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Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade från året
innan
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 10,2 miljoner kubikmeter under juni-augusti 2019,
vilket var 4,3 procent färre än under motsvarande period året innan. Sett till typ av byggnad
minskade kubikvolymen för bygglov mest för bostadsbyggnader. Också kubikvolymen för andra
typer av byggnader minskade, bara kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader ökade under
perioden.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande
årssumma

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.10.2019
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen, summan av tre månader och årsförändring

4-6/20195-7/20196-8/2019

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

-8,714 441-2,012 380-4,310 206Beviljade bygglov

-3,012 275-4,711 8111,011 802Påbörjade byggprojekt

-16,87 418-19,86 913-19,17 618Färdigställda 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 (2019-10-22)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

21,0-3,0-24,02018/08

9,1-37,9-47,02018/09

9,40,1-9,32018/10

24,8-12,1-36,92018/11

24,711,1-13,62018/12

22,916,7-6,22019/01

4,6-23,3-27,92019/02

6,1-8,1-14,22019/03

9,3-26,9-36,22019/04

25,6-12,0-37,62019/05

7,411,44,02019/06

6,7-14,6-21,32019/07

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 (%), Senaste
offentliggörandet (2019-10-22)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

3,46,43,02018/08

5,15,90,82018/09

4,05,01,02018/10

2,73,81,12018/11

1,03,62,62018/12

-1,21,12,32019/01

-3,6-2,51,12019/02

-2,3-0,71,62019/03

-4,3-1,72,62019/04

-6,0-2,04,02019/05

-4,0-4,7-0,72019/06

-1,9-3,1-1,22019/07

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)
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