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ESIPUHE 
Puusta rakentaminen on suosittua rivi- ja omakotitaloissa. Puukerrostaloja on myös ra-
kennettu ja niiden lukumäärää halutaan lisätä. Kiinnostus rakentaa puusta julkisia ra-
kennuksia on myös lisääntynyt. Aluetalouden kannalta puusta rakentaminen on hyvä 
asia, jos on mahdollista käyttää paikallisia puuvaroja. Lopputulokseen vaikuttavat muun 
muassa metsätalouden, sahojen ja puutuoteteollisuuden volyymi sekä alueen rakennus-
liikkeiden liiketoimintastrategiat.

Raportti on osa Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto -hanketta, 
jossa tutkittiin Kouvolaan rakennetun Korian päiväkodin hiilijalanjäljen suuruutta, sen 
kustannuksia, aluetaloudellisia vaikutuksia ja restoratiivisuutta.  Hankkeen koordinoija 
oli Kouvolan kaupungin kehitysyhtiö Kinno Oy. Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehi-
tysrahasto, Kymenlaakso.

Ruralia-instituutin tutkimusosuuden valmistuttua haluamme kiittää hankkeen rahoitta-
jaa ja koordinoijaa hyvästä yhteistyöstä.

Elokuussa 2016 
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TIIVISTELMÄ

alihankintaketjun toimialoille. Uusien työpaikkojen 
määrä on korkein moduulivaihtoehdossa (8,0). 
Seuraavana on puusta rakentaminen, joka tuo 6,8 
uutta työpaikkaa. Betonivaihtoehto tuo vähiten 5,8, 
uutta työpaikkaa.

Tutkimuksen johtopäätös on, että päiväkodin 
rakentaminen on aluetalouden kannalta myöntei-
nen asia elintasolla ja työllisyydellä mitattuna. Päi-
väkodin rakentaminen käyttäen mahdollisimman 
paljon paikallisia puumateriaaleja toisi yhden työ-
paikan enemmän kuin jos käytettäisiin puun lisäksi 
soveltuvin osin betonia. 

Tutkimuksessa vertailtiin kolmea päiväkodin ra-
kentamistapaa. Ensimmäisessä materiaalina käy-
tetään mahdollisimman paljon puuta. Toisessa 
käytetään puun lisäksi soveltuvin osin myös beto-
nia. Kolmas vaihtoehto on moduuleina toteutettava 
päiväkoti, joka vietäisiin Uudellemaalle ja raken-
nettaisiin sinne Kouvolan seutukunnan työvoimaa 
käyttäen.

Tulosten mukaan kaikki tutkitut päiväkodin 
rakennustavat tukevat Kymenlaakson maakunnan 
ja Kouvolan seutukunnan elintason, työllisyyden, 
palkkojen ja työtulojen kasvua. Rakentamisen ai-
kana syntyy uusia työpaikkoja useille rakentamisen 
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ABSTRACT
THE REGIONAL ECONOMIC IMPACT OF LOW CARBON WOOD  
CONSTRUCTION IN KYMENLAAKSO AND KOUVOLA

be created. The number of new jobs would be high-
est at approximately 8 in the module alternative. 
The next best was wood construction which would 
bring approx. 7 new jobs. Using both wood and con-
crete would create approx. 6 jobs.

The conclusion from the study is that building 
a kindergarten would have positive impacts on the 
regional employment and standard of living. The al-
ternative of local wood material being used as much 
as possible would create more employment than if 
concrete would be used in addition to wood.

Three alternatives for building a kindergarten were 
evaluated in this study. In the first, local wood mate-
rials are used as much as possible. The second uses 
concrete in addition to wood. The third alternative 
is a kindergarten produced in the form of modules 
that would be shipped to Uusimaa where it would 
be built using labour from the Kouvola region.

According to the results, all of the alternatives 
would help increase employment, wages and the 
standard of living in the Kouvola region. New jobs 
in sectors along the construction value chain would 
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TUTKIMUSASETELMA

man suuruiset (4,2 miljoonaa euroa). Uudellemaal-
le myytävän moduulipäiväkodin kustannusarvio 
oli hieman pienempi (3,9 miljoonaa) euroa, koska 
kyseessä on vain pystytys, jolloin työmaan käyttö- 
ja yhteiskustannukset ovat osittain pienemmät. Si-
muloitu rakennushanke on suurempi kuin Korian 
päiväkoti (1 271 brm2), koska selvityksessä haluttiin 
tuoda esiin suurempien yksiköiden laskeva vaiku-
tus neliöhintoihin. Kaikissa tapauksissa oletettiin, 
että rakennushankkeelle oli myönnetty rahoitus 
rakennuttavan kaupungin edellisen vuoden budje-
tissa.

Tutkimusasetelman avulla voidaan arvioida, 
millä päiväkodin rakentamistavalla olisi suotuisim-
mat vaikutukset Kouvolan seutukunnan aluetalou-
teen. Asetelman kautta voidaan vertailla, olisiko 
mahdollisimman paljon puuta käyttävän päivä-
kodin aluetaloudelliset vaikutukset suotuisemmat 
verrattuna soveltuvin osin betonia käyttävään 
päiväkotiin. Selvityksessä voidaan myös vertailla,    
toisiko moduulipäiväkoti, joka myydään ja pysty-
tetään Uudellemaalle, suuremmat aluetaloudelliset 
edut Kouvolaan paikallaan rakennettavaan päivä-
kotiin verrattuna.

Tämän selvityksen tavoitteena oli hahmottaa ja 
vertailla erilaisten päiväkotirakentamisen tapojen 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Esillä oli kolme ta-
pausta, joista kahdessa ensimmäisessä vertailtiin 
paikallaan rakennettavan puurakenteisen ja osin 
betonirakenteisen päiväkodin aluetaloudellisia 
vaikutuksia. Puurakentamisen vaihtoehdossa ole-
tettiin käytettävän mahdollisimman paljon puuta 
materiaalina. Betonirakentamisen vaihtoehdossa 
oletettiin käytettävän pääosin puuta, mutta soveltu-
vin osin myös betonia ( betonielementit kantavissa 
väliseinissä, pilareissa, palkeissa ja osin yläpohjissa 
sekä ulkoseinissä). 

Kolmas rakentamistapa oli Kouvolassa esival-
mistettu moduulipäiväkoti, joka myytäisiin ja pys-
tytettäisiin Uudellemaalle. Päiväkodin oletettiin 
olevan samanlainen kuin Kouvolaan paikallaan 
rakennettava, jossa käytetään mahdollisimman 
paljon puuta. Kuvissa eriväriset pylväät edustavat 
kutakin rakentamistapaa seuraavasti (”puu” = sini-
nen, ”betoni” = punainen ja ”vienti” =  vihreä). 

Kaikkien kolmen päiväkodin oletettiin olevan 
saman kokoisia (2 263 brm2). Puu- ja betonivaih-
toehtojen kustannusarvioiden arvioitiin olevan sa-
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AINEISTO JA KUSTANNUSRAKENTEET

keista. Hankkeen projektipäällikkö, jolla on pitkä 
kokemus rakentamisen tarjouslaskennasta kävi läpi 
kustannustiedot ja arvioi mitkä rakennusosat voisi-
vat kuulua puumateriaaleihin. Näin syntyi arvio 
paikallaan rakennettavan puupäiväkodin kustan-
nusrakenteesta. Vastaavasti hän määritti ne raken-
nusosat jotka voisivat olla soveltuvin osin betonista 
ja tämä muodosti betonipäiväkodin kustannusra-
kenteen. Lopuksi kaikki päiväkodin rakentamisen 
kustannuserät kohdistettiin valituille toimialoille 
tuottajaperiaatteen mukaan. 

Materiaalien osuus on 54 % ja toinen suuri kus-
tannuserä on rakentamiseen liittyvä työ 32 % (ks. 
taulukko 1). Nämä kustannuserät muodostavat yh-
teensä 86 % rakennuskustannuksista. Suunnittelun 
ja rakennuttamisen osuus on molemmilla 7 %. Puun 
kokonaiskäytön osuus puupäiväkodin rakentamis-
kustannuksista on 15 %. Vastaava puun osuus on 
11 % betonipäiväkodissa. Päiväkotirakentamiseen 
sopivaa puumateriaalia valmistetaan Kymenlaak-
sossa edellisessä tapauksessa 6 % ja jälkimmäisessä 
4 % kaikista rakennuksen materiaaleista.

RegFin-aluemallin perusaineisto kerättiin Tilasto-
keskuksen kansantalouden- ja aluetilinpidon tie-
doista (Tilastokeskus, 2015a; Tilastokeskus, 2015b). 
Perusaineisto kuvaa malliin valittujen aluiden elin-
keinorakenteiden erot ja toimialojen väliset kau-
pankäyntisuhteet. Tarkasteltaviksi alueiksi valittiin 
Kymenlaakson maakunta jaettuna Kouvolan ja 
Kotka-Haminan seutukuntiin muiden maakuntien 
muodostaessa muun Suomen. 

Tarkasteluun otettiin mukaan yhteensä 36 toi-
mialaa aluetilinpidon 30 perustoimialaa laajentaen. 
Rakentamisen päätoimiala jaettiin kolmeen osaan: 
rakennuttaminen, talonrakentaminen, maa- ja ve-
sirakentaminen. Lisäksi muodostettiin talonraken-
tamisesta erotetut alatoimialat päiväkodin puu- ja 
betonirakentamiselle. RegFin-aluemallin rakenne 
on kuvattu liitteessä 1.

Tyypillisen päiväkodin kustannuslajit arvoi-
neen saatiin Haahtelan (2015) Talonrakennuk-
sen kustannustieto -julkaisusta. Tämä vuosittain 
päivitettävä tietolähde perustuu todellisiin toteu-
tuneisiin tietoihin erityyppisistä rakennushank-

Taulukko 1. Päiväkodin kustannusten jakauma

PUUPÄIVÄKOTI

Osuus kokonaiskustannuksista (alv=0) % milj. euroa

rakennuksen materiaalit 54 2,3

rakentamiseen liittyvä työ 32 1,3

suunnittelu (materiaali ja työ) 7 0,3

rakennuttaminen (materiaalit ja työ) 7 0,3

Yhteensä 100 4,2

PUUPÄIVÄKOTI

Puun käyttö materiaalina (alv=0) % milj. euroa

koko käyttö 15 0,6

puumateriaalia valmistetaan Kymenlaaksossa 6 0,3

BETONIPÄIVÄKOTI

Puun käyttö materiaalina (alv=0) % milj. euroa

koko käyttö 11 0,4

puumateriaalia valmistetaan Kymenlaaksossa 4 0,2
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Kustannusrakenteet eroavat vain puuteollisuuden 
ja rakennusaineteollisuuden osuuksien suhteen (ks. 
kuva 1). Vertaileva arvio tehtiin juuri näiden raken-
tamisen materiaalivaihtoehtojen välille. Puupäi-
väkotivaihtoehdossa puuteollisuuden osuus on 28 
% rakentamiskustannuksista. Betonipäiväkodissa 
rakennusaineteollisuuden vastaava osuus on 25 %. 
Puupäiväkodin rakentamisessa käytetään myös ra-
kennusaineteollisuuden materiaaleja, kustannus-
osuus on 14 %. Vastaava puuteollisuuden osuus on 16 
% betonipäiväkodin rakentamisessa. 

Kolmannessa vaihtoehdossa tarkasteltiin edel-
lisen kaltaisen puurakenteisen, mutta moduuleista 

rakennettavan päiväkodin aluetaloudellisia vai-
kutuksia. Moduulit valmistettaisiin Kouvolassa ja 
myytäisiin Uudellemaalle Kouvolan seutukunnan 
työvoimaa käyttäen. Kouvolan seutukuntaa hyödyt-
tävän osuuden arvioitiin olevan 56 % rakentamisen 
kustannuksista. Tämä koostuu Kymenlaaksossa 
valmistettavista puutuotteista, rakentamiseen käy-
tettävästä työstä ja rakennuttamisesta. Iso osa 
materiaaleista, 44 % jouduttaisiin ostamaan koh-
dealueelta logististen ynnä muiden seikkojen takia. 
Päiväkoti suunniteltaisiin, toteutettaisiin ja pysty-
tettäisiin täysin Kouvolan seutukunnan työvoimaa 
käyttäen.

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Maatalous ja metsästys
Metsätalous ja kalatalous

Kaivostoiminta ja louhinta
Elintarviketeollisuus ym.

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus
Puuteollisuus

Paperiteollisuus ja painaminen
Muu kemianteollisuus

Kumiteollisuus
Rakennusaineteollisuus

Perusmetallien valmistus
Metallituotteiden valmistus

Elektroniikkateollisuus
Sähkölaitteiden valmistus

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Kulkuneuvojen valmistus

Muu valmistus
Energiahuolto, vesi- ja jätehuolto

Puurakentaminen, aputoimiala
Betonirakentaminen, päiväkoti

Rakennuttaminen
Talonrakentaminen

Maa- ja vesirakentaminen
Kauppa ym.

Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kustannustoiminta ym.
Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Muu kiinteistötoiminta
Asuntojen vuokraus ja hallinta
Muut hallinto- ja yrityspalvelut

Arkkitehtipalvelut
Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus

Koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Muut julkiset ja yksityiset palvelut

Osuus rakentamiskustannuksista

betoni

puu

Kuva 1. Päiväkodin kahden rakennustapavaihtoehdon kustannusrakenteet
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ALUETALOUDELLISIA  
VAIKUTTAVUUSTULOKSIA

koska  investointi ei ole suuri. Oleellista on mitkä 
ovat vaikutukset ABKT:n osatekijöihin. Palkkojen 
ja työpaikkojen kasvu lisää työtuloja ja tämä lisää 
ABKT:n suurimpien erien, yksityisen ja julkisen 
kulutuksen kasvua. Päiväkodin rakentaminen on 
myönteinen julkinen investointi, joka tukee edellis-
tä kehitystä. 

Investoinnit dominoivat kehitystä ja kasvavat 
puurakentamisen vaihtoehdossa 0,8 % ja betonira-
kentamisen vaihtoehdossa 0,7 %. Nämä kasvuteki-
jät ovat voimakkaampia muutostekijöitä verrattuna 
kasvupaineisiin ostoissa oman alueen ulkopuolelta 
(koti- ja ulkomainen tuonti). Mikään alue ei pysty 
tyydyttämään kaikkia yritysten ja kotitalouksien 
kulutustarpeita taloudellisen toimeliaisuuden ja os-
tovoiman kasvaessa. Vastaava myynti oman alueen 

Simulointituloksia tarkastellaan ensin Kouvolan 
seutukunnan kaikkien toimialojen sopeutumisen 
suhteen, mikä kuvaa tulokset makronäkökulmas-
ta. Toimialoittaiset työllisyys- ja tuotantotulokset 
kuvaavat päiväkotirakentamisen aluetaloudellisia 
vaikutuksia mikronäkökulmasta. Kaikki tulokset 
kuvaavat tilannetta, jossa aluetalous on täysin so-
peutunut kolmen rakennustavan tuomiin talou-
dellisten olosuhteiden muutoksiin. Esitettävät tu-
lokset ovat luonteeltaan ostovoimaisia eli niistä on 
vähennetty inflaation vaikutus. Tulokset esittävät 
muutosten kokonaisvaikutukset eli suorat- ja ker-
roinvaikutukset.

Päiväkotirakentaminen lisää alueen elintasoa 
(ABKT) ja tukee työllisyyttä kaikissa rakentamis-
tyypeissä (ks. kuva 2). Vaikutukset ovat pieniä, 

Kuva 2. Aluetaloudelliset makrovaikutukset
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ulkopuolelle (kotimainen ja ulkomainen vienti) las-
kee hieman, koska oman alueen tavaroita ja palve-
luita käytetään elintason kasvaessa enemmän kuin 
ennen rakentamista.

Rakentamisvaihtoehtojen suhteen voidaan 
tehdä joitain havaintoja. Tulosten perusteella näyt-
tää siltä, että päiväkodin rakentaminen mahdol-
lisimman paljon puusta lisäisi alueen elintasoa ja 
työllisyyttä hieman enemmän kuin osin betonista 
rakentaminen. Moduulipäiväkoti -vaihtoehdossa 
työllisyys ja työtulot kasvavat eniten, mikä johtaa 
muita rakentamisvaihtoehtoja suurempaan yksityi-
seen ja julkiseen kulutukseen. ABKT:n alhaisin kas-
vu johtuu siitä, että vientivaihtoehdossa elementit 
valmistetaan olemassaolevalla kapasiteetilla, jolloin 
investointeja ei välttämättä tarvita. Ostot ja myyn-
nit oman alueen ulkopuolelle/-puolelta (kotimaan 
kauppa) ovat tässä vaihtoehdossa lähes tasapainos-
sa. Myynti oman alueen ulkopuolelle (kotimainen 
vienti) ei kuitenkaan kasva paljoa, koska viennin 
kohteena on yksi toimiala eli puurakentaminen.

Rakentamisen aikana syntyy uusia työpaikkoja 
lähinnä rakennuttamiseen, talon-, maa- ja vesira-
kentamiseen sekä arkkitehtipalveluihin (ks. kuva 

3). Kaupan ja muiden hallinto- ja yrityspalveluiden 
työpaikkojen kasvu perustuu taloudellisen toimin-
nan kasvuun aluetalouden alihankintaketjuissa. 

Uusien työpaikkojen määrä on korkein moduu-
livaihtoehdossa (8,0). Seuraavana on puusta raken-
taminen, joka tuo 6,8 uutta työpaikkaa. Betonivaih-
toehto tuo vähiten, 5,8 uutta työpaikkaa.

Työllisyys lisääntyy pääasiassa Kouvolassa (ks. 
kuva 4), mutta muutkin Kymenlaakson kunnat 
hyötyvät materiaaliostojen kautta (kotimaan kaup-
pa). Tuloksiin vaikuttaa se, millaisia rakentamiseen 
tarvittavia tavaroita ja palveluita on tarjolla kussa-
kin kunnassa.

Useiden rakentamisen alihankintaketjun toi-
mialojen tuotanto eli liikevaihto kasvaa (ks. kuva 
5). Puu- ja betonirakentamisessa eniten kasvavat 
talon-, maa- ja vesirakentaminen, metalliteollisuus 
ja arkkitehtipalvelut. Moduulivaihtoehdon vaikutus 
oman alueen tuotannon kasvuun on rajallisempi, 
koska suuri osa materiaaleista ostetaan oman alu-
een ulkopuolelta. Puuteollisuus, rakennuttaminen 
ja arkkitehtipalvelut kasvavat. Kaupan, kustannus-
toiminnan ja muun kiinteistötoiminnan tuotannon 
kasvu selittyy pääasiassa kasvaneella ostovoimalla.

Kuva 3. Aluetaloudelliset työllisyysvaikutukset

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ty
öp

ai
ka

t, 
kp

l

puu betoni vienti



16 VÄHÄHIILISEN PUURAKENTAMISEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET KYMENLAAKSOSSA JA KOUVOLASSA 
HANNU TÖRMÄ JA PAAVO ISTOLAHTI

Kuva 4. Aluetaloudelliset työllisyysvaikutukset kunnittain

Kuva 5. Aluetaloudelliset tuotantovaikutukset
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Kouvolan seutukunnan (oma alue) tavaroiden ja 
palveluiden käyttö kasvaa kaikissa rakentamis-
vaihtoehdoissa (ks. kuva 6). Lähes jokaisen raken-
tamisen alihankintaketjun toimialan paikallinen 
tuotanto kasvaa. Kasvu on suurinta teollisilla toimi-
aloilla kuten metalliteollisuudessa ja rakentamises-
sa. Myös jotkut palvelualat kuten muut hallinto- ja 
yrityspalvelut, kustannustoiminta ja arkkitehtipal-

velut hyötyvät. Puu- ja betonirakentamisen vaih-
toehdoissa kehitys on saman suuntainen, mutta 
puurakentamisen aiheuttamat vaikutukset ovat 
suuremmat betonirakentamiseen verrattuna. Mo-
duulivaihtoehdossa hyötyvät rakennuttamisen li-
säksi puu- ja rakennusaineteollisuus ja arkkitehti-
palvelut.

Kuva 6. Aluetaloudelliset vaikutukset oman alueen tavaroiden ja palveluiden käyttöön
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YHTEENVETO

Uusien työpaikkojen määrä on korkein moduuli-
vaihtoehdossa (8,0) Seuraavana on puusta rakenta-
minen, joka tuo 6,8 uutta työpaikkaa. Betonivaih-
toehto tuo vähiten, 5,8 uutta työpaikkaa. Työllisyys 
lisääntyy pääasiassa Kouvolassa mutta muutkin 
Kymenlaakson kunnat hyötyvät  rakentamisessa 
tarvittavien materiaalien ostojen kautta (kotimaan 
kauppa).

Useiden rakentamisen alihankintaketjun toi-
mialojen tuotanto eli liikevaihto kasvaa. Kouvolan 
seutukunnan tavaroiden ja palveluiden käyttö kas-
vaa kaikissa rakentamisvaihtoehdoissa. Kasvu on 
suurinta teollisilla toimialoilla, mutta myös eräät 
palvelualat hyötyvät. Puu- ja betonirakentamisen 
vaihtoehdoissa kehitys on saman suuntainen, mut-
ta puurakentamisen aiheuttamat vaikutukset ovat 
hieman suuremmat betonirakentamiseen verrattu-
na. Moduulivaihtoehdon vaikutus Kouvolan seutu-
kunnan tuotannon kasvuun on rajallisempi, koska 
suuri osa materiaaleista ostetaan muualta Suomes-
ta. Tässä vaihtoehdossa hyötyvät rakennuttamisen 
lisäksi puu- ja rakennusaineteollisuus ja arkkitehti-
palvelut.

Tutkimuksen johtopäätös on, että päiväkodin 
rakentaminen on aluetalouden kannalta myöntei-
nen asia elintasolla ja työllisyydellä mitattuna olet-
taen, että rakennushankkeeseen on myönnetty ra-
hoitus rakennuttajan edellisen vuoden budjetissa. 

Tutkimuksessa vertailtiin kolmea päiväkodin ra-
kentamistapaa. Ensimmäisessä materiaalina käy-
tetään mahdollisimman paljon puuta. Toisessa 
rakentamistavassa käytetään myös soveltuvin osin 
betonia. Kolmas vaihtoehto on moduuleina toteut-
tava päiväkoti, joka viedään Uudellemaalle ja ra-
kennetaan sinne Kouvolan seutukunnan tövoimaa 
käyttäen. RegFin-aluemallin simulointituloksista 
voidaan tehdä seuraavat suuntaa antavat johtopää-
tökset.

Vaihtoehtoiset päiväkodin rakennustavat tuke-
vat Kouvolan seutukunnan elintason, työllisyyden, 
palkkojen ja työtulojen kasvua. Alueellisen BKT:n 
myönteinen kehitys syntyy puu- ja betonivaihtoeh-
doissa yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvusta ja 
eri toimialojen rakentamiseen tarvittavista inves-
toinneista. Moduulivaihtoehdossa elintason kas-
vua tukee yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu ja 
päiväkodin myynti  oman alueen ulkopuolelle (ko-
timainen vienti). Tulosten perusteella näyttää siltä, 
että puuvaihtoehto on myönteisen aluetaloudelli-
sen kehityksen kannalta hieman parempi betoni-
vaihtoehtoon verrattuna. Tämä ilmenee alueellisen 
BKT:n ja sen osatekijöiden kohdalla. Moduulivaih-
toehto on mahdollisesti palkanmuodostuksen ja 
työllisyyden kannalta parhain vaihtoehto. Makro-
vaikutukset ovat suuruudeltaan pieniä, koska in-
vestointi on rajallinen.

Rakentamisen aikana syntyy uusia työpaikkoja 
useille rakentamisen alihankintaketjun toimialoille. 
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LIITE 1. CGE RegFin-aluemallin kuvaus

Kuvatussa mallirakenteessa taloudellisten olosuh-
teiden muuttuessa ja aluetalouden sopeutuessa tä-
hän kaikki alueellisen BKT:n komponenttien arvot 
muuttuvat. Päiväkodin rakentaminen on julkinen 
investointi (Ijulk). Toteuttajayritys ja sen alihankkijat 
tekevät mahdollisesti myös yksityisiä investointeja 
(Iyksit) pystyäkseen toteuttamaan hankkeen. Koti-
talouksien palkkoihin perustuvat menot edustavat 
yksityistä kulutusta (YK), joka on suurin ABKT:n 
osa. Kunnan verotuloihin ja maksuihin perustuvat 
menot edustavat julkista kulutusta (JK). Koti- ja 
ulkomainen vienti (Vkotim, Vulkom) on tuloa alueelle, 
mutta vastaava tuonti (Tkotim, Tulkom) on menoa, joka 
vähennetään ABKT:ta laskettaessa. Kotimaan ja ul-
komaan kaupan tasapaino ratkaisee lopulta kasvaa-
ko ABKT vai ei.

ABKT = Ijulk + Iyksit + YK + JK + Vkotim + Vulkom - Tkotim 
- Tulkom

Mallissa on lukuisa joukko muita talousteori-
an mukaisia piirteitä, jotka liittyvät tuottajien ja 
kuluttajien tavaroiden ja palvelujen tuotantoon ja 
kysyntään. Kilpailun periaate on perusoletus. Tuo-
tannontekijät, tavarat ja palvelut kilpailevat, koska 
niitä voidaan osin korvata keskenään hintasuhtei-
den muuttuessa. Kotimainen tuotanto kilpailee ul-
komaisen tuonnin kanssa. Oleellista on myös alue-
talouden kysynnän ja tarjonnan tasapaino kunkin 
tavaran ja palvelun markkinoilla. Taloudellisten 
olosuhteiden muutos saa aikaan hintojen muutok-
sia, jotka ohjaavat aluetalouden alkuperäisestä uu-
teen tasapainoon. 

Kuvassa A (ks. sivu 21) on esitetty RegFin-aluemal-
lin yleinen rakenne sovitettuna päiväkoti-investoin-
tiin ja sen aiheuttamiin aluetaloudellisiin vaikutuk-
siin.

Ensimmäinen vaikutusketju alkaa kunnan vas-
tuusta julkisten investointien kuten päiväkotien 
rakentamisesta. Se rahoittaa investointinsa kulut-
tajilta perimillään veroilla ja maksuilla. Investoin-
tipäätöksen jälkeen voidaan aloittaa investoinnin 
toteuttamisen valmisteluun vaadittavat toimet. 
Yritykset ja niiden alihankkijat toteuttavat inves-
toinnin. Ne tarvitsevat rakennusmateriaaleja ja 
alihankkijoilta tavaroita ja palveluja. Lisäksi ne tar-
vitsevat työntekijöitä. Investoinnin edetessä toteut-
tajayrityksen sekä sen alihankkijoiden tuotanto ja 
työntekijöiden määrä kasvaa. Moduulina valmistet-
tavan päiväkodin tapauksessa, jossa tuote viedään 
oman alueen ulkopuolelle kyse on osallistumisesta 
kotimaan kauppaan.

Toinen vaikutusketju alkaa työntekijöille mak-
settavista palkoista, jotka ovat tuloa kotitalouksille. 
Niillä on tarve ostaa tavaroita ja palveluita. Koti-
talouksille tulee tästä menoja, mutta tavaroiden ja 
palveluiden käyttö tulee rahoitetuksi. Kunta on vas-
tuussa monista muista julkisista palveluista, joten 
sillekin syntyy tavaroiden ja palveluiden käytöstä 
menoja. Yritykset ja niiden alihankkijat tuottavat 
tavarat ja palvelut. 

Tästä alkaa kolmas vaikutusketju jossa alueen 
ostovoima kasvaa johtaen useiden yritysten ja nii-
den alihankkijoiden tuotannon ja työntekijöiden 
määrän kasvuun. Kuluttajien ostovoiman kasvu 
johtaa puolestaan kunnan verotulojen kasvuun ja 
rahoitusaseman vahvistumiseen.



21VÄHÄHIILISEN PUURAKENTAMISEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET KYMENLAAKSOSSA JA KOUVOLASSA 
HANNU TÖRMÄ JA PAAVO ISTOLAHTI

Päiväkodin
investointi-

päätös

Työntekijät

Yritykset ja niiden
alihankkijat

Tavaroiden ja
palvelujen

käyttö

Kuluttajien tulot
ja tavaroiden ja
palvelujen tarve

Kunnan vastuu
julkisten

palveluiden
tuottamisesta

Kotimaa ja ulko-
maan kauppa

palkat

rakennus-
materiaalit

kunnan
menot

tuonti

kuluttajien
menot

vienti

tavarat ja
palvelut

verot
ja maksut

Kuva A. 
Mallin rakenne





WWW.HELSINKI.FI/RURALIA

HELSINGIN YLIOPISTO 
RURALIA-INSTITUUTTI


	_GoBack

