
Stenkolsförbrukning
2021, 3:e kvartalet

Stenkolsförbrukningen ökade med 4 procent under
januari–september
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 4 procent under
januari–september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,2 miljoner
ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme; till sitt energiinnehåll motsvarade det
31 petajoule. Under januari–september var stenkolsförbrukningen 59 procent lägre än under
detta årtusende i genomsnitt.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.10.2021
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2021*2020Period

Mängd (1 000 t)Mängd (1 000 t)

6210198Januari

4235225Februari

-1205207Mars

-20133167April

79387Maj

-285069Juni

115348Juli

-105156Augusti

11514065September

..108Oktober

..153November

..172December

..1 555ÅR TOTALT

36496301.kvartal

-152763232.kvartal

442441693.kvartal

..4334.kvartal

3649630Januari-mars kumulativ

-3925954Januari-juni kumulativ

41 1691 122Januari-sebtember kumulativ

..1 555Januari-december kumulativ

*preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%20212020Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-91 9862 190Januari

-121 7982 042Februari

-101 7081 903Mars

-141 6131 864April

-161 5511 849Maj

-141 6101 879Juni

-181 5941 954Juli

-201 6202 013Augusti

-231 5662 026September

..2 075Oktober

..2 042November

..1 984December
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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 29.10.2021

(%)
1:a offentliggörandet (%)

0-35-35I-IV/2020

0-36-36I/2020

-1-30-29II/2020

-3-38-35III/2020

0-35-35IV/2020

132I/2021

0-15-15II/2021

.44.III/2021

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)
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