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2011, december

Byggföretagens omsättning ökade med 10,7 procent under
sista kvartalet år 2011
Byggföretagens omsättning ökade med 10,7 procent under sista kvartalet år 2011 jämfört med
motsvarande kvartal året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 10,5 procent
under sista kvartalet och inom specialiserad byggverksamhet med 11,4 procent. Omsättningen
inom anläggningsarbeten ökade med 8,8 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 10/2011–12/2011
och 10/2010–12/2010, % (TOL 2008)

Byggföretagens försäljningsvolym ökade med 4,0 procent under sista kvartalet år 2011 jämfört med
motsvarande kvartal året innan. Inom husbyggande ökade försäljningsvolymen med 3,8 procent och inom
specialiserad byggverksamhet med 4,6 procent under sista kvartalet. Anläggningsarbetenas
försäljningsvolym ökade med 1,6 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.3.2012

Byggande 2012



Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera
inverkan av prisförändringar.

När man granskar byggföretagens omsättning för hela år 2011 skedde ingen betydande vändning i
utvecklingen, utan tillväxten var ganska jämn under hela året. Omsättningen steg med 11,3 procent och
försäljningsvolymen med 8,4 procent från året innan.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring, %1)

Kumulativ
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

12/201101-12/201110-12/201107-09/201104-06/201101-03/2011

12,711,310,713,56,615,7F Byggverksamhet

11,814,210,514,911,722,441 Byggande av hus

9,74,28,86,3-2,10,342 Anläggningsarbeten

14,410,711,414,64,213,2
43 Specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Omsättning inom byggverksamhet (TOL 2008)
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