
Stenkolsförbrukning
2015, 4:e kvartalet

Förbrukningen av stenkol lägre än på mer än tre decennier
år 2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen i fjol med 26
procent från året innan. Totalt användes 2,6 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och
värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det 66 petajoule. Senast har
stenkolsförbrukningen varit på en så låg nivå i början av 1980-talet. Jämfört med 2000-talets
medelvärde var stenkolsförbrukningen 45 procent lägre.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Uppgifterna för år 2015 är preliminära.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.01.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2015*2014Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-22416530Januari

8354328Februari

-1304308Mars

-5234248April

-36142222Maj

-6258153Juni

-8047238Juli

-6682243Augusti

-48144279September

-17273330Oktober

-15261309November

-8306332December

-262 6213 520ÅR TOTALT

-81 0741 1651.kvartal

-304346232.kvartal

-642737613.kvartal

-138409714.kvartal

-81 0741 165Januari-mars cum.

-161 5081 789Januari-juni cum.

-301 7812 549Januari-sebtember cum.

-262 6213 520Januari-december cum.

*preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%2015*Period

Mängd (1000 t)

233 817Januari

223 574Februari

263 493Mars

113 362April

93 364Maj

53 407Juni

73 502Juli

73 604Augusti

33 698September

-23 711Oktober

-83 676November

-143 529December

*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 28.1.2016

(%)
1:a offentliggörandet (%)

-7-23-16I–IV/2014

-6-35-29I/2014

-2-31-29II/2014

-224III/2014

-8-17-9IV/2014

9-8-17I/2015

7-30-37II/2015

3-64-67III/2015

.-13.IV/2015

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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