
Miljöaffärsverksamhet 2014

Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet visade
en svag ökning år 2014
Korrigerad 11.12.2015. Den korrigerade punkterna ar markerad med rött.

Omsättningen av huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet var 3,39 miljarder euro och
förädlingsvärdet 1,72 miljarder euro år 2014. Sysselsättningen uppgick till 11 485 årsverken.
Förädlingsvärdet och sysselsättningen visade en svag ökning jämfört med de två föregående åren.
Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet är vattenförsörjning (TOL 36), avloppsrening (TOL
37), avfallshantering och materialåtervinning (TOL 38), efterbehandling av jord och vatten samt annan
verksamhet för föroreningsbekämpning (TOL 39). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade
statistik över miljöaffärsverksamhet. I 2014 års statistik ingår bara huvudnäringsgrenarna inom
miljöaffärsverksamhet, men fr.o.m. statistikåret 2015 totalt 21 olika näringsgrenar. Revideringen av
statistiken över miljöaffärsverksamhet beror på att den nu grundar sig på förordning (EU:s förordning om
miljöräkenskaper 691/2011, 538/2014). Förordningen medför ändringar i statistikens datakällor och
beräkningsmetoden i Finland. Siffror som tas fram med den nya beräkningsmetoden är inte jämförbara
med siffror enligt den gamla metoden.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.12.2015
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Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde efter
huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014.................................................4

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014

Export inom
miljöaffärsverksamhet
(mn euro)

Förädlingsvärde inom
miljöaffärsverksamhet
(mn euro)

Omsättning inom
miljöaffärsverksamhet
(mn euro)

Sysselsättning inom
miljöaffärsverksamhet
(årsverke)

Näringsgren (TOL2008)

.3846262 527201236 Vattenförsörjning

.3766422 5272013

.3956732 6372014

.4116311 978201237 Avloppsrening

.4276531 9782013

.4436792 0882014

4287502 0386 484201238 Avfallshantering;
återvinning 3558072 0236 3742013

3318391 9566 4842014

.4292329201239 Sanering,
efterbehandl av jord
o vatten,
föroreningsbekämpn

.42842742013

.45822742014

4281 5873 38711 3202012Total

3551 6523 40211 1552013

3311 7223 39011 4852014
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