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1

TYÖN LÄHTÖKOHDAT

1.1

Työn tausta ja tavoite
KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamon Kylänpuron alueelle, noin kolme kilometriä Paltamon keskustasta itään. Jalostamon pääprosessi on
kemiallinen sellunvalmistus ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan yli 600
000 tonnia valkaistua sellua. Pääraaka-aine on alueen kuitupuu, jonka tarve on 3–3,5
miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Sellunvalmistuksen ja jatkojalostuksen yhteydessä syntyy merkittävä määrä erilaisia sivuvirtoja, joille osalle on jo olemassa olevat markkinat ja osaa pyritään jatkojalostamaan alueelle muodostuvassa ekosysteemissä: BioFutureFactory™ (BFF). Olemassa
olevia sivuvirtatuotteita ovat mm. tärpätti, mäntyöljy ja sähkö. BFF tarjoaa mahdollisuuden eri yrityksille luoda liiketoimintaa ja kumppanuuksia. Yhteistyötä tehdään myös instituutioiden kanssa.
Hankkeen investointikustannus on noin 900 miljoonaa euroa. Kyseessä on Suomen
mittakaavassa erittäin suuri investointi ja sillä on merkittäviä sosioekonomisia ja aluetaloudellisia vaikutuksia.
Biojalostamohankkeen YVA-prosessin myötä Kainuussa on noussut esiin tarve saada
tarkempaa tietoa hankkeen talous- ja työllisyysvaikutuksista alueelle. Tämän työn tavoitteena on arvioida KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon aikaan saamia aluetaloudellisia vaikutuksia. Tarkastelun kohteena on Kainuun aluetalous, mutta osa vaikutuksista
voi yltää laajemmalle alueelle vaikuttaen esimerkiksi koko Suomen kansantalouteen.
Työssä tarkastellaan muun muassa seuraavia osakokonaisuuksia:
−

Alueen toimintaympäristö

−

Rakentamisajan vaikutukset

−

Toiminnan aikaiset vaikutukset
o

Vaikutukset kokonaistuotokseen ja arvonlisäykseen

o

Vaikutukset tuonnin ja viennin näkökulmasta

o

Vaikutukset työllisyyteen

o

Vaikutukset palkansaajakorvauksiin ja palkansaajaveroihin

o

Vaikutukset yhteisö- ja kiinteistöverotuloihin

Työssä selvitetään, millaisia vaikutuksia suunnitellun biojalostamon tuotanto ja rakentaminen aiheuttavat, kun saatavilla olevia tilastotietoja analysoidaan panostuotosmenetelmän avulla. Lopputuloksena on suuntaa-antava kuvaus vaikutuksien kokoluokasta.

1.2

Käytetyt lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Selvityksessä on käytetty lähtötietoina Suomen ja Kainuun taloudellisesta tilanteesta
julkaistuja uusimpia saatavilla olevia tilastoaineistoja. Päätilastoaineistona on käytetty
Tilastokeskuksen (2019a, b, c & d) julkaisemia kansantalouden panos-tuotostilinpidon
(v. 2015), aluetilinpidon (v. 2016), kansantalouden tilinpidon (v. 2017) ja alueellisen yritystoiminnan (v. 2017) tilastojen aineistoja. Lisäksi tausta-aineistona on hyödynnetty
mm. Luonnonvarakeskuksen metsätilastoja, Kainuun työvoimatarpeen ennakointi raporttia (FCG Consulting Oy 2018) sekä muita aluetta koskevia selvityksiä ja julkaisuja. Hankekohtaisia tietoja on saatu KaiCell Fibers Oy:n edustajilta. Lisäksi työssä on
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haastateltu seuraavia avaintahoja: Kainuun liitto, Paltamon kunta sekä hankkeen ohjausryhmä, joka koostuu mm. Kainuun liiton, Paltamon kunnan ja Kainuun metsäklusterin
jäsenistä.
Arviointi on suoritettu panos-tuotosanalyysillä, jonka avulla määritetään eri toimialojen
väliset riippuvuudet ja vuorovaikutukset toisiinsa. Ne voidaan laskea, kun tarkasteltavalle talousalueelle on olemassa panos-tuotostaulukot. Menetelmän avulla arvioitavat
tuotos- ja tulovaikutukset mitataan euroissa ja työllisyysvaikutukset työllisinä tai työvuosina.
KaiCell Fibers Oy:n vaikutuksien arvioimiseksi Kainuussa on laadittu maakunnan panos-tuotostaulukko, jonka laatimisessa on hyödynnetty Flegg-Webberin ristikkäissijaintiosamääräsovellusta (Vatanen 2011, Kietäväinen, Vatanen & Ronkainen 2013).
Tausta-aineistona panos-tuotostaulukossa käytettiin soveltuvin osin Tilastokeskuksen
panos-tuotostaulukkotilastoja. Näissä taulukoissa haasteena kuitenkin on, että Tilastokeskus käsittelee panos-tuotostaulukoissaan massa- ja paperiteollisuutta yhtenä toimialana, eikä edes erillistilauksesta voida saada erillisiä massa- ja paperiteollisuutta kuvaavia lukuja. Panos-tuotostaulukon laadinnan haasteena on myös se, ettei Kainuun
maakunnassa ole nykyisin massa- eikä paperiteollisuutta, joten kertoimet jouduttiin arvioimaan perustuen muiden alueiden vastaaviin kertoimiin.
Näiden tilastollisten haasteiden vuoksi KaiCell Fibers Oy:n vaikutuksien arviointi edellytti rakentamiseen ja tuotantoon liittyvien avainmuuttujien tietojen täydentämistä muista lähteistä. Tiedot biojalostamon tuotannon tarvitsemista pääraaka-aineista ja välituotteista saatiin selville haastattelemalla KaiCell Fibers Oy:n edustajia (Kantola, Mikkonen, Nenola), Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisesta kertovista artikkeleista ja tarinoista sekä FinnPulp Oy:n Kuopion tehtaan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittävästä
raportista.
Lähtöaineiston perusteella laadittiin KaiCell Fibers Oy:n tuotannon edellyttämiä panoksia kuvaava sarake ja tuotoksen käyttöä kuvaava rivi, jotka liitettiin sekä Suomen että
Kainuun panos-tuotostaulukoihin. Biojalostamon rakentamisen vaikutusten laskenta
suoritettiin arvioimalla ensin investoinnin jakaantuminen ”rakentamisen, koneiden hankinnan, asentamisen ja suunnittelun toimialoihin”. Kun tarvittavat lähtötiedot oli sovitettu
laadittuihin panos-tuotostaulukoihin, arvioitiin panos-tuotosmallilla KaiCell Fibers Oy:n
biojalostamon rakentamisen ajan ja vuosittaisen selluloosan tuotannon vaikutukset
Kainuussa ja Suomessa. Kerrannaisvaikutuksiin laskettiin mukaan tuotannossa käytettävien panosten hankinnan aiheuttamat vaikutukset sekä tuotannossa syntyvien tulojen
käytöstä syntyvät kulutusvaikutukset.
Selvityksen tulokset ovat suuruusluokaltaan suuntaa-antavia ja varsinkin arvioidut työllisyyden kerrannaisvaikutukset voivat olla liian suuret. Lisäksi työvoiman osalta rekrytoinnit ovat pääpiirteittäin alihankkijoiden toteuttamia, jolloin niiden ennakointi on vain
suuntaa-antava arvio.
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2

HANKKEEN KUVAUS

2.1

Hanke
KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamoon. Hankkeesta
vastaavana toimii KaiCell Fibers Oy, joka on perustettu helmikuussa 2016 NC Capital
Partners Oy:n ja Kainuun Liiton toimesta. Yhtiön tavoitteena on luoda puitteet laitoksella, joka jalostaa Kainuun kuitupuusta korkealuokkaisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on integroitu biojalostamo ja teollisuuspuisto, mikä tarjoaa mahdollisuuden eri yrityksille luoda liiketoimintaa ja kumppanuuksia.
Biojalostamon suunniteltu hankealue sijaitsee Paltamon Kylänpuron alueella, noin kolme kilometriä Paltamon keskustasta itään. Hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan Paltamon kunnan omistamalle alueelle.
Biojalostamon päätuote on kemiallinen valkaistu selluloosa. Sen lisäksi yhtiö pyrkii jalostamaan selluloosaa erilaisiin johdannaisiin, joista kiinnostavin on tekstiilikuituteollisuuden raaka-aineena käytettävä Arbron™ -materiaali. Sellua valmistetaan laitoksen
täydessä tuotannossa 600 000 ADV/a, josta osa voidaan valmistaa jatkojalosteiksi.
Sellunvalmistuksen ja jatkojalostuksen yhteydessä syntyy merkittävä määrä erilaisia sivuvirtoja, joille osalle on jo olemassa olevat markkinat ja osaa pyritään jatkojalostamaan alueelle muodostuvassa ekosysteemissä: BioFutureFactory™ (BFF). Sivuvirtatuotteina tuotetaan mm. raaka-mäntyöljyä (24 000 t/v), tärpättiä (2 000 t/v) ja energiaa.
BFF tarjoaa mahdollisuuden eri yrityksille luoda liiketoimintaa ja kumppanuuksia. Yhteistyötä tehdään myös instituutioiden kanssa.
Hankkeen investointikustannus on noin 900 miljoonaa euroa.
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Kuva 2-1. Biojalostamon hankealue ja toiminnot.

2.2

Puunhankinta
KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon raaka-aineena käytetään havukuitupuuta (mänty ja
kuusi) ja koivua. Kuitupuu on sahapuuksi sopivaa tukkipuuta pieniläpimittaisempaa.
Kuitupuun lähteitä ovat lähinnä nuorten metsien hoito- sekä harvennushakkuut ja tukkipuiden hakkuista saatavat pieniläpimittaiset puun latvaosat. Lisäksi biojalostamolla
käytetään raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää sahahaketta. Jalostamolle hankittava puu tulee pääsääntöisesti harvennushakkuilta. Tämän lisäksi kuitupuuta tulee myös päätehakkuiden tukkipuiden latvoista ja pienemmistä sekä sahatukiksi kelpaamattomista rungoista. Päätehakkuilta tulevan kuitupuun osuus riippuu markkinatilanteesta ja metsänomistajien myyntipäätöksistä. Alustava arvio on, että harvennushakkuilta tulevan kuitupuun osuus on noin 70 % koko pyöreän puun hankintamäärästä.
Jalostamon puunkulutus (Taulukko 2-1) on havusellua tuottaessaan 5,7 kuutiometriä
sellutonnia kohden ja liukosellua tuottaessaan 6–8 kuutiometriä sellutonnia kohden.
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Puunkäyttö on noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, eli noin 10 000 kuutiota päivässä. Noin 80 % puunhankinnasta eli noin 2,5 miljoonaa kuutiota vuodessa on arvioitu
olevan pyöreää havukuitupuuta. Myös muuta alueelta tarjolla olevaa kuitupuuta hyödynnetään. Sahahakkeen käytön on arvioitu olevan noin 20 % biojalostamon puuraakaaineen tarpeesta.
Taulukko 2-1. Biojalostamon puunkulutus.
KaiCell Fibers Oy

Puunkulutus

Puunkulutus havusellun tuotannossa (sellutonnia kohden)

5,7 m /sellu tn

Puunkulutus liukosellun tuotannossa (sellutonnia kohden)

6-8 m /sellu tn

Puuraaka-aineen vuosikulutus

n. 3,5 milj. m /a

Puuraaka-aineen kulutus vuorokaudessa

n. 10 000 m /d

3

3

3

3

Biojalostamon luonnollinen puunhankinta-alue on esitetty kuvassa (Kuva 2-2). Hankintasäde käsittää Ylä-Savon, koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan itäisimpiä osia. Hakkuureserviä on merkittävästi myös lähimaakunnissa. Paltamo on metsävarojen kannalta suotuisa sijaintipaikka biojalostamolle, sillä sen ympäristö on metsävaltaista. Metsien
valtapuulajit ovat mänty ja kuusi, jotka ovat biojalostamon pääraaka-aineet. Raakaaineelle ei ole tällä hetkellä lainkaan paikallista kilpailevaa käyttöä, vaan se kuljetaan
kokonaisuudessaan jalostettavaksi hankinta-alueen ulkopuolelle.
Kuitupuu hankitaan pääosin yksityismetsistä ja korjuu toteutetaan yksityisten korjuuyrittäjien toimesta. Tämän lisäksi kuitupuuta tulee myös muilta metsänomistajilta kuten
Metsähallitukselta. KaiCell Fibers Oy tulee laatimaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa puunhankintasuunnitelman. Suuri osa biojalostamon käyttämästä puusta tulee
olemaan peräisin sertifioidusta metsistä, sillä Suomen metsäpinta-alasta on PEFCsertifioitu noin 95 %.
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Kuva 2-2. Biojalostamon todennäköinen raaka-aineen hankinta-alue (vihreä, 100 km
vyöhyke laitosalueesta). Hakkuureserviä on merkittävästi myös lähimaakunnissa.
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3

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo on suunniteltu sijoitettavan Paltamoon. Paltamon kunta sijaitsee Kainuun maakunnan länsiosassa Oulujärven koillisrannalla. Paltamon naapurikunnat ovat Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Sotkamo ja Vaala.
Seuraavassa tarkastellaan alueen nykytilatietoja ja ennusteita Kainuun maakunnan tasolla.

3.1

Väestörakenne
Kainuun maakunnan asukasluku vuoden 2017 lopussa oli 73 959 henkilöä. Vuoden
2017 aikana väestö väheni -1,1 % Kainuussa (834 henkilöä). (Tilastokeskus 2018) Paltamon väkiluku vuonna 2017 oli 3 435 henkilöä ja edelliseen vuoteen verrattuna väkiluku väheni -1,6 %. (Paltamon kunta) Oheisessa kuvassa on esitetty Kainuun maakunnan väestön jakautuminen kunnittain.

Kuva 3-1. Kainuun väestö kunnittain vuoden 2017 lopussa. (Kainuun Liitto 2019a)
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2000-luvulla Kainuun maakunnan väestökehityksen trendi on ollut laskeva. Vuosien
2000–2016 välillä väestömäärä väheni maakunnassa yhteensä noin 12 % (Tilastokeskus 2016). Väestömäärä on vähentynyt kaikissa Kainuun kunnissa vastaavalla ajanjaksolla, mutta Kajaanissa ja Sotkamossa selvästi hillitymmin (n. 3 %) kuin muissa Kainuun kunnissa (n.20-30 %). Maakunnan sisällä eri alueiden kehitys on siten eriytynyt
erilaisille kehityskuluille.
Kainuu-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että maakunnan väkiluku kääntyy kasvuun
vuoteen 2035 mennessä ja Kainuun kunnat arvioivat väkiluvun pysyvän lähellä nykytasoa. (Kainuun liitto 2019b) Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan väkiluku sen sijaan jatkaa maakunnassa tasaista laskuaan (Tilastokeskus 2019e). Ennusteen mukaan
väkiluku vähenisi noin 13,2 % vuodesta 2017 vuoteen 2040 mennessä.
Oheisessa taulukossa ja kuvassa on esitetty Kainuun maakunnan väestön jakautuminen kunnittain sekä ennustettu kehitys vuosina 2020, 2030 ja 2040.
Taulukko 3-1. Kainuun maakunnan väestö kunnittain vuonna 2017 (Kainuun Liitto 2019a)
ja ennustettu kehitys 2020, 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2019) vuoden 2018 aluejaolla.
2017

2020

2030

2040

Kainuun maakunta

73 959

74 371

69 437

64 161

Hyrynsalmi

2 326

2 043

1 710

1 453

Kajaani

37 239

33 027

31 545

29 674

Kuhmo

8 499

8 429

7 529

6 691

Paltamo

3 435

3 333

3 076

2 822

Puolanka

2 669

2 540

2 225

1 951

Ristijärvi

1 317

1 456

1 388

1 306

Sotkamo

10 423

9 335

8 768

8 152

Suomussalmi

8 051

8 241

7 431

6 649
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Kainuun väkiluvun kehitysennuste
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Kuva 3-2. Kainuun maakunnan väkiluvun kehitysennuste. (Tilastokeskus 2019)

Koko 2000-luvun ajan luonnollinen väestönlisäys on ollut Kainuussa negatiivinen.
Vuonna 2017 luonnollinen väestönlisäys oli -465 henkeä. Vuonna 2017 syntyvyys laski
erityisen alas ja kuolleisuus kasvoi yli tuhanteen henkilöön. Vuonna 2017 kokonaisväestömuutos oli -832 henkilöä. (Tilastokeskus 2018) Kainuun negatiivisen väestönkehityksen on aiheuttanut sekä alhainen syntyvyys että maakunnasta pois suuntautunut
muutto. Maakunnasta poismuuttajissa suurimpina ryhminä ovat olleet 20–24 vuotiaat,
eli nuoret ja työikäiset, jotka lähtevät alueen ulkopuolelle opiskelemaan. 2010-luvulla
Kainuun muuttotappio on ollut keskimäärin noin 600 henkeä vuodessa. (Kainuun liitto
2019; FCG Konsultointi Oy 2018)
Vuoden 2015 lopussa Kainuussa oli 75 324 asukasta, joista 37 774 miehiä ja 37 550
naisia. Alle 14-vuotiaita oli vain 10 835, 15–64-vuotiaita 45 698 ja yli 65-vuotiaita peräti
18 791 henkilöä. Haasteena Kainuun väkirakenteessa on vanhusväestön suuri osuus
maakunnassa. Keskeinen tehtävä Kainuun tulevien vuosien kehittämisessä on saada
maakuntaan lisää lapsia, nuoria ja työikäisiä. (Kainuun liitto 2019a)
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Kuva 3-3. Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kainuussa v. 2015. (Kainuun liitto 2019a)

3.2

Työvoima ja työpaikat
Työvoima ja koulutus
Tilastokeskuksen (2018a) uusin tieto Kainuun maakunnan työvoiman ja työllisyyden tilanteesta on vuodelta 2016. Tällöin työllistä työvoimaa oli 27 536 henkilöä, mikä oli
noin 2 000 henkilöä (7 %) vähemmän kuin vuonna 2010 (Taulukko 3-2). Työllisyysaste
oli 64 %. Kainuun työllisyysaste on nykyisin selvästi korkeampi kuin 2000-luvun alkupuolella (Kuva 3-4). Nuorten (15–24-vuotiaiden) työllisyysaste on niin ikään kehittynyt
myönteiseen suuntaan siten, että vuonna 2018 se oli Kainuussa hieman korkeampi
kuin koko maassa keskimäärin (Kuva 3-5).
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Taulukko 3-2. Kainuun maakunnan työvoimaan liittyvät avainluvut vuosina 2010–2016
(Tilastokeskus 2018a).
Kainuun maakunta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

29 554

29 749

29 227

27 928

27 292

27 120

27 536

Työllisyysaste, %

61,9

63,2

63,0

61,4

61,1

61,9

64,0

Asuinkunnassaan
työssäkäyvien osuus,
%

81,8

81,4

81,4

82,0

81,8

81,3

80,8

Työttömien osuus työvoimasta, %

14,7

13,6

14,6

18,2

19,3

18,3

15,7

Eläkeläisten osuus
väestöstä, %

30,0

30,4

30,7

31,3

31,6

32,2

32,8

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä

Kuva 3-4. Työllisyysaste Kainuussa ja koko maassa 2001–2018 (Kuvan lähde: Kainuun
liitto 2019b, kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus).
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Kuva 3-5. 15–24 vuotiaiden työllisyysaste Kainuussa ja koko maassa 2009–2018 (Kuvan
lähde: Kainuun liitto 2019b, kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus).

Työttömien osuus työvoimasta vuonna 2016 oli Tilastokeskuksen mukaan Kainuussa
15,7 %. Työllisyystilanne on kuitenkin kohentunut viime vuosina. Kainuun ELYkeskuksen (2018) työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on laskenut Kainuussa yhtäjaksoisesti elokuusta 2015 lähtien ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 2016 siten, että vuoden 2018 lopussa ilmoittautuneita työnhakijoita oli 11,5 %.
Kainuun työttömyysaste on nykyään selvästi matalampi kuin 2000-luvun alkupuolella
ollen kuitenkin edelleen koko maan keskiarvoa korkeampi (Kuva 3-6). Sen sijaan nuorten työttömyysaste oli vuonna 2016 matalampi kuin koko maassa (vuosien 2017–2018
osalta tietoa ei ole Kainuusta) (Kuva 3-7). Kainuussa matalin työttömyysaste on Sotkamossa (8,5 % joulukuussa 2018) ja korkein Puolangalla (16,9 %).

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2019
15

Aluetaloudellisten vaikutusten arviointiraportti

Kuva 3-6. Työttömyysaste Kainuussa ja koko maassa 2001–2018 (Kuvan lähde: Kainuun
liitto 2019b, kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus).

Kuva 3-7. 15–24 vuotiaiden työttömyysaste Kainuussa ja koko maassa 2009–2016 (Kuvan
lähde: Kainuun liitto 2019b, kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus).

Viime vuosien myönteinen työllisyystilanteen kehitys näkyy myös kuvassa 3-8, jossa on
esitetty Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä vuosina 2006–2018.
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Kuva 3-8. Kainuun työttömät työnhakijat kuukausittain ja trendi (Kainuun ELY-keskus
2018).

FCG Konsultointi Oy:n (2018) mukaan Kainuun teoreettinen paikallinen työvoimapotentiaali, eli työttömien työnhakijoiden määrä, oli heinäkuussa 2018 yhteensä 3 759, joista
rakenteelliseen työttömyyteen laskettavia työttömiä oli 64 %. Pitkäaikaistyöttömiä Kainuussa oli 2,6 % työvoimasta heinäkuussa 2018, mikä on 0,3 % vähemmän kuin koko
maassa.
Kainuussa vuonna 2017 korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli 24,3 % ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta
täyttäneistä 71,5 %. (Tilastokeskus 2018a) Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden
osuus 25–34-vuotiaista oli 29 %. Ylioppilastutkinnon suorittaneita on vuosittain noin
400–500, ammatillisen tutkinnon suorittaneita 1000–1300 ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 350–450. (FCG Konsultointi Oy 2018)
Työpaikat ja työpaikkarakenne
Kainuun maakunnassa sijaitsi 27 415 työpaikkaa vuonna 2016 (Kuva 3-9). Työpaikkojen määrä vähentyi vuosina 2010–2016 noin 6 % kokonaismuutoksen oltua 1 665 työpaikkaa (Tilastokeskus 2018a). Työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikissa Kainuun
kunnissa 2010-luvulla (Taulukko 3-3). Kainuu on pitkälti itsenäinen työssäkäyntialue,
minkä vuoksi alueen työpaikkojen määrä vaikuttaa suoraan työllisyyteen.
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Kuva 3-9. Kainuun maakunnassa olevien työpaikkojen määrä vuosina 2010–2016
(Tilastokeskus 2018a).

Taulukko 3-3. Kainuun maakunnan ja kuntien alueella olevien työpaikkojen lukumäärä
vuosina 2010–2016 (Tilastokeskus 2018a).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kainuun maakunta

29 080

29 302

28 778

27 493

26 758

26 713

27 415

Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Puolanka
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi

685
15 942
3 071
1 193
869
400
4 059
2 861

655
16 133
3 021
1 221
881
418
4 153
2 820

652
15 731
2 953
1 209
871
384
4 226
2 752

631
15 121
2 862
1 038
874
377
4 103
2 487

625
14 881
2 804
922
801
361
3 805
2 559

614
15 137
2 721
924
773
351
3 811
2 382

598
15 558
2 771
933
775
337
4 048
2 395

FCG Konsultointi Oy:n (2018) mukaan toimialoittain tarkasteltuna vuosina 2007–2015
määrällisesti eniten työpaikkoja Kainuussa on hävinnyt maa- ja metsätaloudesta (-662),
teollisuudesta (-1 548) ja rakentamisesta (456). Teollisuuden työpaikoista on hävinnyt
42 % ja kuljetustoimiala on sidoksissa teollisuuden kehitykseen. Koulutuksesta, julkisesta hallinnosta ja kuljetustoimialalta on hävinnyt kustakin yli 300 työpaikkaa. Kaikista
hävinneistä työpaikoista noin kolmannes on sijainnut Kajaanissa.
Edelleen FCG Konsultointi Oy:n (2018) mukaan määrällisesti eniten työpaikkoja on
syntynyt kaivostoimintaan (+433), hallinto- ja tukipalveluihin (+443) sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin (+455). Suhteellisesti työpaikkoja on syntynyt eniten kaivosteollisuuteen ja sen jälkeen majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Uusista työpaikoista lähes kaikki
ovat syntyneet Kajaaniin lukuun ottamatta kaivosteollisuuden työpaikkoja Sotkamossa.
Kainuussa julkisen sektorin työpaikkojen osuus on muuta maata suurempi ja etenkin
kuntasektorin merkitys on suuri. Julkisen sektorin uudet työpaikat ovatkin syntyneet lähinnä kunta-alalle, koska valtion työpaikat ovat vähentyneet Kainuussa vuosina 2004–
2015 noin 600:lla. Yksityinen sektori on Kainuussa muuta maata pienempi, mutta yrittäjiä on samassa suhteessa kuin koko maassa. (FCG Konsultointi Oy 2018)
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Avoimet työpaikat
Kainuun TE-toimistossa oli vuoden 2018 lopussa avoinna 762 työpaikkaa, joka oli 331
enemmän kuin vuosi sitä ennen (Kainuun ELY-keskus 2018). Rakennus-, korjaus- ja
valmistusalan työntekijöille oli vuoden 2018 lopussa tarjolla 144 avointa työpaikkaa.
Prosessi- ja kuljetustyöntekijöille paikkoja oli tarjolla 133, asiantuntijatehtäviin 131, erityisasiantuntijatehtäviin 100 sekä palvelu- ja myyntityöhön 127. Yksittäisistä ammattiloista eniten kysyntää oli prosessityöntekijöistä (110) sekä sähkö- ja elektroniikka-alan
työntekijöistä (99). Palvelualalla työtä oli tarjolla mm. myyntityössä (39) sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon tehtävissä (86).
Taulukossa 3-4 on verrattu Kainuun uusien avoimien työpaikkojen lukumääriä vuosien
2017–2018 elokuussa. Useimmissa ammattiryhmissä avoimien työpaikkojen määrä
kasvoi.
Taulukko 3-4. Kainuun avoimien työpaikkojen lukumäärä elokuussa 2017 ja 2018
(Taulukon lähde: FCG Konsultointi Oy 2018, taulukon tietojen lähde: Tem,
työnvälitystilasto 2018).

Työmarkkinoilta poistuvat ja sinne tulevat ikäluokat
Kainuun työmarkkinoilta poistuu eläköitymisen vuoksi lähivuosina vuositasolla satoja
henkilöitä enemmän kuin työmarkkinoille tulee (Kuva 3-10). Viiden seuraavan vuoden
aikana työmarkkinoilta poistuu henkilöitä noin 10 % nykyisestä työllisten määrästä.
Vuositason erotus kuitenkin kaventuu vuosi vuodelta siten, että ennusteen mukaan
vuonna 2030 työmarkkinoilta poistuu noin 200 henkeä enemmän kuin mitä työmarkkinoille tulee. Yhteensä vuosien 2018–2030 välillä työmarkkinoilta poistuu Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella Kainuussa 5 700 henkeä enemmän kuin sinne tulee.
Työllisten lisäksi eläköityminen leimaa vahvasti myös yrittäjiä, koska Kainuun yrittäjistä
kolmannes kuuluu ikäluokkaan 55–64-vuotta. (FCG Konsultointi Oy 2018)
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Kuva 3-10. Kainuun työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäluokat. (Kuvan lähde:
FCG Konsultointi Oy 2018, kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2015).

Verotettavat tulot
Kainuussa veronalaiset mediaanitulot olivat 21 930 € vuonna 2017. Väestön tulotasolla
mitattuna Kainuun maakunta jää koko maan keskiarvon alapuolelle tulotason ollessa
maakunnista kolmanneksi pienin (Kuva 3-11). Vuonna 2017 mediaanitulot kuitenkin
kasvoivat eniten Kainuussa (2,3 %). (Tilastokeskus 2018b) Verotettavat tulot ovat kasvaneet Kainuussa 7 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2016 (FCG Consulting Oy
2018).
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Kuva 3-11. Veronalaiset mediaanitulot maakunnittain 2017 ja 2016. (Tilastokeskus 2018b)

3.3

Toimialarakenne ja elinkeinot
Kainuun toimialarakenne on vahvasti painottunut palveluihin. Kainuussa palvelujen
työpaikkojen osuus oli 74,8 % koko alueen työpaikoista vuonna 2016. Jalostuksen
osuus oli 17,9 % ja alkutuotannon osuus 6,2 %. Alkutuotannon merkitys työpaikkamäärään suhteutettuna on kohtuullisen suuri verrattuna koko maan tasoon. Vuonna 2017
yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat lähes kaikilla toimialoilla Kainuussa
(Kainuun liitto 2018).
Kainuun liiton (2018) mukaan maakunnan eri toimialaklustereista voimakkainta kehitys
oli vuonna 2017 vuoden 2016 tapaan kaivannaistoiminnassa, jonka liikevaihto kasvoi
64 % (Kuva 3-12). Alan henkilöstömäärä kasvoi 22 % vuoteen 2016 verrattuna (Kuva
3-13). Elintarvike-toimialaklusterissa liikevaihto kohosi vuonna 2017 10 % (henkilöstömäärä 0,7 %), ICT - ja elektroniikkaklusterissa 8,2 % (henkilöstömäärä 3,0 %), matkailuklusterissa 7,8 % (henkilöstömäärä 3,1 %) ja metalliklusterissa 6,0 % (henkilöstömäärä -2,3 %). Metsä- ja puutoimialaklusterissa kehitys jäi vuonna 2017 lähes edellisen
vuoden tasolle (+ 0,2 %), mutta henkilöstömäärä kasvoi 7,2 %. Energia-klusterissa liikevaihto supistui 4,9 % ja henkilöstömäärä 6,1 % vuonna 2017. Myös biotaloudessa liikevaihto supistui (1,0 %), mutta henkilöstömäärä kasvoi 3,5 %.
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Kuva 3-12. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa 2010-2017. Estimaatit
perustuvat vuoden 2015 vuositasoon. (Kuvan lähde: Kainuun liitto 2018, kuvan tietojen
lähde: Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2018).

Kuva 3-13. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa 2010-2017.
Vuosiestimaatit perustuvat vuoden 2016 vuositasoon. (Kuvan lähde: Kainuun liitto 2018,
kuvan tietojen lähde: Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2018).
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3.4

Metsätalous

3.4.1

Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotantomäärät Suomessa 1960-luvulta alkaen on esitetty kuvassa
Kuva 3-14. Tuotantomäärät pienentyivät huomattavasti maailmantalouden taantumassa vuoden 2007 jälkeen, mutta paperia lukuun ottamatta tuotantomäärät ovat nousseet
viime vuosina. Sellua tuotetaan nykyisin enemmän kuin paperia, jonka tuotantomäärä
on laskenut kolmanneksen vuodesta 2007 (Kuva 3-15). Kartonkia tuotetaan Suomessa
nykyisin enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuvassa Kuva 3-16 on esitetty Suomen
metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvon kehitys vuosina 2008–2017.

Kuva 3-14. Metsäteollisuuden tuotantomäärät suomessa 1960-luvulta alkaen. Lähde:
Metsäteollisuus ry 2019.

Kuva 3-15. Massa- ja paperiteollisuustuotteiden tuotanto Suomessa vuonna 2017 (1000 t).
Lähde: Luonnonvarakeskus 2019.
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Kuva 3-16. Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvon kehitys 2008-2017. Lähde:
Metsäteollisuus ry 2019.

Kainuun metsä- ja puuklusterin trendivertailu liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta
vuosina 2005-2017 on esitetty kuvassa Kuva 3-17 (Kainuun liitto 2018). Liikevaihto- ja
henkilöstömäärä putosivat taantuman seurauksena vuoden 2007 jälkeen (mm. UPM:n
Kajaanin paperitehtaan lopetus v. 2008), mutta viime vuosina ne ovat olleet kasvussa,
joskaan vuodelta 2018 ei ole vielä tietoa käytettävissä.
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Kuva 3-17. Kainuun metsä- ja puuklusterin trendivertailu liikevaihdon ja
henkilöstömäärän osalta 2005-2017. (Kuvan lähde: Kainuun liitto 2018, kuvan tietojen
lähde: Tilastokeskus/Asiakaskohtainen suhdannepalvelu)

Kainuun metsäohjelman (Metsäkeskus 2015) visiossa ”hyödynnetään Kainuun metsien
kestävä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Metsäbiotalous luo työtä,
toimeentuloa ja hyvinvointia Kainuuseen ja on elinkeinorakenteen tukipilari. Metsäbiotalouden raaka-aineista - mukaan luettuna sivutuotteista - tuotetaan Kainuussa korkean
jalostusasteen ja osaamisen vientituotteita metsien kestävä käyttöpotentiaali 4,8 milj.m3
vuodessa ympäristöarvot huomioiden.”
Kainuun metsäohjelman keskeisenä linjauksena on, että raaka-aineiden jalostus sivutuotteineen lisääntyy Kainuussa merkittävästi. Raaka-aineen paikallisen jalostuksen lisäämistä tavoitellaan uusilla innovatiivisilla biotuotetehtailla ja biojalostamoilla. Jalostus
luo suorien hyötyjen lisäksi merkittäviä aluetalousvaikutuksia. Linjauksen mukaan biotalous ja siihen liittyvä kiertotalous ovat elinkeinorakenteen tukipilarit ja näin luodaan
edellytykset yhteensä 2300 biotalouden uuden työpaikan syntymiseen Kainuuseen. Mikäli teolliset investoinnit eivät toteudu tavoitellusti, on linjauksen mukaan kuitenkin tärkeää saada Kainuun talousmetsien kestävä hakkuusuunnite toteutettua, koska 4,8
milj.m3 vuotuisen hakkuusuunnitteen toteutuessa puunhankintaan syntyy 1000 uutta
työpaikkaa.
Metsäohjelman (Metsäkeskus 2015) tavoitteena on luoda Kainuuseen biotalouden toimintaympäristöjä (ekosysteemejä), joissa paikalliset yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä julkisen hallinnon organisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä. Teollisen
tuotannon sivuvirrat käytetään toisen tuotannon raaka-aineina ja niille innovoidaan uusia käyttömuotoja (tuotteita).
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3.4.2

Puunkäyttö
Luonnonvarakeskuksen (2018) mukaan Suomen puuntuotannollisesti suurin kestävä
hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle 2015–2024 on 84,3 miljoonaa m3 runkopuuta
vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee
edelleen 93 miljoonaan m3. 2010-luvulla hakkuut ovat olleet keskimäärin 80 % suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta Suomessa.
Luonnonvarakeskuksen (2017a) arvion mukaan hakkuita voidaan lisätä kestävästi
etenkin Turku-Joensuu linjan pohjoispuolella. Luonnonvarakeskuksen valtakunnallisen
metsien inventoinnin tulosten mukaan Kainuun metsien puumäärä ja kasvu on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Puustomäärä on 171 miljoonaa m3 ja puuston vuotuinen kasvu 7,3 miljoonaa m3. Kainuun alueella hakkuut ja luontainen poistuma on ollut vuosien 2009–2014 aikana 60 % kasvusta.
Metsäkeskuksen (2015) Kainuun metsäohjelman 2016–2020 mukaan Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä. Kainuun metsien kasvu (Vaala pl.) on sen mukaan
6,9 miljoonaa m³ vuodessa ja kestävä hakkuusuunnite 4,4 miljoonaa m³/v. Lisäksi ainespuukokoista energiapuuta löytyy 0,3 milj.m3/v. Kainuun metsiä hakataan yhteensä
noin 2,9 miljoonaa m³/v, joten hakkuusäästöä maakunnassa syntyy 1,8 miljoonaa m³
vuodessa. Edelleen Metsäkeskuksen (2015) mukaan puun kysynnän vähyyden vuoksi
erityisesti yksityismetsien hakkuumäärät ovat laahanneet Kainuussa kutakuinkin paikoillaan viime vuosina. Sen sijaan vuonna 2018 Kainuussa yksityismetsien puukauppa
kasvoi uuteen ennätykseen lähelle kestävän hakkuusuunnitteen tasoa mm. lisääntyneen puunkysynnän ja lumituhojen korjaustöiden vaikutuksesta. Kainuun uutta metsäohjelmaa kaudelle 2021−2024 aletaan laatia syksyllä 2019.

3.4.3

Metsätalouden ja -teollisuuden työllisyys ja koulutus
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen otantatietojen mukaan metsätalous (= metsänhoito, puunkorjuu, hakkuutähteen keruu ja metsähakkeen teko energiantuotantoon,
luonnontuotteiden keruu sekä näihin liittyvä palveleva toiminta kuten metsäsuunnittelu,
puukaupassa avustaminen, metsänhoitoyhdistysten toiminta jne.) työllisti Suomessa
vuonna 2016 yhteensä 22 700 henkilöä. Metsäteollisuus puolestaan työllisti vuonna
2016 39 500 henkilöä, joista puutuoteteollisuudessa työskenteli 23 000 ja massa- ja
paperiteollisuudessa 16 500. (Luonnonvarakeskus 2017b)
Metsätehon (2013) toteuttamassa Metsäsektorin työvoimatarve – Savotta 2020 hankkeessa arvioitiin toimialan tulevia työvoimatarpeita. Hanke on pääasiassa toteutettu ennen kuin esimerkiksi Äänekosken biotuotetehdashankkeista oli ollut investointipäätöstä, mikä on huomioitava tulosten tulkinnassa. Selvityksen mukaan työvoimatarve
kasvaa metsäalalla ja vähenee puutuote- sekä massa- ja paperialalla vuoteen 2020
ulottuvalla tarkastelujaksolla. Koko metsäalalla työvoimatarve kasvaa vuoteen 2020
mennessä. Erityisesti kasvu kohdistuu metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajiin, joita valmistuu selvityksen mukaan liian vähän suhteessa uusien kuljettajien tarpeeseen.
Tämän seurauksena osan töistä joutuvat tekemään henkilöt, joilla ei ole alalle sopivaa
koulutusta.
Selvityksen mukaan massa- ja paperialan työvoiman vähenemisen arvioidaan hidastuvan ja alalle tarvittaisiin uutta työvoimaa satoja henkilöitä vuodessa. Kyseisellä toimialalla etuna on se, että alalle vaadittava prosessiteollisuuden tutkinto antaa monipuoliset valmiudet ja mahdollisuudet sijoittua eri tehtäviin.
Kainuun alueellisen metsäohjelman tavoitteena on nostaa vuotuista puunkäyttöä 4,8
miljoonaan kuutioon, mikä on haaste työvoiman saatavuuden kannalta. Kainuun Biotalouden Osaamisen kehittäminen, KBO-hankkeen selvityksen mukaan Kainuun metsätalouteen tarvitaan 400 uutta työntekijää. Metsäalan ammatillista koulutusta järjestetään Suomessa yhteensä 25 oppilaitoksessa, joista 16:ssa on metsäkonealan koulu-
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tusohjelma. Metsäkoneenkuljettajien saatavuuden ongelmana on alan koulutuksen
puute Kainuussa. Lähin ko. alan koulutuspaikka sijaitsee Valtimolla.
Suomen Metsäkeskus on käynnistänyt vuonna 2019 Työvoimaa Kainuun metsiin MetsäRekry-hankkeen (Metsäkeskus 2019). Sen tavoitteena on:
−

tehdä metsätalouden mainetyötä uusien työntekijöiden saamiseksi Kainuun
metsäalalle

−

selvittää Kainuussa sijaitsevat metsätalouden työpaikat

−

selvittää työnantajien koulutustarpeita

−

selvittää potentiaaliset työntekijät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt

−

luoda yhteyksiä työnantajiin ja työllistymistä edistäviin julkisiin ja yksityisiin palveluntarjoajiin

−

ohjata heikossa työmarkkinatilanteessa olevia metsäalan työllistymispolulle

−

järjestää yrittäjiä ja uusien yritysten syntyä tukevaa koulutusta

−

edistää ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä
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4

ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Rakennus- ja toiminta-ajan vaikutusten arvioinnissa huomioon on otettu ainoastaan
biojalostamon ensimmäisessä vaiheessa rakennettava selluloosaa tuottava laitos.
Mahdollisen Arbron™ -materiaalin ja muiden jatkojalosteiden tuotantoon liittyvien vaikutusten arviointi on rajattu selvityksen ulkopuolelle niiden lähtötietojen rajatun saatavuuden vuoksi.

4.1

Rakennusajan vaikutukset
Hankkeesta vastaavan mukaan KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon rakentamisen investointikustannuksen on arvioitu olevan noin 900 miljoonaa euroa. Rakentamisen kestoksi on arvioitu kaksi vuotta.
Rakentamisen vaikutukset Kainuun ja Suomen talouteen arvioidaan koko rakentamisen
ajanjaksolle kertasummana. Arvioinnin perusteena on, että investointisumma jakaantuu:
−

Rakentaminen ja tehdasalueen infrastruktuuri 30 %

−

Koneet ja laitteet 60 %

−

o

Koneiden ja laitteiden valmistajat ovat pääasiassa suomalaisia (70 %)

o

Koneiden ja laitteiden hankintahinnasta 30 % arvioidaan olevan asentamiskuluja

Projektointi ja rahoitus 10 %

Näiden oletuksien mukaisesti laskettuna KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon 900 miljoonan euron rakentamisinvestointi aiheuttaa koko Suomen kansantaloudessa kotitalouksien tulonkäytön vaikutukset huomioon ottaen noin 1 400 miljoonan euron tuotosvaikutuksen. Bruttokansantuotetta kasvattavaa arvonlisäysvaikutusta kertyy noin 600 miljoonaa euroa.
Hankkeen rakentamisessa, koneiden ja laitteiden asennuksessa ja projektisuunnittelussa työllisiä on aluetilinpito (atp) -tilaston perusteella laskettuna noin 3 000 ja alueellinen yritystilaston (ayt) perusteella vuotuisia työpaikkoja suoraan on 2 600. Kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen hankkeen kokonaisvaikutukset ovat vastaavasti 7 600
(atp) ja 6 400 (ayt) työllistä. Viimeksi mainittuihin lukuihin sisältyvät myös kotimaasta
hankittujen koneiden ja laitteiden valmistuksesta aiheutuvat kerrannaisvaikutukset.
Palkansaajille maksetaan laskennallisesti verollista bruttopalkkaa noin 272 miljoonaa
euroa, josta veroa maksetaan 62 miljoonaa euroa. Vaikutukset jakautuvat koko rakennusajalle (noin 2 vuotta).
Huomattavaa on, että todennäköisesti palkansaajista merkittävä osa voi tulla ulkomailta. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan työmaan osalta on esitetty arvioita, että
rakentamisajan työvoimasta oli 40 % ulkomaisia (Herrala 2016; Pakkanen 2017). Heidän saamansa palkat ja verot kohdistuvat ulkomaille. Jos oletetaan Kaicell Fibers Oy:n
rakentamisajan työvoiman ulkomaisten suhteen olevan sama kuin Äänekoskella, kotimaahan jäävät laskennalliset bruttopalkkavaikutukset supistuvat noin 160 miljoonaan ja
verovaikutukset 36 miljoonaan euroon.
Rakentamisen taloudellisista vaikutuksista eniten kohdistuu Kainuuseen varsinaisessa
rakentamisessa (infrastruktuuri ja tehdaskiinteistöt 50 %). Koneet ja laitteet hankitaan
pääasiassa muualta Suomesta ja ulkomailta. Niiden asentajat tulevat myös pääasiassa
muualta. Tarkkaa arvioita Kainuun osuuksista ei ole, mutta laskennassa on käytetty
seuraavia osuuksia:
−

Rakentaminen (infrastruktuuri ja tehdaskiinteistöt) 50 %
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−

Koneiden kotimaiset hankinnat 1 %

−

Asentaminen 5 %

−

Projektin suunnittelu ja toteuttaminen 20 %

Prosenttiosuudet perustuvat Kainuun talouden nykyisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi
koneiden ja laitteiden valmistuksen tuotoksen arvo Kainuussa on alle 10 miljoonaa euroa.
Arvioinnin perusteella Kainuussa biojalostamon rakentamisen investoinnin arvosta noin
177 miljoonaa (20 %) kohdistuu suoraan Kainuuseen. Kainuun taloudessa ne aiheuttaisivat kerrannaisvaikutukset mukaan lukien noin 310 miljoonan tuotosvaikutuksen,
109 miljoonan arvonlisäysvaikutuksen ja noin 1 750 työllisen (atp) tai 1 500 työvuoden
(ayt) työllisyyden. Palkkatuloa kertyisi noin 68 miljoonaa ja kunnallisverotuloa noin 10
miljoonaa euroa, jos kaikki työntekijät asuisivat Kainuussa.
Taulukko 4-1. Hankkeen rakentamisen aikaiset taloudelliset vaikutukset.
Rakentamisen
ajan vaikutukset

Vaikutus vuositasolla (%-osuus)

Kainuu

Suomi

Kainuu

Suomi

Tuotosvaikutukset

310

1 400

3,9

0,2

Arvonlisäysvaikutukset (milj.€)

109

600

2,7

0,2

1 750

7 600

2,6

0,15

1 500

6 400

3,0

0,16

Palkkatulot (milj. €)

68

273

3,9

0,3

Palkkaverot (milj. €)

10

60

3,9

0,3

Työllisyysvaikutukset
Aluetilinpito (työllisiä)
Alueellinen
vuosia)

yritystoiminta

(työ-

4.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset

4.2.1

Resurssivirrat
Biojalostamon pääraaka-aine on puu, jota tarvitaan 600 000 sellutonnin tuottamiseen
keskimäärin 3,5 miljoonaa kiintokuutiota vuodessa. Biojalostamo voi tuottaa sekä havuettä koivusellua. Havuselluun raakapuun tarve on suurempi. Keskimäärin tarve on kuitenkin mainittu 3,5 milj. m3 vuodessa kuitupuuta tai haketta. Haketta arvioidaan käytettävän 20 % tarvittavasta määrästä.
Puu suunnitellaan hankittavan biojalostamon läheisyydestä 100 km säteeltä ja hake
kainuulaisilta sahoilta siinä laajuudessa kuin on mahdollista. Vuonna 2017 Kainuun
markkinahakkuut olivat 3,184 miljoonaa kuutiota, josta tukkia oli 1,035 milj. m3, mäntykuitua 1,335 milj. m3, kuusikuitua 0,333 milj. m3 ja koivukuitua 0,482 milj. m3. Suurimman kestävän hakkuukertymäarvio (2015–2024) Kainuussa on tukille 1,54 miljoonaa
kuutiota ja kuitupuulle 2,8 miljoonaa kuutiota. (Luonnovarakeskus 2019)
Kainuun alueella syntyvä kuitupuu käytetään nykytilanteessa kokonaisuudessaan alueen ulkopuolella. Tukkipuuta käytetään Kajaanin ja Kuhmon sahoilla yhteensä noin 1
200 000 kuutiota, josta haketta ja purua jää noin 500 000 kuutiota. Biojalostamon tulo
muuttaisi resurssivirtoja, sillä ns. hakkuuvaje eli reservi on vuoden 2017 tilanteen mu-

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2019
29

Aluetaloudellisten vaikutusten arviointiraportti

kaan miljoonan kuution luokkaa. Aluksi kertyneet reservit sallivat suuremmat paikalliset
hakkuut.
Kasvavan puunkysynnän myötä alueen tiestöön voi kohdistua joiltakin osin parantamistarpeita. Näitä investointeja ei ole laskelmassa huomioitu.
4.2.2

Vaikutukset kokonaistuotokseen ja arvon lisäykseen (bruttokansantuotteeseen)
Arviossa oletetaan, että biojalostamo hankkii puuraaka-aineen Kainuusta. Lisäksi on
oletettu, että työntekijät sekä biojalostamolla että puuhuollossa asuvat Kainuussa.
KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon vuosituotoksen arvoksi on laskettu kaikkiaan 450
milj. euroa. Laskelmassa selluloosatonnin hintana on käytetty 600 euroa. Sähkön, tärpätin ja muiden sivutuotteiden arvoksi on arvioitu 50 milj. euroa ja tuotokseksi omaan
käyttöön (energia) 40 milj. euroa. Tuotannosta syntyy arvonlisäystä 127 milj. euroa
vuodessa.
Vuoden 2017 tilastotietoihin suhteutettuna biojalostamon osuus on 10,4 % Kainuun
maakunnan kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä 6,1 %. Kerrannaisvaikutukset tuotoksen osalta ovat 270 milj. euroa ja arvonlisäyksen osalta 164 milj. euroa. Kokonaisvaikutukset (oma vaikutus + kerrannaisvaikutus) tuotoksen osalta ovat 720 miljoonaa
euroa ja arvonlisäyksen osalta 291 miljoonaa euroa.
Tuotoksen arvo on 0,1 % koko Suomen vuoden 2017 kokonaistuotoksesta. Arvonlisäystä eli bruttokansantuotetta (tuotos-välituotekäyttö) biojalostamo tuottaa vuodessa 127
miljoonaa euroa, mikä on 0,07 % koko maan vuoden 2017 arvonlisäyksestä. Biojalostamon toiminnasta aiheutuvat tuotoskerrannaisvaikutukset ovat koko maassa 515 miljoonaa euroa ja 260 miljoonaa euroa arvonlisäystä. Kokonaisvaikutukset (oma vaikutus
+ kerrannaisvaikutus) ovat 965 miljoonaa euroa tuotosta ja 387 miljoonaa euroa arvonlisäystä. Kerrannaisvaikutukset Kainuussa ovat pienemmät, koska osa kotimaisista tuotantopanoksista ostetaan Kainuun ulkopuolelta (suurin erä kemikaalit).
Taulukko 4-2. KaiCell Fibers Oy:n tuotannon tuotos- ja arvonlisäysvaikutukset euroina ja
%-osuuksina alueen taloudessa.
Euroina (milj.) vuodessa

4.2.3

%-osuus vuodessa

Kainuu

Suomi

Kainuu

Suomi

Tuotos

450

450

10,4

0,1

Kerrannaisvaikutus

270

515

6,5

0,1

Kokonaisvaikutus

720

965

15,7

0,2

Arvonlisäys

127

127

6,1

0,1

Kerrannaisvaikutus

164

260

7,7

0,1

Kokonaisvaikutus

291

387

12,9

0,2

Vaikutukset viennin ja tuonnin näkökulmasta
Hankkeen synnyttämiä vientituloja kertyy noin 360 miljoonaa euroa, jos biojalostamon
koko tuotanto viedään ulkomaille. Vientitulojen arvo vaihtelee valkaistun havusellun
markkinahinnan mukana. Laskennassa on käytetty lähtötietona 600 euron hintaa, mikä
on lähes sama kuin vuosien 2017 ja 2018 kuukausihintojen keskiarvo (602,50 €/tn)
(Tullihallitus 2019).
Selluloosan valmistukseen käytetään suhteellisesti varsin vähän tuontituotteita. Tässä
laskelmassa tuotoksen edellyttämän tuonnin arvoksi saatiin noin 20 miljoonaa. KaiCell
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Fibers Oy:n biojalostamo vahvistaisi Suomen kauppatasetta laskennallisesti 340 miljoonaa euroa.
4.2.4

Vaikutukset työllisyyteen ja koulutustarpeeseen
Biojalostamollla on arvioitu työskentelevän sen toimintavaiheessa 160 henkilöä. Välillisesti biojalostamo työllistää muun muassa puunhankinnassa ja kuljetuksessa moninkertaisesti.
Tilastokeskus tilastoi työllisyyttä sekä aluetilinpidon työllisyysluvuilla että alueellisen yritystoiminnan henkilöstön käsitteillä. Ensin mainittuun tilastoon mukaan luetaan kaikki
vuoden aikana työskennelleet ja jälkimmäisessä yksi laskennallinen henkilö on yhtä
kuin yksi henkilötyövuosi.
Vuoden 2016 aluetilinpidon (atp) työllisyystietojen perusteella biojalostamo työllistää
välillisesti (kerrannaisvaikutusten myötä) koko maassa noin 2 950 henkilöä, joista Kainuussa vajaa 1 650. Alueellisen yritystoiminnan tilaston (ayt) työllisyysluvuilla laskettuna välillisiä henkilötyövuosia kertyisi biojalostamon ansiosta koko maassa noin 1 950 ja
Kainuussa 1 190. Eniten työllisyyttä biojalostamo luo (Taulukko 3-3) metsätalouteen,
kuljetukseen ja kauppaan.
Taulukko 4-3. KaiCell Fibers Oy:n aikaan saamat aiheuttamat työllisyysvaikutukset eri
toimialoilla Kainuussa ja Suomessa aluetilinpidon (atp = työllisiä) ja alueellisen
yritystoiminnan (ayt = työvuosia) tilaston perusteella laskettuna
Kainuussa

Suomessa

atp

ayt

atp

ayt

KaiCell Fibers Oy:n
biojalostamo

160

160

160

160

Metsätalous

595

352

595

352

Puutuoteteollisuus

76

60

101

95

Kauppa

184

138

336

148

Kuljetus

240

190

385

214

Hallinto ja tukipalvelutoiminta

41

49

134

165

Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta

25

22

114

99

Muut

324

221

1125

716

1 645

1 192

2 950

1 949

Yhteensä

Hanke lisää merkittävästi puunkorjuuta alueelta ja metsätyösektorin koulutustarvetta.
Tällä hetkellä metsäkoneenkuljettajien saatavuuden ongelmana on alan koulutuksen
puute Kainuussa kuten koko Suomessa. Lähin ko. alan koulutuspaikka sijaitsee Valtimolla. Koulutustarvetta lisää myös alueen työvoiman ikääntyminen erityisesti metsänhoidon alalla.
4.2.5

Vaikutukset palkansaajakorvauksiin ja palkansaajaveroihin
Paperiteollisuuden keskipalkoilla laskettuna biojalostamon työntekijöille maksetaan
bruttopalkkoina noin 9,2 miljoonaa euroa vuodessa. Koko maassa aluetilinpidon palkansaajakorvausten tietojen ja välillisten työllisyysvaikutuksien perusteella laskettuna
bruttopalkkoja kertyisi vuodessa noin 77 miljoonaa euroa. Koko maan palkkaveroas-
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teen (0,226 vuonna 2017) mukaan verotuloja tulisi 17,4 miljoonaa euroa. Alueellisen
yritystoiminnan tilastossa ei ilmoiteta henkilöstön palkkamenoja.
Kainuuseen palkkatuloista jäisi 65 miljoonaa euroa ja maakuntaan kunnallisveroja kertyisi 9,5 miljoonaa euroa (Kainuun efektiivinen kunnallisveroaste vuonna 2018 oli 14,46
Kuntaliiton 2019 tilastoista laskettuna).
4.2.6

Vaikutukset yhteisö- ja kiinteistöverotuloihin
Yhteisöveroa maksetaan yrityksen veronalaisesta tulosta 20 % ja vero jaetaan vuonna
2019 valtion ja kunnan kesken suhteessa 68,70 ja 31,30 prosenttia (Suomen valtio
2019). Yhteisöveron kuntaosuus menee kokonaan Paltamoon, jos KaiCell Fibers Oy:llä
ei ole toimipaikkoja muualla. Jos vuotuinen voitto on esimerkiksi 50 miljoonaa, Paltamon yhteisöverotulot ovat noin 3,1 miljoonaa. Suhdanneherkällä alalla voitot vaihtelevat paljon maailmanmarkkinahintojen tahtiin. Voitto ja verot voivat olla nollakin.
Kiinteistöveron laskemiseksi pitäisi määrittää tehdaskiinteistön ja tontin verotusarvot.
Verohallinto tekee nämä olemassa oleville laitoksille omien laskentaperusteiden mukaisesti. Suunnitteilla oleville laitoksille niitä ei laadita. KaiCell Fibers Oy:n maksettavaksi tulevan kiinteistöveron voi suhteuttaa Metsäfibre Oy:n Äänekoskella maksamaan
vuoden 2018 kiinteistöveroon, joka oli 621 906 euroa. (Verohallinto 2019)

4.3

Rakentamisen ja toiminnan aikaiset paikallisesti koetut taloudelliset
vaikutukset
Paltamon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (Pöyry Finland Oy
2018) aikana sidosryhmävuoropuhelulla on kartoitettu hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia paikallisesti koettuja taloudellisia vaikutuksia. Vastaukset painottuivat
muun muassa seuraaviin tekijöihin:
−

Kalastajille taloudellinen haitta myynnin mahdollisen laskemisen seurauksena

−

Kalojen myynti vaikeutuu maineriskin vuoksi, kun toimitaan biojalostamon vieressä

−

Matkailun imagovaikutukset

−

Alueen luonto- ja maisemaimagon muuttuminen ja sen haitat matkailulle

−

Terrafamen ja tämän hankkeen kokonaisvaikutus alueen julkisuuskuvaan

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn asukaskyselyn vastauksissa tuotiin huolena
esille, että hanke saattaa vaikuttaa kielteisesti alueen matkailuun, mikäli hankkeesta
aiheutuu merkittäviä melu-, ilmanlaatu- tai vesistövaikutuksia. Kielteiset vaikutukset
edellyttäisivät Oulujärven matkailumielikuvan muuttumista kielteisemmäksi esimerkiksi
virkistysarvojen heikentymisen kautta. Todennäköisesti alueellisen välituotekäytön
myötä vaikutus majoitus- ja matkailupalvelujen kysyntään on myönteinen. Paltamon
Golf on toivonut biojalostamon jäähdytysveden hyödyntämistä kentän kasteluvetenä,
mikä saattaisi parantaa kenttäolosuhteita ja pidentää kautta.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty, että biojalostamon jätevesistä
aiheutuvat konkreettiset kalastushaitat rajoittuvat Paltaselälle, jossa vesistön rehevyystason lievä kohoaminen lisää mm. seisovien pyydysten limoittumista ja suosii särkikalojen esiintymistä vaateliaampien kalalajien kustannuksella. Kotitarvekalastus painottuu
nykyisin muutaman kilometrin etäisyydelle Kiehimänjokisuusta. Tällä alueella pyydysten likaantuminen lisääntyy ja joitakin pyyntipaikkoja voidaan joutua myös muuttamaan.
Kaupallisten kalastajien lähimmät merkittävät rysäpyyntialueet sijaitsevat VolosaarenLehtosen alueella, 3-4 km purkupaikasta. Lähimmät merkittävät verkkopyyntialueet sijaitsevat Teväsaaren-Mustaniemen alueella, yli 5 km purkupaikasta, mikä jo osaltaan
Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2019
32

Aluetaloudellisten vaikutusten arviointiraportti

lieventää konkreettisia kalastushaittoja. Yksittäisiä rysä- ja verkkopyyntialueita on Mieslahden suualueella Palosensaaren itäpuolella, noin 2 km purkupaikasta. Tällä alueella
kalastushaitat ovat suurempia kuin ulommilla alueilla. Paltaselän troolikalastuksen lähimmät vetoalueet ovat Riuttasaarten-Lehtosen länsipuolelalla, noin 5 km purkupaikasta. Muut merkittävät vetoalueet ovat ulompana Teväsaaren eteläpuolella ja Paltaselän
länsiosassa. Troolikalastukseen biojalostamon kuormituksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.
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5

ALUETALOUDELLISTEN MAHDOLLISUUKSIEN
HYÖDYNTÄMINEN
Hankkeeseen liittyvien eri taloudellisten näkökulmien ja mielipiteiden kartoittamiseksi
haastateltiin seuraavia avaintahoja: Kainuun liitto, Paltamon kunta sekä hankkeen ohjausryhmä, joka koostuu mm. Kainuun liiton, Paltamon kunnan ja Kainuun metsäklusterin jäsenistä.
Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä kasvokkain. Haastattelussa kartoitettiin muun muassa hankkeen taustaa, hankkeeseen liittyviä toiveita tai tavoitteita sekä
kuinka Kainuussa voitaisiin optimoida hankkeen hyötyjä alueelle sekä rakentamis- että
toiminta-aikana. Aluetaloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä lähtökohtana
voisi olla ns. Pyhäjoen mallin soveltaminen Kainuun tapaukseen, jolloin yhteistyössä
mukana olevista tahoista muodostettaisiin eri ryhmiä ja näin luotaisiin avoimempaa
vuoropuhelua sekä potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia oikeiden tahojen välille.
Haastatteluissa esiin nousseita ajatuksia on koottu seuraavaan taulukkoon.
Taulukko 5-1. Keinoja paikallisen hyödyn maksimointiin.

Taso

Osapuolet

Kaikki yhdessä

Kaikki

Hallintotaso

Kunnat, yhteistyövaltuuskunta, hankkeesta
vastaava

Toimenpide/idea
−

Alueellinen aloitusfoorumi, jossa eri tahot ja toimijat tuotaisiin
paremmin yhteen sekä voitaisiin jakaa hyviä esimerkkejä ja
ideoita sekä saattaa innovaatioita ja osaamista yhteen.

−

Keinojen luominen sille, ettei vain yksi kunta olisi vetovastuussa vaan saataisiin hyötyjä koko Kainuun alueelle.
Seutukuntarakenteen vahvistaminen Kainuussa ja kilpailuasetelman poistaminen kuntien väliltä.
Lähtökohtana tulisi olla näkemys, että kaikki Kainuun kunnat
olisivat yhteistyössä, eikä hanke olisi pelkästään paltamolainen hanke.
Hankkeesta vastaavan olisi suositeltavaa toteuttaa avointa ja
jatkuvaa tiedottamista hankkeen vaiheista ja etenemisestä.
Tulevaisuuden tuotekehitys ja siitä tiedottaminen, esimerkiksi
missä vaiheessa on mahdollista aloittaa biokuidun valmistaminen

−
−
−

Hanketaso

Hankkeesta vastaava

−

−

Operatiivinen
taso

Elinkeinoelämä, oppilaitokset, hankkeesta
vastaava (laitostoimittajat, urakoitsijat)

−
−
−

Logistiikka ja
raaka-aineen
hankinta

Metsäklusteri, alueelliset toimijat, hankkeesta vastaava, oppilaitokset

Investoinnit

Hankkeesta vastaava,
paikalliset rahoituslaitokset ja yksityiset sijoittajat
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Kartoitus siitä, mitä toimintaa alueella jo on, mitkä ovat alueen
yritysten osalta omat tekemisen paikat ja mahdollisuudet
hankkeen aikatauluun verrattuna.
Eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen tärkeässä roolissa ja
olennaista pyrkiä toteuttamaan pidempiaikaista hankeyhteistyötä eri tahojen välillä.
Esimerkkinä siltahanke: perustyöt voidaan toteuttaa paikallisin
voimin, mutta muutoin työvoimapula. Ei selvitä kokonaan kotimaisin voimin.
Oppilaitosyhteistyön lisääminen, jotta voitaisiin ennakoida
koulutustarpeita mahdollisimman hyvin.

−
−

Kehitetään yhteistyötä Kainuun sahojen kanssa
Koulutustarpeen kartoitus ja lisääminen raaka-aineiden hankinnassa

−

Informaation lisääminen myös paikallisille rahoituslaitoksille
sekä yksityisille sijoittajille
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6

YHTEENVETO
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Biojalostamon rakentamisesta muodostuu positiivisia elinkeino- ja talousvaikutuksia.
Rakennusvaiheessa välittömiä työllisyysvaikutuksia ovat investoinnin edellyttämät
suunnittelu- ja rakentamistyöt suoraan rakentajan, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja
palveluntoimittajien toteuttamina. Välittömien vaikutusten lisäksi investointi synnyttää
pitkän välituotepanosten toimitusketjun. Rakentamisen aikaisista taloudellisista vaikutuksista kohdistuu eniten hyötyjä Kainuuseen varsinaisesta rakentamisesta (infrastruktuuri ja tehdaskiinteistöt). Olennainen tekijä on kuitenkin alueen yritysten osaaminen ja
kilpailukyky kilpailutusvaiheessa. Osuutta rajoittavat myös eräiden töiden vaatima erikoisosaaminen ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan rajallisuus. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa oleellisesti myös rakennusvaiheen aikana vallitseva taloudellinen
suhdanne.
Rakentamisen aikaisessa tarkastelussa on arvioitu pääosin numeerisesti hankkeen
aluetaloudellisia vaikutuksia. Näiden taloudellisten hyötyjen kohdentamisessa alueella
tulee jatkossa kiinnittää huomiota alueen toimijoiden yhteistyön lisäämiseen yli kuntarajojen, jotta hyödyt jakaantuisivat mahdollisimman monen toimijan kesken. Esimerkiksi
alueellinen aloitusfoorumi toisi toimijat yhteen ja sitä kautta voitaisiin aktiivisemmin lisätä yhteistyömahdollisuuksia sekä kartoittaa esimerkiksi koulutustarpeita.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Biojalostamon toiminta tulee lisäämään kokonaistuotosta Kainuussa ja muualla Suomessa. Toiminta-aikana hanke tehostaa alueen puunkäyttöä (tukki- ja kuitupuu), tuo
työpaikkoja ja tuloja alueelle sekä sitä kautta kerrannaisvaikutuksia alueen elinkeinoelämälle. Lisääntyvät palkansaajakorvaukset vaikuttavat myönteisesti ostovoimaan
ja sitä kautta lisäävät kulutusta. Toiminnan aikaiset työllisyyden vaikutusmekanismit perustuvat biojalostamon raaka-ainetarpeen aiheuttamaan kysyntään. Välillisiä vaikutuksia aiheuttavat erityisesti välituotepanoksina käytettävät raaka-aineet ja palvelut, joista
merkittävimpiä ovat puunhankinta, varastointi sekä niihin tarvittavat kuljetukset.
Toiminta-aikaisessa tarkastelussa on arvioitu pääosin numeerisesti hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia. Jotta hankkeen toiminta-ajan taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat mahdollisimman pitkälle Kainuun talousalueelle, tulisi ennen hankkeen alkamista
tehdä kartoitus siitä, mitä toimijoita ja osaamista alueella jo on sekä mitä toimintoja
hankkeen edistyessä. Lopulliseen alueelliseen työllisyysvaikutukseen voidaan vaikuttaa kouluttamalla ammattitaitoista työvoimaa sekä tiedottamalla tarjolla olevista urakointi- ja alihankintamahdollisuuksista. Tämän osalta myös oppilaitosyhteistyön lisääminen on tärkeää koulutustarpeen kartoittamiseksi. Lisäksi tiedon vaihtoa hankkeesta
vastaavan, kuntien ja alueen toimijoiden välillä tulee tehostaa.
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Avainluvut
Taulukko 6-1. Hankkeen avainluvut.

Rakentamisaika
(2 v. yhteensä)

Käyttöaika

Työpaikat

Lisäys 6 400 henkilötyövuotta
koko Suomessa, joista 1 500
henkilötyövuotta Kainuussa.

Lisäys 1 950 henkilötyövuotta
koko Suomessa, joista 1 190
henkilötyövuotta Kainuussa.

Kokonaistuotos

Lisäys koko Suomessa 1 400
milj. €, joista Kainuussa 310
milj. €

Lisäys koko Suomessa 965
milj. € vuodessa, joista Kainuussa 720 milj. € vuodessa.

Bruttokansantuote

Lisäys Suomessa 600 milj. €
ja Kainuussa 109 milj. €,
osuus Suomen BKT:sta 0,2 %
ja Kainuun BKT:sta 2,7 %.

Lisäys 387 milj. € vuodessa,
osuus Suomen BKT:sta 0,2
%. Kainuussa lisäys 291 milj.
€ vuodessa, osuus Kainuun
BKT:stä 12,9 %.
Vaikutus metsätalouteen 352
työpaikkaa Kainuussa.

Metsätalous
Lisää metsätyösektorin koulutustarvetta.

Kuntatalous

Vienti

Copyright © Pöyry Finland Oy

Vaikutus kuntatalouteen 10
milj. €.

Verotuloja palkoista kuntatalouteen 9,5 milj. € vuodessa.
Yhteisöverokertymä 0−3 milj.
€ vuodessa.
Lisäys 360 milj. €, jos kaikki
toimitettaisiin ulkomaille
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Taulukko 6-2. Hankkeen työllisyysvaikutukset toiminta-aikana.
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