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1 233 yritystä
(1764 toimipaikkaa)

• Metsäperäisen polttoaineen ja 
energian tuotanto pitkälti yrittäjien 
käsissä
+ myös bioenergiaryhmä*

• CHP ,tuuli- ja vesivoima pääosin 
isompien energiayhtiöiden 
liiketoimintaa

Yritykset uusiutuvan energian toimialalla 2017. 

*Bioenergiaryhmään kuuluu mm. biopolttoaineiden, polttopuiden ja pellettien tuotanto

Taulukon lähde: TEM toimialaraportit, uusiutuva energia 2018.



• Eniten toimipaikkoja: 
o Pohjois-Pohjanmaa
o Uusimaa
o Etelä-Pohjanmaa

• Eniten henkilöstöä:
o Pohjois-Pohjanmaa
o Pirkanmaa
o Pohjois-Savo 

• Eniten liikevaihtoa:
o Pirkanmaa
o Pohjois-Pohjanmaa
o Kaakkois-Suomi 

Uusiutuvan energian toimipaikat, henkilöstö ja 
liikevaihto alueittain (2016) 

Lähde: TEM toimialaraportit, uusiutuva energia 2018.



Turve ja metsäperäinen energia 
Metsäperäinen
• Energiapuun tuotanto, puun haketus ja lämpöyrittäjyys: 

• Yrityksiä n.800
• Henkilöstö n.3500
• Liikevaihto yli 1 mrd.€/v

(Lähde TEM toimialaraportti 2018)

+ muu metsäsektori (puunkorjuu), joista sivutuotteina energiaa

Turve-energia
• Alalla on muutama sata pk-yrittäjää: 

• Tuotanto (nosto ja kuljetukset) täysin pk-yritysten käsissä. 
- Pääosin alihankkijoina energiayhtiöille 
+   Itsenäiset turvetuottajat (=omistavat tuotantoalueita) 

• Suora työllistävyys n.1600 htv. (15 miljoonan kuution vuosituotannolla)
• Liikevaihto n.160 milj.€/v 

• Sisältää energiaturpeen tuotannon ja toimitukset

(Lähde: Koneyrittäjien liitto)



Tieliikenteen energiakuljetukset

• Energiakuljetukset kuljetussuoritteesta arviolta n. 8 prosenttia
• Lisäksi tukki- ja kuitupuu, puru, hake n.17 prosenttia kuljetussuoritteesta

• Suurimmat kuljetussuoritteet energiasektorilla: 
• 53 % Nestemäiset polttoaineet yms. (Huom. vuonna 2030, 30 % biopolttoaineita)   
• 21 % Energiapuu, polttopuu, kannot, risut, metsähake yms.
• 17 % Polttoturve

• Arvio pk-yrityksistä energiakuljetuksissa*:
• Yrityksiä n.800
• Henkilöstö n.3000
• Liikevaihto n.420 milj.€ 

Lähde: Tilastokeskus
*Energian kuljetussuorite n. 8 prosenttia * pk-yritysten luvut tieliikenteen tavarankuljetuksissa + jätekuljetuksissa olevat pk-
yritykset * polton osuus jätteestä.
Huom. Kuljetusten luvut päällekkäisiä aiemmin esitettyjen turpeen ja osittain metsäperäisen energian osalta.   



Pk-yritykset lämpöpumppualalla

• Lämpöpumppuala yli 10 TWh/v, 
• 15 % Suomen lämmityksestä
• Investoinnit yli 500 milj./v (2018)

• Kotimaista (>70 %) 
• Maahantuonti- tai tehdashinta alle 30% myydyn järjestelmän kuluttajahinnasta

• Arvio: 3000 henkilöä töissä
• 75.000 asennettua pumppua (2018) + huolto, myynti jne. 

• Pienyritysvetoista 
• tuhansia yrityksiä koko ketjussa  

Lähde: SULPU ry



Energia-ala ja yrittäjät

Energiantuotannossa ja toimituksissa 
laaja edustus yrittäjävetoisia pk-
yrityksiä:

• Metsäperäinen + bioenergia + turve       
+ kuljetus + lämpöpumppuala

Karkeat arviot: 

• Työllisyys: Yli 10 000 henkilöä
• Yrityksiä: Yli 2000  

+ muu korjuu, urakointi, asennus, huolto  
ja myynti yms. 

+ kerrannaisvaikutukset

Kuva: Uusiutuvien energialähteiden 
käytön jakautuminen vuonna 2017
(tilastokeskus 2018)




