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Johdanto 

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

päästövaikutuksia voi syntyä, jos metsähaketta käytetään lämmöntuotannon ja 

liikenteen polttoaineiden valmistamiseen  

• Arviossa 3 TWh metsähaketta käytetään lämmöntuotannon polttoaineen (bio-

SNG:n) valmistamiseen ja 7 TWh uusiutuvan dieselin valmistamiseen Bioenergia 

ry:n vision mukaisesti 

• 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 julkisesti saatavilla oleviin tietoihin (tilastotiedot 

pääosin vuosilta 2012 ja 2013, hintatiedot vuosilta 2013 ja 2014) ja toimialalta saatuihin 

arvioihin.  

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

työpaikkoja. 

• Laskennassa tarkastellaan vuosittaisia vaikutuksia. Rakentamisen aikaisten vaikutusten 

annualisointi on tehty 20 vuodelle. 

• Laskennassa käytetyt luvut ovat keskimääräisiä ja suuntaa-antavia. Laskenta on toteuttu 

esimerkinomaisesti yhdelle  mallituotantolaitokselle  ja skaalattu vision mukaiseen TWh 

määrään. Todellisuudessa ko. TWh määrää vastaavaa määrää tuotantolaitoksia, joissa 

mallilaitoksen oletukset pätevät, ei välttämättä ole, vaan polttoaineen tuotantolaitokset 

eroavat lähtötiedoiltaan jonkun verran toisistaan.  
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Puupohjainen biokaasu eli bio-SNG 
lämmöntuotannossa 
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Polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju 

Kotimainen metsähake 

Fossiilinen maakaasu Polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju 

Metsähakkeen 
kaasutus ja jalostus 

(bio-SNG-laitos) 

Erillis- 
lämmön-
tuotanto 

Maakaasu-
voimalaitos 

*Puupohjaisella biokaasulla 
tarkoitetaan bio-SNG:tä 

Näitä arvoketjuja tarkastellaan maakaasuvoimalaitoksen portille asti  

Metsähakkeesta kaasutuksen 
kautta biokaasuksi  

 
 
 

Laskennassa vertailtavien arvoketjujen kuvaus: 
Puupohjainen biokaasu* fossiilisen maakaasun 
vaihtoehtona lämmöntuotannossa  

 

ARVOKETJU 1 
 
 
ARVOKETJU 2 
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Positiiviset vaikutukset Suomen talouteen, uusiin 
työpaikkoihin ja hiilidioksidipäästöihin kun bio-SNG:llä 
korvataan maakaasua lämmöntuotannossa 2 TWh: 
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Alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten jakaantuminen 
kun puupohjaisella biokaasulla korvataan maakaasua 

Tässä on arvioitu, millaisia 
taloudelliset vaikutukset 
polttoaineketjussa olisivat, jos 
lämmöntuotantoon 
tuotettaisiin 2,2 TWh 
puupohjaista biokaasua tai 
vaihtoehtoisesti käytettäisiin 
vastaava määrä maakaasua.  
 
Luvut ovat keskimääräisiä ja 
suuntaa-antavia. Ne 
mahdollistavat ensisijaisesti 
arvoketjujen alue- ja 
kansantaloudellisten 
vaikutusten erojen vertailun. 
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Uusien työpaikkojen jakaantuminen kun puupohjaisella 
biokaasulla korvataan maakaasua 2 TWh 

Uusiutuva diesel  
liikenteessä 

Työpaikat polttoaineen hankintaketjussa Suomessa (htv/v)* 460 

Työpaikat uusissa bio-SNG-laitoksissa Suomessa (htv/v)* 50 

Bio-SNG-laitosten  rakentamisen  aikaiset työpaikat (htv/v)** 110 

Työpaikat yhteensä (htv/v)* 620 

* Vain välittömät työpaikat. Ei sisällä välillisiä työpaikkoja, eikä maakaasulaitoksen olemassa olevia 
työpaikkoja.  
** Uusiin bio-SNG-laitoksiin liittyvät rakentamisen aikaiset työpaikat on annualisoitu 20 vuodelle. 
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Yhteenveto 

• Puupohjaisen biokaasun käyttöön liittyy erityisesti aluetalouden kannalta positiivisia talous- ja 

työllisyysvaikutuksia verrattuna vaihtoehtoisen fossiilisen polttoaineen käyttöön 

• Puupohjaisen biokaasun arvoketjussa yli 90 % taloudellisista vaikutuksista jää Suomeen (tuloina 

arvoketjun yrityksille ja verotuloina) kun maakaasulla vastaava osuus on 30 % (valtiolle verotuloina) 

• Kun puupohjaisella biokaasulla korvataan 2 TWh maakaasua, taloudelliset vaikutukset Suomessa 

ovat 120 M€ vuodessa ja ulkomailla 10 M€, vastaavat luvut maakaasua käytettäessä ovat 30 M€  ja 

70 M€  

• Uusia, välittömiä työpaikkoja syntyy polttoaineen hankintaketjuun 460 ja tämän lisäksi bio-SNG-

laitokset työllistävät 50 henkilöä vuosittain 

• Bio-SNG-laitosten rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus on 110 henkilöä vuosittain kun 

vaikutukset annualisoidaan 20 vuodelle 

• Puupohjaisen biokaasun vaikutukset Suomessa syntyvät ensisijaisesti taloudellisista vaikutuksista 

yksityistalouksille sekä arvoketjun yrityksille, maakaasusta valtio hyötyy verotuloina 
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Puupohjainen uusiutuva diesel 
liikennekäytössä 
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Laskennassa vertailtavien arvoketjujen kuvaus: 
Puupohjainen uusiutuva diesel fossiilisen dieselin 
vaihtoehtona liikenteessä 

Pyrolyysiöljyn 
valmistus 

Polttoaineen hankinta- ja 
logistiikkaketju 

Kotimainen metsähake 

Fossiilinen raakaöljy 

Polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketju 

Raakaöljyn jalostus 

Uusiutuva diesel ja 
bensiini liikenteeseen 

Jalostaminen 
uusiutuvaksi 
dieseliksi ja 
bensiiniksi 

Uusiutuva diesel valmistetaan 
metsähakepohjaisesta pyrolyysiöljystä, 

jalostaen lopputuotteet 
öljynjalostamossa. Esimerkissä syntyy 

myös uusiutuvaa bensiiniä.  

 
 

ARVOKETJU 1 
 
ARVOKETJU 2 
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Positiiviset vaikutukset Suomen talouteen, uusiin 
työpaikkoihin ja hiilidioksidipäästöihin kun uusiutuvan 
dieselin liikennekäyttöä lisätään 5 TWh (n.510 milj. litraa): 
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Positiivisten alue- ja kansantaloudellisten vaikutusten 
jakaantuminen kun uusiutuva diesel korvaa fossiilista liikenteessä 

Tässä on arvioitu, millaisia 
taloudelliset vaikutukset olisivat, 
jos liikenteen polttoaineina 
käytetään 5 TWh (n. 510 
miljoonaa  litraa) puupohjaisia 
biopolttoaineita tai 
vaihtoehtoisesti käytettäisiin 
vastaava määrä fossiilisia 
polttoaineita.  
 
Luvut ovat keskimääräisiä ja 
suuntaa-antavia. Ne 
mahdollistavat ensisijaisesti 
arvoketjujen alue- ja 
kansantaloudellisten 
vaikutusten erojen vertailun. 
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Uusien työpaikkojen jakaantuminen kun uusiutuva diesel korvaa 
fossiilista dieseliä liikennekäytössä 5 TWh 

Uusiutuva diesel  
liikenteessä 

Työpaikat polttoaineen hankintaketjussa Suomessa (htv/v)* 1080 

Työpaikat uusissa biopolttoainelaitoksissa Suomessa (htv/v)* 890 

Pyrolyysilaitosten  rakentamisen  aikaiset työpaikat (htv/v)** 195 

Työpaikat yhteensä (htv/v)* 2170 

* Vain välittömät työpaikat. Ei sisällä välillisiä työpaikkoja eikä olemassa olevassa öljynjalostamossa 
työskenteleviä henkilöitä. 
** Uusiin pyrolyysilaitoksiin liittyvät rakentamisen aikaiset työpaikat on annualisoitu 20 vuodelle. 
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Yhteenveto 

• Puupohjaisen uusiutuvan dieselin käyttöön liittyy erityisesti aluetalouden kannalta positiivisia talous- 

ja työllisyysvaikutuksia verrattuna vaihtoehtoisen fossiilisen polttoaineen käyttöön 

• Puupohjaisen uusiutuvan dieselin arvoketjussa yli 80 % taloudellisista vaikutuksista jää Suomeen 

(tuloina arvoketjun yrityksille ja verotuloina) 

• Fossiilista dieseliä käytettäessä vastaava osuus on alle 50 % (valtiolle verotuloina) 

• Uusiutuvan dieselin (5 TWh liikennekäytössä) taloudelliset vaikutukset Suomessa ovat 560 M€ 

vuodessa ja ulkomailla 120 M€ vuodessa, vastaavat luvut fossiilista dieseliä käytettäessä ovat 290 M€  

ja 360 M€  

• Uusia, välittömiä työpaikkoja syntyy polttoaineen hankintaketjuun yli 1 000 ja tämän lisäksi 

biopolttoaineen tuotantolaitokset työllistävät lähes 900 henkilöä vuosittain 

• Pyrolyysilaitosten rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus on lähes 200 henkilöä vuosittain kun 

vaikutukset annualisoidaan 20 vuodelle 

• Nämä tulokset perustuvat esimerkkilaskelmaan, jossa pyrolyysiprosessin avulla valmistetaan 

uusiutuvan dieselin lisäksi myös bensiiniä. Uusien arvoketjujen taloudellisten vaikutusten taustalla 

olevien rahavirtojen laskenta on haastavaa, sillä todellisia tuotantolaitoksia ei vielä ole ja teknologiat 

ovat kehittymässä. 

 

 



16  © Gaia 24 March 2015 

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 jalostuslaitoksen) palkoista perittäviin 

kunnallisveroihin ja osuuteen voitosta maksettavasta yhteisöverosta (sekä 

jalostuslaitoksen kiinteistöveroon).  

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

lisäksi yhteisöverosta, pääomatuloverosta ja polttoaineiden valmisteverosta. 

Arvonlisäveron vaikutukset on laskennan yksinkertaistamiseksi jätetty huomioimatta. 

(Valtion menoiksi on laskettu jalostuslaitokselle mahdollisesti maksettavat tuet kuten 

investointituki.) 
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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. 

• Jalostavan yhtiön tulovirtaan on laskettu myyntitulot bio-SNG:n ja uusiutuvien 

polttoaineiden myynnistä sekä mahdolliset jalostusyhtiön 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 

• Bio-SNG- ja maakaasuketjun arviointiin ei ole sisällytetty maakaasuvoimalaitoksen 

vaikutuksia, sillä sen jälkeen kun bio-SNG on valmistettu, se syötetään samaan 

kaasuputkeen maakaasun kanssa eikä eroa loppukäytössä (tässä tapauksessa 

erillislämmöntuotannossa) ole. Kun raaka-aineena käytetään 3 TWh metsähaketta, 

saadaan siitä  n. 2,2  TWh bio-SNG:tä. 

• Esimerkkinä käytetyssä uusiutuvan dieselin valmistusprosessissa syntyy myös uusiutuvaa 

bensiiniä. Esimerkissä uusiutuva diesel ja bensiini valmistetaan metsähakepohjaisesta 

pyrolyysiöljystä, jalostaen lopputuotteet öljynjalostamossa. Kun raaka-aineena käytetään 7  

TWh metsähaketta, saadaan siitä  n. 4,7  TWh uusiutuvaa dieseliä ja bensiiniä.  

• Vastaavia biopolttoaineita voidaan valmistaa muillakin teknologioilla ja prosesseilla, 

jolloin vaikutukset voivat olla näistä esimerkeistä poikkeavat.  
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Vaikutusten arvioinnissa käytetyt lähtöoletukset 
puupohjaisen biokaasun osalta 

• Sähkön myyntihinta 41 €/MWh1 

• Lämmön myyntihinta 42 €/MWh2 

• Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla 20 €/MWh3 

• Maakaasun ostohinta rajalla 31 €/MWh4 

• Päästöoikeuden hinta 5,6 €/t5 

 

Lisäksi laskennassa on käytetty palkkoihin ja henkilöstöön liittyviä oletuksia, joiden 

lähteinä ovat tilastokeskus, EVA ja Suomen yrittäjät sekä investointiin liittyviä 

oletuksia, joiden lähteinä on Joutsenon biojalostamon YVA, IEA sekä asiantuntija-

arviot. Hiilidioksidipäästöt on laskettu tilastokeskuksen polttoaineluokituksen tiedoilla 

(bio-SNG:n päästökerroin 0, maakaasun päästökerroin 0,2 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 Gasumin vuosikertomukseen 2013 perustuva arvio 
5 ICE ECX EUA, futuurihinnat 2014-2020 

 
Uusi bio-SNG laitos 
Raaka-aine: metsähake 
Biokaasun tuotantoteho: 200 MW 
Henkilökunta: 35 htv 
Investoinnin poistoaika: 25 vuotta 
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Vaikutusten arvioinnissa käytetyt lähtöoletukset 
puupohjaisen uusiutuvan dieselin osalta 

• Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla 20 €/MWh3 

• Dieselin ja uusiutuvan dieselin myyntihinta 1,25 €/l4 

• Bensiinin ja uusiutuvan bensiinin myyntihinta 1,32 €/l4 

• Valmistevero (sis. energiasisältöveron, hiilidioksidiveron sekä 

huoltovarmuusmaksun): diesel 0,50 €/l, uusiutuva diesel 0,28 €/l, bensiini 0,67 

€/l ja uusiutuva bensiini 0,51 €/l5 

 

Lisäksi laskennassa on käytetty palkkoihin ja henkilöstöön liittyviä oletuksia, joiden 

lähteinä ovat tilastokeskus, EVA ja Suomen yrittäjät sekä investointiin liittyviä 

oletuksia, joiden lähteinä on VTT6, USA:n energiaviraston raportti7 

sekä niihin pohjautuvat asiantuntija-arviot.  

 

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 Tilastokeskus, vuoden 2013 keskiarvo 
5 Tulli, Nestemäisten polttoaineiden verotaulukko 1.1.2014 alkaen 
6 VTT, Biotalouden arvoverkot 
7 Production of Gasoline and Diesel from Biomass via Fast Pyrolysis, 
Hydrotreating and Hydrocracking:  
A Design Case: 
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/p
nnl-18284.pdf 

Uusi CHP-laitokseen 
integroitu pyrolyysilaitos 
Raaka-aine: metsähake 
Tuotetun pyrolyysiöljyn määrä: 50 
000 t /a 
Henkilökunta: 15 
Investoinnin poistoaika: 25 vuotta 

 
 
 

Pyrolyysiöljyn jalostus 
olemassa olevassa 
öljyjalostamossa 
Biopolttoaineiden (uusiutuva diesel 
ja uusiutuva bensiini 2:3) 
tuotantomäärä: 31 000 t/a 
 
 

http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-18284.pdf
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-18284.pdf
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-18284.pdf
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-18284.pdf
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-18284.pdf
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Arviolla lopputuotteiden hinnasta merkittävä vaikutus 
arvoketjujen tuottoihin ja kannattavuuteen 

• Tässä tarkastellut biopolttoaineiden arvoketjut ovat tällä hetkellä vahvassa kehitysvaiheessa. Olemassa olevia 

tuotantolaitoksia tai referenssejä ei välttämättä ole, teknologiat ja tuotantokonseptit ovat kehittymässä, eikä 

arvoketjujen tulevista rahavirroista ole tarkkaa tietoa.  Arviot perustuvatkin tällä hetkellä parhaaseen julkisesti 

saatavilla olevaan tietoon, mutta niihin liittyy epävarmuutta ja ne väistämättä tarkentuvat ajan myötä.  

• Lopputuotteiden hinnalla  on merkittävä vaikutus arvoketjujen rahavirtoihin ja kannattavuuteen. Näissä 

laskelmissa on käytetty sen fossiilisen tuotteen tämän hetkisiä hintoja, joita biopolttoaine voi korvata.  

• Biokaasun osalta on käytetty maakaasun hintaa lämmöntuotannossa ja lisätty tähän päästökaupan ja 

valmisteverohyödyn biokaasulle tuoma preemio. Päästökauppapreemion realisoitumiseksi lämmöntuottajan on 

oltava päästökaupan piirissä. Valmisteveropreemio on lämmöntuotannossa biokaasulle edullisin.  

• Puupohjaisen uusiutuvan dieselin osalta  on oletettu, että uusiutuvan dieselin on oltava kilpailukykyinen 

käytettäessä  nykyistä dieselin hintaa. Uusiutuvan dieselin osalta hinnoitteluun vaikuttavat myös EU:n 

jäsenmaissa käytössä olevat velvoitteet uusiutuvien polttoaineiden jakelulle sekä uusiutuvien polttoaineiden 

kestävyyskriteerit.  Näitä uusiutuvan dieselin hintaan vaikuttavia tekijöitä ei tässä tarkastelussa ole huomioitu. 


