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Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 6,9 miljoner kubikmeter under första kvartalet
2020, vilket är 23,9 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggandet minskade
med 21,1 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 25,0 procent.
Mest minskade kubikvolymen för beviljade bygglov för offentlig servicebyggande, med 49,9
procent. Bara kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggande var större än året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande
årssumma

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.5.2020
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Preliminärä uppgifter för april
Vår målsättning är att erbjuda information och förståelse genom att förutse fenomen och behov. På grund
av den rådande exceptionella situationen publicerar vi preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt
och motsvarande tidsserie fr.o.m. år 2018.

Effekten av coronan syns ännu inte i påbörjade byggprojekt på hela landets nivå.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman av volymen av påbörjade byggprojekt
i april med 2,0 procent från mars och med 4,1 procent från året innan. De starka siffrorna förklaras delvis
av en enskild stor industribyggnad, vars byggande inleddes i april.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbaramed de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära
uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den
första publikationen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen, summan av tre månader och årsförändring

11/2019-1/202012/2019-2/20201-3/2020

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

-23,07 557-29,26 437-23,96 916Beviljade bygglov

15,68 31917,17 10429,38 778Påbörjade byggprojekt

-11,09 899-9,99 211-7,47 051Färdigställda byggprojekt

Tabellbilaga 2. Preliminära påbörjade byggprojekt, glidande årssumma och månadsförändring

Månadsförändring (%)Glidande årssumma (m3)Referensperiod

2,225 771 8002018M01

-2,125 220 1752018M02

-2,724 529 7792018M03

-0,524 405 9092018M04

1,024 657 1272018M05

3,125 422 2352018M06

-1,924 948 3542018M07

-1,624 548 2212018M08

-0,124 532 9102018M09

0,524 666 7632018M10

-0,724 498 2032018M11

-2,223 964 0852018M12

-1,823 526 6442019M01

-1,523 181 2122019M02

-0,523 058 3202019M03

2,423 608 5302019M04

-0,423 525 5492019M05

-0,623 389 8022019M06

-0,123 372 6982019M07

-0,223 314 6262019M08

-1,822 890 8952019M09

-0,922 686 1182019M10

3,223 401 9262019M11

-0,323 340 2482019M12

-0,123 311 2542020M01

1,023 534 7642020M02

2,424 096 4902020M03

2,024 578 1482020M04
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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 (2020-05-26)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

10,2-4,0-14,22019/03

16,7-19,5-36,22019/04

30,9-6,7-37,62019/05

11,115,14,02019/06

10,4-10,9-21,32019/07

23,7-3,7-27,42019/08

25,357,332,02019/09

21,6-13,6-35,22019/10

1,24,12,92019/11

5,9-34,1-40,02019/12

-5,6-40,7-35,12020/01

1,4-9,6-11,02020/02

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 (2020-05-26)

Årsförändring (%), 1:a
offentliggörandet

Referensperiod

-0,3-2,7-2,42020/01

0,1-1,7-1,82020/02

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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