
Miljöaffärsverksamhet 2010

Metallindustrin den största producenten inom
miljöaffärsverksamhet 2010
År 2010 var den sammanlagda omsättningen avmiljöaffärsverksamhet inom industrin 2,1miljarder
euro, varav metallindustrins andel var drygt en miljard. Miljöaffärsverksamhetens andel av
industrins totala omsättning var omkring 2 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens
statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning avmiljöaffärsverksamhet inommiljöaffärsverksamhetens
huvudnäringsgrenar och industrin

Miljöaffärsverksamhet bedrivs både som huvudsaklig verksamhet och som biverksamhet. Till företagmed
miljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet klassificeras företag inom sanering samt vatten- och
vindkraftsproduktion. År 2010 hade 777 företag miljöaffärsverksamhet som huvudsaklig verksamhet och
deras sammanlagda omsättning var 2,4 miljarder euro. Över en tredjedel av omsättningen härrörde från
avfallshantering. Den näst största näringsgrenen var produktion av elektricitet med vatten och vindkraft,
vars omsättning var 642 miljoner euro och investeringar 136 miljoner euro. Huvudnäringsgrenarna inom
miljöverksamhet sysselsatte totalt 6 630 personer. (Tabellbilaga 1.)

År 2010 uppgick antalet företag med miljöaffärsverksamhet som biverksamhet till 266 inom industrin.
Den största exportören av miljöaffärsverksamhet inom industrin var metallindustrin med 532 miljoner

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.12.2011
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euro. Miljöaffärsverksamhetens andel av den totala omsättningen var störst inom den kemiska industrin
(4 %). I enkäten för år 2010 deltog också serviceföretag som bedriver miljöaffärsverksamhet som
biverksamhet. Uppgifterna om dessa företag är emellertid inte tillräckligt täckande för att publiceras.
(Tabellbilaga 2.)

Medmiljöaffärsverksamhet avses sådan affärsverksamhet som är förknippad med att förebygga förorening
avmiljön eller spara naturresurser. Statistikföringen avmiljöaffärsverksamhet är nu inne i en utvecklingsfas
både på nationell och på EU-nivå. I Finland publiceras statistik över miljöaffärsverksamhet nu för andra
gången. Statistiken gällande statistikåret 2010 täcker huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet
samt industrin (grupperna B och C i 2008 års näringsgrensindelning) Uppgifterna baserar sig på enkäten
om miljöaffärsverksamhet 2010 samt på statistiken över industriproduktionen och bokslutsstatistiken. På
grund av revideringen av populationen är uppgifterna i denna publikationen inte till alla delar jämförbara
med pilotpublikationen över statstikåret 2009.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2010

Investeringar i
miljöaffärs-
verksamhet (mn €)

Export av
miljöaffärs-
verksamhet (mn
€)

Omsättning av
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)

Personal
(årsverke)*

Företag
(st.)

Näringsgrensindelningen (TOL2008)

136464247375
35111 Generering av elektricitet med
vatten- och vindkraft

170933791503700 Avloppsrening

8141)8854 189398
381,382 Insamling, behandling och
bortskaffande av avfall

221)4567451 217107383 Återvinning

31)41)6037247

3900 Sanering, efterbehandling av jord
och vatten samt annan verksamhet för
föroreningsbekämpning

2594692 4256 630777Huvudnäringsgrenar totalt

Källa :Bokslutsstatistikens preliminära uppgifter, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2010
* preliminär uppgift

Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.1)

Tabellbilaga 2. Producenter av miljöaffärsverksamhet som biverksamhet inom industrin år 2010

Investeringar i
miljö-
affärsverksamhet
(mn €)

Export av
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)

Andelen
miljöaffärs-
verksamhet
(%)

Omsättningen
inom
miljöaffärs-
verksamhet (mn
€)

Total omsättning
inom
näringsgrenen
(mn €)*

Företag som
bedriver
miljöaffärs-
verksamhet
(st.)

Näringsgrens-
indelningen (TOL2008)

0.71)631)12131)19 8892616-17 Skogsindustri

231)291483218 8215019–22 Kemisk industri

791)53221 03967 68917024-30,33 Metallindustri

21)330.35618 52520
08-15,18,23,31,32
Övrig industri

1041)91922 141124 924266
(B och C) Industrin
totalt

Källa :Bokslutsstatistikens preliminära uppgifter, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2010
* preliminär uppgift

Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.1)

Tabellbilaga 3. Fördelning av miljöaffärsverksamhet på produktion inom miljöskydd och inom
förvaltning av naturresurser

Förvaltning av naturresurserMiljöskyddNäringsgrens-
indelningen 2008 Exportandel (%)Omsättning (mn €)Exportandel (%)Omsättning (mn €)

301)2081)01)51)16-17 Skogsindustri

50486131)34619-22 Kemisk industri

621)538405021)24-30,33 Metallindustri

7635291)2108-15,18,23,31,32 Övrig industri

531 26729873(B och C) Industrin totalt

Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.1)

4



Miljö och naturresurser 2011

Förfrågningar
(09) 1734 3228Martti Pykäri

Ansvarig statistikdirektör:
Leena Storgårds
ymparistoliiketoiminta@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Miljöaffärsverksamhet 2010, Statistikcentralen

ISSN 1799-4055 (pdf)Statistikcentralen, försäljning
PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN
tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


