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ALKUSANAT
Pirkanmaan rakennusbarometri 2018–2019 on kahdeskymmenes toinen katsaus maa‐
kunnan rakennus‐ ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoit‐
taneet NCC, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja
Pirkanmaan rakentajat PIRA ry.
Pirkanmaan rakennusbarometri 2018–2019 ‐raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampe‐
reella loka‐marraskuussa 2018. 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 2018 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen
ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.
Barometrikyselyyn vastasi 42 yritystä, joiden palveluksessa on noin 2 150 henkilöä. Yri‐
tykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talo‐
tekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuok‐
rausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä.
Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan rakennus‐
päivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suun‐
nittelussa.

Tampereella marraskuussa 2018

Markku Riihimäki
Johtava asiantuntija
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RAKENTAMINEN SUOMESSA – KASVU PÄÄTTYMÄSSÄ
Suomen talous suhdannehuipussa
Kansainvälisen toimintaympäristön ja hyvän suhdanteen uskotaan pysyvän suotuisana
vähintään tänä ja ensi vuonna poliittisista ja muista riskeistä huolimatta. Euroopan ti‐
lanne jatkuu hyvänä, vaikka talouskasvu hieman hidastuu. Rahapolitiikan normalisointi
alkaa hidastaa talouskasvua jatkossa niin USA:ssa kuin Euroopassa.
Vuonna 2017 Suomen BKT kasvoi +2,8 %. Kasvun moottoreina olivat ennenkaikkea vienti
ja investoinnit. Kasvu oli laaja‐alaista ja kosketti monia teollisuudenaloja. Ennakoimme,
että Suomen talous kasvaa tänä vuonna lähes saman verran +2,7 %. Ripein kasvuvauhti
alkaa silti olla takanapäin. Monet talouden mittarit osoittavat jo merkkejä kasvun hidas‐
tumisesta. Arvioimme talouden kasvavan 1,9 % vuonna 2019.
Palkkojen nousun kiihtyminen ja työllisyyden kasvu vauhdittavat yksityisen kulutuksen
kasvua tänä vuonna. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla investoinnit ovat kasva‐
neet 3,5 prosenttia. Kasvu on tullut pääosin rakennusinvestoinneista, sen sijaan kone‐ ja
laiteinvestoinnit ovat kehittyneet maltillisesti. Investointien kasvu hidastuu.
Vienti kasvoi viime vuonna vahvasti. Taustalla oli paljolti Euroopan vahvistunut talous‐
kasvu ja investointien kasvu Euroopassa sekä usean teollisuusalan parantunut kehitys.
Myös Vienti venäjälle kääntyi ison pudotuksen jälkeen pieneen kasvuun. Vaikka vienti
on kasvanut alkuvuonna on viennin kasvu hidastunut ennakoitua enemmän.
Kuluttajien luottamus on edelleen hyvä, mutta on heikentynyt merkittävästi (helmi‐
kuussa oli mittaushistorian ennätys). Luottamus Suomen talouteen on ollut vahvaa,
mutta on heikentynyt jo melko pessimistiseksi. Luottamus omaan talouteen on säilynyt
lähes ennallaan ja on edelleen hyvä. Arviot työttömyysuhasta ovat valoisat.
Teollisuuden luottamuksen kasvu oli vahvaa vuoden 2017 loppuun saakka. Kevään jäl‐
keen on ollut pieni laskutrendi, mutta luottamus on säilynyt hyvänä. Tilauskanta on hie‐
man tavanomaista vahvempi. Tuotanto odotukset ovat myönteiset. Tuotannon usko‐
taan kasvavan selvästi lähikuukausina. Tuotantokapasiteetti on 90 % täyskäytössä.
Rakentamisen luottamus on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Odotukset ovat jo mal‐
tillistuneet eikä kasvuodotusta enää ole. Luottamuksen trendi on laskenut hieman tänä
vuonna. Tilauskanta on hieman laskenut ja on tavanomaista pienempi.
Myös Barometrin vastaajat pitävät rakentamisen suhdannetilannetta erittäin hyvänä.
Suhdanneodotukset ovat sen sijaan laskeneet kääntyneet negatiivisiksi. Rakentamisen
liikevaihto‐odotukset ovat kasvavat tälle ja ensi vuodelle. Myös henkilöstön määrän us‐
kotaan kasvavan. Kapasiteetti ja työvoimapula hidastavat kehitystä tällä hetkellä.

Copyright © Forecon Oy 2018

5

Marraskuu
2018

Pirkanmaan rakennusbarometri 2018–2019

Rakentamisen kasvu taittuu – taso säilyy silti hyvänä
Vuonna 2017 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi noin 3 prosenttia. Tänä
vuonna rakentaminen kasvaa edelleen noin 3 %. Uudistalonrakentaminen kasvaa 6 pro‐
senttia – asuntojen noin 10 prosenttia ja toimitilojen noin 3 prosenttia. Ensi vuonna ra‐
kentamisen kasvu päättyy ja volyymi vähenee, kuitenkin vain noin 1 prosenttia, joten
rakentaminen pysyy hyvällä tasolla. Asuntojen uudisrakentaminen kääntyy laskuun.
Asuinrakentamisen kasvu on jatkunut voimakkaana ja kasvu on ollut erityisen suurta
Tampereella. Asuntojen aloitusten kasvu on jatkunut aina kesään 2018 saakka. Aloitus‐
ten määrä ja kasvu on ollut alkuvuodesta ennakoitua vahvempaa ja aloituksia kertyy yli
41 000 tänä vuonna. Aloituksissa tapahtuu käänne vuoden lopulla ja ensi vuonna asun‐
toja aloitetaan tätä vuotta vähemmän. Aloitusten kasvun uskotaan taittuneen Q3/2018
aikana. Vuonna 2017 aloitettiin vajaan 44 000 asuntoa.
Sijoittajat ovat olleet aktiivisia asuntomarkkinoilla ja hankkineet paljon asuntoja. Myös
kasvava senioriväestö on ostanut paljon uusia kerrostaloasuntoja. Asuinrakentamista
vahvistaa kaupungistuminen, joka on jatkunut tasaisena. Tarjonnan reipas kasvu tulee
testaamaan kysyntää. Uusien asuntojen tarjonta lisääntyy paljon (valmistumishuippu
2019 syksyllä) ja myös vuonna 2020 valmistuu vielä paljon asuntoja.
Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat varsin matalalla tasolla ja hieman jopa laskeneet
viime aikoina. Vanhojen asuntojen kauppa on laskenut 6 % tänä vuonna ja uusien asun‐
tojen kauppa on kasvanut vai 7 %, vaikka uusia on valmistunut paljon.
Toimitilarakentamisen rakentamisen määrä on kohtalaisen hyvä vuosina 2016–18. Toi‐
mitilarakennusten aloitukset lisääntyvät 6 % tänä vuonna. Erityisesti kasvaa toimistojen,
hoitoalan ja teollisuuden ja liikenteen aloitukset. Toimistoissa on kovaa kasvua, ja määrä
nousee aiempaa korkeammalle. Ensi vuonna aloitusten määrä on laskeva. Uusia hank‐
keita ei näyttäisi olevan niin paljin vireillä kuin tällä hetkellä.
Korjausrakentamisen kasvu on pientä. Korjausrakentamisen kasvu on ollut selvästi hi‐
taampaa ja viime vuonna korjaaminen hieman supistui. Kuluttajakorjaaminen on ollut
vaisua ja osassa ammattimaista korjaamista oli myös laskua. Putkiremontteja on ollut
hyvin ja kasvavasti. Talouden parantuessa kuluttajakorjaamisen ennakoidaan hieman pi‐
ristyvän ensi vuonna. Korjausrakentaminen painottuu asuntojen korjaamiseen.
Infrarakentaminen on vielä vilkasta Suomessa tänä vuonna ja investointien taso on kor‐
kealla. Volyymi supistuu tänä vuonna vain hieman. Maa‐ ja vesirakentamisen volyymi
vähenee 5 prosenttia vuonna 2019 – Uusia hankkeita alkaa vain vähän ja perusväylän‐
pito pienenee, koska korjausvelkarahojen käyttö pienenee. Uusi hallitus tehnee laajem‐
man maa ja‐vesirakentamiseen liittyvän investointiohjelman syksyllä 19.
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MAAKUNNAN RAKENTAMINEN KASVUSSA
Maakunta – Pirkanmaan elinkeinoelämässä myönteistä kehitystä
Työ‐ ja elinkeinomisiteriön lokakuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät raportin
mukaan Pirkanmaalla yritysten liikevaihdot lähtivät vuonna 2017 merkittävään kasvuun.
Toimialojen yhteenlaskettu arvioitu liikevaihto nousi vuoden 2017 aikana yli 3 %. Vien‐
nin osalta vuosi 2017 meni erinomaisesti. Kuluva vuosi näyttää valoisalta, sillä liikevaihto
ja viennin kasvu on kiihtynyt vuoden 2018 aikana. Väestö on kasvanut todella paljon, yli
3 000 henkilöä vuoden aikana. Työttömien määrä on vähentynyt selvästi (‐20 %), mutta
työttömyysaste on silti korkea 10 % – korkeampi kuin koko maassa.
Pirkanmaan toimialoista suurin on edellisvuotiseen tapaan tukkukauppa ja teknologia‐
teollisuus, metsä sekä kemian teollisuus. Pirkanmaan liikevaihdosta teollisuuden osuus
on 36 %, kaupan alojen 29 %, palveluiden 20 % ja rakentamisen 10 %. Mikroyritysten
vaikutus liikevaihtoon ja bkt‐kertymään on iso. Osuus on yli 20 %.
Vaikka Pirkanmaan kokonaisliikevaihto kasvaa kolmatta vuotta peräkkäin, vasta nyt on
päästy vahvoihin lukuihin kurottu kiinni takamatkaa. Pirkanmaalla menestyvät useat toi‐
mialat. Teollisuuden rinnalla on korkean tason palveluita kuten ohjelmistoala.
Suomen teollisuutuotanto on jatkanut kasvussa. Teollisuuden tuotanto on kasvanut lä‐
hes 3 % Suomessa alkuvuonna. Tampereen kauppakamarin mukaan Pirkanmaalla kasvu
oli nopeampaa, lähes 6 %.
EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaalaisten teollisuus‐ ja rakennusyritysten
suhdannetilanne on pysynyt tavanomaista parempana. Suhdannenäkymät ovat vähän
kesän lukemia varovaisemmat ja tilanteen ennakoidaan pysyvän lähikuukausina ennal‐
laan. Pirkanmaalaisten yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan arvoja. Tuo‐
tanto‐ ja myyntimäärät nousu jatkunee loppuvuoden likimain samaa tahtia.
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
mukaan edelleen vahvistunut viime vuodesta. Suhdanneodotukset ovat kääntyneet las‐
kuun ja odotukset ovat lievästi huonontumisen kannalla.
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Rakentaminen on edelleen kiivasta, ensi vuonna talonrakentaminen vähenee
Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,6 mrd. € vuonna 2017.
Eniten rahaa käytettiin kiinteistönpitoon ja toiseksi talojen uudisrakentamiseen.
Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna 1 %. Uudistalonrakentaminen pysyy ennal‐
laan. Korjaus kasvaa prosentilla sekä maa‐ ja vesirakentaminen 4 prosenttia. Asuinra‐
kentaminen kasvaa edelleen hurjasti (+15 %). Toimitilojen rakentaminen supistuu tänä
vuonna 13 prosenttia – Julkinen rakentaminen sekä teollisuus‐ ja varastorakentaminen
vähenevät. Asuntorakentaminen on ollut ennakoitua vahvempaa, mutta taittuu laskuun
ensi vuonna. Toimitilarakentaminen taas kasvaa voimakkaasti ensi vuonna julkisen (Kan‐
siareena) vetämän. Korjausrakentaminen kasvaa ensi vuonna +2 %.
Pirkanmaan maa‐ ja vesirakentamisen investoinnit kasvoivat vuonna 2017 2 % eli viime
vuoden kasvuarviota on hieman laskettu. Valtion maa‐ ja vesirakennusinvestoinnit ovat
supistuneet, vaikka korjausvelkarahoitusta on saatu Pirkanmaalle. Myös kunnat ovat so‐
pineet investointiraameista, jotka rajoittavat investointeja. Vuonna 2018 Pirkanmaan
maa‐ ja vesirakennusinvestoinnit kasvavat rajoitteista huolimatta arviolta 4 prosenttia.
Vuoden 2019 kasvun arvioidaan olevan samaiset 4 %. Kasvun merkittävimpiä tekijöitä
ovat kuntien panostus yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, Tampereen raitiotie, useat
aluerakentamiskohteet, jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja Tampereen Kansi.
Vuonna 2019 Tampereen suuria aluerakentamiskohteita ovat Santalahti, Vuores, Ojala‐
Lamminrahka ja Hervantajärvi. Härmälänrannan ja Niemenrannan rakentaminen sekä
keskusta‐alueen kehittäminen. Uusia yritysalueita rakennetaan mm. Lahdesjärvelle, Ta‐
rastenjärvelle. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon louhinta alkaa. Louhe sai täyttölu‐
van Hiedanrantaan, mutta täyttöluvasta on valitettu Vaasan hallinto‐oikeuteen.
RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2017...2019
ARVO
2017, milj.€

MUUTOS-%
2017

MUUTOS-%
2018

MUUTOS-%
2019

Asuntorakentaminen

620

9%

15 %

-14 %

Muu talonrakentaminen
- liike- ja toimistorakentaminen

760
230
250
160
110

12 %

-13 %

22 %

Uudisrakentaminen yhteensä

1 380

11 %

0%

3%

Talojen korjausrakentaminen

1 100
520

0%

1%

2%

2%

4%

4%

Koko rakentaminen yhteensä
5%
3 000
Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, marraskuu 2018
Forecon Oy, Tampere

1%

3%

- julkinen rakentaminen
- teollisuus ja varastorakentaminen
- muu uudisrakentaminen

Maa ja vesirakentaminen
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Uudistalonrakentamisen aloitusten määrä kasvaa
Rakentamisen aloitukset kävivät odotetusti Pirkanmaalla vuodenvaihteessa 2018 aika
matalalla. Toimitilahankkeiden aloitusten määrä oli suuri vuoden 2016 puolivälissä.
suurten hankkeiden myötä. Tänä vuonna aloitusten määrä on taas kasvanut ja taso on
kohtuullinen. Aloitusten määrä kasvaa edelleen ensi vuonna. Kovinta kasvu on kokoon‐
tumisrakennuksissa, kun Kansiareenan varsinaisnen talonrakentaminen alkaa.

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 2017 Pirkanmaalla aloitettiin reilun 4 500 asunnon rakentaminen (4 100 vuonna
2016). Tänä vuonna kasvu on vielä jatkunut yllättävän vahvana ja asuntoja aloitetaan
peräti noin 4 900 kpl. Asuntojen keskikoko on vielä hieman pienentynyt ja kappalemäärä
on kasvavut kuutioita enemmän. Asunnoista jo noin 70 % rakennetaan Tampereelle, va‐
jaa 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 rakentami‐
nen on vähentynyt paljon, kymmenen vuoden takaisesta 1 500 pientalon huipusta kol‐
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masosaan, mutta kääntyi viime vuoden aikana kasvuun. Ensi vuonna Pirkanmaalla enna‐
koidaan aloitettavan noin 3 800 asuntoa. Pientalojen rakentaminen hieman piristyy ku‐
ten tänäkin vuonna.

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset
7 000

ASUNTOTUOTANTO, aloitukset
6 000

as - kpl

as. kpl

6 000

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

1,6

milj . m3

1,4
1,2

Lähde: Tilastokeskus, 2q2018
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Lähivuosina rakentaminen on vahvaa ja suunnitteilla ja käynnistymässä on useita suuria
hankkeita. Tampereen Kansi‐ ja keskusareena‐hankkeet on käynnistymässä. Ranta‐Tam‐
pellan talonrakentaminen laajenee ja Vuores kasvaa vielä. Tampereen raitiotien laajen‐
nusten suunnittelu on aloitettu. Muita suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. Kunkun
parkki sekä Eteläpuiston alue, Hiedanranta sekä koko laaja keskusta‐hanke.
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Vanhojen asuntojen kauppa vaisua – uusien kauppa käy hieman paremmin
Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat
nousivat koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia. Tampe‐
reella vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä
4,3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 3,4 prosenttia. Syyskuussa hinnat laskivat Tam‐
peella edellisestä kuukaudesta ‐0,6 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan maltillistuvan,
kun asuntojen tarjonta kasvaa ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 521 €/m2.
Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat
vuodentakaisella tasolla. Aikomuksissa oli pitkä laskutrendi vuodesta 2011, mutta viime
vuonna aikomuksissa alkoi pieni käänne ylöspäin. Aikomukset eivät ole enää nousseet
tänä vuonna vaan kesän jälkeen aikomukset ovat taas laskeneet. Kotitalouksista 7,2 pro‐
senttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia asunnon seuraa‐
van 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 7,1.
Vuonna 2017 Pirkanmaalla tehtiin asunto‐osakekauppoja yli 6 700 kpl. Asuntokauppa
kasvoi hieman (+1,5 %), määrä oli kohtuullinen. Kauppasumma kasvoi ja oli 970 milj.
euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin yli 5 900 kohteesta, 6 % enem‐
män kuin edellisvuonna. Viime vuosi oli vilkkain transaktiovuosi Suomessa finanssikriisin
jälkeen. Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupun‐
kiseudun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Kiinteistöjen kauppahinto‐
jen summa pysyi Pirkanmaalla kuitenkin ennallaan ja oli yhteensä 780 milj. euroa. Asun‐
tokaupassa liikkui edelleen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa.
Kiinteistö‐ ja asuntokaupan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2017 1,8 miljardia euroa.
Asuntokauppa on hidastunut tänä vuonna. Tampereella jopa hieman muuta maata
enemmän.
Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme sekä asunto‐osakekauppojen että
asuinkiinteistökauppojen määrän vähenevän. Kauppojen kokonaisarvo pienenee 0–5

Copyright © Forecon Oy 2018

11

Marraskuu
2018

Pirkanmaan rakennusbarometri 2018–2019

prosenttia. Asuntokauppojen määrä vähenee reilu 10 prosenttia ja kiinteistökauppojen
yli viisi prosenttia.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla
Lukumäärä (kpl)
16 000

Kauppasumma (milj.€, vuoden 2017 hinnoin)
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Muut kiinteistökaupat
Asuinkiinteistöjen kaupat
Asunto-osakkeiden kaupat
Forecon 11/2018

Catellan syksyn 2018 markkinakatsauksen mukaan Tampereen toimistotilojen vajaa‐
käyttöaste on laskenut, mutta on edelleen korkea. Samoin tyhjän myymälä‐ sekä tuo‐
tanto‐ ja varastotilojen vajaakäyttö on pienentynyt. Tänä syksynä Tampereen toimisto‐
tilojen vajaakäyttöaste oli 12,7 % (‐2,1 %‐yks vuoden takaista vähemmän), myymälätilo‐
jen noin 4,9 % (‐0,4 %‐yks) sekä tuotanto‐ja varastotilojen noin 2,7 % (‐0,8 %‐yks).

Kustannusten nousu jatkunut hitaana
Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 2,8 %
vuodentakaista ylempänä – työkustannukset +2,0 % ja tarvikehinnat +3,5 %. Yleinen in‐
flaatio on tällä hetkellä 1,3 %. Inflaatio on hieman kiihtynyt. Jatkuessaan kustannusten
nousu voi rajoittaa rakentamisen kehitystä.
Maarakennusalan kustannukset olivat syyskuussa nousseet Tilastokeskuksen mukaan
4,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin,
päällysteet olivat nousseet eniten 16,8 prosentista vuodentakaisesta.
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 toisella neljän‐
neksellä edellisvuodesta.
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Suhdannetilanne erittäin vahva – odotukset painuneet negatiivisiksi
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
mukaan vahva ja vahvistunut vielä viime vuodesta. Suhdannetilanne on paras sitten vuo‐
den 2006. Suhdannetilanne on kyselyn mukaan varsin hyvä kaikilla toimialoilla – paras
rakennustuote‐ ja ‐tarvikekaupassa sekä suunnittelussa, heikoin rakentamisessa. Henki‐
löstön määrä kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia, mikä on vähemmän kuin viime vuonna
odotettiin. Erityisesti rakentamisessa kasvu jäi odotuksista. Ensi vuonna henkilöstön
määrän odotetaan kasvavan edelleen paljon peräti 9 prosenttia. Henkilökunnan määrä
kasvaa erityisesti suunnittelussa ja rakentamisessa.
Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä ovat kyselyn mukaan kääntyneet lasku‐
suuntaan. Vain rakentamisessa suhdannetilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Ylei‐
sesti tilanteen heikkenemistä odottaa reilu 20 prosenttia vastaajista. Paranemista enna‐
koi vajaa 10 prosenttia yrityksistä. Suhdanneodotuksissa on hajontaa – vaisuimmat ovat
tarvikekaupassa ja suunnittelussa. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat rakentamisessa
ja kiinteistöalalla.
Heikkenevistä suhdanneodotuksista huolimatta yritykset ennakoivat liikevaihdon kasva‐
van myös ensi vuonna. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto‐odotus (+7 %) ja ra‐
kentajilla +4 %. Rakentajien odotukset ovat linjassa Foreconin rakentamisen ennusteen
kanssa. Foreconin ennusteessa rakentamisen kiinteähintaisen volyymin muutos on +3 %
ja hinnanmuutos huomioiden +4–5 %. Pienimmät liikevaihdon kasvunäkymät ensi vuo‐
delle ovat kiinteistöalalla (+3 %).

Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi on‐
gelma‐alueekseen työvoiman puutteen. Varsinkin suunnittelualalla yritykset kärsivät
työvoiman saannista. Työvoiman saatavuus koetaan ongelmaksi, mutta ainakin tähän
saakka työvoiman määrä on kasvanut hyvin suunnittelussa ja yritysten arvioiden mukai‐
sesti. Hyvästä suhdannetilanteesta kertoo se, että kysynnän puute on edelleen vähen‐
tynyt. Uutena ongelma‐alueena on noussut tuotteiden saatavuus/materiaalipula.
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Kiinteistö‐ ja rakennusalan suhdannetilanne on erittäin hyvä,
odotukset ovat kääntyneet laskuun


Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on viime vuodesta
vielä hieman kohentunut. Lähes 74 vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erit‐
täin hyvänä ja loput 26 prosenttia tyydyttävänä. Paras tilanne tällä hetkellä on raken‐
nustuote ja ‐tarvikekaupan alalla. Rakentamisen suhdannetilanne on heikoin, vaikka
kuitenkin sekin on vähintään tyydyttävä. Tätä parempi suhdannetilanne on ollut vain
vuonna 2006. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on edellen noussut ollen nyt
+74.



Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan hieman laskevan, koska odotukset ovat
laskeneet viime vuodesta. Tilanteen paranemista odottaa vastaajista 10 prosenttia
vastaajista ja heikkenemistä 24 prosenttia. Täten saldoluku suhdannenäkymille on
‐14.



Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia, kuten viime syksynä ennakoi‐
tiin. Ensi vuodelle ennustetaan liikevaihdon kasvun jatkuvan 7 prosentin vauhtia.



Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna +2,6 %. Ensi vuonna hintatason odotetaan
nousevan hieman vähemmän (+2 %).



Toiminnan kannattavuus oli 95 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 55
prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden enna‐
koidaan ensi vuonna edelleen paranevan. Saldoluku on +21.



Henkilökunnan määrä jatkoi tänä vuonna kasvua (+2 %), joka alittaa viime vuoden
odotukset. Vuonna 2019 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan jatkavan kas‐
vua selvästi tätä vuotta enemmän (+9 %). Rakentamisen työvoima laski tänä vuonna
poikkeusena muiden toimialojen isolle kasvulle.



Kyselyyn vastasi kaikkiaan 42 Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusalan yritystä tai toi‐
mipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 11, rakentajia 11, kiinteistöalalta 9
sekä alueen rakennustuotetoimijoita 11 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liike‐
vaihto vuonna 2017 oli 0,7 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 2
150 työntekijää.

* [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien ero‐
tusta. Saldoluku voi olla +100...‐ 100]
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Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä – ala kasvaa


Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana pysynyt hyvällä tasolla. 75
prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä ja loputkin 25 prosenttia tyydyttävänä.
Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku on +75.



Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee jonkin verran heikkene‐
mään. Saldoluku painui miinukselle ollen nyt ‐11.



Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään hyvä taloustilanne, mutta heikken‐
misen merkkejä on jo ilmassa. Alue huokuttelee asukkaita ja parantunut työllisyysti‐
lanne lisää kysyntää. Myös matala korkotaso on positiivinen tekijä. Työvoiman saata‐
vuus, hintakilpailu sekä tonttimaan saatavuus taas jarruttavat kasvua.



Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna kaksi prosenttia. Vuoden
2019 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat hieman korkeammat (+3 %).



Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on edelleen parantunut edellisvuodesta. 66
prosenttia vastaajista pitää sitä hyvänä tai erittäin hyvänä ja loput tyydyttävänä. Ensi
vuonna kannattavuuden uskotaan edelleen pysyvän hyvänä saldoluvun ollessa +11.



Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä kasvoi tänä vuonna selvästi (+6 %), joka on
enemmän kuin viime vuonna arveltiin. Ensi vuodelle odotetaan myös kasvua (+4 %).



Investointien osalta ensi vuosi on lievästi tätä vuotta heikompi. Vain 11 prosenttia
odottaa investointien kasvavan, 67 prosenttia pysyvän ennallaan ja 22 prosenttia
vuonna 2019.



Hintataso on kuluvan vuonna noussut 1,8 %. Ensi vuonna nousun odotetaan olevan
reippaampaa (+2,7%).



Kapasiteetit käyttöaste on noussut viime vuodesta ja yli puolet pitää sitä korkeana.
Ensi vuonna sen odotetaan yhä kasvavan.



Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänä vuonna korkea kustannustaso. Seuraa‐
vaksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan hintakilpailulla, lainsäädännön muutoksilla
ja kireillä aikatauluilla. Kaavoituksen hitaus ja rakennuslupaprosessit ovat myös hi‐
dastavia tekijöitä.



Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 9 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä
työskentelee tänä vuonna 320 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu lii‐
kevaihto oli viime vuonna 96 milj. euroa.
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Suunnittelusektorin valtava kasvu jatkuu


Suunnittelusektorilla suhdannetilanne on jatkunut ennätyksellisen hyvänä. 82 pro‐
senttia vastaajista pitää sitä joko hyvänä (46 %) tai erittäin hyvänä (36 %). Kukaan vas‐
taajista ei pidä nykyistä suhdannetilannetta huonona. Saldoluku on +82.



Suhdannetilanteen odotetaan hieman heikkenevän tulevana vuonna. Tilanteen para‐
nemiseen ei enää uskota ja 18 prosenttia vastaajista odottaa tilanteen huononevan.
Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on nyt ‐18.



Suhdannetilanteeseenn selvimmin vaikuttavat tekijät ovat yleinen talouden positiivi‐
nen kehitys sekä Pirkanmaan myönteinen kehitys ja vetovoima. Positiivisena seikkana
pidetään myös Tampereen seudun suuria rakennushankkeita. Patoutuneen asunto‐ ja
korjaustarpeen purkaminen tuo edelleen työtä seudulle. Negatiivisina tekijöina on ta‐
loustilanteen merkit heikkenimisestä ja vaikeudet löytää ammattitaitoista työvoimaa.



Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 7 prosenttia, mikä sitä
luokkaa kuin viime vuonna arvioitiin. Vuonna 2019 kasvun arvioidaan hieman hidastu‐
van (+5 %).



Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 72 pro‐
senttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä tai erittäin hyvänäja loput 27 pro‐
senttia tyydyttävänä. Ensi vuonna kannattavuudn oletetaan pysyvän ennallaan saldo‐
luvun ollessa 0.



Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut reipasta kasvuaan vastaajayrityk‐
sissä. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +9 prosenttia. Vuonna 2018 kasvun uskotaan
edelleen jatkuvan lähes samaa tahtia (+8 %).



Hintataso nousi tänä vuonna 1,1 %, mikä on viime syksyn arvioita vähemmän. Ensi
vuoden hintatason odotetaan kasvavan kuluvasta vuodesta +1,7 %.



Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste on sopiva. 64 prosenttia piti kapasiteettinsa
käyttöastetta sopivana ja 36 prosenttia korkeana. Käyttöasteen odotetaan pysyvän
ennallaan tai hieman laskevan ensi vuonna. Saldoluku on ‐9.



Vuoden 2017 merkittävimpänä toimintakapeikoksi nousi edelleen työvoiman puute.
Sen mainitsi 80 % vastaajista. Myös kireät aikataulut, hintakilpailu ja kapasitettin
puute aiheuttavat häiriötä.



Suunnittelijakyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu las‐
kutus oli viime vuodelta noin 50 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on tänä vuonna
600 työntekijää.

Suunnittelu
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Rakentajien suhdannetilanne hyvä – kasvuodotuksia ensi vuo‐
delle


Urakoitsijoiden suhdannetilanne on heikentynyt viime vuodesta – kuten viime
syksynä ennakoitiin. Tilanne on vieläkin hyvä, 36 prosenttia vastaajista pitää ny‐
kyistä tilannetta erittäin hyvänä tai hyvänä. Heikkona tilannetta ei pidä kukaan vas‐
taajista. Saldoluku heikkeni viime vuodesta ollen tänä vuonna +36.



Ensi vuonna tilanteen odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Saldoluku on noussut viime
vuodesta ollen nyt 0.



Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava seikka on yleinen hyvä talous‐
tilanne ja erityisesti rakentamisen kysyntä. Pirkanmaan vetovoimaisuus lisää inves‐
tointeja ja asuntokysyntää. Työvoimapula ja kireä kilpailutilanne sen sijaan ovat kehi‐
tystä jarruttavia seikkoja.



Yritysten laskutus pysyy tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Tämä on viime syksyn
odotuksia selävsti heikompi kehitys. Vuonna 2019 laskutuksen ennakoidaan jälleen
kääntyvän kasvuun (+4 %).



Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna 2018 on pääosin tyydyttävä tasolla. Hyvänä tai
erittäin hyvänä kannattavuus oli 18 prosentilla vastaajista ja heikko 9 prosentilla. En‐
nusteen mukaan vuonna 2019 kannattavuus paranee tämän vuoden pienestä notkah‐
duksesta. Saldoluku vuodelle 2019 on +45.



Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 73 prosentilla vastaajista.
18 prosenttia uskoi investointiensa kasvavan ja 9 prosenttia investointien laskuun.



Hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta alan työllisten määrä on tänä vuonna hie‐
man (‐2%) viime vuotta vähemmän. Viime syksynä ei tätä vielä osattu ennustaa. Ensi
vuonna henkilöstön määrän arvioidaan jälleen kasvavan reilusti (+12 %).



Urakoitsijoiden panoshinnat nousevat kuluvana vuonna lähes neljän prosentin verran.
Ensi vuonna hinnannousun uskotaan tasaantuvan (+1,3 %).



Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti hin‐
takilpailu, tonttipula ja työvoiman saatavuus. Ensimmäistä kertaa barometrin histori‐
assa myös materiaalipula nousi merkittäväksi hidasteeksi.



Kyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 2017 oli 300 milj. euroa. Yritykset työllistävät tänä vuonna yhteensä 440
työntekijää.
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Tuotemarkkinoilla suhdannehuippu


Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on edelleen parantunut, kuten viime syk‐
synä ennakoitiin. Sitä pidetään nyt varsin hyvänä. Erittäin hyvänä suhdannetilannetta
pitää 18 prosenttia vastaajista ja hyvänä lopu 82 prosenttia. Saldoluku on nyt täydet
+100.



Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan hieman heikkenevän. Paranemista ei enää ku‐
kaan ennakoi. Saldoluku on ‐27.



Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin positiivisena vaikuttaa pääosin rakentami‐
sen hyvä tilanne. Pirkanmaan taloustilanne myös edesauttaa kuluttajakysynnän ylläpi‐
dossa. Oman toiminnan kehittäminen ja hyvät tuotteet tuovat myös positiivista tu‐
losta. Merkit taloustilanteen heikkenemiststä hieman huolettavat.



Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 8 prosenttia edellisvuoden ta‐
sosta. Ensi vuonna liikevaihdon muutoksen uskotaan olevan heiman vähemmän +5
prosentin luokkaa.



Yritysten kannattavuus on tyydyttävällä tasolla. 18 prosenttia vastaajista pitää ny‐
kyistä tilannetta hyvänä. 45 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. Kannat‐
tavuuden odotetaan paranevan vuonna 2019. Saldoluku on +27.



Vuonna 2018 työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja ‐kaupassa paranee,
nousua edellisestä vuodesta on 7 prosenttia. Vuonna 2019 arvioidaan työntekijämää‐
rän kasvavan vielä hieman (+1 %).



Investointien odotetaan kasvavan hieman myös ensi vuonna. Vuoden 2019 investoin‐
tien nousuun uskoo 18 prosenttia ja loput investointien pysyvän ennallaan.



Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä hyvällä (+46 %) tai tyydyt‐
tävällä (54 % vastaajista), ja sen uskotaan uskotaan hieman nousevan ensi vuonna.



Hintatason nousu on kuluvana vuonna +3,4 prosenttia, mikä ylitti viime syksyn odo‐
tukset. Ensi vuodelle odotetaan 2 prosentin hintatason nousua (+0,7 %).



Toimintakapeikoista erottui tänä vuonna erityiseti työvoiman saatavuus. Myös hinta‐
kilpailua on edelleen ja kireät aikataulu haittaavat.



Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 11 Pirkanmaan rakennustuote‐
teollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 280 milj. eu‐
roa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna 2018 oli 760.
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Liite: Pirkanmaan talous 2018 / rakentaminen
JULKAISTU 05.10.2018 klo 08:27 KIRJOITTAJA Pirkanmaan talous 2018



Liikevaihto 2017 arvio 3 276 M€



Liikevaihdon muutos 14,5 %



Toimipaikkoja 2017 3 750



Liikevaihdon muutos 1. puolivuosi /2018 6,1 %

TOL F (41–43): talonrakentaminen, maa‐ ja vesirakentaminen sekä erikoistunut raken‐
nustoiminta.
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