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Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under
juni-augusti än året innan
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,7 miljoner kubikmeter under juni-augusti år
2016. Detta var cirka en femtedel mindre än under motsvarande period året innan. För
bostadsbyggnader beviljades 3 procent fler bygglov än året innan mätt med volym. När det gäller
alla andra typer av byggnader var kubikvolymen på en lägre nivå än under motsvarande period
året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov stannade år 2016 på en lägre nivå än vad som
är vanligt för de livligaste semestermånaderna.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande
årssumma

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.10.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen, summan av tre månader och årsförändring

4-6/20165-7/20166-8/2016

Årsförändring, %1000 m3Årsförändring, %1000 m3Årsförändring, %1000 m3

24,413 5358,411 040-18,08 667Beviljade bygglov

24,211 80721,911 27810,011 202Påbörjade byggprojekt

7,29 06710,98 330-12,06 889Färdigställda byggprojekt
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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 (2016-10-21)1:a offentliggörandet

7,537,530,02015/08

20,247,727,52015/09

12,7-29,5-42,22015/10

1,647,045,42015/11

6,4-7,2-13,62015/12

4,419,615,22016/01

4,951,446,52016/02

2,8-30,1-32,92016/03

4,250,145,92016/04

11,266,755,52016/05

12,4-12,0-24,42016/06

6,2-16,3-22,52016/07

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 (2016-10-21)1:a offentliggörandet

8,43,6-4,82015/08

10,73,9-6,82015/09

9,34,3-5,02015/10

3,16,43,32015/11

5,38,22,92015/12

3,09,06,02016/01

-0,511,812,32016/02

-2,013,515,52016/03

-6,014,020,02016/04

-6,815,622,42016/05

-4,217,021,22016/06

-3,416,019,42016/07

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)

5



Byggande 2016

Förfrågningar
029 551 3776Jose Lahtinen
029 551 2458Merja Järvinen
029 551 2481Heli Suonio

Ansvarig statistikdirektör:
Mari Ylä-Jarkko
 
rakennus.suhdanne@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1798–9582 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


