
Stenkolsförbrukning
2018, 1:a kvartalet

Stenkolsförbrukningen ökade med 9 procent under
januari-mars
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 9 procent under
januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes ungefär 1,2
miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarade
det 29 petajoule. Stenkolsförbrukningen var 27 procent lägre än genomsnittet för januari–mars
under detta årtusende.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Uppgifterna för åren 2017 och 2018 är preliminära.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.4.2018
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2018*2017*Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-2353360Januari

7364340Februari

21440364Mars

..308April

..288Maj

..192Juni

..142Juli

..126Augusti

..191September

..285Oktober

..288November

..313December

..3 196ÅR TOTALT

91 1571 0631.kvartal

..7882.kvartal

..4593.kvartal

..8854.kvartal

91 1571 063Januari-mars kumulativ

..1 851Januari-juni kumulativ

..2 310Januari-september kumulativ

..3 196Januari-december kumulativ

*preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%20182017Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-191 9992 472Januari

-221 8132 320Februari

-261 5322 068Mars

..2 065April

..2 053Maj

..2 044Juni

..2 126Juli

..2 225Augusti

..2 336September

..2 331Oktober

..2 264November

..2 189December

3



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 27.4.2018

(%)
1:a offentliggörandet (%)

-1-11-10I-IV/2017

3-11-14I/2017

-22426II/2017

-2-3-1III/2017

-2-31-29IV/2017

.9.I/2018

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)

4



Energi 2018

Förfrågningar
029 551 3326Aleksi Sandberg

Ansvarig statistikdirektör:
Ville Vertanen
 
energia@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

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

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

ISSN 1798–257X (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


