
Reparationsbyggande 2010
Byggföretagens reparationsbyggande

De stora byggföretagens omsättning inom
reparationsbyggande ökade med 3 procent år 2010
År 2010 var omsättningen inom reparationsbyggande i byggföretag medminst 10 anställda totalt
4,4 miljarder euro. Reparationsbyggandet låg ungefär på samma nivå som år 2009. Jämfört med
föregående år var ökningen 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
husbyggnadsföretagens reparationsbyggande.

De stora byggföretagens objekt inom reparationsbyggande 2009

Uppgifterna för år 2009 är inte jämförbara med uppgifterna från tidigare år.

Totalt uppgick omsättningen för byggföretag med minst 10 anställda till 13,3 miljarder euro år 2010.
Nybyggandet utgjorde 68 procent av omsättningen och reparationsbyggandet 32 procent. Företagen inom
byggande av hus hade en andel av 48 procent av omsättningen från reparationsbyggande, medan företagen

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.10.2011
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inom specialiserad byggverksamhet, dvs bygginstallationer och slutbehandling, hade en andel av 52 procent
av omsättningen.

Omkring 57 procent av omsättningen från reparationer bestod av andra reparationer än av bostadsbyggnader.
Reparationerna av bostadsbyggnader utgjorde 42 procent av omsättningen från reparationer inom byggande
av hus..

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande grundar sig på ett urval av byggföretag med fler än
10 anställda. Enkäten omfattar ungefär 450 företag. Enkätens undersökningspopulation har utvidgats år
2009 och uppgifterna är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga1. De största husbyggnadsföretagens omsättning från byggande 2000–20101)

20102)2009200820072006200520042003200220012000Företagens omsättning efter näringsgren till
löpande priser (mn euro)

59815822487455604926412038743564351836343561Byggande av husNybyggnad

29982242159112911191993815864850881851
Specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet

89798064646568516117511446894428436845154412Totalt

192820341647125312691043986925975959940Byggande av husReparationsbyggande

246922271409131111291137938750674556565
Specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet

43974261305625642398218019241675164915151505Totalt

79097856652068136195516448604489449345934501Byggande av husTotalt

54674469300026022320213017531614152514371416
Specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet

1337612325952194158515729466146103601760305917Totalt

Uppgifterna för år 2009 och 2010 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.1)

Preliminär uppgift.2)

Tabellbilaga2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter
objekt 2000–2010 1)

20102)2009200820072006200520042003200220012000Företagens omsättning efter näringsgren och
reparationsobjekt till löpande priser (mn euro)

192820341647125312691043986926977934948ReparationsbyggandeByggande av hus (41),
TOL 2008 786915585466498373349313300232286Bostadsbyggnader

114211181062787770670637613677702662Övriga byggnader

246922231410131111291137938745673602550ReparationsbyggandeSpecialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet
(43), TOL 2008

10921102465434356330191186155110159Bostadsbyggnader

13771125945877773807747559518492391Övriga byggnader

43974261305725642398218018591671165015361498ReparationsbyggandeTotalt (41 och 43), TOL
2008 187920181050900855703537499455342445Bostadsbyggnader

25192243200716641543147713841172119511941053Övriga byggnader

Uppgifterna för år 2009 och 2010 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter1)

Preliminär uppgift2)

4



Byggande 2011

Förfrågningar
(09) 1734 2723Kaj Isaksson

Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
rakennus.suhdanne@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella
statistik

PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN

ISSN 1799-2966 (pdf)tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


