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ALKUSANAT
Pirkanmaan rakennusbarometri 2019–2020 on kahdeskymmenes kolmas katsaus maa‐
kunnan rakennus‐ ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoit‐
taneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kau‐
punki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry.
Pirkanmaan rakennusbarometri 2019–2020 ‐raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampe‐
reella loka‐marraskuussa 2019. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakko‐
nen (barometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). Infrarakentamisen
ennuste on tehty yhteistyössä Eero Nippalan kanssa.
Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja
sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa 2019 tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen
ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin.
Barometrikyselyyn vastasi 44 yritystä, joiden palveluksessa on noin 3 300 henkilöä. Yri‐
tykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talo‐
tekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuok‐
rausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä.
Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan rakennuspäi‐
vien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suunnit‐
telussa.

Tampereella marraskuussa 2019

Markku Riihimäki
Johtava asiantuntija
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RAKENTAMINEN SUOMESSA – MALTILLISTA LASKUA
Suomen talouskasvu hidastumassa
Kansainvälisen toimintaympäristön tilanne on heikentynyt. Maailmantalouden näkymät
ovat aiempaa vaisummat ja negatiiviset – erityisesti teollisuudessa. Keskeinen riski maa‐
ilmantaloudessa on kauppasodan kärjistyminen. Kasvun hidastuessa elvytystoimia on
aloitettu uudelleen, ja matala korkotaso Euroopassa jatkuu vielä pitkään. Talouden el‐
vytys auttaa rakentamista, mikä hyötyy rahan saatavuudesta ja matalista koroista.
Vuonna 2018 Suomen BKT kasvoi +1,7 %. Kasvun moottoreina olivat ennen kaikkea yk‐
sityinen kulutus ja investoinnit – viennissä oli arvioitua heikompi kehitys. Ennakoimme,
että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,5 %. Talouskasvu hidastuu ensi vuonna 0,9
prosenttiin. Taantumaa ei ennakoida, mutta silti taantuman riski kasvaa.
Yksityinen kulutus kasvoi vahvasti vuosina 2015–2018. Kasvua tuki aluksi asuntolainojen
lyhennysvapaat sekä mm. matala inflaatio. Alkuvuonna yksityisen kulutuksen kasvu on
lähes pysähtynyt, vaikka sekä palkkakehitys että työllisyden kehitys on ollut hyvää. In‐
vestointien kasvu hidastuu, kun rakentaminen painaa investointien kasvun lievästi ne‐
gatiiviseksi. Kone‐ ja laiteinvestoinnit kasvavat ensi vuonna teollisuudessa.
Viennin kasvu jatkuu ja on edelleen talouskasvulle tärkeä tekijä. Viennillä on edellytyksiä
2–3 % kasvuun tänä ja ensi vuonna. Laivateollisuuden isot toimitukset kasvattavat vien‐
tiä. Ensi vuonna vientiä voi heikentää tilapäisesti öljynjalostamon suurseisokki.
Kuluttajien luottamus on laskenut vuoden 2018 alun huippuluvuista reippaasti. Luotta‐
mus Suomen talouteen on synkentynyt ja on hyvin pessimistinen. Luottamus omaan ta‐
louteen on vaisu, mutta heikentynyt vain vähän. Työttömyystilanteen uskotaan heikke‐
nevän ja työttömyyden uhka on lisääntynyt merkittävästi.
Teollisuuden luottamuksessa on kevään 2018 jälkeen ollut selvä laskutrendi ja luotta‐
mus on pudonnut pitkän ajan keskimääräistä tasoa heikommaksi. Lähinäkymä teollisuu‐
dessa on silti kohtuullinen. Tuotannon ennakoidaan pienenevän aavistuksen loppuvuo‐
den aikana. Tilauskanta on hieman normaalia pienempi.
Rakentamisen luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Luotta‐
muksen trendi oli alkuvuodesta laskeva, nyt tasaantunut. Rakennusalan yritysten tilaus‐
kanta säilyi ennallaan lokakuussa ja on keskimääräistä parempi.
Myös Barometrin vastaajat pitävät rakentamisen suhdannetilannetta varsin hyvänä.
Suhdanneodotukset ovat sen sijaan laskeneet viime vuodesta ja jo varsin alas. Rakenta‐
misessa on liikevaihdon kasvuodotuksia tälle ja ensi vuodelle. Myös henkilöstön määrän
uskotaan kasvavan.
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Rakentaminen kääntynyt laskuun – teollisuudessa hyvin hankkeita
Vuonna 2018 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi noin 3 %. Tänä vuonna ra‐
kentamisen kasvu päättyy ja kääntyy 2 prosentin laskuun. Uudistalonrakentaminen vä‐
henee 4 prosenttia – asuntorakentaminen noin 8 %. Ensi vuonna rakentamisen volyymi
laskee puolisen prosenttia. Asuntojen uudisrakentamisen lasku jatkuu.
Asuinrakentamisen on kääntynyt selvään laskuun. Lasku on ollut erityisen jyrkkä Tam‐
pereella, mutta taso nousikin korkealle v. 2018. Asuntojen aloitusten taite alkoi Q3/2018
aikana. Aloitusten määrä on vähentynyt alkuvuonna 15 % ja päätynee noin 38 000 asun‐
toon tänä vuonna. Aloitusten lasku jatkuu nopeana ja ensi vuonna asuntoja aloitetaan
tätä vuotta vähemmän. Vuonna 2018 aloitettiin noin 44 800 asuntoa.
Sijoittajien kysyntä on pysynyt hyvänä ja sijoittajille menevien uusien asuntojen osuus
kasvoi viime vuonna. Sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä ensisijaisesti pääkau‐
punkiseudulle. Kuluttajakauppa on ollut vaisua, mutta sen uskotaan piristyvän hieman
jatkossa. Uusien asuntojen tarjonta lisääntyy vielä (valmistumishuippu vuoden vaih‐
teessa) ja myös vuonna 2020 valmistuu paljon asuntoja. Asuntokauppa on vielä ollut
laskeva tänä vuonna sekä uusien että vanhojen asuntojen kauppa.
Toimitilarakentamisen määrä on hyvä vuosina 2016–19. Aloitukset lisääntyvät vielä 9 %
tänä vuonna. Erityisesti kasvavat kokoontumis‐, hoitoalan‐, teollisuuden, opetus‐ ja
maatalouden rakennusten aloitukset. Liikerakentaminen laskee paljon, hankkeiden
määrä on vähentynyt. Tänä vuonna on alkanut tai vielä alkamassa useita isoja teollisuu‐
den hankkeita. Teollisuuden investointitarve on virinnyt ja uusia investointeja on raken‐
teilla. Toimitilarakentamisen volyymi kasvaa ja kasvu jatkuu vielä ensi vuonna. Ensi
vuonna ei‐asuinrakennusten aloitusten määrä laskee kuitenkin selvästi, yli 10 prosent‐
tia. Uusia hankkeita ei näyttäisi olevan niin paljin vireillä kuin tällä hetkellä.
Korjausrakentamisen kasvu piristyy. Korjausrakentamisen kasvu on ollut viime vuosina
selvästi takavuosia hitaampaa. Kuluttajakorjaaminen on ollut vaisua, vaikka tänä vuonna
on kasvua hyvän kesäsään takia. Putkiremontteja on ollut hyvin ja kasvavasti, mutta jul‐
kisivukorjausksia varsin vähän. Korjaaminen väheni Tampereella vuosina 2017–18 ja kor‐
jaamisella meni koko maata heikommin. Korjaaminen kasvaa Tampereella nyt koko
maan tahtia.
Infrarakentaminen laskee tänä vuonna selvästi, 5 %. Notkahdus aiheutuu ennenkaikkea
liikenneväylien korjausvelan lyhentämiseen saadun rahotuksen vähentymisestä ja uusia
hankkeita alkaa vain vähän. Vuoden 2019 notkahduksesta huolimatta maa‐ ja vesiraken‐
taminen on vilkasta ja investointien taso korkealla. Hallitus lisäsi perusväylänpidon ra‐
hoitusta, mikä kasvattaa volyymiä ensi vuonna. Tampereella maa‐ ja vesirakentamisessa
menee koko maata selvästi paremmin, suurhankkeiden takia.
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MAAKUNNAN RAKENTAMINEN KASVUSSA
Maakunta – Pirkanmaan elinkeinoelämässä myönteistä kehitystä
Työ‐ ja elinkeinoministeriön lokakuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät raportin
mukaan elinkeinoelämän tilanne on edelleen hyvä Pirkanmaalla. Viennin osalta vuosi
2018 oli erinomainen ja vientikasvu näyttäisi jarkuvan tänä vuonna. Pirkanmaalla me‐
nestyvät useat toimialat. Pirkanmaan toimialoista suurin on edellisvuotiseen tapaan tuk‐
kukauppa ja teknologiateollisuus, metsä sekä kemianteollisuus. Pirkanmaan liikevaih‐
dosta teollisuuden osuus on 39 %, kaupan alojen 26 %, palveluiden 20 % ja rakentamisen
10 %. Mikroyritysten vaikutus liikevaihtoon ja bkt‐kertymään on iso. Osuus on yli 20 %.
Toimialojen liikevaihto on kasvanut tämän vuoden aikana, mutta kasvu heikkenee lop‐
puvuoden aikana. Koko vuosi päätynee silti pieneen kasvuun.
Työllisyyden kasvu on jatkunut Suomessa ja työttömyysaste on pienentynyt. Pirkan‐
maalla työttömyys on kääntynyt kasvuun ja kasvoi maakunnista eniten Suomessa. Toi‐
saalta myös avointen työpaikkojen määrä on kasvanut. Yritykset rekrytoivat paljon työ‐
voimaa tällä hetkellä, paremmin kuin vuosiin. Rekrytointiongelmat ovat kasvaneet edel‐
leen jonkin verran, jatkossa työvoiman saantiongelmat eivät enää pahene.
Suomen teollisuuden tuotanto on kasvanut lähes 3 % alkuvuonna. Tampereen kauppa‐
kamarin mukaan Pirkanmaalla kasvu on ollut myös noin 3 %.
EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaan yritykset arvioivat suhdannekuvan syn‐
kentyneen alkusyksyn aikana selvästi. Lähikuukausien suhdannenäkymät vaimenivat
edelleen. Pirkanmaalaisten yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvo‐
lukemia. Heikenneistä näkymistä huolimatta tuotanto‐ ja myyntimäärät lisääntyivät
edelleen Q3/2019 aikana. Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden ai‐
kana. Myös henkilökunnan määrä pysynee ennallaan vuoden loppuun.
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
mukaan edelleen hyvä, laskenut vain hieman viime vuodesta. Suhdanneodotukset ovat
laskeneet paljon ja ovat jo varsin pessimistiset.

Copyright © Forecon Oy 2019

7

Marraskuu
2019

Pirkanmaan rakennusbarometri 2019–2020

Rakentaminen kääntymässä laskuun korkealta tasolta
Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,7 mrd. € vuonna 2018.
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 5 prosenttia. Asuinra‐
kentaminen on kääntynyt selvään laskuun (‐15 %), mutta lasku tulee hyvin korkeista lu‐
vuista. Lasku jatkuu myös ensi vuonna (‐9 %). Toimitilojen rakentaminen kasvaa tänä
vuonna 19 prosenttia – Erityisesti teollisuus‐ ja varastorakentaminen kasvaa ja julkiset
Areenan aloituksen myötä. Toimitilarakentaminen vähenee kuitenkin ensi vuonna. Kor‐
jaaminen väheni Pirkanmaalla vuosina 2017–18, mutta nyt korjausrakentaminen kasvaa
+1 % vuodessa.
Pirkanmaan maa‐ ja vesirakentamisen investoinnit kasvavat edelleen voimakkaasti 5 %
vuodessa. Maa‐ ja vesirakentamisen tilanne poikeeaa selväti koko maan tilanteesta.
Kasvu on vahvaa, vaikka kunnat ovat sopineet investointiraameista, jotka rajoittavat in‐
vestointeja, ja korjausvelkarahoitus putoaa tilapäisesti tänä vuonna.
Vuoden 2020 kasvun arvioidaan olevan samaiset 5 %. Kasvun merkittävimpiä tekijöitä
ovat kuntien panostus yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, Tampereen raitiotie, useat
aluerakentamiskohteet, jätevedenpuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen ja Noki‐
alle.
Vuonna 2019 Tampereen suuria aluerakentamiskohteita ovat Ojala‐Lamminrahka ja
Santalahden, Ranta‐Tampellan ja Vuoreksen sekä Lahdesjärven eteläosan yritysalue.
Myös Hiedanrannan esirakentaminen vauhdittuu Hiedanrannan ja Pölkkylänniemen vä‐
linen maatäytön asian käsittely on kesken.
RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2017...2019
ARVO
2018, milj.€

MUUTOS-%
2018

MUUTOS-%
2019

MUUTOS-%
2020

Asuntorakentaminen

770

19 %

-15 %

-9 %

Muu talonrakentaminen

620
190
150
170
110

-18 %

19 %

-8 %

Uudisrakentaminen yhteensä

1 390

-1 %

0%

-8 %

Talojen korjausrakentaminen

1 110
580

-2 %

1%

1%

Maa ja vesirakentaminen

6%

5%

5%

Koko rakentaminen yhteensä

3 080

0%

1%

-2 %

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

Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, marraskuu 2019
Forecon Oy, Tampere
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Uudistalonrakentamisen aloitusten määrä korkealla, laskee ensi vuonna selvästi
Rakentamisen aloitukset kasvoivat viime vuonna, vaikka kävivät alkuvuodesta 2018
melko matalalla. Tänä vuonna aloitusten määrä kasvaa edelleen. Toimitilahankkeiden
aloitusten määrä kasvaa tänä vuonna selvästi ja taso on varsin hyvä. Kasvua on erityisesti
teollisuus‐ ja varastorakennuksissa. Aloitusten määrä kuitenkin vähenee ensi vuonna
selvästi ja putoaa varsin matalalle.

Asuntojen rakentaminen kääntyi vuonna 2015 selvään kasvuun Pirkanmaalla. Asunto‐
rakentamisen kasvu on kohdistunut kuitenkin lähes yksinomaan Tampereelle ja asuin‐
kerrostaloihin.
Vuonna 2018 Pirkanmaalla aloitettiin reilun 5 600 asunnon rakentaminen (4 600 vuonna
2017). Tänä vuonna aloitusten määrä on laskenut selvästi, mutta asuntoja aloitetaan silti
hyvin noin 4 600 kpl. Asunnoista noin 70 % rakennetaan Tampereelle, noin neljännes
Tampereen ympäristökuntiin ja alle 5 prosenttia muualle Pirkanmaalle. Alkuvuonna aloi‐
tukset vähenivät erityisesti Tampereella, muuta Pirkanmaata enemmän. Asunnoista jo
lähes 80 prosenttia rakennetaan kerrostaloihin, vajaa 15 prosenttia omakotitaloihin ja
vajaa 10 prosenttia rivitaloihin. Pientalojen rakentaminen on vähentynyt paljon, kym‐
menen vuoden takaisesta 1 500 pientalon huipusta 650:een. Muutaman vuoden jatku‐
nut pieni kasvu pientaloissa on kääntynyt tänä vuonna pieneen laskuun. Pientalojen ra‐
kentaminen näkymä on heikentynyt ja määrä laskee hieman tänä ja ensi vuonna. Ensi
vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan noin 4 000 asuntoa.
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Lähde: Tilastokeskus, 2q2019
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Rakentamisella on edellytyksiä pysyä korkealla Tampereella jatkossakin. Suunnitteilla ja
käynnistymässä on useita suuria hankkeita. Tampereen Kansi‐ ja keskusareena‐hankkeet
ovat tuotannossa vielä pitkään. Ranta‐Tampellan talonrakentaminen 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. Lisäksi Sulkavuoren valmistuttua vapautuu laaja Viinikan alue.
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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 1,1 prosenttia. Tampe‐
reella vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä
1,9 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 2,5 prosenttia. Syyskuussa hinnat nousivat Tam‐
peella edellisestä kuukaudesta 2,0 prosenttia. Hintojen nousu on maltillista, kun asun‐
tojen tarjonta pysyy suurena.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 528 €/m2.
Asunnonostoaikomukset ovat olleet pitkään varsin matalalla. Lokakuun kuluttajabaro‐
metrin mukaan kotitalouksien ostoaikomukset ovat kuitenkin nousseet viime aikoina.
Alkuvuonna asuntokauppa on jatkunut vaisuna Suomessa, vanhojen osakehuoneistojen
kauppa on laskenut ‐5 % ja uusien asuntojen ‐3 % prosenttia. Tampereella asuntokauppa
on kuitenkin kasvanut (vanhat +8 %). Pientalojen kauppa on kasvanut. Asuntokauppa on
piristynyt syksyä kohti. Sijoittajien väistyminen markkinoilta antaa tilaa kuluttajakau‐
palla ja uskomme kulttajien asuntokaupan hieman piristyvän hidastuvasta talouskas‐
vusta huolimatta.
Vuonna 2018 Pirkanmaalla tehtiin asunto‐osakekauppoja yli 6 500 kpl. Asuntokauppa
väheni hieman (‐3,1 %), määrä oli kohtuullinen. Kauppasumma pieneni ja oli 940 milj.
euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin yli 5 600 kohteesta, 3 % vä‐
hemmän kuin edellisvuonna. Viime vuosi oli edelleen vilkas transaktiovuosi Suomessa
finanssikriisin jälkeen. Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puo‐
let pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on ollut sijoittajien kakkoskeskus.
Kiinteistöjen kauppahintojen summa pieneni hieman ja oli yhteensä 760 milj. euroa.
Asuntokaupassa liikkui edelleen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökau‐
passa. Kiinteistö‐ ja asuntokaupan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2017 1,7 miljardia eu‐
roa.
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Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme asunto‐osakekauppojen määrän kas‐
vavan Pirkanmaalla, mutta asuinkiinteistökauppojen määrän vähenevän. Kauppojen ko‐
konaisarvo kasvaa pari prosenttia. Asuntokauppojen määrä kasvaa 2 prosenttia ja kiin‐
teistökauppojen vähenee kolme prosenttia.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla
Lukumäärä (kpl)
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Forecon 11/2019

Catellan syksyn 2019 markkinakatsauksen mukaan Tampereen toimistotilojen vajaa‐
käyttöaste on hieman laskenut, mutta on edelleen korkea. Samoin tyhjän tuotanto‐ ja
varastotilojen vajaakäyttö on pienentynyt. Tänä syksynä Tampereen toimistotilojen va‐
jaakäyttöaste oli 11,4 % (‐1,3 %‐yks vuoden takaista vähemmän), myymälätilojen noin
4,9 % (‐0 %‐yks) sekä tuotanto‐ja varastotilojen noin 2,2 % (‐0,5 %‐yks).

Kustannusten nousu jatkunut hitaana
Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 0,8 %
vuodentakaista ylempänä – työkustannukset +1,6 % ja tarvikehinnat +0,4 %. Yleinen in‐
flaatio on tällä hetkellä 0,9 %. Rakentamisen kustannusnousu on hidastunut selvästi vuo‐
dentakaisesta.
Maarakennusalan kustannukset olivat syyskuussa laskeneet Tilastokeskuksen mukaan
0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Päällysteet ovat laskeneet paljon.
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2019 toisella neljän‐
neksellä edellisvuodesta.
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Suhdannetilanne edelleen erittäin vahva – odotukset painuneet negatiivisiksi
Pirkanmaan rakennus‐ ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn
mukaan varsin vahva, heikentyneet vain hieman viime vuodesta. Suhdannetilanne ei
vielä juuri poikkea vuosista 2016–18. Suhdannetilanne on kyselyn mukaan varsin hyvä
kaikilla toimialoilla – paras suunnittelussa sekä rakennustuote‐ ja ‐tarvikekaupassa, hei‐
koin rakentamisessa. Henkilöstön määrä kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia, mikä on lähes
se mitä viime vuonna odotettiin. Ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan kasvavan
edelleen paljon peräti 5 prosenttia. Henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan erityi‐
sesti suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta vähenevän tuoteteollisuudessa.
Suhdanneodotukset rakennus‐ ja kiinteistöalan yrityksissä ovat kyselyn mukaan laske‐
neet jo varsin alas. Kaikilla toimialoilla on heikkenevä suhdanneodotus. Yleisesti tilan‐
teen heikkenemistä odottaa noin 40 prosenttia vastaajista. Paranemista ennakoi vajaa
10 prosenttia yrityksistä. Heikoimmat suhdanneodotukset ovat tarvikekaupassa ja kiin‐
teistöalalla.
Heikkenevistä suhdanneodotuksista huolimatta yritykset odottavat liikevaihdon kasva‐
van tänä ja ensi vuonna. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto‐odotus on +3 % sekä
tänä että ensi vuonna. Rakentajien odotukset ovat linjassa Foreconin rakentamisen en‐
nusteen kanssa tänä vuonna. Foreconin ennusteessa rakentamisen kiinteähintaisen vo‐
lyymin muutos on +1 % ja hinnanmuutos huomioiden +2–3 %. Yritysten liikevaihto‐odo‐
tus ensi vuodelle on varsin optimistinen.

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 lähes yritysten arvioiden
mukaisesti. Kysynnän puute kääntyi kyselyssä kasvuun ja kaksinkertaistui viime vuo‐
desta. Kysynnän puutetta on esiintynyt 15 prosentista vastaajista.
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Kiinteistö‐ ja rakennusalan suhdannetilanne on varsin hyvä, odo‐
tukset ovat laskeneet varsin pessimistisiksi


Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on pysynyt hyvänä.
Kaksikolmasosaa vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja vain
2 prosenttia heikkona. Paras tilanne tällä hetkellä on suunnittelijoilla. Rakentamisen
suhdannetilanne on heikoin, vaikka kuitenkin sekin on vähintään tyydyttävä. Tilanne
heikkeni vain hieman viime vuoden ennätyksellisen korkeasta arvosta. Nykyisen suh‐
dannetilanteen saldoluku *) on nyt +64 (viime vuosi +74).



Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan laskevan, koska odotukset ovat laske‐
neet viime vuodesta. Tilanteen paranemista odottaa vastaajista 9 prosenttia vastaa‐
jista ja heikkenemistä 39 prosenttia. Täten saldoluku suhdannenäkymille on
‐30.



Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia. Ensi vuodelle ennustetaan liike‐
vaihdon kasvun jatkuvan samaa vauhtia.



Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna +1,4 %. Hintojen kasvu on hidastunut
viime vuoden odotuksia enemmän. Ensi vuonna hintatason odotetaan nousevan sa‐
maa vauhtia (+1,3 %).



Toiminnan kannattavuus oli 93 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 55
prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden enna‐
koidaan ensi vuonna edelleen paranevan hieman. Saldoluku on +7.



Henkilökunnan määrä kasvoi tänä vuonna selvästi (+7 %), lähes kuten viime vuonna
odotettiin. Vuonna 2020 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan jatkavan kas‐
vua jonkin verran tätä vuotta vähemmän (+5 %). Eri toimialojen henkilöstökehitys on
positiivista lukuunottamatta tuoteteollisuuden ensi vuotta.



Kyselyyn vastasi kaikkiaan 44 Pirkanmaan kiinteistö‐ ja rakennusalan yritystä tai toi‐
mipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 8, rakentajia 13, kiinteistöalalta 7
sekä alueen rakennustuotetoimijoita 16 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liike‐
vaihto vuonna 2018 oli 1,5 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 3
300 työntekijää.

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


Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana pysynyt hyvällä tasolla. 57
prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä ja loputkin 43 prosenttia tyydyttävänä.
Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku on +57.



Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee selvästi heikkenemään.
Saldoluku painui historian alimmalle tasolle ollen nyt ‐57.



Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään alueen vetovoima, mutta heikken‐
misen merkit ovat jo hyvinkin näkyvillä. Maailmantalouden epävarmuus ja rakenta‐
misen heikentyneet odotukset heijastuvat alalle.



Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna prosentin, mikä alittaa
viime syksyn odotukset. Vuoden 2020 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat nyt sa‐
maa luokkaa (+1 %).



Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on heikentynyt edellisvuodesta. Vain 15
prosenttia vastaajista pitää sitä hyvänä tai erittäin hyvänä, 70 prosenttia tyydyttä‐
vänä ja loput 15 prosenttia heikkona. Ensi vuonna kannattavuuden uskotaan edel‐
leen heikentyvän saldoluvun ollessa ‐14.



Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä kasvoi tänä vuonna selvästi (+4 %) kuten
viime vuonna ennakoitiin. Ensi vuodelle odotetaan pientä kasvua (+1 %).



Investointien osalta ensi vuosi on lievästi tätä vuotta heikompi. Vain 14 prosenttia
odottaa investointien kasvavan, 43 prosenttia pysyvän ennallaan ja 43 prosenttia vä‐
henevän vuonna 2020.



Hintataso on kuluvan vuonna noussut 1,9 %. Ensi vuonna nousun odotetaan olevan
samaa tasoa (+1,7 %).



Kapasiteetit käyttöaste on kuluvana vuonna ollut sopiva 70 prosentilla vastaajista ja
korkea 30 prosentilla. Ensi vuonna sen odotetaan pysyvän tämän vuoden tasolla.



Toimintakapeikoista suurimmaksi nousivat tänä vuonna työvoiman puute ja kapasi‐
teetin riitämättömyys. Kaavoituksen hitaus ja rakennuslupaprosessit ovat myös hi‐
dastavia tekijöitä.



Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 7 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä
työskentelee tänä vuonna 170 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu lii‐
kevaihto oli viime vuonna 300 milj. euroa.

Copyright © Forecon Oy 2019

17

Marraskuu
2019

Pirkanmaan rakennusbarometri 2019–2020

Kiinteistöala

Copyright © Forecon Oy 2019

18

Marraskuu
2019

Pirkanmaan rakennusbarometri 2019–2020

Suunnittelusektorin suhdannetilanne ennätyksellisen hyvä


Suunnittelusektorilla suhdannetilanne on nyt ennätyksellisen hyvä. Kaikki vastaajat
pitää sitä joko hyvänä (50 %) tai erittäin hyvänä (50 %). Tilanne on parantunut edel‐
leen. Saldoluku on +100.



Suhdannetilanteen odotetaan hieman heikkenevän tulevana vuonna. Tilanteen para‐
nemiseen ei enää uskota ja 15 prosenttia vastaajista odottaa tilanteen huononevan.
Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on nyt ‐15.



Suhdannetilanteeseen selvimmin vaikuttavat tekijät ovat yleinen talouden positiivi‐
nen kehitys sekä Pirkanmaan myönteinen kehitys ja vetovoima. Positiivisena seikkana
pidetään myös Tampereen seudun suuria rakennushankkeita. Sijoittajat ja kotitalodet
ovat myös aktiivisesti liikkellä. Negatiivisina tekijöina on taloustilanteen merkit heikke‐
nimisestä ja vaikeudet löytää ammattitaitoista työvoimaa.



Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 8 prosenttia, mikä ylittää
viime vuonna arvioidun. Vuonna 2020 kasvun arvioidaan hieman hidastuvan (+4 %).



Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 75 pro‐
senttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä tai erittäin hyvänäja loput 25 pro‐
senttia tyydyttävänä. Ensi vuonna kannattavuudn oletetaan jopa vähän parantuvan
saldoluvun ollessa +13.



Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut reipasta kasvuaan vastaajayrityk‐
sissä. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +8 prosenttia. Vuonna 2020 kasvun uskotaan
edelleen jatkuvan lähes samaa tahtia (+6 %).



Hintataso nousi tänä vuonna 1,5 %, mikä on viime syksyn arvioita vähemmän. Ensi
vuoden hintatason odotetaan kasvavan selvästi enemmän (+3,3) %.



Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste on korkea. 63 prosenttia piti kapasiteettinsa
käyttöastetta korkeana ja 37 prosenttia sopivana. Käyttöasteen odotetaan pysyvän
ennallaan tai edelleen nousevan ensi vuonna. Saldoluku on +13.



Vuoden 2019 merkittävimmiksi toimintakapeikoksi nousi edelleen työvoiman puute ja
kireät aikataulut. Ne mainittiin 80 % vastaajista. Myös hintakilpailu ja kapasitettin
puute aiheuttavat häiriötä.



Suunnittelijakyselyyn vastasi 8 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu las‐
kutus oli viime vuodelta noin 85 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on tänä vuonna
600 työntekijää.
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Rakentajien suhdannetilanne hyvä – kasvuodotuksia edelleen


Urakoitsijoiden suhdannetilanne on vieläkin hyvä, 46 prosenttia vastaajista pitää
nykyistä tilannetta erittäin hyvänä tai hyvänä. Heikkona tilannetta ei pidä kukaan
vastaajista. Saldoluku parani viime vuodesta ollen tänä vuonna +46.



Ensi vuonna tilanteen odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Saldoluku on laskenut hie‐
man viime vuodesta ollen nyt ‐15.



Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava seikka on yleinen hyvä talous‐
tilanne ja erityisesti rakentamisen kysyntä. Pirkanmaan vetovoimaisuus lisää inves‐
tointeja ja asuntokysyntää. Rahoituksen kiristyminen, tonttipula ja talouden yleinen
heikkeneminen vaikuttavat tilanteeseen negatiiviseksi.



Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 2 prosentin verran edellisvuodesta. Tämä on
viime syksyn odotuksia heikompi kehitys. Vuonna 2020 liikevaihdon ennakoidaan
kääntyvän reippaampaan kasvuun (+7 %).



Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna 2019 on pääosin hyvällä tasolla. Hyvänä tai erit‐
täin hyvänä kannattavuus oli 62 prosentilla vastaajista ja tyydyttävä 38 prosentilla. En‐
nusteen mukaan vuonna 2020 kannattavuus paranee edelleen. Saldoluku vuodelle
2020 on +30.



Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 54 prosentilla vastaajista.
23 prosenttia uskoi investointiensa kasvavan ja saman verran investointien laskuun.



Hyvästä suhdannetilanteesta johtuen alan työllisten määrä on tänä vuonna taas kas‐
vanut viime vuoden notkahduksen jälkeen selvästi (+8%). Ensi vuonna henkilöstön
määrän arvioidaan jatkavan reipasta kasvua samaan tahtiin.



Urakoitsijoiden panoshinnat nousevat kuluvana vuonna prosentin verran. Ensi
vuonna hinnannousun uskotaan painuvan lähelle nollaa (+0,3 %).



Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti yli‐
tarjonta sektorilla, tonttipula ja työvoiman saatavuus. Rakennuslupia koskevat käsit‐
telyajat ja valitukset mainittiin myös useamman kerran.



Kyselyyn vastasi 13 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 2018 oli 500 milj. euroa. Yritykset työllistävät tänä vuonna yhteensä 540
työntekijää.
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Tuotemarkkinoilla laskevat odotukset


Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on kääntynyt pieneen laskuun, kuten
viime syksynä ennakoitiin. Sitä pidetään edelleen hyvänä. Erittäin hyvänä suhdanneti‐
lannetta pitää 18 prosenttia vastaajista ja hyvänä 50 prosenttia. Saldoluku on nyt +62.



Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan edelleen heikkenevän. Saldoluku on ‐37.



Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin positiivisena vaikuttaa pääosin rakentami‐
sen hyvä tilanne, julkinen rakentaminen ja korjausrakentaminen pysyvät vilkkaana.
Pirkanmaan taloustilanne myös edesauttaa kuluttajakysynnän ylläpidossa. Merkit ta‐
loustilanteen heikkenemiststä kotimaassa ja myös muualla huolettaa.



Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia. Ensi vuonna liike‐
vaihdon uskotaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla, mutta nousua ei ole odotettavissa.



Yritysten kannattavuus on hyvällä tasolla. 56 prosenttia vastaajista pitää nykyistä ti‐
lannetta hyvänä. 31 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. Kannattavuu‐
den odotetaan pysyvän lähes ennallaan vuonna 2020. Saldoluku on ‐6.



Vuonna 2019 työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja ‐kaupassa paranee,
nousua edellisestä vuodesta on 3 prosenttia. Vuonna 2020 arvioidaan työntekijämää‐
rän kääntyvän laskuun (‐2 %).



Investointien odotetaan ensi vuonna pysyvän nykyisellä tasolla. Vuoden 2020 inves‐
tointien kasvuun uskoo 18 prosenttia, 69 pysyvän ennallaan ja 13 laskevan.



Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä vastaajista 25 prosentin
mukaan korkealla, 37 tyydyttävällä ja myös 37 heikolla tasolla. Ensi vuonna sen arvioi‐
daan pysyvän samalla tasolla.



Hintatason nousu on kuluvana vuonna +1,2 prosenttia, mikä alitti viime syksyn odo‐
tukset. Ensi vuodelle hintatason odotetaan pysyvän tämän vuoden tasolla.



Toimintakapeikoista erottui tänä vuonna erityiseti hintakilpailu. Myös työvoiman
puute ja kysynnän heikkous vaikuttavat negatiivisesti.



Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 16 Pirkanmaan rakennustuote‐
teollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 670 milj. eu‐
roa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna 2019 oli 2000.
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Liite: Pirkanmaan talous 2019 / rakentaminen
JULKAISTU 24.10.2019 klo 08:27 KIRJOITTAJA Pirkanmaan talous 2019
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