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Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare
under andra kvartalet
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 8,1 miljoner kubikmeter under april–juni
2015, vilket är 28,4 procent mindre än året innan. Samtidigt påbörjades 9,8 procent färre nya
byggprojekt och också värdet till fasta priser, dvs. volymen, av byggnadsproduktionen stannade
på en nivå som var 5 procent lägre än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens
statistik över byggnads- och bostadsproduktionen. Det material som använts vid framställningen
av statistiken kompletteras under kommande månader och de uppgifter som publiceras nu kan
komma att revideras.

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande
årssumma

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.8.2015
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen februari-juni 2015

Summan av tre månader och årsförändring1)

02-04/201503-05/201504-06/2015

8 4338 9878 0661000 m3

Beviljade bygglov -4,5-15,1-28,4Årsförändring, %

7 6528 9929 4311000 m3

Påbörjade byggprojekt 3,92,7-9,8Årsförändring, %

7 4367 3978 0791000 m3

Färdigställda byggprojekt 4,9-0,3-13,9Årsförändring, %

Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Referensperiod

Senaste offentliggörandet (2015-08-26)1:a offentliggörandet

0,7-34,3-35,12015/05

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

1)

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Referensperiod

Senaste offentliggörandet (2015-08-26)1:a offentliggörandet

1,5-5,3-6,82015/05

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

1)
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