
Omsättningsindex för byggverksamhet
2011, maj

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 14 procent
under mars–maj
Omsättningen inom byggföretagen ökade under mars–maj med 14,5 procent jämfört med
motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under
den senaste periodenmed 20,7 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
med 11,7 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade i mars–maj med 2,9 procent
jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 3/2011– 5/2011
och 3/2010–5/2010, % (TOL 2008)

Under mars–maj ökade byggföretagens försäljningsvolym med 15,1 procent jämfört med motsvarande
period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 21,2
procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 12,2 procent.
Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 2,4 procent under mars–maj.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.8.2011

Byggande 2011



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

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i
periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april
2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i
statistikföringen.
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Tabellbilagor

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

Den senaste
månadens
årsförändring, %1)

Kumulativ
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

05/201101-05/201103-05/201112/10-02/1109-11/201006-08/2010

18,015,014,511,58,26,4Byggverksamhet (F)

23,721,120,714,19,512,8Byggande av hus (41)

4,52,22,91,0-0,1-7,3Anläggningsarbeten (42)

16,312,511,712,110,15,7
Specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet (43)

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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