös Tampereen seudun suuria rakennushankkeita. Patoutuneen 
asunto- ja korjaustarpeen purkaminen tuo edelleen työtä seudulle. 

 Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 10 prosenttia, mikä  
enemmän kuin viime vuonna arvioitiin. Vuonna 2018 laskutuksen arvioidaan 
nousevan edelleen hyvin (+8 %).  

 Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 60 
prosenttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä, 30 prosenttia pitää 
kannattavuuttaan tyydyttävänä ja heikkona sitä pitää 10 prosenttia. Vuonna 2018 
kannattavuudn oletetaan hieman paranevan saldoluvun ollessa +10. 

 Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajayrityksissä. Tänä 
vuonna lisäystä alalle tuli +8 %, mikä ylitti viime syksyn odotukset (+7 %). Vuonna 
2018 kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, mutta hieman vähemmän (+6 %). 

 Hintataso nousi tänä vuonna 1,7 %. Ensi vuoden hintatason odotetaan kasvavan 
edelleen, nousua kuluvasta vuodesta +2,5 %. 

 Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli parantunut viime vuodesta. 56 
prosenttia piti kapasiteettinsa käyttöastetta korkeana, 33 prosenttia sopivana ja 11 
prosenttia matalana. Käyttöasteen odotetaan pysyvän ennallaan tai paranevan ensi 
vuonna. Saldoluku on +11. 

 Vuoden 2017 merkittävimpänä toimintakapeikoksi nousi työvoiman puute. Sen 
mainitsi lähes 70 % vastaajista. Myös kireät aikataulut ja hintakilpailu aiheuttavat 
häiriötä.   

 Suunnittelijakyselyyn vastasi 10 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu las-
kutus oli viime vuodelta noin 85 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on tänä vuonna 
1000 työntekijää. 
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Rakentajien suhdannetilanne ennätyksellisen vahva 

 Urakoitsijoiden suhdannetilanne on parantunut edelleen  viime vuodesta –  kuten 
viime syksynä ennakoitiin. 45 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta 
erittäin hyvänä ja 30 prosenttia hyvänä. Heikkona tilannetta pitää alle 10 prosenttia 
vastaajista. Saldoluku parani viime vuodesta 5 pistettä ollen tänä vuonna +64. 

 Ensi vuonna tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan tai hieman heikentyvän. 
Saldoluku on laskenut viime vuodesta ollen nyt -9.  

 Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava seikka on yleinen 
taloustilanteen paraneminen ja erityisesti rakentamisen vahva kasvu. Pirkanmaan 
vetovoimaisuus lisää investointeja ja asuntokysyntää. Kuntien investoinnit piristävät 
myös alaa. Työvoimapula ja tonttien saatavuus sen sijaan ovat kehitystä jarruttavia 
seikkoja. 

 Yritysten laskutus kasvaa tänä vuonna reippaasti (+9 %). Tämä on viime syksyn 
odotuksia enemmän (+5 %). Vuonna 2018 laskutuksen ennakoidaan kasvavan 
edelleen lähes samaa vauhtia (+8 %). 

 Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna 2017 on vähintään tyydyttävä kaikilla vastaajilla. 
Hyvänä tai erittäin hyvänä kannattavuus oli 64 prosentilla vastaajista. Ennusteen 
mukaan vuonna 2018 kannattavuus edelleen paranee. Saldoluku vuodelle 2018 on 
+30. 

 Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 36 prosentilla vastaajista. 
46 prosenttia uskoi investointiensa kasvavan ja 18 prosenttia investointien laskuun. 

 Parantunut suhdannetilanne näkyy edelleen selvästi alan työllisyyskehitykessä. 
Henkilökunnan määrä kasvaa tänä vuonna jopa 11 prosenttia viime vuodesta. Juuri 
niin kuin viime syksynä arvioitiin. Ensi vuonna henkilöstön määrän arvioidaan 
kasvavan, mutta tätä vuotta hitaammalla tahdilla (+4 %). 

 Urakoitsijoiden panoshinnat nousevat kuluvana vuonna lähes kahden prosentin 
verran. Ensi vuonna hintojen uskotaan nousevan enemmän (+2,8 %). 

 Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti 
hintakilpailu, tonttipula ja  työvoiman saatavuus.   

 Kyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto 
vuonna 2016 oli 220 milj. euroa. Yritykset työllistävät tänä vuonna yhteensä 400 
työntekijää. 
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Tuotemarkkinoilla hyvä suhdannetilanne jatkunut 

 Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on pysynyt lähes ennallaan ja sitä 
pidetään nyt varsin hyvänä. Erittäin hyvänä tai hyvänä suhdannetilannetta pitää jopa 
73 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 18 prosenttia. Heikkona tai erittäin heikkon 
suhdannetilannetta 9 prosenttia. Saldoluku on nyt +63.  

  Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan edelleen jonkin verran paranevan. Saldoluku on 
+33. 

 Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin positiivisena vaikuttaa rakentamisen nopea 
kasvu ja suunnitellut isot rakennushankkeet. 

 Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 5 prosenttia edellisvuoden 
tasosta. Ensi vuonna liikevaihdon muutoksen uskotaan olevan lähes samaa luokkaa +6 
%.  

 Yritysten kannattavuus on on pysynyt hyvällä tasolla. 64 prosenttia vastaajista pitää 
nykyistä tilannetta hyvänä. 27 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. 
Kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2018. Saldoluku on +45. 

 Vuonna 2017 työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja -kaupassa paranee, 
nousua edellisestä vuodesta on 10 prosenttia. Vuonna 2018 arvioidaan 
työntekijämäärän kasvavan vielä hieman (+4 %). 

 Investointien odotetaan kasvavan hieman myös ensi vuonna. Vuoden 2018  
investointien nousuun uskoo 30 prosenttia, kun laskuun vain 20 prosenttia 
vastaajista. 

 Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä tyydyttävällä (80 % 
vastaajista), ja sen uskotaan uskotaan pysyvän ennallaan ensi vuonna. 

 Hintatason nousu on kuluvana vuonna varsin maltillinen +0,2 prosenttia. Sama tilanne 
jatkunee myös ensi vuonna, vain pientä hintatason nousua (+0,7 %) odotetaan. 

 Toimintakapeikoista erottui edelleen tärkeimpänä hintakilpailu. Muita merkittäviä 
tekijöitä ei juuri ollut. 

 Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 9 Pirkanmaan 
rakennustuoteteollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on 
noin 150 milj. euroa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna 2017 oli 
220. 
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Liite: Pirkanmaan talous 2017 / rakentaminen 
JULKAISTU 09.10.2017 klo 09:28 KIRJOITTAJA Pirkanmaan talous 2017 

 

Rakentamisen liikevaihto Pirkanmaalla 2016 

Rakentamisen liikevaihto kehitys Pirkanmaalla oli myönteinen vuonna 2016, kasvua oli 
huimat 11,0 prosenttia vuodesta 2015. Vuoden 2017 ensimmäisen puolivuoden aikana 
liikevaihto kohosi edellisvuoteen verrattuna 11,6 prosenttia. Koko maan osalta kasvua 
kertyi vuonna 2016 8,5 prosenttia. Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana kasvu ylsi 
10,2 prosenttiin edellisvuoteen verrattuna. 

 Liikevaihto 2016 arvio 2 749 M€ 

 Liikevaihdon muutos 11,0 % 

 Toimipaikkoja 2016 3 786 

 Liikevaihdon muutos 1. puolivuosi /2017 11,6 % 

TOL F (41–43): talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä erikoistunut 
rakennustoiminta. 

25



 

 

Copyright © Forecon Oy 2017   
 

Pirkanmaan rakennusbarometri 2017–2018 
Marraskuu 

2017 

 

 



 
 

Forecon Oy 
Hermiankatu 6-8 G 

33720 Tampere 
markku.riihimaki@forecon.fi, 040 704 1187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




