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SUOMEN EUROCONSTRUCT-JÄSEN
VTT spin-off for Forecasting Construction

Puolivuosittain päivittyvä englannin-
kielinen aineisto sisältää jokaisesta maasta 
tekstianalyysin ja vakiomuotoiset kuusi 
taulukkoa. Tarkastelujakso on 2017–2023 
ja poikkileikkausvuosi 2020.

Taulukoiden sisältö:
 Yleiset demografia- ja talousindikaattorit
 Rakentamisen arvo sektoreittain ja %-muutos:

asuin: uudis ja korjaus
toimitila: uudis ja korjaus
mvr: uudis ja ylläpito 

 Uudisasuinrakentaminen (as. kpl): luvat, 
aloitukset ja valmistumiset

 Uudistoimitilarakentamisen arvo sektoreittain
ja %-muutos

 Maa- ja vesirakentamisen arvo sektoreittain 
ja %-muutos.

 BKT:n huoltotase ja %-muutos

Mukana olevat maat:
 Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska
 Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Iso-Britannia
 Itävalta, Sveitsi, Belgia, Alankomaat, 

Irlanti, Portugali
 Puola, Unkari, Tsekki, Slovakia

Aineiston voi tilata kokonaisuutena tai osina:
 Maaraportit
 Yhteenvedot
 Sektorikohtaiset yhteenvedot (koko 

rakentaminen, asunnot, toimitilat ja mvr)

Toimitus PDF-tiedostoina,
katso tarkemmin tilauslomakkeesta!

= EC-verkoston 
jäsenmaat
= Forecon tuottaa 
markkinatietoa



OUTLOOK FOR 
CONSTRUCTION 
IN THE BALTICS

June 2021

Name: 

Company: VAT number:

Address: 

Phone: 

Email: 

Orders 
Liisa Jaakkonen
tel. +358 40 593 1411
liisa.jaakkonen@forecon.fi
www.forecon.fi

FINNISH EUROCONSTRUCT MEMBER
VTT spin-off for Forecasting Construction

The report contains economic analysis and 
general indicators (GDP development, 
inflation and unemployment etc.) and 
deep analysis of construction by sectors. 
Countries are processed individually. The 
forecast period is 2017-2023.

The report includes the following Euroconstruct 
tables:
 Main demographic and economic indicators.
 Value of construction by sectors and their

%-change
 Residential construction (dwellings) in real 

terms and forecast.
 GDP by expenditure approach and %-change.

Additional information
Tuomas Laitinen
tel. +358 40 416 3101
tuomas.laitinen@forecon.fi

We undertake not to hand over this material we have ordered to anyone outside our company.

Date and signature: ____________________________________________________________

The material includes approx. 35 pages of tables and text. Available as a PDF file and the key tables in 
.xlsx format upon request. The report will be updated every six months, June and December.

Price: PDF file by e-mail 580 EUR + VAT. 
The invoice will be send after the delivery and shall be paid within 14 days of date of invoice.



The material includes approx. 40 pages containing graphs, tables and text. Available as a 
PDF file and the key tables in .xlsx format upon request. The slides are updated every six 
months, June and December. The language is English. The forecast period is 2017-2023.

OUTLOOK FOR 
CONSTRUCTION 

IN RUSSIA
June 2021

The report contains:
 Main demographic and general economic indicators 

in Russia 
 GDP by expenditure approach and its forecast

Construction sector information:
 Construction Value and its change by sectors
 Value of Construction per capita 
 Construction in real terms

 Residential construction (dwellings) 
in real terms and forecast

 Non-residential construction
 Building construction in Russia’s Districts and 

Moscow and St. Petersburg

Orders 
Liisa Jaakkonen
tel. +358 40 593 1411
liisa.jaakkonen@forecon.fi
www.forecon.fi

FINNISH EUROCONSTRUCT MEMBER
VTT spin-off for Forecasting Construction

Additional information
Tuomas Laitinen
tel. +358 40 416 3101
tuomas.laitinen@forecon.fi

Name: 

Company: VAT number:

Address: 

Phone: 

Email: 

We undertake not to hand over this material we have ordered to anyone outside our company.

Date and signature: ____________________________________________________________

Price: PDF file by e-mail 540 EUR + VAT. 
The invoice will be send after the delivery and shall be paid within 14 days of date of invoice.



 
kesäkuu 2021  

TILAUS 
liisa.jaakkonen@forecon.fi 

 
 
Tilaan seuraavat EUROCONSTRUCT-konferenssiaineistot (kesäkuu 2021).  
Aineisto laskutetaan toimituksen yhteydessä. Hintaan lisätään arvonlisävero (24 %).  
Aineistot ovat englanninkielisiä ja toimitetaan sähköisenä (pdf) versiona. 
 
Aineisto kattaa seuraavat maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia, 
Espanja, Belgia, Hollanti, Itävalta, Sveitsi, Portugal, Irlanti, Puola, Tsekki, Slovakia ja Unkari. 
Aineiston toimitus alkaen maanantaina 14.6.2021 hinta pdf 
Koko aineisto (sis. yhteenvedot ja maakohtaiset raportit, n. 500 s.)  2 250 €  
Yhteenvedot: 

Koko rakentaminen vuoteen 2023 675 €  
Asuntorakentaminen vuoteen 2023 450 €  
Toimitilarakentaminen vuoteen 2023 450 €  
Maa- ja vesirakentaminen vuoteen 2023 450 €  
Kaikki yllämainitut yhteenvedot, yhteensä  1 500 €  

Maakohtaiset raportit  
Kaikki maakohtaiset raportit, (sis. teksti noin 10 s. ja 6 
taulukkoa per maa) 

1 500 €  

Suomen maakohtainen raportti  900 €  
   

Lisäksi erilliset (toimitus viimeistään 2.7.) 
 hinta pdf 

Baltian maiden rakennusmarkkinat vuoteen 2023 
Raportti sisältää Euroconstruct-tyyppiset (karkeampi taso) 
maakohtaiset katsaukset ja tiedot sekä Baltia-yhteenvedot. Saatavissa 
vain Foreconista. 

580 €  

Venäjän rakennusmarkkinat vuoteen 2023 
Raportti sisältää kuvia, taulukoita ja selitystekstiä talouden ja 
rakentamisen indikaattoreista (n. 20 kpl). Saatavissa vain Foreconista. 

540 €  

CEE Maat: Bulgaria, Romania, Serbia, Slovenia, Turkki ja Ukraina 
Foreconin kautta on tilattavissa EECFA:n (Eastern European 
Construction Forecasting Association) tekemät raportit oheisista 
maista.  

hinnat alkaen 670 € 
lisätietoja ja tilaukset 
liisa.jaakkonen@forecon.fi 

Tilaus laskutetaan toimituksen jälkeen. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun 
päiväyksestä. 
Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain (20.8.1982/633) mukainen viivästyskorko. 

Yritys:  

Yhteyshenkilö: 

Laskutusosoite: 

 

Puhelinnumero:  

Sähköpostiosoite:  
Sitoudumme olemaan luovuttamatta tilaamaamme EUROCONSTRUCT-aineistoa 
organisaatiomme ulkopuolisten käyttöön. 
Päiväys ja allekirjoitus         
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