
Miljöaffärsverksamhet 2011

Värdet av miljöaffärsverksamhet nästan 12 miljarder euro
År 2011 var omsättning av miljöaffärsverksamhet 11,8 miljarder euro. Den största producenten
av miljöaffärsverksamhet var metallindustrin. För första gången fanns nu byggverksamhet med
i statistiken. Dess värde av miljöaffärsverksamheten var 1,0 miljarder euro. Siffran hänför sig
huvudsakligen till en höjning av energieffektivitet. Miljöaffärsverksamhetens andel av den totala
omsättningen inom byggverksamhet var 4 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens
statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning avmiljöaffärsverksamhet inommiljöaffärsverksamhetens
huvudnäringsgrenar och industrin

År 2011 fanns det inom industrin nästan 700 företag med miljöaffärsverksamhet som biverksamhet. Den
största producenten av miljöaffärsverksamhet var metallindustrin med 4,9 miljarder euro, vilket var 7
procent av den totala omsättningen inom näringsgrenen. Exporten av produkter och tjänster som hör till
miljöaffärsverksamhet inom industrin uppgick till 4,4 miljarder euro. Till miljöaffärsverksamhet inom
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industrin hör bl.a. befrämjande av materialeffektivitet och produktion av maskiner och utrustning som
behövs inom miljöaffärsverksamhet.

Miljöaffärsverksamheten inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik uppgick till 456
miljoner euro. Inom dessa näringsgrenar består miljöaffärsverksamheten huvudsakligen av konsultering,
planering och forskningsverksamhet. År 2011 fanns det inom verksamhet dryg 300 företag med
miljöaffärsverksamhet.

Till företagmedmiljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet hör företag inom sanering samt inom vatten-
och vindkraftsproduktion. År 2011 hade 797 företag miljöaffärsverksamhet som huvudsaklig verksamhet
och deras sammanlagda omsättning var 2,8 miljarder euro. Över en tredjedel av omsättningen härrörde
från avfallshantering. Den näst största huvudnäringsgrenen var återvinning. Dess omsättning var 861
miljoner euro och investeringar 21 miljoner euro. Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet
sysselsatte totalt 6300 personer.

Miljöaffärsverksamhet är affärsverksamhet som är förknippad med sådan produktion som förebygger
miljöförorening eller sparar naturresurser. Det är nu tredje gången som statistik över miljöaffärsverksamhet
publiceras i Finland. På grund av en revidering av målpopulationen är uppgifterna i denna publikation
inte till alla delar jämförbara med publikationerna från de två föregående statistikåren.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2011

Investeringar i
miljöaffärs-
verksamhet (mn €)

Export av
miljöaffärs-
verksamhet (mn €)

Omsättning av
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)

Personal
(årsverke)

Företag
(st.)

Näringsgrensindelningen (TOL2008)

148763034977
35111Generering av elektricitet med vatten-
och vindkraft

5902274211683700 Avloppsrening

11641 0453 860388
381,382 Insamling, behandling och
bortskaffande av avfall

215418611 323118383 Återvinning

686537846

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

3505602 8286 331797Huvudnäringsgrenar totalt

Källa: Bokslutsstatistikens, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2011

Tabellbilaga 2. Producenter av miljöaffärsverksamhet som biverksamhet år 2011

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)

5206250020 6387016-17 Skogsindustri

43335251 12023 2705219–22 Kemisk industri

983 72074 94669 69131124-30,33 Metallindustri

..10738581)34 181264
08-15,18,23,31,32,35,36
Övrig industri

3401)41 05226 43689241-43 Byggverksamhet

61)1701)54561)8 458311

71-74 Verksamhet inom
juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

5764 55558 932182 674266
Biverksamhet industrin
totalt

Källa : Bokslutsstatistikens, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2011

Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.1)
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