
Maa- ja vesirakentaminen

2020:  9,5 %
2021:  -1,5 %
2022: -2,0 %
2023: -2,0 %

Eniten pitkän aikavälin potentiaalia
Supistuu tänä ja ensi vuonna. 

Kustannukset, raidehankkeet ja kuntien 
talous vetävät pakkaselle.
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Asunnot

2020: -7,9 %
2021: 10,5 %
2022:  7,0 %  

2023: -10,0 %
Pysyy edelleen hyvällä tasolla 
Pientalojen kasvu jatkuu vielä. 

Kerrostalorakentamisen hidastuminen 
painaa ensi vuoden pakkaselle. 
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Muu kuin asuinrakentaminen

2020: -4,1 %
2021: 1,2 %
2022:  2,5 %
2023:  -2,0 %

Aikomuksia enemmän kuin aloituksia 
Epävarmuus ja kustannukset 

hidastavat. Siirtyneet hankkeet 
aloitetaan ensi vuonna. 
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Korjausrakentaminen

2020: -0,4 %
2021:  4,8 %
2022:  1,5 %
2023:  2,0 %

Parhaat kasvunäkymät
Kasvussa koko ennustejakson. Kuntien 
heikko taloustilanne hidastaa julkisia 

hankkeita.
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= RAKENTAMINEN YHTEENSÄ*: 2021e: +9,6 %   2022e: +2,0 % 2023e: -2,0 % 

+

*kiinteähintainen arvonlisäys

2021
yhteensä

38,8
MRD. €

2012.10.2022

Rakentamisen näkymä 2022-2023: työkuorma kantaa kuluvan vuoden – ensi vuonna veto loppuu

8,3
MRD. €

9,0
MRD. €

14,4
MRD. €

7,1
MRD. €

+ +

Ø 1,8 % vuosina 22-23Ø 0,6 % vuosina 22-23Ø -1,5 % vuosina 22-23 Ø -2 % vuosina 22-23

Lähde: Tilastokeskus, RT ennuste lokakuu 2022
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