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Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under
mars-maj från året innan
Enligt Statistikcentralen beviljades 17,7 procent färre bygglov under mars-maj år 2018 än under
motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader
minskade mest, med 29,0 procent. Också kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande och
industri- och lagerbyggande minskade betydligt. Kubikvolymen för bygglov för offentliga
servicebyggnader ökade för sin del med 11,4 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande
årssumma

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.7.2018
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen, summan av tre månader och årsförändring

1-3/20182-4/20183-5/2018

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

-10,88 281-12,510 357-17,711 423Beviljade bygglov

-2,78 588-6,79 01411,011 253Påbörjade byggprojekt

14,58 51111,98 32110,77 552Färdigställda 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 (%), Senaste
offentliggörandet (2018-07-24)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

13,35,5-7,82017/05

13,7-2,9-16,62017/06

10,1-30,8-40,92017/07

13,89,6-4,22017/08

5,429,824,42017/09

4,9-15,8-20,72017/10

7,3-14,7-22,02017/11

10,7-1,9-12,62017/12

8,0-0,1-8,12018/01

11,5-0,5-12,02018/02

7,0-24,4-31,42018/03

1,0-10,0-11,02018/04

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 nybyggnad

Revidering, procentenhetÅrsförändring (%), Senaste
offentliggörandet (2018-07-24)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

-2,411,914,32017/05

0,311,911,62017/06

1,910,78,82017/07

1,37,05,72017/08

3,56,53,02017/09

1,85,33,52017/10

1,54,93,42017/11

-0,66,67,22017/12

-2,010,112,12018/01

3,911,47,52018/02

-0,88,79,52018/03

0,410,39,92018/04

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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