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Huoltoasemat 2020 toimialaraportissa* on esitetty toimialan kehittämis-
kysymyksiä PESTEL-analyysiä soveltaen. Huoltoasemapäivät 2022 seminaa-
rissa nuo analyysiin viittaavat kirjaimet ovat havaittavissa päivän teemoissa.

Liikennepalvelualaan** vaikuttaneet ulottuvuudet painottuvat Politiikassa 
kauppapolitiikkaan ja kaupan rajoituksiin, Ekonomisesti = taloudessa ve-
roihin ja markkinahintoihin, Sosiaalisissa verkostoissa liikepaikkojen saa-
tavuuteen ja liikkuvuuteen, Teknologiassa ajoneuvoihin ja käyttövoimien 
muutokseen, Environment = ympäristöasioissa uusiutuvaan energiaan ja 
biotalouteen sekä Laki- ja säädösasioissa tuotenormeihin ja kaavoitukseen.

Nämä ulottuvuudet muodostavat toimialaa ja yrittäjyyttä ohjaavan ja ra-
joittavan kehikon, johon yksittäisillä toimijoilla ja pk-yrittäjillä on vain vähän 
mahdollisuuksia vaikuttaa.

*  Kauppiasjärjestöjen tilaama julkaisu ilmestyi 14.12.2020, ja se on ladattavissa Liikennepalvelukaup-
piaat ry:n internet-sivuilta https://www.liikennepalvelukauppiaat.fi/ajankohtaista/toimialaraportti/
Toimialaraportin päivitys julkaistiin Liikennepalvelukauppiaat ry:n kokouksessa huhtikuussa 2022.
** Alan kauppiasjärjestön (ent. SBL) nimi on 2021 alkaen ollut Liikennepalvelukauppiaat ry.
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Tilannekuva - liikennepalveluala, öljyala ja huoltoasemat murroksessa

Huoltoasemat 2022
- päivityksiä toimialaraporttiin

RAPORTIN 2022 TAUSTA

Liikennepalvelukauppiaat ry (SBL:n uusi nimi 
vuodesta 2021 alkaen) julkaisee tämän päivi-
tysraportin jatkona Huoltoasemat 2020 -toi-
mialaraportille, jonka SBL ja kauppiasjärjestöt 
tilasivat syksyllä 2020 (joulukuu 2020). 
Vuoden 2022 alun tilanteessa tarkastellaan toi-
mialaa ja markkinoita monella tavalla muuttu-
neessa tilanteessa. Muutoksia on tapahtunut 
niin poliittisissa, taloudellisissa kuin ympäris-
tötekijöissä, suurimpina vaikuttajina taloudelli-
sesti ja paikallisesti COVID-19, geopoliittisesti 
Venäjän ja Ukrainan sotatilanne ja ympäristö-
asioissa EU:n uusimmat ilmastopäätökset.

Raportin olennaisina tietoina ovat Suomen 
energiatase, tieliikenteen energiankulutus ja 
sen bio-osuudet, polttonesteiden myyntimää-
rät, huoltoasemien määrät asematyypeittäin 
ja omistajaryhmineen, maakunta- ja kuntakoh-
taiset moottoribensiinin ja dieselöljyn myynti-
luvut vuodelta 2020 ja muutos vuoteen 2019 
verrattuna.
Hintakehitystä ja veroja valotetaan Suomen, 
EU:n ja maailmanmarkkinoiden kannalta. Vuon-
na 2021 voimaan tulivat muutokset uusiutuvan 
energian käytön edistämisestä tieliikenteessä. 
Biokaasu ja eräät muut tuotteet tulivat mukaan 
sekoitusvelvoitelaskentaan. Samoin biopolt-
toöljyn jakelussa uusiutuvan energian osuutta 
lisätään asteittain.

Kuvio 1. Euroopan Unionin tilastoviranomaisen (Eurostat) julkaisema Energy Balance -kuvio Suomen polt-
toaineiden tuotannosta, tuonnista ja käytöstä. On huomattava, että uusiutuva energia on kokonaan koti-
maista tuotantoa. Vuonna 2022 Suomen tuonnin rakenne muuttuu käynnissä olevan sodan vuoksi.
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Tervetuloa Huoltoasemapäivien 2022 seminaariin!
Liikennepalvelukauppiaat ry

Neste-Kauppiaat ry
St1-Kauppiaat ry

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Teboil-Kauppiaat ry


