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TAVOITTEET JA TAUSTAT

MITÄ OVAT RESURSSIVIRRAT JA 
MIKSI NIITÄ MALLINNETAAN?
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MATERIAALIEN/RESURSSIEN KULKU



KIERTOTALOUS JA RESURSSITEHOKKUUS



KIERTOTALOUDEN VIISI LIIKETOIMINTAMALLIA



RESURSSIVIRRAT YHDELTÄ TEHTAALTA/ YRITYKSELTÄ/ 
TOIMIALALTA



MATERIAALI JA IMMATERIAALISET 
RESURSSIVIRRAT

Koko arvoketju kattaa ylävirran ja alavirran ml. 
kulutuksen kerrannaisvaikutukset

− Kokonaistuotos (liikevaihto):€

− Arvonlisäys: €

− Työllisyys: htv

− Palkansaajakorvaukset: € 

− Verot: €

− Tuonti:€

− Vienti:€



MALLIN TARKKUUSTASO

Suomi

Seutu

Maakunta

Tulokset eri vaikutustapojen mukaan

• Suorat vaikutukset

• Tuotannon kerrannaisvaikutukset

• Kulutuksen kerrannaisvaikutukset

Tarkastelu vaikutuksista eri aluetasoilla

• Seudullinen tarkastelu

• Maakuntatason tarkastelu 

• Valtakuntatason tarkastelu 



MIKSI RESURSSIVIRTOJA MALLINNETAAN?

❖Systemaattinen tapa arvioida järjestelmän muutosta suhteellisen 
luotettavasti

❖Voidaan ottaa huomioon samanaikaisesti useita tekijöitä

❖Mahdollistaa monitavoitteisen optimoinnin

❖Pakottaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita

❖Vaihtoehto koetoiminnalle, joka on kallista

❖Tuo esille tulevaisuuden työllisyys ja koulutustarpeet

UUTTA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI JA MAHDOLLISTAA 
VARAUTUMISEN TULEVIIN MUUTOKSIIN



Selvitystyö 1:

• Selvitettiin Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat. Osana kokonaisselvitystä selvitettiin myös 
Raahen seudun ja Oulun Eteläisen alueen resurssivirrat omana kokonaisuutenaan.

• Selvitettiin resurssivirtojen vaikutukset aluetalouteen ja ilmastoon (CO2-päästöt).

• Esitettiin keinoja parantaa alueen resurssitehokkuutta.

• Mallinnettiin energiatoimialalla tapahtuvien muutosten (muutoksen sähköntuotannossa ja polttoaineiden 
käytössä) vaikutukset aluetalouteen ja ilmastoon (CO2-päästöt) koko maakunnan tasolla.

Selvitystyö 2:

• Ydinvoimalahankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoitus ja vaikutukset koko hankkeen elinkaaren 
aikana

• Infran rakentaminen

• Ydinvoimalan rakentaminen

• Ydinvoimalan käyttö

• 10 voimalan tuulipuistohankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoittaminen ja vaikutukset koko 
hankkeen elinkaaren aikana

• tuulivoimapuiston rakentaminen

• Tuulivoimapuiston käyttö

SELVITYKSEN SISÄLTÖ



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

MILLAINEN ALUE ON POHJOIS-POHJANMAA, 
MITEN RAAHEN SEUTU JA OULUN ETELÄINEN 
ALUE ASEMOITUU POHJOIS-POHJANMAALLE 
SEKÄ MITEN NE POIKKEAVAT MUUSTA 
SUOMESTA?
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VÄESTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

− Työn tarkastelualue:

o Pohjois-Pohjanmaa 
(vihreät + sininen alue)

o Raahen Seutu 
(sininen alue)

o Oulun Eteläinen alue 
(tummanvihreä alue)



TEOLLISTEN TOIMIPAIKKOJEN JAKAANTUMINEN ERI ALUEILLA

Pohjois-Pohjanmaa Raahen seutu Oulun Eteläinen alue

― Alueet ovat hyvin erilaisia keskenään

― Jokaisella alueella on sille tyypillinen elinkeinorakenne

― Alueiden suora vertailu ei anna oikeaa kuvaa, sillä alueiden ominaisuudet vaikuttavat 
elinkeinorakenteeseen



TOIMIPAIKAT JA TYÖPAIKKOJEN JAKAUTUMINEN 

 Raahen seutu suuret toimijat ja niiden resurssivirrat

 Oulun eteläinen alkutuotannon merkittävä rooli, paljon pieniä toimijoita



KOKONAISTUOTOS JA ARVONLISÄ

Teollisuus vahvassa roolissa

Alkutuotanto Oulun Eteläinen alue

 Jos sivuvirrat hyödynnetään näkyy arvonlisäyksenä. Kokonaistuotos ei sen  sijaan muutu nii 

vahvasti



INVESTOINNIT



RESURSSIVIRRAT

MITEN MATERIAALIT LIIKKUVAT ALUEELLA,
MITÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA MUODOSTUU 
RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ SEKÄ MITEN 
RESURSSIVIRROISTA MUODOSTUU 
RAHAVIRTOJA JA 
ALUETALOUSVAIKUTUKSIA?
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POHJOIS-POHJANMAAN NYKYISET 
MATERIAALIVIRRAT

Materiaalivirrat muodostuvat:

1. Saapuminen alueelle
― Primäärit materiaalit alueelta
― Tuonti kotimaasta
― Tuonti ulkomailta

2. Kierto alueella
― Välituotekäyttö alueella
― Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen

3. Poistuminen alueelta
― Yksityinen ja julkinen kulutus
― Vienti muualle Suomeen 
― Vienti ulkomaille
― Jätteiden ja sivuvirtojen hävitys

Materiaalivirrat ja resurssien käyttö voidaan jakaa 
karkeasti uusiutumattomiin materiaaleihin, uusiutuviin 
materiaaleihin, energiaan sekä hyödyntämättömiin 
sivuvirtoihin ja jätteisiin.



MATERIAALIEN KÄYTTÖ

― Pohjois-Pohjanmaalla suurimmat materiaalivirrat 
liikkuvat teollisuudessa

― 85 % uusiutumattomista materiaaleista 

― 65 % uusiutuvista materiaaleista

― 52 % energiasta

― Euromääräisesti mitattuna 58 % kaikesta 
välituotekäytöstä

― Alkutuotannossa materiaalien käyttö on 
suurempaa kuin euromääräisten tulosten 
perusteella voisi olettaa 

― 13 % uusiutumattomista materiaaleista

― 33 % uusiutuvista materiaaleista

― 3 % energiasta

― Euromääräisesti mitattuna 3 % kaikesta 
välituotekäytöstä



MATERIAALIEN KÄYTTÖ

― Pohjois-Pohjanmaalla palvelutoimialoilla liikkuu 
vähän materiaalivirtoja mutta energiaa kulutetaan 
merkittävissä määrin 

― 3 % uusiutumattomista materiaaleista 

― 2 % uusiutuvista materiaaleista

― 45 % energiasta

― Euromääräisesti mitattuna 39 % kaikesta 
välituotekäytöstä

 palvelutoimialat ovat varsin energiaintensiivisiä ja 
suurimmat resurssitehokkuuden tehostamiskohteet 
liittyvät energiakulutuksen seurantaan ja 
kehittämiseen.



MATERIAALIEN TARJONTA

Määrällisesti mitattuna yhdeksän (9) toimialaa, joilla liikkuu merkittävät 
määrät materiaaleja:

― Maatalous ja metsästys

o mm. raakamaito, vilja, liha, peruna

― Metsätalous ja kalatalous

o mm. raakapuu

― Kaivostoiminta ja louhinta

o mm. sora, savi, kivi, turve

― Elintarviketeollisuus

o mm. jalostettu maito ja -tuotteet, juusto, lihajalosteet, einekset

― Puuteollisuus

o mm. sahattu ja höylätty puutavara, vaneri, parketti, 
puupakkaukset

― Paperiteollisuus

o mm. paperi-, kartonki- ja pahvituotteet

― Kemianteollisuus

o mm. jalostetut öljytuotteet, maalit ja lakat, pesu-, puhdistus- ja 
kiillotusaineet, tekokuidut, lääkkeet

― Rakennusaineteollisuus

o mm. lasi, tulen kestävät tuotteet, tiili, sementti, kalkki, kipsi, 
betoni, leikattu tai muotoiltu kivi

― Metallien jalostus

o mm. rauta, teräs, rautaseokset, jalometallit, teräsputket ja 
profiilit

* Ei sisällä sivuvirtoja, joilla ei ole rahallista arvoa



ENERGIATUOTANNON TARJONTA JA POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ

Pohjois-Pohjanmaalla on selkeästi muuta Suomea 
enemmän vesi- ja tuulivoimaloita

― Tuulivoiman osuus energiantuotannosta on noin 8 % 
(Suomessa noin 1 %)

― Vesivoiman osuus energiantuotannosta on noin 15 % 
(Suomessa on noin 4 %)

Voimalaitosten käyttämistä polttoaineista selkeästi 
suurimmat yksittäiset määrät ovat teollisuuden sivuvirtoja

― masuuni- ja koksikaasu (metallien jalostuksen 
sivuvirta), 

― mustalipeä (paperiteollisuuden sivuvirta)

― kuori ja sahanpuru (puuteollisuuden sivuvirta).

Primääreistä polttoaineista uusiutumattomat polttoaineet 
ovat Pohjois-Pohjanmaalla varsin yleisiä, mikä näkyy mm. 
jyrsinturpeen ja raskaan polttoöljyn käytön määrässä.



HYÖDYNTÄMÄTTÖMÄT SIVUVIRRAT JA JÄTTEET

Hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätteitä muodostuu noin 
3,3 miljoonaa tonnia vuodessa

― Alkutuotannon osuus on noin 39 %

― Merkittäviä määriä sivuvirtoja, joita ei voida nykyisillä 
menetelmillä hyödyntää kustannustehokkaasti syntyy 
erityisesti: 

― kaivostoiminnassa ja louhinnassa (mm. sivukivi) ja

― maataloudessa (mm. eläinten eritteet pelloille ja 
laitumille). 

― Teollisuuden osuus on noin 57 % kaikesta alueella 
syntyvistä jätteistä ja hyödyntämättömistä sivuvirroista. 

― Toimialalla rakentaminen syntyy yli kuusi (6) kertaa 
enemmän hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätettä kuin 
seuraavaksi eniten hyödyntämättömiä sivuvirtoja ja jätettä 
synnyttävällä teollisuuden toimialalla. 

― Suurin osa rakentamisessa syntyvistä hyödyntämättömistä 
sivuvirroista ja jätteistä on maa-aineksia (noin 87 %).

― Palveluiden osuus on noin 4 %



PALVELUIDEN KÄYTTÖ JA 
TARJONTA

Palveluita käytetään Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 
noin 7 miljardin euron arvosta (pl. kulutus)

Euromääräiset palveluiden käyttö jakaantuu 
Pohjois-Pohjanmaalla:

― Alkutuotantotoimialat 3 %

― Teollisuustoimialat 48 %

o elektroniikkateollisuus 43 % 

o rakentaminen 20 %

― Palvelutoimialat käyttävät 49 %

o asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta 10 % 

o julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 10 %

o terveyspalvelut 9 %

o vähittäiskauppa 9 % 

o maaliikenne 7 %

Yksityinen ja julkinen palveluiden kulutus alueelta on 
Pohjois-Pohjanmaalla lisäksi noin 8,1 miljardia euroa

Palveluita tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 
noin 14,8 miljardin euron arvosta (sis. kulutus)

Euromääräiset palveluiden tarjonta yli 500 miljoonaa euroa 
toimialoilla (noin 65 % kaikesta tarjonnasta):

― rakentaminen 
(mm. talo- ja kiinteistörakentaminen, maa- ja 
vesirakentaminen, sähkö- ja putkiasennustyöt)

― asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta 
(mm. kiinteistöjen vuokraus)

― terveyspalvelut 
(mm. sairaala ja lääkäripalvelut, hammashoito, fysioterapia, 
sairaankuljetus)

― julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 
(mm. sosiaalivakuutuspalvelut, työttömyyskorvaukset, 
perheavustukset, rahoitus- ja verotuspalvelut, julkisen 
sektorin hallintopalvelut)

― koulutus 
(mm. esiasteen, perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen 
koulutuspalvelut)

― vähittäiskauppa 
(mm. elintarvikkeiden myynti, ja muut kotitalouksille 
suunnattu myynti)

― sosiaalipalvelut 
(mm. laitoshoitopalvelut, sosiaalihuollon avopalvelut 
vanhuksille ja vammaisille) 

― maaliikenne 
(mm. rautatieliikenne, tieliikenteen tavara- ja 
henkilöliikennepalvelut, putkijohtokuljetus)



YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: 
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

― Pohjois-Pohjanmaalla muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt 
ovat yhteensä noin 9 miljoonaa tonnia CO2 -ekv. vuodessa

― Noin 15 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä 
Suomessa (pl. LULUCF-sektori)

― LULUCF-sektorin hiilinielu on noin -7,4 miljoonaa tonnia 
CO2-ekv. (vuonna 2016 noin 27 % kaikesta Suomessa 
syntyvästä hiilinielusta)

― Energiahuollosta syntyvät ja laskennoissa huomioitavat 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 61 % (lähes 5,5 Mt CO2-ekv.) 
kaikista Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöistä.  

― Bioperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä noin 1,8 Mt CO2-
ekv., joita ei kuitenkaan huomioida 
kasvihuonekaasuinventaarion laskennoissa.

― Suurin osa päästöistä tulee masuunikaasun ja 
jyrsinturpeen poltosta (noin 84 % kaikista 
energiahuollon kasvihuonekaasupäästöistä)



RAHAVIRRAT JA ALUETALOUS

Kotimainen tuonti ja vienti

― Pohjois-Pohjanmaalle tuleva kotimainen tuonti yritysten

välituotekäyttöön on noin 4,8 miljardia euroa.

o Alkutuotannon osuus noin 240 M€

o Teollisuuden osuus noin 3 400 M€

o Palvelutoimialojen osuus noin 1 160 M€

― Pohjois-Pohjanmaalta lähtevä tavaroiden ja palveluiden vienti

muualle kotimaahan on myös noin 4,8 miljardia euroa.

o Alkutuotannon osuus noin 300 M€

o Teollisuuden osuus noin 4 100 M€

o Palvelutoimialojen osuus noin 400 M€



POHJOIS-POHJANMAAN RESURSSITEHOKKUUS

― Pohjois-Pohjanmaalla suorien panosten materiaali-
intensiteetti on noin 1,7 kg / € BKT ja 
kokonaiskäyttö noin 48 t/hlö.

― Suomessa suorien panosten materiaali-intensiteetti 
on noin 1,1 kg / € BKT ja kokonaiskäyttö 
noin 42 t/hlö

 Suoria panoksia kulutetaan Pohjois-
Pohjanmaalla enemmän kuin Suomessa 
keskimäärin ja panoksia tarvitaan 
enemmän saadakseen aikaan sama 
taloudellinen vaikutus

― Pohjois-Pohjanmaalla luonnonvarojen 
kokonaiskäytön materiaali-intensiteetti on noin 
2,6 kg / € BKT ja kokonaiskäyttö noin 75 t/hlö.

― Suomessa luonnonvarojen kokonaiskäytön 
materiaali-intensiteetti on noin 2,8 kg / € BKT ja 
kokonaiskäyttö noin 106 t/hlö.

 Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on 
vähäisempää Pohjois-Pohjanmaalla kuin 
Suomessa keskimäärin ja 
hyödyntämättömiä sivuvirtoja ei synny 
yhtä paljon

Resurssitehokkuus pähkinänkuoressa

Resurssitehokkuus on kestävän ja taloudellisen toiminnan perusta.
Tavoitteena resurssitehokkuudessa on käyttää mm. raaka-aineita,
energiaa, vettä ja maata sekä rahamääräisiä panoksia mahdollisimman
tehokkaasti. Materiaalien kierrätystä kehitettään ja samalla pyritään
edistämään tuotteiden käytettävyyttä, korjattavuutta, modulaarisuutta ja
pienentämään käytettävien panosten määrää. Dematerialisaatiolla
parannetaan suoraan resurssitehokkuutta.



KEINOT RESURSSITEHOKKUUDEN 
PARANTAMISEKSI

MITEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOITAISIIN 
PARANTAA ERI TOIMIALOILLA, 
MILLAINEN ON RESURSSITEHOKKUUDEN 
PARANTAMISEN POTENTIAALI JA 
MILLAISELLA AIKAJÄNTEELLÄ 
POTENTIAALIN ON MAHDOLLISTA 
TOTEUTUA?
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MAHDOLLISET KEINOT RESURSSITEHOKKUUDEN 
PARANTAMISEKSI

― Nykyisin lietelanta käytetään lähes kokonaisuudessaan 
pelloilla lannoitekäytössä. 

― Vaihtoehtoinen resurssitehokkuutta lisäävä käyttö voisi olla 
biopolttoaineiden valmistus

 Biokaasupotentiaali 
Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä yli 50 miljoonaa 
euroa

”Jenbacher” -kaasumoottori (660 kW). (Oulun Jätehuolto)



MAHDOLLISET KEINOT RESURSSITEHOKKUUDEN 
PARANTAMISEKSI

Teollisuudessa jaa palvelutoimialoilla resurssitehokkuus tulee parantumaan hyvin erilailla eri 
toimialoilla.

― Suurimmat resurssitehokkuuden potentiaalit teollisuudessa ovat toimialoilla: 
― Rakentaminen
― Rakennusaineteollisuus
― Kulkuneuvojen valmistus
― Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

― Suurimmat resurssitehokkuuden potentiaalit ovat palvelutoimialoilla: 
― Maaliikenne
― Majoitus- ja ravitsemistoiminta
― Tekniset palvelut
― Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
― Vuokraus- ja leasingtoiminta



ENERGIATOIMIALALLA 
TAPAHTUVIEN MUUTOSTEN 
VAIKUTUKSET

MITEN ENERGIATOIMIALALLA TAPAHTUVAT 
MUUTOKSET VAIKUTTAVAT ALUETALOUTEEN 
JA ILMASTOON?
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ENERGIASKENAARIO

― Energiaskenaariossa:

― Tuulivoimaan 1000 MW uutta tuotantokapasiteettia 
vuosina 2018-2030

― Puupolttoaineiden käyttö on 3 000 GWh
vuonna 2030 

― Turpeen käyttö on 1 500 GWh vuonna 2030

― Kokonaisuudessaan materiaalien kysyntä pysyy
määrällisesti lähes samana aluetasolla tarkasteltuna,
mutta materiaalivirrat muuttuvat eri laatuiseksi sekä
synnyttävät selkeästi erilaisia vuorovaikutussuhteita
toimialojen välillä

― Energiaskenaarion mukaisessa tilanteessa 
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähes 
-420 000 t CO2-ekv.

― vastaa noin 5 % kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä Pohjois-Pohjanmaalla 
vuonna 2016 

― vastaa 8 % kaikista energiatuotannon 
kasvihuonekaasupäästöistä Pohjois-Pohjanmaalla 
vuonna 2016.



HANHIKIVI 1 -HANKKEEN 
ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

MILLAISIA ALUETALOUSVAIKUTUKSIA 
SYNTYY, MITEN NE AJALLISESTI 
JAKAUTUVAT ERI ELINKAAREN VAIHEISIIN 
SEKÄ MITEN ALUETALOUSVAIKUTUKSET 
MUODOSTUVAT MAANTIETEELLISESTI?
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HANHIKIVI 1 -HANKKEEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

― Ydinvoimalahankeen resurssivirtojen kartoitus ja vaikutusten 
arviointi jaettiin kolmeen osaan:

1) infran rakentamisen aikaiset vaikutukset

2) ydinvoimalan rakentamisen aikaiset vaikutukset

3) ydinvoimalan käytön aikaiset vaikutukset

― Arvioinnit tehtiin skenaariotarkasteluina, joissa arvioitiin 
tarvittavia materiaalipanoksia sekä euromääräisten 
palveluiden ostoja eri elinkaaren vaiheissa

― Tarvittavat lähtötiedot saatiin Fennovoimalta sekä RAOS 
Project Oy:ltä

― infran rakentamisen sekä ydinvoimalan rakentamisen ajalta 
tulokset ovat kumulatiivisia kokonaisvaikutuksia

― Käytön ajalta tulokset ovat vuosittaisia vaikutuksia

― Rakentamisen kotimaisuusasteen vaihteluväli on 25 – 40 %



HANHIKIVI 1 -HANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: INVESTOINNIT



HANHIKIVI 1 -HANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: TYÖLLISYYS

Infran rakentaminen
3000 henkilötyövuotta

Ydinvoimalan rakentaminen
14 400 – 23 000 henkilötyövuotta

Ydinvoimalan käyttö
2 500 – 2 600 henkilötyövuotta/vuosi



YDINVOIMALAN RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET:
TYÖLLISYYS

1 = Suorat vaikutukset
2 = Tuotannon Kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
3 = Tuotannon kerrannaisvaikutukset Suomi
4 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
5 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Suomi



YDINVOIMALAN KÄYTÖNAIKAISET VAIKUTUKSET:
TYÖLLISYYS

1 = Suorat vaikutukset
2 = Tuotannon Kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
3 = Tuotannon kerrannaisvaikutukset Suomi
4 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
5 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Suomi



HANHIKIVI 1 -HANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: KOKONAISTUOTOS

Infran rakentaminen
434 miljoonaa euroa

Ydinvoimalan rakentaminen
2126 – 3430 miljoonaa euroa

Ydinvoimalan käyttö
460 – 560 miljoonaa euroa/vuosi



HANHIKIVI 1 -HANKKEEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET:
VEROTULOT



TUULIVOIMARAKENTAMISEN 
ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

MILLAISIA ALUETALOUSVAIKUTUKSIA 
SYNTYY, MITEN NE AJALLISESTI 
JAKAUTUVAT ERI ELINKAAREN VAIHEISIIN 
SEKÄ MITEN ALUETALOUSVAIKUTUKSET 
MUODOSTUVAT MAANTIETEELLISESTI?
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TUULIVOIMARAKENTAMISEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

― selvitettiin 10 tuulivoimalan tuulipuiston tarvitsemat 
resurssit sekä niiden vaikutukset aluetalouteen

― Tuulipuistohankkeen resurssivirtojen kartoitus ja 
vaikutusten arviointi jaettiin kahteen osaan:

1) rakentamisen aikaiset vaikutukset

2) käytön aikaiset vaikutukset



TUULIVOIMAHANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: INVESTOINNIT

Rakentaminen
50 miljoonaa euroa

Rakentamisen kerrannaisvaikutukset
2,4 miljoonaa euroa

Tuulivoimapuiston käyttö
0,4 miljoonaa euroa/vuosi



Rakentaminen Pohjois-Pohjanmaa
89 henkilötyövuotta

Rakentamisen muu Suomi
107 henkilötyövuotta

Tuulivoimapuiston käyttö
29 henkilötyövuotta/vuosi

TUULIVOIMAHANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: TYÖLLISYYS



RAKENTAMISEN AIKAISET TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

1 = Suorat vaikutukset
2 = Tuotannon Kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
3 = Tuotannon kerrannaisvaikutukset Suomi
4 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
5 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Suomi



KÄYTÖN AIKAISET TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

1 = Suorat vaikutukset
2 = Tuotannon Kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
3 = Tuotannon kerrannaisvaikutukset Suomi
4 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaa
5 = Kulutuksen kerrannaisvaikutukset Suomi



Rakentaminen Pohjois-Pohjanmaa
12 miljoonaa euroa

Rakentaminen muu Suomi
17 miljoonaa euroa

Tuulivoimapuiston käyttö
3,6 miljoonaa euroa/vuosi

TUULIVOIMAHANKKEEN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET: KOKONAISTUOTOS



TUULIVOIMAHANKKEEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET:
VEROTULOT RAKENTAMISEN AIKANA



TUULIVOIMAHANKKEEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET:
VEROTULOT KÄYTÖN AIKANA


