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Johdanto 

• Tämä selvitys arvioi, mitä alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia ja 

päästövaikutuksia voi syntyä, jos metsähaketta käytetään kivihiilen 

korvaamiseen CHP-tuotannossa  

• Arviossa metsähaketta ajatellaan käytettävän Bioenergia ry:n vision mukaisesti 

sähkön ja lämmöntuotannossa CHP-voimalaitoksissa 7 TWh vuodessa 

• Arviot näiden polttoainevaihtoehtojen ja niihin liittyvien arvoketjujen 

vaikutuksista on tehty Gaian kehittämällä alue- ja kansantaloudellisten 

vaikutusten arviointimallilla 

• Tulokset perustuvat esimerkkilaskelmiin 

• Tässä selvityksessä ei ole otettu kantaa metsähakkeen riittävyyteen eikä siihen, 

mihin käyttöön käytettävissä oleva metsähake ohjautuu 
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Laskennan rajaukset sekä tärkeimmät oletukset 

• Talousvaikutusten arvioinnissa käytetään kassavirtapohjaista laskentamallia. 

• Laskennan lähtötiedot perustuvat  tuoreimpiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin 

(tilastotiedot pääosin vuosilta 2012 ja 2013, hintatiedot vuosilta 2013 ja 2014) ja 

toimialalta saatuihin arvioihin.  

• Laskenta on toteuttu esimerkinomaisesti yhdelle mallivoimalaitokselle ja skaalattu 

Bioenergia ry:n vision mukaiseen TWh-määrään. Todellisuudessa ko. TWh-määrää 

vastaavaa määrää voimalaitoksia, joissa mallivoimalaitoksen oletukset pätevät, ei 

välttämättä ole, vaan laskennassa käytetyt luvut ja näin myös tulokset ovat 

keskimääräisiä ja suuntaa-antavia.  

• Tarkastelussa on huomioitu vain välittömät työpaikat. Tarkastelu ei sisällä välillisiä 

työpaikkoja. 

• Laskennassa tarkastellaan vuosittaisia vaikutuksia. Vaikutusten annualisointi on 

tehty 20 vuodelle. 
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Metsähakkeen käyttö CHP-tuotannossa 

• Merkittävin puupolttoaine lämpö- ja voimalaitoksissa Suomessa on ollut metsähake, ja 

pienpuu* on ollut merkittävin metsähakkeen raaka-aine.  Vuonna 2012 lämpö- ja 

voimalaitoksissa käytettävästä puupolttoaineesta n. 40 % oli metsähaketta,  ja tästä noin puolet 

pienpuuta. (1) 

• Yhteensä metsähaketta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa 15,2 TWh vuonna 2012 (2)(3). 

CHP-tuotannossa metsäpolttoainetta** käytettiin 11,2 TWh (2), josta 6,4 TWh 

kaukolämmön tuotannon CHP-laitoksissa (4). Erillislämmöntuotannossa metsähaketta 

käytettiin noin 2 TWh (2). 

• Useita sähköä ja lämpöä tuottavia CHP-laitoksia käynnistyi vuonna 2013. Tämä lisäsi puun 

käyttökapasiteettia energiantuotannossa arviolta 1,7  miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kivihiili 

leikkasi kuitenkin kokonaiskysynnän kasvua vuonna 2014 lähinnä suurissa CHP-laitoksissa. 

Vuonna 2013 arviolta 1–2 miljoonaa puukuutiometriä korvautui sähkön- ja lämmöntuotannossa 

kivihiilellä.(5) 

* karsittu ranka, karsimaton pienpuu, kuitupuu 
** metsästä energiakäyttöön hakattua ja kerättyä puuta, esim. 
halot, pilkkeet, rangat, pienpuuhake, metsätähdehake Lähteet: 

1) Metla 2) VTT 3) MMM  
4) Energiateollisuus 5) ForestEnergy2020   
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Laskennassa vertailtavien arvoketjujen kuvaus: 
Kotimainen metsähake kivihiilen vaihtoehtona 
sähkön- ja lämmöntuotannossa 

Polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju 

Kotimainen 
metsähake 

Fossiilinen 
kivihiili 

Polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju 

Voimalaitos 
(CHP) 

Sähkön ja 
lämmöntuotanto 

ARVOKETJU 1 
 
 
 
ARVOKETJU 2 

Kivihiilen korvaamisen vaikutuksien arvioinnissa tarkastellaan vain polttoaineen hankintaketjun  talous- ja työllisyysvaikutuksia.  
Uuden bioenergiainvestoinnin osalta tarkastellaan myös voimalaitoksen rakentamisen aikaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia. 
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Millaisia alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia syntyisi, jos 
kivihiiltä korvattaisiin metsähakkeella energiakäytössä? 

 

• Taloudellisten vaikutusten suuruus ja työpaikkojen määrä Suomessa on metsähaketta 

käytettäessä merkittävästi suurempi kuin kivihiiltä käytettäessä. 

• Kun metsähakkeella korvataan 7 TWh kivihiiltä olemassa olevissa CHP-laitoksissa, 

taloudelliset vaikutukset Suomessa ovat 260 M€ vuodessa ja ulkomailla 10 M€, vastaavat 

luvut kivihiiltä käytettäessä ovat 170 M€  ja 80 M€  

• Vaikka valtio kerääkin eniten verotuloja fossiilisista polttoaineista, jäävät alue- ja 

kansantaloudelliset hyödyt kivihiiltä käytettäessä kokonaisuutena selvästi metsähaketta 

pienemmiksi 

• Metsähaketta käytettäessä yli 90 % taloudellisista vaikutuksista jää Suomeen (tuloina 

arvoketjun yrityksille ja voimalaitoksen omistajalle sekä verotuloina), kivihiiltä käytettäessä 

vastaava osuus on alle 70 % (valtiolle verotuloina ja tuloina voimalaitoksen omistajalle) 
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Positiiviset vaikutukset Suomen talouteen, työpaikkoihin ja 
hiilidioksidipäästöihin kun kivihiiltä korvataan 
metsähakkeella olemassa olevissa CHP-laitoksissa 7 TWh 
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Tässä esimerkissä on arvioitu, millaisia 
vaikutukset olisivat, jos case-esimerkin 
mukaisissa olemassa olevissa CHP-
laitoksissa käytettäisiin kaikkiaan 7 TWh 
metsähaketta tai vaihtoehtoisesti 7 TWh 
kivihiiltä.  
 
Luvut ovat keskimääräisiä ja suuntaa-
antavia. Ne mahdollistavat ensisijaisesti 
arvoketjujen alue- ja kansantaloudellisten 
vaikutusten erojen vertailun. 
 
Suurempi vaikutus voimalaitokselle 
metsähaketta käytettäessä selittyy 
syöttötariffilla. 

Alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten jakaantuminen kun 
kivihiiltä korvataan metsähakkeella olemassa olevissa CHP-
laitoksissa  
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Millaisia alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia syntyisi, jos 
rakennettaisiin uusi 100 MW:n biopolttoainevoimalaitos? 

• Uuden biopolttoainelaitosinvestoinnin taloudellisten vaikutusten 

suuruus  Suomessa on 13 M€/v 

• Työpaikkoja investointi toisi kaikkiaan noin 140 htv/v, josta 

polttoaineketjussa yli 70 htv/v, voimalaitoksessa 40 htv/v ja 

rakentamisen aikana noin 20 htv/v* 

• Luvut pitävät sisällään sekä metsähakkeen ja turpeen hankintaketjun 

että voimalaitoksen ja sen rakentamisen aikaiset vaikutukset 

• Päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidipäästöt  energiantuotannossa  

syntyvät turpeen käytöstä, voimalaitoksessa voitaisiin käyttää myös 

100 %:sti puuta 

• Tämän hetkisillä lopputuotteiden hinnoilla (lämpö ja sähkö) ja 

oletetuilla rahoituskustannuksilla (investoinnin pääoma 100 M€, 

pääomakustannus 10 %) investointi näyttäytyy omistajalle 

kannattamattomana 

 

 *Annualisointi 25 vuodelle 

Uusi bioenergiaa käyttävä CHP-
laitos 
Polttoaineet: puu 70 %, turve 30 %  
Polttoaineteho: 100MW 
Sähköteho: 30 MW 
Kaukolämpöteho: 60 MW 
Hyötysuhde: 90 % 
Huipun käyttöaika: 5 500 h 
Etäisyys rannikosta: 50 km 
Henkilökunta: 40 
Investoinnin pääoma: 100 M€ 
Sijoitetun pääoman kustannus: 10 % 
 

Selvityksessä arvioitiin myös 
esimerkinomaisen 100 MW:n 

biopolttoainelaitosinvestoinnin 
aluetalousvaikutuksia 

 
Esimerkkilaitos: 
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Biopolttoainelaitos-
investointi 

Taloudelliset vaikutukset Suomessa (M€/v) 13 

Taloudelliset vaikutukset ulkomailla (M€/v)* 2 

Työpaikat polttoaineen hankintaketjussa, 
voimalaitoksessa ja sen rakentamisen aikana Suomessa 
(htv/v)** 

140  

Päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidipäästöt  
energiantuotannossa (t CO2 eq) 

63 000 

Tässä on arvioitu, millaisia taloudelliset vaikutukset olisivat, jos rakennettaisiin uusi 100 MW:n CHP-laitos ja 
jossa käytettäisiin metsähaketta (70%) ja turvetta (30%). Arvio pitää sisällään sekä polttoaineen hankintaketjun  
että laitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset. 
*Taloudelliset vaikutukset ulkomailla syntyvät lähinnä teknologiatoimituksista.  
**Vain välittömät työpaikat. Ei sisällä välillisiä työpaikkoja. 

Alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten jakaantuminen kun 
rakennetaan uusi 100 MW:n biopolttoainevoimalaitos 
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Tässä on arvioitu, millaisia 
taloudelliset vaikutukset 
olisivat, jos rakennettaisiin 
uusi 100 MW:n CHP-laitos 
ja jossa käytettäisiin 
metsähaketta (70%) ja 
turvetta (30%). Arvio pitää 
sisällään sekä 
hankintaketjun  että 
laitoksen rakentamisen 
aikaiset vaikutukset. 
 
Huomaathan, että luvut 
ovat keskimääräisiä ja 
suuntaa-antavia. Ne 
perustuvat  tuoreimpiin 
julkisesti saatavilla oleviin 
tietoihin (tilastotiedot 
pääosin vuosilta 2012 ja 
2013, hintatiedot vuosilta 
2013 ja 2014) tai arvioihin.  

Alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten jakaantuminen 
kun rakennetaan uusi 100 MW:n biopolttoainevoimalaitos 
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Uusi metsähaketta ja
turvetta polttava CHP-
laitos (100 MW)
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Kiitos! 
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Liite 
Miten alue- ja kansantaloudelliset 
vaikutukset on arvioitu 
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Miten alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset on arvioitu 
Gaian aluetalouslaskentamallin toimintaperiaate  

• Gaian aluetalouslaskentamallin avulla seurataan liiketoimintaketjujen materiaali- ja 

energiavirtoja ja näiden käsittelyyn tarvittavien prosessien ja investointien 

synnyttämiä kassavirtoja. Kassavirtojen pohjalta arvioidaan niiden taloudellisia 

vaikutuksia alue- ja kansantalouteen sekä yksityiselle sektorille. Lisäksi mallin avulla 

voidaan tarkastella vaikutuksia työpaikkoihin ja ympäristöön. 

• Analyysi on tarkoitettu eri raaka-aine- ja teknologiavaihtoehtojen keskinäiseen 

vertailuun. 

• Tuotantoprosessien ja teknologian mallintaminen tehdään perustuen saatavilla 

olevaan tietoon liiketoimintaketjun eri vaiheissa käytettävien tuotantoteknologioiden 

pääoma- ja käyttökuluista, työllistävyydestä sekä tarvittavista raaka-ainekuluista sekä 

lopputuotteiden myyntituloista. 

• Mallia on käytetty useissa vastaavissa tarkasteluissa ja sen tarkempi kuvaus löytyy 

esimerkiksi Sitran julkaisusta ”Sitran selvityksiä 73: Energiainvestointien alue- ja 

kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu”. 
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Miten alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset on arvioitu 

• Yksityistalouksien osalta malli huomioi yksityishenkilöiden nettopalkat, eläketulot, 

puun ja muun kotimaisen polttoaineen myyntitulot 

• Arvoketjun yritysten osalta malli huomioi yhtiöiden pääoma- ja yhteisöverojen 

jälkeisen tuoton sekä rahavirrat yritysten alihankkijoille. 

• Kuntien tulot liittyvät polttoaineketjun (ja voimalaitoksen palkoista) perittäviin 

kunnallisveroihin ja osuuteen voitosta maksettavasta yhteisöverosta (sekä 

voimalaitoksen kiinteistöveroon).  

• Valtio saa tuloja polttoaineketjun (ja voimalaitoksen) palkoista perittävän tuloveron 

lisäksi yhteisöverosta, pääomatuloverosta ja polttoaineiden valmisteverosta. 

Arvonlisäveron vaikutukset on laskennan yksinkertaistamiseksi jätetty huomioimatta. 

(Valtion menoiksi on laskettu voimalaitokselle mahdollisesti maksettavat tuet kuten 

investointituki tai syöttötariffi.) 
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Miten alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset on arvioitu 

• Laskelmissa polttoainemenot yritykselle koostuvat polttoaineen hinnasta toimitettuna 

portille ja polttoaineisiin mahdollisesti liittyvistä valmisteveroista. 

• Jotta toimitusketjussa olevien yritysten tuottoon ja niiden henkilöstölleen maksamiin 

palkkoihin voitaisiin kohdistaa asianmukaiset verot, on julkisista lähteistä  saadut 

hintatiedot jaettu laskennassa tehtyjen oletusten mukaisesti tuotantoketjun voitoksi, 

palkkakustannuksiksi ja muiksi menoiksi. 

• Voimalaitosyhtiön tulovirtaan on laskettu myyntitulot sähkön ja lämmön myynnistä 

sekä mahdolliset tuotanto- tai investointituet. Investointituki on laskelmissa muutettu 

vuosittaiseksi tuotoksi investoinnin kirjanpidossa käytettävän poistoajan mukaan.  

• Yrityksen menoiksi on aiemmin esitellyn polttoaineen hankintakustannuksen lisäksi 

huomioitu muut käyttökustannukset, päästöoikeusmaksut, kiinteistö- ja yhteisöverot 

sekä kirjanpidon mukaiset poistot. 
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Miten alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset on arvioitu 

• Tarkastelun tiedot perustuvat käytössä oleviin julkisiin tietolähteisiin ja perusteltuihin 

oletuksiin. 

• Tulokset ovat keskimääräisiä ja suuntaa-antavia. Ne mahdollistavat ensisijaisesti 

arvoketjujen alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten erojen vertailun. 

• Tässä laskennassa on tehty joitakin keskeisiä rajauksia ja oletuksia: 

• Laskelmissa on oletettu, että metsänomistajat eivät saa metsähakkeen raaka-aineena olevasta harvennuspuusta 

kantorahatuloja, eikä energiapuun korjuulle ole oletettu myöskään maksettavan tukea. 

• Työpaikkojen osalta ei ole tarkasteltu välillisiä työpaikkoja 

• CO2-päästöjen osalta on mukaan otettu vain päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidipäästöt 

energiantuotannosta 

• Lopputuotteiden hintojen osalta on käytetty julkisesti saatavilla olevia tämän hetkisiä 

hintatietoja niiltä osin, kuin niitä on saatavilla. Muilta osin on käytetty arvioita. 

• Bioenergialaitoksissa voidaan hyödyntää metsähakkeen lisäksi mm. sahateollisuuden 

sivutuotteena syntyvää sahanpurua, jolloin raaka-ainekustannus voi olla laskelmissa 

käytettyä pienempi. 
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Miten alue- ja kansantaloudelliset vaikutukset on arvioitu 
Vaikutusten arvioinnissa käytetyt lähtöoletukset 

• Sähkön myyntihinta 41 €/MWh1 

• Lämmön myyntihinta 42 €/MWh2 

• Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla 20 €/MWh3 

• Syöttötariffi 13,13 €/MWh4 

• Kivihiilen hinta rannikolla 8,95 €/MWh 

• Kivihiilen alennettu valmistevero CHP-tuotannolle 13,03 €/ MWh6 

• Päästöoikeuden hinta 5,6 €/t7 

 

Lisäksi laskennassa on käytetty palkkoihin ja henkilöstöön liittyviä 

oletuksia, joiden lähteinä ovat tilastokeskus, EVA ja Suomen yrittäjät sekä 

investointiin liittyviä oletuksia, joiden lähteinä on IEA sekä asiantuntija-

arviot. Hiilidioksidipäästöt on laskettu tilastokeskuksen 

polttoaineluokituksen tiedoilla (metsähakkeen  päästökerroin 0, jyrsinturpeen 

päästökerroin 0,4 t/MWh ja kivihiilen päästökerroin 0,3 t/MWh). 

 

Lähtötiedot perustuvat  tuoreimpiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin 

(tilastotiedot pääosin vuosilta 2012 ja 2013, hintatiedot vuosilta 2013 ja 

2014) tai arvioihin.  

 

Lähteet: 
1 Vuoden 2013 keskiarvo, Tilastokeskus, Nordel ja Nordpool 
2Energiateollisuus Ry, Kaukolämmön keskihinta, päivitetty 15.4.2014 
3 VTT 
4 Energiavirasto, Huom. Metsähakkeen syöttötariffi alkaa laskea , jos 
päästöoikeuden hinta nousee yli 10 euron. 
5 Tilastokeskus, 12/2013  
6 Tulli, 2014. Valmistevero on kohdistettu energiaverolainsäädännön 
mukaisesti vain lämmöntuotannon osuudelle. 
7 ICE ECX EUA, futuurihinnat 2014-2020 

Olemassa oleva CHP-laitos 
Polttoaineet: kivihiili 100 % 
Polttoaineteho: 100MW 
Sähköteho: 30 MW 
Kaukolämpöteho: 60 MW 
Hyötysuhde: 90 % 
Huipun käyttöaika: 5 500 h 
Etäisyys rannikosta: 50 km 
Henkilökunta: 40 
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Uusi bioenergiaa käyttävä CHP-
laitos 
Polttoaineet: puu 70 %, turve 30 %  
Polttoaineteho: 100MW 
Sähköteho: 30 MW 
Kaukolämpöteho: 60 MW 
Hyötysuhde: 90 % 
Huipun käyttöaika: 5 500 h 
Etäisyys rannikosta: 50 km 
Henkilökunta: 40 
Investoinnin pääoma: 100 M€ 
Sijoitetun pääoman kustannus: 10 % 
 


