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ALKUSANAT
Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016 on yhdeksästoista katsaus maakunnan ra‐
kennus‐ ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoittaneet
NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja
Pirkanmaan rakentajat PIRA ry.
Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016 ‐raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampe‐
reella loka‐marraskuussa 2015. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakko‐
nen (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 2015 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen
ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.
Barometrikyselyyn vastasi 42 yritystä, joiden palveluksessa on noin 3 600 henkilöä. Yri‐
tykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talo‐
tekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuok‐
rausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä.
Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan raken‐nus‐
päivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suun‐
nittelussa.

Tampereella marraskuussa 2015

Markku Riihimäki
Johtava asiantuntija
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RAKENTAMINEN SUOMESSA – KASVUNÄKYMÄT VAHVISTUNEET
Talous alavireinen – BKT:n lasku pysähtynyt
Maailmantalouden kasvu notkahtaa tänä vuonna 3,1 prosentiin. Kasvun piristyminen
antaa odottaa edelleen. Eri alueiden talouskehitys on epäyhtenäinen. Euroopassa elpy‐
minen on ollut hieman aiempaa nopeampaa, mutta hidastuu vuoden lopulla. Euroalu‐
een kasvuksi ennakoidaan noin 1,5 % v. 2015. Yhdysvaltojen näkymiä pidetään valoi‐
sina, kasvu kiihtyi vaisun ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kiinan kasvu putosi jo alle
7 prosentin ja kasvun odotetaan heikkenevän lähivuosien aikana. Maailmantalouden
heikomman kehityksen taustalla onkin erityisesti kehittyvien maiden talouskasvun hi‐
dastuminen alkuvuonna sekä teollisuuden tuotannon kasvun hidastuminen yleisesti.
Suomen talouden kehitys on ollut laskeva vuodesta 2012. Alkuvuoden aikana talouden
supistuminen on kuitenkin pysähtynyt, mutta varsinaista käännettä ei ole tapahtunut.
Viimeiset 8 vuosineljännestä BKT on ollut nollan tuntumassa. Vuoden 2014 BKT:n lasku
tarkentui ‐0,4 prosenttiin, kun vertailuluvut vuodelta 2013 hieman nousivat. Suomen
talous ei ole saanut kiinni kunnollisesta elpymisestä ja Suomen talouden kehitys on al‐
kanut yhä selvemmin jäädä jälkeen euroalueen keskimääräisestä kehityksestä. Suomi
on kärsinyt tuotannon rakennemuutoksesta ja Suomea kohdanneista häiriöistä.
Talouden uskotaan kehittyvän hieman suotuisammin jatkossa, mutta varsinainen kään‐
nepiste pysyy laveana. Talous päässee plussalle tänä vuonna – Foreconin arvio on noin
+0,4 prosenttia. Investoinnit vauhdittuvat, nettovienti on positiivinen ja yksityinen ku‐
lutus on plussalla. Yksityinen kulutus on ollut yleiseen taloustilanteeseen nähden yllät‐
tävänkin hyvässä kasvussa. Yksityistä kulutusta on lisännyt asuntolainojen lyhennysva‐
paa, joka tuo kulutukseen lisää rahaa arviolta 0,5 mrd. euroa. Investoinnit lähtevät kas‐
vuun, mutta koko vuosi on vielä miinuksella. Vientiä auttaa Euron heikkeneminen,
halpa öljy ja investointien viriäminen Euroopassa. Työttömyys on kasvanut. Työttö‐
myysluku nousee myös sen takia, kun piilotyöttömät palaavat työvoiman pariin.
Talouskasvun ennakoidaan käynnistyvän selvemmin vuonna 2016, mutta olisi edelleen
vain vähän yli prosentin (+1,2 %). Vienti ja investoinnit kasvavat. Työttömyys pysyy
vielä suurena, mutta kääntyy hienoiseen laskuun vuoden loppua kohti.
Kuluttajien luottamusindikaattori on heikentynyt syksylllä ja putosi lokakuussa jälleen
selvästi. Kuluttajien luottamus on alle keskimääräisen tason ja vuosien 2013‐14 alareu‐
nalla. Luottamus on kuitenkin viime syksyn matalinta pistettä ylempänä. Kuluttajien
odotukset omasta taloudesta ovat erittäin heikot. Odotukset Suomen taloudesta laski‐
vat myös ja ovat synkät, myös odotukset työttömyyskehityksestä ovat synkät.
Barometrin vastaajat odottavat suhdanteiden paranevan. Rakentaminen kehittyy ensi
vuonna muuta taloutta paremmin ja se näkyy myös yritysten vastauksissa. Odotukset
ovat selvästi kasvavat, vaikka liikevaihto‐odotus on hieman ennustetta pienempi.
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Rakentamisessa positiivisia näkymiä
Vuonna 2014 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi oli nollakasvussa, +0,1 prosent‐
tia. Tänä vuonna rakentamisen kokonaisvolyymin ennakoidaan supistuvan lievästi, alle
prosentin. Asuntojen uudisrakentamisen vähenee tänäkin vuonna. Myös toimitiloissa
tullaan alaspäin. Ensi vuonna rakentamisen lasku päättyy ja rakentaminen päätyy hy‐
vään 3 prosentin kasvuun. Uudisrakentaminenkin kasvaa pitkästä aikaa.
Asuntojen aloitusten vuonna 2011 alkanut lasku päättyy tänä vuonna ja määrä kään‐
tyy pieneen kasvuun. Aloituksia kertyy noin 26 000. Ensi vuonna aloitukset jatkaisivat
lievässä kasvussa ja asuntoja aloitetaan vajaa 1000 asuntoa enemmän. Vuonna 2014
aloitettiin noin 25 000 asunnon rakentaminen. Asunnon ostoaikomukset ovat matalat,
vaikka ovat tänä vuonna hieman vahvistuneet. Asuntokauppa on kasvanut noin 6 %.
Tilastokeskuksen uuden väestöennusteen mukaan Helsingin kaupunkiseutu on Suomen
vilkkaimmin kasvava kaupunkiseutu ja tämän jälkeen merkittävimmät ovat Tampere,
Turku ja Oulu. Pirkanmaan väestönkasvu 2015–2040 on ennusteen mukaan noin
57 000 ihmistä. Suomen väestönlisäys vastaavalla ajalla on noin 390 000 ihmistä, joten
Pirkanmaan rooli on merkittävä. Väestöennusteen mukaan luonnollinen väestönkasvu
kääntyy negatiiviseksi 2030 tienoilla, ja kasvusta vastaakin muuttoliike.
Toimitilarakentamisen määrä on varsin matalalla tasolla. Teollisuuden tuotantokapasi‐
teettia on vapaana, investointitarpeet ovat olleet vähäisiä ja tuotannossa on hyödyn‐
netty vanhoja tiloja. Toimistojen vajaakäyttöaste on ollut jo pitkään korkealla. Toimitila‐
puolella on tänä vuonna alkamassa useita suuria hankkeita esimerkkeinä kauppakeskuk‐
set, jätevoimalat, kaupan varastot, datakeskukset sekä sairaalat. Suuret kohteet kääntä‐
vät toimitilarakentamisen selvään kasvuun mikä näkyy ensi vuonna suurena volyymin
kasvuna. Suuret kohteet kannattelevat toimitilarakentamista, vaikka muuten toimitila‐
rakentaminen on aiempaa alavireisempää.
Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella. Tänä vuonna kasvu on hyvää osin
elvytyksen ansiosta. Korjausrakentaminen lisääntyy talouden kasvun mukaan sekä ra‐
kennuskannan vanhentuessa ja korjaustarpeen määrän kasvaessa. Korjausrakentami‐
nen painottuu selvästi asuntojen korjaamiseen. Myös kasvu painottuu nyt sinne. Ikära‐
kenteesta johtuen asuinkerrostalot tulevat korjausikään toimitiloja aiemmin ja korjaus‐
tarve kasvaa voimakkaasti lähivuodet. Pientalojen korjaamisen kasvu alkaa tasoittua.
Infrarakentamisen määrä on ollut laskusuuntainen, osin kustannusten nousun osin jul‐
kisen puolen talousvaikeuksien takia. Metro toi viime vuonna infraan kasvua ja tänä
vuonna volyymitaso säilyy. Ensi vuonna infrarakentamisen määrä jälleen laskee. Val‐
tion sopeutustoimet ja tiukka taloudenpito pitänevät rahat niukkoina. Myös infran kor‐
jaus vähenee, vaikka uusi hallitus nosti ylläpitorahoja teiden kunnossapitoon.
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MAAKUNNAN RAKENTAMINEN SUPISTUU VIELÄ 2015
Maakunta – tuotanto kärsii taloustilanteesta, mutta on alkanut elpyä
Työ‐ ja elinkeinoministeriön syyskuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät rapor‐
tin mukaan työllisyystilanne on heikko Pirkanmaalla. Irtisanottuja oli alkuvuonna
enemmän ja työttömyysaste oli keskimäärin 15,1 %, korkeampi kuin koko maassa kes‐
kimäärin. Pirkanmaan teollisuuden tuotannon ennakoidaan elpyvän ja lievä kasvu näyt‐
täisi jatkuvan, ainakin muutamilla toimialoilla kuten kemian teollisuudessa sekä metsä‐
teollisuudessa. Teknologiateollisuudessa on nähtävissä uusien pienien yritysten esiin‐
marssi jopa vientitoimintaan. Kasvua tapahtuu kuitenkin eniten teollisuuden ulkopuo‐
lella, kuten liike‐elämän palveluissa. Yrityssektorilla bioenergialta, biotaloudelta ja
cleantech‐alalta sekä teolliselta internetiltä odotetaan voimakasta kasvua.
Pirkanmaan talous 2015 ‐sivuston mukaan Pirkanmaan yritystoiminnan liikevaihto laski
viime vuonna 2,3 % ja toista vuotta peräkkäin. Liikevaihto kasvoi eniten liike‐elämän
palveluissa, kemiasassa ja kaupassa, ICT:ssä sekä metsäteollisuudessa. Laskua oli sen
sijaan erityisesti teknologiateollisuudessa sekä myös TeVaNaKe‐teollisuudessa. Raken‐
taminen supistui tämän mukaan 0,3 prosenttia. Pirkanmaan suurimmat toimialat ovat
kauppa, teknologiateollisuus ja palvelut, jotka vastaava yli 60 prosentista Pirkanmaan
liikevaihdosta. Seuraavana tulevat metsäteollisuus, rakentaminen ja kemia.
EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaalaiseten teollisuus‐ ja rakennusyritysten
tuotantomäärät ovat hienoisessa nousussa ja tuotannon ennakoidaan kasvavan. Pir‐
kanmaan suhdannekuva on silti vähän koko maan keskiarvoa harmaampi. Tilauskanta
arvioitiin lievästi normaalia ohuemmiksi. Investoinnit ovat jonkin verran suuremmat.
Pirkanmaan palvelualojen suhdannetilanne oli heinäkuussa 2015 tavanomaista hei‐
kompi. Syksyllä teollisuuden luottamus on kohentunut hieman ja tuotannon uskotaan
kasvavan vain loivasti. Suomen teollisuuden luottamus on Euroopan alhaisimpia.
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
kääntynyt parempaan viime vuodesta, mutta on edelleen 2000‐luvun keskiarvon ala‐
puolella. Suhdanneodotukset ovat positiiviset ja korkeimmalla sitten vuoden 2010.
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Rakentaminen supistuu hieman, ensi vuonna kova kasvu
Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,1 mrd. € vuonna 2014.
Eniten rahaa käytettiin kiinteistönpitoon ja toiseksi eniten talojen uudisrakentamiseen.
Rakentamisen määrä supistuu tänä vuonna (‐1 %), ja uudistalonrakentamisessa men‐
nään selvästi alaspäin. Infra ja korjaus kasvavat. Asuinrakentaminen päätyy pieneen
kasvuun (+1%). Toimitilojen rakentaminen supistuu 11 prosenttia. Eristyisesti julkinen
rakentaminen vähenee tänä vuonna. Hankkeiden aloitusten siirtymät vievät rakenta‐
mista ensi vuodelle ja ensi vuodeksi onkin odotettavissa suuri kasvu. Liike‐ ja toimisto‐
rakentaminen sekä julkinen rakentaminen kasvavat ensi vuonna. Korjausrakentamisen
volyymi kasvaa (+2 %). Ensi vuonna asuinrakentaminen kasvaa prosentilla ja toimitilat
lähes 30 prosenttia. Myös korjaus‐ ja infrarakentaminen ovat plussalla.
Pirkanmaan infrarakentamisen investoinnit ovat vuonna 2015 2 prosentin kasvussa.
Kasvun moottorina toimivat mm. rantaväylä, kaukolämpöverkon ja ‐kylmä sekä veden‐
puhdistamoinvestoinnit. Tiukka taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti infrarakentami‐
seen. Suurissa kunnissa on otettu käyttöön investointiraami, jonka puitteissa investoin‐
tien on sovittu pysyvän. Samaan suuntaan mennään myös Pirkanmaan kunnissa. Vuo‐
det 2015 ja 2016 ovat kuitenkin vielä Pirkanmaalla infrainvestointien kasvuvuosia.
Vuonna 2016 Tampereen suuria aluerakentamiskohteita ovat edelleen Vuores ja Nie‐
menranta. Hiedanrannan esirakentaminen sekä Rantatampellan kunnallistekniikan ra‐
kentaminen alkavat 2016. Maauimalan rakentaminen käynnistyy 2016.
Pirkkalan naistenmatkaan tulee kiertoliittymä. Ylöjärvellä ja Nokialla rakennetaan kun‐
nallistekniikkaa. Kangasala panostaa mm. Lamminrahkan ja Saarenmaan alueisiin sekä
Kuhmalahden siirtoviemäriin. Nokialla jatkuu Häpesuon kaatopaikan puhdistus lisäksi
jatketaan Kolmenkulman alueen rakentamista sekä vesihuoltoverkkojen rakentamista.
RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2014...2016
ARVO
2014, milj.€

MUUTOS-%
2014

MUUTOS-%
2015

MUUTOS-%
2016

Asuntorakentaminen

400

-17 %

1%

1%

Muu talonrakentaminen

590
150
200
130
110

6%

-11 %

29 %

Uudisrakentaminen yhteensä

990

-5 %

-6 %

17 %

Talojen korjausrakentaminen

1 030
430

1%

2%

2%

Maa ja vesirakentaminen

5%

2%

3%

Koko rakentaminen yhteensä

2 450

-1 %

-1 %

8%

- liike- ja toimistorakentaminen
- julkinen rakentaminen
- teollisuus ja varastorakentaminen
- muu uudisrakentaminen

Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, lokakuu 2015
Forecon Oy, Tampere
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Lähivuosinakin on käynnistymässä useita suuria hankkeita. Tampereen kansi ja keskus‐
areena‐hankkeet odottavat edelleen käynnistymistä. RantaTampellan rakentaminen
alkaa lähiaikoina. Tampereen raitiovaunuliikenteen suunnittelu jatkuu. Rahoituspäätös
hankkeesta tehdään vuonna 2016. Muita suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. jäte‐
vedenpuhdistamo, Kunkun parkki sekä Eteläpuiston alue.

Uudisrakentaminen aloitukset vähentyneet
Rakentamisen aloitukset ovat vähentyneet Pirkanmaalla. Asuntojen rakentaminen on
vähentynyt vuoden 2010 jälkeen, mutta kääntyi viime vuoden keväällä selvään kas‐
vuun. Toimitilarakentamisen aloitukset ovat kohtuullisella tasolla ja kasvavat suurten
hankkeiden myötä. Uusia isoja hankkeita on alkamassa kuten TAYS:n sairaalahankkeet
sekä myymälöitä isoimpana Ratinan kauppakeskus.

Asuntorakentamisen aloitukset ovat laskeneet vuodesta 2011 lähtien. Rakentaminen
on supistunut viime aikoina muualla Pirkanmaata Tamperetta enemmän. Kerrostalora‐
kentamisen lasku on ollut muuta asuinrakentamista pienempää, joten kerrostalojen
osuus on kasvanut.
Vuonna 2014 Pirkanmaalla aloitettiin lähes 2 700 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna
aloitetaan noin 3 000 asuntoa. Asuntojen keskikoko on pienentynyt ja kappalemäärä
on kasvavut kuutioita enemmän. Näistä lähes 60 prosenttia rakennetaan Tampereelle,
30 prosenttia Tampereen ympäristökuntiin ja vajaa 10 prosenttia muualle Pirkan‐
maalle. Lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa asuntojen rakentaminen painottui
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enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista vajaa 75 prosenttia rakennetaan
kerrostaloihin, 15 prosenttia omakotitaloihin ja 10 prosenttia rivitaloihin. Pientalojen
rakentaminen on vähentynyt paljon, muutaman vuoden takaisesta 1 500 pientalon ta‐
sosta kolmasosaan. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan myös noin 3
000 asuntoa.

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset
5 000

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset
5 000

as - kpl

as. kpl

4 500

Pirkanmaa

Pirkanmaa

4 000

4 000

Rivitalot

3 500
3 000

3 000

Tampereen
seutukunta

2 500

Omakotitalot

2 000

2 000

1 500

Tampere

1 000

Kerrostalot

1 000

500
0

0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2001

2005

2007

2009

2011

2013

2015

JULKISET RAKENNUKSET, aloitukset

LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET, aloitukset
1,8

2003

0,7

milj. m3

1,6

milj. m3

Pirkanmaa

0,6

1,4
0,5

1,2
1,0
0,8

Tampereen
seutukunta

0,4

Tampereen
seutukunta

0,3

Pirkanmaa

0,6

0,2
0,4
0,1

0,2

Tampere

Tampere

0,0

0,0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

TEOLLISUUS‐ JA VARASTORAKENNUKSET, aloitukset
ylin viiva Pirkanmaa
keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta
alin viiva Tampereen kaupunki

1,8

milj . m3

1,6
1,4

Lähde: Tilastokeskus

Pirkanmaa

1,2
1,0
0,8
0,6

Tampereen
seutukunta

0,4
0,2

Tampere

0,0
2001
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Asuntokauppa on vilkastunut syksyä kohden
Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat
olivat nousseet koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttia.
Tampereella asuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä 0,6 prosent‐
tia ja pääkaupunkiseudulla +1,2 prosenttia. Syyskuussa hinnat nousivat Tampeella
edellisestä kuukaudesta 2,2 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan olevan maltillista ja
yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 383 €/m2.
Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat hi‐
venen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi vuo‐
desta 2011, mutta tänä vuonna aikomuksissa on tapahtynut pieni käänne ylöspäin. Ko‐
titalouksista 7 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hank‐
kia asunnon seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli
6,8. Pirkanmaalla asunnon aikoo hankkia 7,5 prosenttia Pirkanmaan kotitalouksista,
kun vuosi sitten Pirkanmaan luku oli 5,0 %. Pirkanmaalla asunnonostoaikomukset ovat
nousseet merkittävästi, mikä on näkynyt myös asuntokaupassa, erityisesti Q3 oli vilkas.
Vuonna 2014 Pirkanmaalla tehtiin asunto‐osakekauppoja yli 6 900 kpl. Asuntokauppa
väheni 5 prosenttia ja putosi 2000‐luvun matalimmalle tasolle. Kauppasumma laski
myös ja oli 980 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin 5 850
kohteesta, enemmän kuin edellisvuonna (+2 %). Varsinkin muiden kiinteistöjen kaup‐
poja tehtiin runsaasti. Viime vuosi oli vilkkain transaktiovuosi finanssikriisin jälkeen.
Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseu‐
dun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Kiinteistöjen kauppahintojen
summa kasvoi 3 prosenttia ja oli yhteensä 722 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edel‐
leen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö‐ ja asuntokau‐
pan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2014 1,7 miljardia euroa.
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Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme asunto‐osakekauppojen määrän ja
asuinkiinteistökauppojen määrän kasvavan. Muiden kiinteistöjen kauppa näyttäisi vä‐
henevän selvästi. Kauppojen kokonaisarvo pysyy viime vuoden tasolla. Asuntokauppo‐
jen määrä kasvaa 5 prosenttia ja muiden putoaa yhteensä 10 prosenttia.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla
Lukumäärä (kpl)
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Forecon 10/2015

Catellan syksyn markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimistotilojen on
on pysynyt ennätysluvuissa. Tällä hetkellä Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste
on 10,9 prosenttia, myymälätilojen noin 4,4 prosenttia sekä tuotanto‐ ja varastotilojen
noin 3,6 prosenttia. Vajaakäyttöaste on kasvanut vuoden takaiseen toimistotiloissa
(1,5 %‐yks), myymälöissä (0,6 %‐yks) , mutta vähentynyt tuotanto‐ ja varastotiloissa
(0,3 %‐yks).

Kustannusten nousu hidasta
Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 0,5 pro‐
senttia vuodentakaista ylempänä – työkustannukset 0,8 prosenttia ja tarvikehinnat 0,2
prosenttia vuodentakaista ylempänä. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä noin ‐0,6 %.
Maarakennusalan kustannukset ovat syyskuussa laskeneett Tilastokeskuksen mukaan
2,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin
päällysteiden ‐19,8 prosentista kallio‐ ja pohjarakenteiden +1,9 prosenttiin.
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Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2 prosenttia vuoden 2015 toisella neljän‐
neksellä edellisvuodesta. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut selvästi
maltillisempaa vuoden 2011 jälkeen.

Suhdannetilanne kääntynyt parempaan päin, odotukset positiivisia
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
kääntynyt parempaan ja positiiviseksi viime vuodesta, mutta on edelleen 2000‐luvun
keskiarvon alapuolella. Suhdannetilanne on kyselyn mukaan toimialoista heikoin ra‐
kentamisessa – paras kiinteistöalalla. Rakentamisessa on poikkeuksellisen paljon vaih‐
telua erittäin hyvästä erittäin huonoon. Henkilöstön määrän kasvu ei toteutunut tälle
vuodelle vaan henkilökunnan määrä vähenee. Henkilökunnan määrä on vähentynyt
erityisesti rakentamisessa. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto‐odotus (+2 %)
on hieman rakentamisen ennustetta suurempi hinnanmuutos huomioiden (0%).
Barometrin vastaajat odottavat suhdannetilanteen paranevan ensi vuonna. Suhdanne‐
odotukset ovat positiiviset ja korkeimmalla sitten vuoden 2010. Liikevaihdon ja kannat‐
tavuuden uskotaan paranevan ja henkilöstön määrän kasvavan (5 %).
Heikoimmat näkymät ensi vuodelle ovay Rakentamisessa ja kiinteistöalalla. Kyselyyn
vastanneiden yritysten liikevaihto‐odotukset (+4 %) ovat ensi vuodelle hieman Foreco‐
nin ennustetta pienemmät hinnanmuutokset (+1,4 %) huomioiden.
Suhdanteiden kääntyminen positiiviseksi sekä odotukset liikevaihdon ja henkilöstön
määrän kasvusta ensi vuonna olivat tämän rakennusbarometrin positiivisimmat tulok‐
set.

Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi on‐
gelma‐alueekseen edelleen hintakilpailun. Seuraavaksi suurimmaksi toimintaka‐
peikoksi arvioitiin kysynnän puute. Kysynnän puute on lisääntynyt suunnittelualaa lu‐
kuunottamatta kaikilla toimialoilla.
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Kiinteistö‐ ja rakennusalan suhdannetilanne kohentunut ja näky‐
mät parantuneet


Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on viime vuodesta
hieman kohentunut. Kolmasosa vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin
hyvänä ja neljäsosa heikkona tai erittäin heikkona. Paras tilanne tällä hetkellä on kiin‐
teistöalalla sekä suunnittelualalla. Rakentajien suhdannetilanne on heikoin. Nykyisen
suhdannetilanteen saldoluku *) on noussut vuoden takaisesta ‐22 pisteestä positii‐
viseksi ollen tänä vuonna +7.



Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan edelleen hieman paranevan. Tilanteen
paranemista odottaa 34 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 15 prosenttia. Täten
saldoluku suhdannenäkymille on +19. Odotukset ovat positiivisimmat sitten vuoden
2010.



Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 2 prosentin verran, mikä on hieman enem‐
män kuin viime syksynä ennakoitiin. Ensi vuodelle ennustetaan reippaampaa kasvua
neljän prosenttin verran.



Hinnan muutosta koko alalla ei tänä vuonna ole tapahtanut, muutos on 0 % . Ensi
vuonna hintatason odotetaan kääntyvän kasvuun (+1,4%).



Toiminnan kannattavuus oli lähes 90 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä,
heistä 45 prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuu‐
den ennakoidaan ensi vuonna edelleen paranevan. Saldoluku on +21.



Henkilökunnan määrä laskee tänä vuonna neljällä prosentilla ja on täten kehittynyt
selvästi viime vuoden odotuksia heikommin. Työllisyys kehittyi viime syksynä ennakoi‐
tua huonommin rakennusurakoitsijoilla. Vuonna 2016 koko alalla henkilöstön määrän
ennakoidaan kääntyvän kuitenkin kasvuun jopa viidellä prosentilla. Suunnittelussa
henkilöstön määrä jatkaa reipasta kasvua.



Kyselyyn vastasi kaikkiaan 42 Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusalan yritystä tai toi‐
mipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 11, rakentajia 13, kiinteistöalalta 10
sekä alueen rakennustuotetoimittajia 8 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liike‐
vaihto vuonna 2014 oli 1,3 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna
3600 työntekijää.

* [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien ero‐
tusta. Saldoluku voi olla +100...‐ 100]

Copyright © Forecon Oy 2015

14

Marraskuu
2015

Marraskuu
2015

Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016

Rakennus‐ ja kiinteistöala
Suhdannetilanne
100 %

Suhdannenäkymät vuosi eteenpän

% va s ta ajista

100 %

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

0%

0%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Erittäin heikko

Heikko

Tyydyttävä

Hyvä

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Erittäin hyvä

Heikkenee

Odotukset liikevaihdon muutoksesta
30

% va s ta ajista

Pysyy ennallaan

Paranee

Kannattavuus ensi vuonna

% va s ta ajista
100 %

% va s ta ajista

25
80 %
20
60 %

15

40 %

10

20 %

5

0%

0
...‐15% ‐10%

‐5%

2015: +2%

0%

+5%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

+10% +15%...

2016: +4%

Heikkenee

100

2000 = 100

5%

120
5% 0% 1%

110

3%

4%

2% ‐1%
9% 2% ‐2% 0%

3%

5%
‐4%

‐13%0%

60
40

90

20

80

0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Copyright © Forecon Oy 2015

15

% va s ta ajista

80

100

70

Paranee

Hintakilpailu

Henkilökunnan määrä (va s tanneet yri tykset)
130

Pysyy ennallaan

Kiinteistö‐
ala
10

Suunnittelu Rakentaminen
11

12

13

14

15

Rakennus‐
tuotteet

Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016

Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä, vakaata kasvua


Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana edellisvuoden tasolla. 40
prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä, 50 prosenttia tyydyt‐
tävänä ja heikkona 10 prosenttia. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on +30.



Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan.
Saldoluku* laski edellisvuodesta ollen nyt 0.



Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään edelleenkin yleinen heikko talous‐
tilanne ja siitä johtuvat rakentamisen hiljentyminen ja investointileikkaukset. Toi‐
saalta väestön kasvu talousalueella tuo asuntotarvetta. Myös matala korko‐ ja hinta‐
taso ovat positiivisia tekijöitä.



Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna neljä prosenttia. Vuoden
2016 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat hieman matalammat, 3%.



Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on pysynyt hyvällä tasolla. 60 prosenttia
vastaajista pitää sitä hyvänä, 40 prosenttia tyydyttävänä ja 10 heikkona. Ensi vuonna
kannattavuuden uskotaan edelleen paranevan saldoluvun ollessa +20.



Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä on tänä vuonna edelleen pienssä laskussa
(‐1%). Ensi vuonna henkilöstömäärän oletetaan kuitenkin hieman kasvavan (+1%).



Investointien osalta ensi vuosi on on tätä vuotta parempi. 40 prosenttia odotti inves‐
tointien kasvavan, 50 prosenttia pysyvän ennallaan ja 10 prosenttia vuonna 2016.



Kuluvana vuonna hintojen ilmoitettiin muutaman laskuvuoden jälkeen kääntyneen
pieneen kasvuun (+1%) Ensi vuonna hintatason kasvun odotetaan jatkuvan puolella‐
toista prosenttiyksiköllä.



Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänä vuonna hintakilpailu ja kysynnän puute.
Seuraavaksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla.



Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 8 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä
työskentelee tänä vuonna 1150 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu
liikevaihto oli viime vuonna 580 milj. euroa.

Copyright © Forecon Oy 2015

16

Marraskuu
2015

Marraskuu
2015

Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016

Kiinteistöala
Suhdannetilanne
100 %

Suhdannenäkymät vuosi eteenpän

% va s ta ajista

100 %

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

0%

0%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Erittäin heikko

Heikko

Tyydyttävä

Hyvä

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Erittäin hyvä

Heikkenee

Odotukset liikevaihdon muutoksesta
35

% va s ta ajista

Pysyy ennallaan

Paranee

Kannattavuus ensi vuonna

% va s ta ajista
100 %

% va s ta ajista

30
80 %

25
20

60 %

15

40 %

10
20 %

5

0%

0
...‐15% ‐10%

‐5%

2015: 4%

0%

+5%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

+10% +15%...

2016: 3%

Heikkenee

150

2000 = 100

140

3%
2%
5%
‐6 %‐1 %‐1 %1 %
6 %2 %‐1 %

Paranee

Toimintakapeikot

Henkilökunnan määrä (va s tanneet yri tykset)
160

Pysyy ennallaan

100

% va s ta ajista

80
60

5%
5%
120
3%
4%
3
%
110
8 %3 %
130

40
20

100

0

90

Kysynnän
puute

80

Ylitarjonta
sektorilla

Hintakilpailu

70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Copyright © Forecon Oy 2015

17

10

11

12

13

14

15

Työvoiman
puute

Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016

Suunnittelusektorin työllisyys edelleen selvässä kasvussa


Suunnittelusektorilla suhdannetilannetta pitää tällä hetkellä hyvänä 45 prosenttia vas‐
taajista ja tyydyttävänä 36 prosenttia. Vain 19 prosenttia vastaajista pitää nykyistä
suhdannetilannetta huonona. Suhdannetilanne kääntyi nyt kolmen vuoden heikenty‐
misen jälkeen parempaan, kuten jo viime syksynä odotettiin.



Suhdannetilanteessa odotetaan tapahtuvan edelleen paranemista tuleva vuonna. Ti‐
lanteen paranemiseen uskoo puolet vastaajista, 10 prosenttia vastaajista uskoon ti‐
lanteen kuitenkin huonevan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on ko‐
hentunut viime vuodesta ollen tänä vuonna +40.



Suhdannetilanteen heikentymiseen selvimmin vaikuttava tekijä on edelleen jatkuva
yleinen talouden epävarmuus ja sen mukanaan tuomat hidasteet. Hallituksen toimin‐
taan ei olla kovinkaan tyytyväisiä. Positiivisena seikkana pidetään Tampereen seudun
vetovoimaisuutta ja sitä kautta tarvetta palveluille. Patoutuneen asunto‐ ja korjaus‐
tarpeen purkamisesta pidetään tärkeänä.



Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna
2016 laskutuksen arvioidaan nousevan 7 prosenttia.



Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 45 pro‐
senttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä ja samoin 45 prosenttia pitää kan‐
nattavuuttaan tyydyttävänä, heikkona sitä pitää 10 prosenttia. Vuonna 2016 kannat‐
tavuudn oletetaan paranevan saldoluvun ollessa +40.



Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajayrityksissä. Tänä
vuonna lisäystä alalle tuli +9 % kuten jo viime syksynä osattiin ennakoida. Vuonna
2016 kasvun uskotaan jatkuvan samaa vauhtia.



Hintataso laski tänä vuonna hieman (‐0,5%) edellisvuoden tasosta. Ensi vuoden hin‐
tatason odotetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta (1,8 %).



Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli jakautunut, että 10 prosenttia piti kapasi‐
teettinsa käyttöastetta matalana, 70 prosenttia sopivana ja 20 prosenttia korkeana.
Käyttöasteen odotetaan pysyvän ensi vuonna ennallaan tai hieman paranevan.



Vuoden 2014 merkittävimpänä toimintakapeikoksi nousi työvoiman puute. Sen mai‐
nitsi puolet vastaajista. Myös kireät aikataulut, hintakilpailu ja tilausvarannon pienuus
aiheuttavat häiriötä.



Suunnittelijakyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu las‐
kutus oli viime vuodelta noin 68 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on 780 työnteki‐
jää.
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Rakentajien tilanne kahtiajakoinen


Urakoitsijoiden suhdannetilanne on kahtiajakoinen, viime vuodesta sekä hyvä että
huono tilanne yleistyi. 25 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä tai
erittäin hyvänä. Heikkona tai erittäin heikkona tilannetta pitää 45 prosenttia vas‐
taajista. Saldoluku parani viime vuodesta 12 pistettä ollen tänä vuonna ‐15.



Ensi vuonna tilanteen odotetaan muuttuvan hienoisesti parempaan suuntaan. Saldo‐
luku on kohentunut viime vuodesta 15 pistettä ollen nyt +15.



Suhdannetilanteen heikkenemiseen selvimmin vaikuttava seikka on edelleen jatkuva
yleinen taloustilanne Euroopassa ja Suomessa. Se vaikuttaa hidastavasti rakentami‐
seen, investointeihin ja kuluttajien luottamukseen. Tonttitarjonnan riittävyys ja lupa‐
käsittelyn nopeus ovat oleellisia asioita, että piristyvää asuntokysyntää päästäisiin
hyödyntämään.



Yritysten laskutus väheni tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna 2016 laskutuksen enna‐
koidaan kasvavan kolmen prosentin verran.



Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna 2015 oli vähintään tyydyttävä 85 prosentilla
vastaajista. Heikko ta erittäine heikko kannattavuus oli 15 prosentilla vastaajista. En‐
nusteen mukaan vuonna 2016 kannattavuus edelleen paranee. Saldoluku vuodelle
2016 on +30.



Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 60 prosentilla vastaajista.
27 prosenttia uskoi investointiensa laskevan ja 13 prosenttia investointien kasvuun.



Alan työllisyys kehittyi viime vuotta ennakoitua heikommin. Henkilökunnan määrä
laski tänä vuonna jopa 8 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna henkilöstön määrän
arvioidaan kuitenkin jälleen kääntyvän kasvuun (+8 %).



Urakoitsijoiden panoshinnat laskevat kuluvana vuonna puolen prosentin verran. Ensi
vuonna hintojen uskotaan kääntyvän lievään nousuun (+1,5%).



Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti hin‐
takilpailu, kysynnän puute,ylitarjonta sektorilla ja tonttipula.



Kyselyyn vastasi 13 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto
on 320 milj. euroa. Vuonna 2015 yritykset työllistävät yhteensä 620 työntekijää.
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Tuotemarkkinoilla odotuksia paremmasta


Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on parantanut vuoden takaisesta erityi‐
sen huonosta tilanteesa. Hyvänä suhdannetilannetta pitää enää 13 prosenttia vastaa‐
jista mutta tyydyttävänä 62 prosenttia. Heikkona suhdannetilannetta pitää 25 pro‐
senttia. Saldoluku on nyt ‐12. Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan jonkin verran pa‐
ranevan.



Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin negatiivisina vaikuttavina tekijöinä pidetään
talouden yleistä tilannetta ja sen aiheuttamaa epävarmuutta. Posiviitsena puolena on
taas korjausrakentaminen ja hiljalleen heräilevä rakentamisaktiivisuus.



Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 4 prosenttia edellisvuoden ta‐
sosta, mikä on enemmän kuin mitä viime vuonna odotettiin. Ensi vuonnakin liikevaih‐
don muutoksen uskotaan olevan lähes samaa luokkaa.



Yritysten kannattavuus on on parantunut. 50 prosenttia vastaajista pitää nykyistä ti‐
lannetta hyvänä. 37 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. Kannattavuu‐
den odotetaan paranevan vuonna 2016. Saldoluku on +37, nousua viime vuodesta 28
pistettä.



Vuonna 2015 työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja ‐kaupassa laski, vähen‐
nystä oli 2 prosenttia. Vuonna 2016 arvioidaan työntekijämäärän laskevan edelleen.



Investointien odotetaan jatkavan vähenemistä myös ensi vuonna. Vuoden 2016 in‐
vestointien uskoi vähenevän 13 prosenttia kun kasvuun ei uskonut kukaan vastaajista.



Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä tyydyttävällä tai matalalla
tasolla, ja sen uskotaan pysyvän samalla tasolla myös ensi vuonna.



Hintatason nousu oli kuluvana vuonna 0 prosenttia kuten jo edellisenä vuotena.
Sama tilanne jatkunee myös ensi vuonna, vain pientä hintatason nousua (0,5%) odo‐
tetaan.



Toimintakapeikoista erottui edelleen tärkeimpänä hintakilpailu. Kysynnän puute nousi
selvästi viime vuodesta ollen toiseksi suurin hidaste. Muut merkittävät tekijät olivat
ylitarjonta sektorilla ja korkea kustannustaso.



Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 8 Pirkanmaan rakennustuote‐
teollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 380 milj. eu‐
roa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna 2015 oli 1050.
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Rakennustuotteet ja rakennustarvikekauppa
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Liite: Pirkanmaan talous 2014 / rakentaminen

Rakentamisen liikevaihto supistui Pirkanmaalla vuonna 2014 0,3 prosenttia. Vuosi lähti liikkeelle positiivisissa merkeissä, kun ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 1,7 % ja toisella neljänneksellä 3,6 %. Kolmannella neljänneksellä alkoi kuitenkin heikompi kehitys, ja liikevaihto
laski 3,4 %. Viimeisellä neljänneksellä laskua oli 2,0 %. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä laskua oli 2,0 % Pirkanmaalla, kun koko
maassa alan liikevaihto kasvoi 5,1 %.
Liikevaihto 2014 arvio 2 464 M€
Liikevaihdon muutos -0,3 %
Toimipaikkoja QI/2015 3 851
RAKENTAMINEN TOL F (41–43): talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta.
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