
Stenkolsförbrukning
2013, 2:a kvartalet

Stenkolsförbrukningen ökade med 37 procent under
januari–juni
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 37 procent
under januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 2,7 miljoner
ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det
ungefär 67 petajoule. Användningen av stenkol ökade inom den separata elproduktionen, där
den uppgick till 708 tusen ton, dvs. fyra gånger mer än år 2012.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är preliminära.

Under januari–juni i år var stenkolsförbrukningen 1,5 procent större än i genomsnitt under motsvarande
period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av juni 2013 ungefär 3 miljoner ton, dvs. 28 procent
mindre än året innan. Separat produktion av kondenskraft steg med 81 procent under början av året. Enligt

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.8.2013
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Finsk Energiindustri nettoimporten av el minskade med 19 procent under första halvåret. Nettoimporten
av el från Norden minskade med 36 procent, medan importen från Ryssland ökade med 5 procent under
årets första halvår jämfört med året innan.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2013*2012*Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

26590470januari

1546539februari

78688387mars

72492286april

11215193maj

7116295juni

..63juli

..93augusti

..208september

..315oktober

..321november

..583december

..3 554ÅR TOTALT

311 8231 3961.kvartal

518695742.kvartal

..3643.kvartal

..1 2194.kvartal

311 8231 396januari-mars cum.

372 6921 971januari-juni cum.

..2 335januari-sebtember cum.

..3 554januari-december cum.

*preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%2013*Period

Mängd (1000 t)

-173 695januari

-193 294februari

-282 831mars

-332 611april

-302 791maj

-282 954juni

..juli

..augusti

..september

..oktober

..november

..december

*Preliminär1)
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revidering av uppgifter
finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar förbrukningen av stenkol för offentliga utgifter1)

Revidering
(%-enheter)

Årsförändring (%)Förbrukningen av stenkol och
statistikkvartal Senaste offentliggörandet 26.8.2013

(%)
1:a offentliggörandet

0-14-14I-IV/2012Förbrukningen
av stenkol 5-36-41I/2012

12-24-36II/2012

41511III/2012

03535IV/2012

03131I/2013

.51.II/2013

Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första
offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången.

1)
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