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Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön 
rakennusprojektin alueelliset tuotanto- ja 
työllisyysvaikutukset *
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1.	 Johdanto	

jokaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakenta-
minen on mittakaavaltaan ja siten myös alueellisil-
ta vaikutuksiltaan ainutlaatuinen projekti. eura-
joen olkiluotoon, satakuntaan, valmisteilla oleva 
kolmas ydinvoimalaitosreaktori (oL3) on suo-
men teollisuushistorian suurin yksittäinen inves-
tointi: alun perin suunniteltu kolmen miljardin 
euron investointimeno on noin nelinkertainen 
suhteessa koko satakunnan vuosittaiseen keski-
määräiseen kiinteiden investointien määrään ja 
rakentamisen kokonaisaika näillä näkymin ajoit-
tuu yhdeksälle vuodelle (2004–2012). Valmistut-
tuaan oL3 tulee olemaan sähköntuotantokapasi-
teetiltaan maailman suurin ydinvoimalaitosyksik-
kö ja se kasvattaa ydinvoimalla tuotetun sähkön 
tuotantokapasiteettia suomessa lähes 40 %. 
(Wna 2009; karppinen ja oikarinen 2008, 3).

maailmanlaajuisesti kiinnostus ydinvoima-
laitosyksiköiden rakentamiseen näyttäisi olevan 
kasvussa (eia 2009; marcus 2008; Wna 
2008). maailman ydinjärjestön (Wna) tilasto-
jen mukaan vuoden 2008 maaliskuussa maail-
massa oli rakenteilla 35 reaktoria ja 2009 joulu-
kuussa jo 53 reaktoria. Lisäys suunnitteilla 
olevien reaktoreiden määrässä on ollut vastaa-

vana ajanjaksona 46 %, 93:sta 136:een. ehdo-
tettujen ja vuonna 2030 tuotannossa olevien 
reaktoreiden määrä joulukuussa 2009 lasketaan 
olevan yhtä vaille kolmesataa (Wna 2008, 
2009).1 tästä huolimatta oL3 on ensimmäinen 
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*  Kiitämme kansantaloustieteen yliassistentti, KTT Teemu Haukiojaa 
arvokkaista kommenteista. Mahdolliset virheet tekstissä ovat luonnol-
lisesti kirjoittajien vastuulla.

1  Tässä esitettyjä ydinvoimalaitosreaktoreiden lukumäärätietoja tul-
kittaessa on syytä kuitenkin muistaa, että reaktoreiden bruttoluku-
määrän lisäykset eivät ota huomioon käytöstä poistuvia reaktoreita 
(vuoteen 2030 mennessä). Lisäksi WNA:n tilastoissa rakenteilla ole-
vien reaktoreiden lukumäärään lasketaan myös olemassa olevien re-
aktoreiden peruskunnostukset ja ehdotettujen reaktoreiden lukumää-
räarvio sisältää toteutuksen suhteen varsin merkittävää epävarmuutta. 
Usein esitetään, että ydinsähkötuotannon vähäisten kasvihuonekaa-
supäästöjen ja mahdollisesti kasvavien vähennysvelvoitteiden vuoksi 
ydinenergian lisärakentaminen saattaa maailmanlaajuisesti – myös 
Suomessa – edelleen kiihtyä (Vehmas 2009; WNA 2008). Nykyisten 
rakenteilla olevien reaktoreiden maantieteellinen jakauma (Kiinassa 
18, Intiassa 6, Koreassa 6, Venäjällä 9, EU:ssa 4, Kanadassa 2, Japa-
nissa 2, Taiwanissa 2 sekä neljässä muussa maassa korkeintaan 1) ja 
maailman talouden energiaintensiteetin ennakoitu madaltuminen 
vuoteen 2030 näyttäisi kuitenkin tukevan enemmänkin sitä näkemys-
tä, että ydinsähkötuotannon rakentamisen kasvu suuntautuu suhteel-
lisesti nopeimman talouskasvun ja sähköenergian kysynnän kasvun 
alueille (WNA 2009; EIA 2009). 
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rakenteilla oleva reaktori yli vuosikymmeneen 
läntiseen eurooppaan ja useat maat ovat teh-
neet periaatepäätöksiä ydinvoimasta luopumi-
sesta (Wna 2008, eia 2009). ydinvoimalaitos-
yksiköiden rakentamisprojektien aluetaloudel-
lisia kokonaisvaikutuksia läntisissä teollisuus-
maissa ei tämän vuoksi ole juurikaan arvioitu.

tämän artikkelin ensisijaisena tavoitteena 
on arvioida oL3-ydinvoimalaitosyksikön ra-
kentamisen aikaansaamia alueellisia kokonais-
tuotanto- ja kokonaistyöllisyysvaikutuksia sa-
takunnassa (suorat, kerrannaiset ja johdetut 
vaikutukset) sekä niiden merkitystä satakun-
nan aluetaloudessa. tyypillisesti suurprojektien 
merkitys niiden kohdealueen aluetaloudelle on 
huomattava. Vaikutusten suuruus tosin vaihte-
lee riippuen tarkasteltavasta projektista, yksit-
täisen projektin toteutustavasta ja viime kädes-
sä kokonaisvaikutusten suuruus on aina sijain-
tialuesidonnainen. oL3-hankkeen tapauksessa 
aluetaloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia 
ensiksikin siitä, missä määrin sijaintialueen 
elinkeinorakenne on sovelias toteuttamaan 
ydinvoimalan rakennushanketta ja toiseksi sii-
tä, kuinka ”omavarainen” ja kilpailukykyinen 
sijaintialueen aluetalous on. 

tässä artikkelissa kuvataan oL3-rakennus-
hankkeen keskeisiä piirteitä, arvioidaan sata-
kunnan aluetalouden kilpailukyky- ja raken-
neominaisuuksia oL3-projektin näkökulmasta 
sekä havainnollistetaan vuoden 2009 kesäkuu-
hun ulottuvan suhdanneaineiston avulla raken-
nustoimialan kehitystä satakunnassa oL3-
projektin aikana. Varsinaisten kokonaistuotan-
to- ja kokonaistyöllisyysvaikutusten arviointiin 
käytetään satakunnan aluetalouden rakennetta 
ja ylimaakunnallisia riippuvuuksia kuvaavaa 
alueellista panos-tuotosmallia. tarvittavat pa-
nos-tuotostaulut on tuottanut tilastokeskus 
(2006). kun projekti-, alue-, aika- ja mallispe-

sifisyydestä syntyvät rajoitteet huomioidaan, 
tutkimuksen tuloksia voidaan suuntaa antavas-
ti käyttää myös mahdollisten uusien ydinvoi-
malarakennushankkeiden aluetaloudellisten 
vaikutusten suuruusluokan arviointiin. tässä 
mielessä tällä tutkimuksella on käytännön mer-
kitys, jos ja kun mietitään mahdollisia tulevia 
ydinvoimalaitosinvestointeja, niiden toteutus-
tapaa ja alueellista sijoittumista suomessa.

ydinvoimaloiden rakentamisen aluetalou-
dellisia kokonaisvaikutusarvioita on viimeai-
koina julkaistu niukalti, jos lainkaan. erityises-
ti panos-tuotosmalleilla tehdyt aluetaloudelli-
set kokonaisvaikutusarviot ovat vähäisiä johtu-
en mm. siitä, että alueellisia panos-tuotostaulu-
koita ei tehdä maailmanlaajuisesti kattavasti. 
ennen valtioneuvoston periaatepäätöstä ydin-
voiman lisärakentamisesta mahdollisen uuden 
ydinvoimalaitoksen aluetaloudellisia vaikutuk-
sia arvioitiin satakuntaa koskevan alueellisen 
panos-tuotosmallin avulla (heinonen, miettilä, 
oikarinen ja sinervo 2001). käsillä olevassa 
työssä on kaksi keskeistä eroa heinonen et al. 
tutkimukseen. ensiksi vuonna 2008 oL3-pro-
jektin toteutukseen liittyvä malliin tarvittava 
lähtökohtainformaatio on huomattavasti täs-
mentynyt. toiseksi tässä tutkimuksessa käyte-
tään uudempaa satakunnan aluetalouden ra-
kennetta kuvaavaa panos-tuotosmallia. artik-
keli perustuu aiemmin valmistuneeseen tutki-
mukseen karppinen ja oikarinen (2008)2.

Lopuksi on syytä korostaa muutamaa kes-
keistä tutkimuksellista rajausta. tässä tutki-
muksessa ei pyritä arvioimaan tai ottamaan 

2 Lyhennelmä keskeisistä OL3:n rakentamisen aluetalou-
dellisista tuotanto- ja työllisyysvaikutuksista löytyy myös 
artikkelista Karppinen (2008b). Tämä lyhennelmä ja julkai-
su Karppinen ja Oikarinen (2008) on myös saatavissa säh-
köisessä muodossa osoitteessa http://www.satamittari.fi.
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minkäänlaista kantaa ydinsähkötuotannon tai 
-rakentamisen tarpeellisuuteen tai kansantalou-
delliseen kannattavuuteen nykyisiä tai tulevia 
energian ja sähkön tarpeita ajatellen suomessa 
tai muualla. tarkastelun keskipisteenä ovat 
vain tietyn suuren kokoluokan investoinnin 
keskeiset taloudelliset vaikutukset. koska pa-
nos-tuotosanalyysit ovat lähtökohdiltaan ky-
syntäperusteisia, tässä tutkimuksessa ei myös-
kään arvioida oL3-rakennushankkeen mah-
dollisesti aikaansaamia aluetalouden resurssi-
perusteisia vaikutuksia (mm. projektiosaamisen 
lisääntyminen). Lisäksi tässä tutkimuksessa ei 
ole erikseen arvioitu ydinvoimalan sijaintialu-
een kunnille tärkeitä paikallisverotulovaiku-
tuksia tai ulkomaalaisten työntekijöiden ai-
kaansaamia erityisvaikutuksia. karppinen ja 
oikarinen (2008) ovat arvioineet näitä vaiku-
tuksia.

2.	 OL3-projekti	ja	Satakunnan	
aluetalous	

oL3-ydinvoimalaitosyksikön aluetaloudellis-
ten vaikutusten suuruus riippuu paitsi itse 
hankkeen toteuttamisen ominaispiirteistä myös 
alueen erityispiirteistä. erityisesti alueen pi-
demmän aikavälin rakenne- ja kilpailukykyo-
minaisuudet vaikuttavat alueen mahdollisuuk-
siin ja kykyyn vastata suoraan oL3-projektin 
toteuttamisen haasteisiin. nämä ominaisuudet 
sekä alueen ”omavaraisuus” (vuotojen vähäi-
syys) vaikuttavat siihen, millaiset ovat välilliset 
oL3-vaikutukset alueella (s.o. kerrannaisvai-
kutukset tuotannossa sekä lisätulojen kautta 
syntyvät johdetut vaikutukset alueelliseen ky-
syntään). tässä tutkimuksessa tarkastelualuee-
na on satakunta.

oL3-projektin ainutlaatuisuutta ja suuruut-
ta voidaan kuvata muutamalla sen keskeisellä 

ominaisuudella. kyseessä on sähköntuotanto-
kapasiteetiltaan suurhanke: 1600 mW(e) reak-
tori tulee olemaan maailman suurin yksittäinen 
ydinsähkön tuotantoyksikkö yhdessä Flaman-
villeen rakennettavan uuden laitosyksikön 
kanssa (iaea 2008). oL3 on suurinvestointi 
myös suomen kansantaloudessa. investointi-
kustannukseksi on alun perin vuonna 2003 
arvioitu noin kolme miljardia euroa. tässä tut-
kimuksessa käytetty rakentamisen laskennalli-
nen kokonaiskustannusarvio, 3,3–3,7 miljardia 
euroa, perustuu tammikuussa 2008 tehtyyn ar-
vioon. kyseessä on suomen teollisuushistorian 
suurin yksittäinen investointihanke, ja summa 
vastaa noin neljän vuoden keskimääräistä kiin-
teän pääoman bruttomuodostusta satakunnas-
sa. 

rakennustyö on pitkäaikainen ja toteute-
taan kansainvälisenä yhteistyönä. se käynnis-
tettiin alueella vuoden 2004 alkupuolella, vaik-
kakin varsinaiset laitosyksikön toimittajan vas-
tuulla olevat rakennustyöt käynnistettiin tou-
kokuussa 2005. alun perin kaupallisen tuotan-
tokäytön suunniteltiin alkavan vuonna 2009, 
mutta nykytiedoin se tapahtuu 2012. areva 
nP:n ja siemensin muodostama konsortio vas-
taa laitosyksikön kokonaistoimituksesta ja 
tVo toimii rakennusprojektin johdossa sekä 
vastaa ydinvoimalaitosyksikön luvitusprosessis-
ta. hankkeen tämän hetkiseen (3/2008) toteut-
tamiseen osallistuu noin 1700 alihankkijayritys-
tä 28 maasta. noin 40 % yrityksistä on suoma-
laisia ja lähes 96 % näistä suomalaisyrityksistä 
on Länsi-suomen (324) ja etelä-suomen (319) 
lääneistä (tammiaho 2007; tVo 2006, 2008 ja 
Landtman 2007). 

Lisäksi oL3:een rakennetaan ensimmäinen 
ns. kolmannen sukupolven painevesireaktori 
(erP, european Pressurized Water reactor) 
maailmassa. se perustuu uusimpaan ydinener-
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giateknologiaan sekä ranskassa jo käytössä 
oleviin n4-tyyppisiin ja saksalaisiin konvoi-
tyyppisiin reaktoreihin (areva 2007).

oL3-ydinvoimalan rakentamisen toteutta-
misen kannalta keskeisiä toimialoja ovat raken-
taminen, teollisuus – erityisesti teknologiateol-
lisuus ja sen alatoimiala koneiden ja laitteiden 
valmistus – sekä rakennus-, laitteisto- ja proses-
sisuunnittelu, joka on osa tekniset palvelut -toi-
mialaa. Vuonna 2006 noin puolet satakunnan 
teollisuuden liikevaihdosta syntyi teknologiateol-
lisuudesta, vajaa neljännes puu- ja paperiteolli-
suudesta, reilu kymmenesosa kemianteollisuu-
desta sekä elintarvike- ja muista teollisuusalois-
ta yhteensä vajaa 10 % molemmista. teknolo-
giateollisuutta hallitsevat erityisesti metallien 
jalostus (50 %) sekä metallituotteiden ja konei-
den ja laitteiden valmistus (yhteensä 35 %) 
sekä toimiala muu kulkuneuvojen valmistus 
(mukaan lukien telakat, 11 %). rakentamisen 
liikevaihto-osuudet kaikkien toimialojen liike-
vaihdosta vuonna 2006 olivat satakunnassa ja 
koko suomessa samalla tasolla (6 %). satakun-
nassa liike-elämän palveluiden toimialan (toi-
miala k, johon tekniset palvelut -toimiala kuu-
luu) liikevaihto-osuus vuonna 2006 oli 4 %, 
kun vastaava osuus koko maassa oli 7 % (ti-
lastokeskus 2007a ja satamittari 2008).

alueen kilpailukykyominaisuudet vaikutta-
vat ison investointihankkeen tulo- ja työllisyys-
vaikutuksiin. satakunnan (erityisesti Porin ja 
rauman seutukunnan osalta) pidemmän täh-
täimen kilpailukykyominaisuuksista voidaan 
ensiksikin mainita suomen muita alueita suu-
rempi teollisuusvaltaisuus. rauman seutu on 
suomen yhdeksänneksi teollisuusvaltaisin seu-
tukunta ja Porin seudun teollisuusvaltaisuus oli 
maan seutukuntien mediaaniin verrattuna 20 
% korkeampi vuonna 2005 (ks. karppinen 
2008a, satamittari 2008). teollisuusvaltaisuus 

yleisesti merkitsee sitä, että alueella on olemas-
sa vähemmän teollistunutta aluetta soveliaampi 
tuotantopotentiaali teollisen investoinnin ope-
rationaaliseen toteuttamiseen. Lisäksi teolli-
suusvaltaisuus merkitsee sitä, että teollisuuden 
palvelualoja korkeampi tuottavuus antaa pi-
demmällä aikavälillä hyvän alueellisen kasvu- ja 
tulonmuodostuspotentiaalin. 

satakunnan kaikki seutukunnat ovat myös 
toimialarakenteeltaan monipuolisia. alueelli-
sella herfindahl-hirschman -indeksillä mitaten 
Porin seutukunta on suomen seutukunnista 
(77) toiseksi vähiten keskittynein, Pohjois-sa-
takunta oli yhdeksänneksi ja rauman seutu 
15:nneksi diversifioitunein alue vuona 2006. 
oL3-projektin alueellisten kysyntävaikutusten 
kannalta tuotantorakenteen monipuolisuus 
merkitsee, että alueella olevien toimialojen vä-
liset kytkennät ovat potentiaalisesti merkittä-
vämpiä kuin yksipuolisemman elinkeinoraken-
teen alueilla, ja siten oL3:n aikaansaamat alu-
eelliset kerrannaisvaikutukset voivat olla mer-
kittävimpiä kuin muilla vähemmän kytkeyty-
neillä alueilla. sikäli kun tuotantorakenteen 
monipuolisuus merkitsee myös suurempaa alu-
eellista ”omavaraisuutta”, antaa se alueelle pa-
remman mahdollisuuden saavuttaa merkittä-
vämpiä johdettuja alueellisia kysyntävaikutuk-
sia oL3-projektista (karppinen ja oikarinen 
2008, 3).

satakunta on viennissä varsin menestyvä 
maakunta. satakunnan absoluuttinen avoi-
muusindeksi (viennin arvo/alueen arvonlisäys) 
on ollut viime vuosikymmenen aikana keski-
määrin 50 % korkeammalla tasolla kuin muu-
alla maassa keskimäärin ja se on neljänneksi 
korkein suomen maakunnista (karppinen 
2007). yleisesti ottaen pidempiaikainen alueel-
linen vientimenestys on osoitus toteutuneesta 
taloudellisesta menestyksestä globaalissa kil-
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pailussa. kiihtyvän globalisaation olosuhteissa 
vientimenestyksellä on kasvava merkitys alueel-
lisen tulonmuodostuksen kannalta. ulkomaan-
toiminnoissa menestyvillä yrityksillä on hyvät 
potentiaaliset edellytykset osallistua myös 
oL3-tyyppisen poikkeuksellisen kansainväli-
sen hankkeen toteutukseen, vaikkakin raken-
nustoiminta itsessään on paikallista toimintaa. 
Lisäksi satakunnalla on aluetaloudellista kil-
pailuetua väestötiheydellä mitatun agglomeraa-
tioedun (keskittymisetu) osalta sekä keskitty-
misestä hyötyvien toimialojen suhteellisesti 
suurella osuudella alueen työllisistä. keskitty-
misetuja tarjoava alue voi kiihdyttää ei-välittö-
miä oL3-vaikutuksia.3 

Vuodet 2008 ja 2009 ovat olleet käytetyllä 
työvoimalla mitaten oL3-rakentamisen kii-
vainta aikaa. rakentamiseen on osallistunut 
keskimäärin 3000–3500 henkilöä vuodessa 
(karppinen ja oikarinen 2008, 79). meneillään 
oleva taloustaantuma näkyy suomessa ennen 
muuta rakentamisessa ja teollisuudessa. Vuo-
den 2009 elo-syyskuun palkkasumma oli teol-
lisuudessa 11,7 % ja rakentamisessa 7,3 % 
pienempi kuin vuotta aiemmin (tilastokeskus, 
2009a). satakunnassa vuoden 2009 alkupuolis-
kon palkkasummakehitys verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut posi-
tiivista ainoastaan rakentamisessa ja tukku- ja 
vähittäiskaupassa, vaikka samaan aikaan koko 
maassa kehitys on ollut samojen toimialojen 

osalta negatiivista. erityisesti rakentamisessa 
palkkasummakehityksen ero satakunnan ja 
koko maan välillä on peräti yli 10 prosenttiyk-
sikköä: satakunnassa 6 % ja koko maassa -4,3 
% (tilastokeskus 2009b). satakunnan ja koko 
maan rakennustoimialan palkkasummakehitys 
oL3-rakennusprojektin aikana näkyy selvästi 
kuviosta 1. Poikkeava kasvu-ura satakunnan 
osalta on selkeästi kuviosta havaittavissa.

kuvion 1 perusteella näyttäisi siltä, että 
oL3-rakennushankkeella on ollut positiivinen 
vaikutus satakunnan rakennustoimialalla. 
oL3-rakennushankkeen vaikutusten kannalta 
keskeisten toimialojen (rakentaminen, kauppa 
ja koneiden ja laitteiden valmistus) koko maata 
parempi palkkasummakehitys satakunnassa 
näyttäisi viivästyttävän satakunnan talouden 
reagointia nykysuhdanteeseen. satakunnassa 
kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkka-
summakehitys on ollut 2009 alkupuoliskolla 
vielä positiivista kun se vastaavasti koko maas-
sa on lievästi laskenut. kuvion 1 perusteella 
emme voi kuitenkaan päätellä, mikä osuus on 
oL3-rakennushankkeella, emmekä voi arvioi-
da sen kokonaistulo- ja työllisyysvaikutuksia 
satakunnassa. tätä tarkoitusta varten käytäm-
me tässä tutkimuksessa alueellista panos-tuo-
tosmallia.

3 Satakunta ei ole sisämaa-aluetta (ns. landlocked region) ja sillä on satamayhteyksiä Itämerelle, mikä on selvä strateginen 
saavutettavuuden etutekijä. Alueelliset kilpailukykytutkimukset osoittavat, että Satakunnan kansallisena kilpailukykyetuna 
on myös sen maantiesaavutettavuus (Huovari, Kangasharju ja Alanen 2001; Vähäsantanen, Karppinen ja Laamanen 2007). 
Näillä tekijöillä on merkitystä ennen kaikkea uuden ydinvoimalaitoksen sijaintipäätöksen suhteen (OL3-tapauksessa tehty 
2003), muttei niinkään paikallisen rakentamisen välillisten vaikutusten suhteen osalta. Satakunnan suhteellisina heikkouk-
sina voidaan pitää alhaista innovaatiokykyä (suhteutetuilla t&k-menoilla mitattuna) sekä inhimillisen pääoman laatua (kor-
keasti koulutettujen alhainen osuus maakunnan 15-vuotta täyttäneestä väestöstä) (ks. Vähäsantanen, Karppinen ja Laamanen 
2007). Viimemainituilla tekijöillä ei kuitenkaan liene merkittävää suoraa vaikutusta OL3-projektin kannalta.
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3.	 Alueellinen	panos-tuotosmalli	ja	
laskelmien	lähtökohtaolettamukset

oL3-hankkeen tuotanto- ja työllisyysvaikutuk-
sia arvioidaan tässä tutkimuksessa panos-tuo-
tosanalyysin avulla (karppinen ja oikarinen, 
2008, 50–63). analyysissä on käytetty tilasto-
keskuksen vuoden 2002 tilastojen perusteella 
satakunnalle laskemia tuoreimpia mahdollisia 
panos-tuotoskertoimia.

tuotannon ja työllisyyden panoskertoimet 
muuttuvat ajassa. taulukossa 1 on kuvattu 
oL3-rakennushankkeen toteuttamisen kannal-
ta keskeisten toimialojen rakennemuutosta 
vuosina 2002–2006 satakunnassa ja vertailun 
vuoksi sen lähimaakunnissa Pirkanmaalla ja 
Varsinais-suomessa.

taulukosta 1 nähdään, että vuosina 2002–
2006 rakenteellinen muutos satakunnassa ja sen 

lähimaakunnissa oL3-hankkeen kannalta keskei-
sillä toimialoilla on ollut suhteellisen pientä ja 
varsin samansuuntaista. teollisuuden henkilöstö-
osuus on supistunut kaikissa maakunnissa alle 
neljä prosenttiyksikköä, keskimäärin noin pro-
senttiyksikön vuodessa. satakunnassa rakentami-
sen toimiala on kasvattanut merkitystään selvästi 
Pirkanmaata ja Varsinais-suomea nopeammin. 
Varsinais-suomessa koneiden ja laitteiden valmis-
tuksen toimiala on suhteellisesti supistunut sa-
malla kun Pirkanmaalla ja satakunnassa toimiala 
on kasvattanut suhteellista merkitystään. on kui-
tenkin huomattava, että oL3-investointi on sen 
kokoluokan hanke, että sillä saattaa olla satakun-
nan aluetalouden rakenteeseen jonkinasteista 
merkitystä. Vaikka tuotanto- ja työllisyyskertoi-
met muuttuvat ajan kuluessa jonkin verran, oL3-
hankkeen osalta ne ovat kuitenkin riittävän tuo-
reita suhteellisen tarkan arvion tekemiseen.

Kuvio 1. Rakentamisen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa 2000:01–2009:06

Lähde: tilastokeskus 2009b ja tukkk, Porin yksikkö 2009.
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Tuotanto-	ja	työllisyysvaikutukset	
laskelmissa

maakuntakohtaiset panos-tuotoslaskelmat pe-
rustuvat tilastokeskuksen 27 toimialan mukai-
seen jakoon. kuvio 2 havainnollistaa niitä väy-
liä, joiden kautta oL3-hanke tuottaa rahavir-
toja satakunnan talouteen.4 

 oL3-hankkeen keskeiset kokonaiskysyn-
nän lisäyksen kautta syntyvät tuotantovaiku-
tukset voidaan jakaa kolmeen perusvaikutus-
kanavaan: (1) välittömät vaikutukset (tai suorat 
vaikutukset), (2) välilliset eli kerrannaisvaiku-
tukset ja (3) johdetut vaikutukset. Välittömät 
vaikutukset syntyvät maarakennuksen ja voi-

malarakennuksen rakentamisesta sekä voima-
lalaitteiston hankinnasta ja asentamisesta, jotka 
lisäävät kysyntää ja sitä kautta tuotantoa ja työl-
lisyyttä aluetaloudessa. Lisäksi hankkeen välit-
tömiin työllisyysvaikutuksiin kuuluu tVo:n 
palveluksessa oleva projektin johto.

Lisääntyvää oL3:n rakentamiseen liittyvää 
kysyntää tyydyttävät yritykset tarvitsevat tava-
roita ja palveluksia välituotepanoksina muilta 
yrityksiltä ja toimialoilta. Välituotepanoksia 
toimittavien yritysten tuotannon kasvu lisää 
niiden tarvitsemien välituotteiden käyttöä, 
mikä lisää edelleen uusien välituotepanosten 
tarvetta. näin syntyy vaimeneva hankintojen 
ketju, joka synnyttää vaikutuksia aluetalouteen. 
näiden välillisten eli kerrannaisvaikutusten 
seurauksena tuotantoa tarvitaan kaikkiaan 
enemmän kuin alkuperäinen kysynnän lisäys 
oli. mitä pidemmälle ketjussa edetään, sitä suu-
rempi osa vaikutuksista valuu tarkasteltavan 
alueen ulkopuolelle. kerrannaisvaikutukset 

Taulukko 1. Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen toimialarakenne ja rakennemuutos OL3-rakennushankkeen kan-
nalta keskeisillä toimialoilla, 2002–2006 

maakunnat1

toimialat satakunta Pirkanmaa Varsinais-suomi
teollisuus - 3,6 - 3,7 - 3,9
 (39,1) (37,6) (33,1)
kiinteistö-, vuokraus- ja 1,1 3,1 2,4
tutkimuspalvelut; liike- (10,4) (16,1) (15,9)
elämän palvelut
rakentaminen 0,7 0,4 0,4
 (10,2) (9,4) (10,3)
koneiden ja laitteiden 0,7 0,8 -1,5
valmistus2 (19,0) (19,6) (12,5)

1 taulukossa on esitetty toimialojen henkilöstöosuuden muutos %-yksikköinä vuosien 2002–2006 välillä 
maakunnittain. alla suluissa on toimialan henkilöstöosuustasot (toimialan koko henkilöstö /kaikkien päätoi-
mialojen koko henkilöstö), %, maakunnittain vuonna 2006.
2 Palkatun henkilöstön (pl. yrittäjät) osuus maakunnan koko teollisuuden palkatun henkilöstön määrästä.

4 Julkisen sektorin verotulojen kautta syntyviä taloudellisia 
vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa, kuten ei yleensä muissa-
kaan vastaavissa vaikutusanalyyseissä, tarkastella. Tämän 
takia kuviossa 2 verot on merkitty ”vuodoksi” pois vaikutus-
ketjusta.
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tietyssä maakunnassa ovat sitä suuremmat, 
mitä enemmän rahankäyttö suuntautuu maa-
kunnan tuotantoyksiköihin ja mitä enemmän 
nämä puolestaan käyttävät paikallisia alihank-
kijoita. esimerkiksi yksittäisen kunnan kohdal-
la rahavirtojen osalta tapahtuu hyvin paljon 
vuotoa kunnan ulkopuolelle. maakuntatasolla 
hävikki on selvästi pienempi, ja koko kansan-
talouden tasolla kerrannaisvaikutukset ovat jo 
huomattavia. kerrannaisvaikutuksien suuruut-
ta koko suomessa ja tietyssä maakunnassa voi-
daan arvioida panos-tuotosmallin niin kutsu-
tun Leontiefin käänteismatriisin kertoimien 
avulla. Välillisiin vaikutuksiin on tässä tutki-
muksessa lisätty myös projektin johdon netto-
tulojen kulutuksen ansiosta välittömästi synty-
vä tuotanto ja työllisyys. 

Välittömien ja välillisten vaikutusten lisäksi 
tuotantoa lisäävänä tekijänä on huomioitava ns. 
johdetut vaikutukset (eli ns. välilliset kulutus-
vaikutukset). johdetut vaikutukset syntyvät, 
kun tuotannon kasvun seurauksena syntyy työ-
paikkoja ja sitä kautta palkkatuloja. kun koti-
talous kuluttaa näitä palkkatuloja, syntyy talou-
teen lisäkysyntää, joka puolestaan edelleen kas-
vattaa tuotantoa ja lisää työpaikkoja.

erilaisten aluetalouden ”vuotojen” seu-
rauksena oL3-hankkeen absoluuttiset vaiku-
tukset jäävät sijaintialueellaan huomattavasti 
koko maahan kohdistuvia vaikutuksia pienem-
miksi. on kuitenkin selvää, että suhteelliset 
vaikutukset sijaintialueella ovat huomattavasti 
suuremmat kuin koko suomessa. Verojen ohel-
la satakuntaan kohdistuvan kysynnän määrää 
pienentää vuotona se osuus kysynnästä, joka on 
kohdistunut muissa maakunnissa sekä ulko-
mailla valmistettuihin tuotteisiin. tämä vuoto 
sisältää sekä suoraan ulkomailta ja muualta 
suomesta tehdyt hankinnat että ne satakunta-
laisilta yrityksiltä tehdyt hankinnat, jotka ovat 

kohdistuneet tosiasiallisesti muualta satakun-
taan tuotuihin tuotteisiin.

Lisäksi kysyntä täytyy muuttaa ostajahintai-
sesta perushintaiseksi poistamalla rahamääräi-
sestä kysynnästä tuoteverojen ja tuotetukipalk-
kioiden vaikutukset. Perushintainen tuotanto 
kertoo siis todellisen tuotantovaikutuksen. 
tässä artikkelissa taulukossa 2 näkyvät tuotan-
tovaikutusluvut onkin esitetty perushintaisina. 
satakunnasta hankittujen mutta muualta tuo-
tujen panosten osuus on arvioitu tilastokes-
kuksen panos-tuotostaulukoiden perusteella. 
samoin muunnos perushintaiseksi sekä kerran-
naisvaikutusten suuruus on laskettu panos-
tuotostaulujen lukujen pohjalta. suoraan muu-
alta kuin satakunnasta tai koko maasta hankit-
tujen panosten osuus sen sijaan perustuu teol-
lisuuden Voimalta (tVo) saatuihin tietoihin.

Projektijohdon kulutuskysynnän arvioimi-
seksi satakunnassa on kiinnitettävä huomiota 
neljään eri ”vuotoon” maksetuissa palkoissa ja 
päivärahoissa: maksetut verot ja työntekijän 
pakolliset sosiaaliturvamaksut, säästäminen, 
kulutus ulkomailla ja muualla suomessa sekä 
muualla tuotettujen hyödykkeiden kulutus tar-
kasteltavalla alueella.

tVo:n arvion mukaan projektijohdon ”sa-
takuntalaisosuus” on 57 % ja ”ulkomaalais-
osuus” 5 %. satakuntalaisen henkilöstön kulu-
tuksen kohdistuminen eri toimialoille satakun-
nassa on arvioitu panos-tuotostaulukoiden 
pohjalta. henkilöstön on lisäksi ajateltu kulut-
tavan koko nettotulonsa. muun suomalaisen 
henkilöstön on oletettu kuluttavan satakunnas-
sa 50 % ja ulkomaalaisen projektijohdon 25 % 
satakuntalaisen henkilöstön vastaavasta kulu-
tuksesta. Projektijohdon kulutuksen perushin-
taiseksi muuttaminen ja tuontitavaroiden osuu-
det on otettu huomioon samoin kuin oL3-
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hankkeen hankintojen yhteydessä (tVo 2006, 
2008).

suora työllisyysvaikutus on laskettu kerto-
malla suora tuotantovaikutus kullakin toimi-
alalla kyseisen toimialan panos-tuotostaulukoi-
den välittömällä työpanoskertoimella. suorana 
työllisyysvaikutuksena on huomioitu luonnol-
lisesti myös arvio satakunnassa toimivasta pro-
jektijohdosta.5 Välillinen tuotantovaikutus on 
puolestaan saatu kertomalla kullekin toimialal-
le tuleva suora tuotantovaikutus luvulla, joka 
saadaan vähentämällä luku yksi panos-tuotos-
taulukoiden käänteismatriisin kyseisen toimi-
alan sarakesummasta. Välillisenä tuotantovai-
kutuksena on huomioitu myös projektijohdon 
kulutuksen suora tuotantovaikutus satakun-
nassa. kertomalla suora tuotantovaikutus kul-
lakin toimialalla kyseisen toimialan kokonais-
työpanoskertoimella ja vähentämällä tästä suo-
ra työllisyysvaikutus, on saatu välillinen työlli-
syyslisäys. tekstissä ja taulukoissa ei ole rapor-
toitu toimialoittaisia vaikutuksia, vaan ainoas-
taan vaikutukset kaikilla toimialoilla yhteensä. 

Johdetut	vaikutukset	laskelmissa

tilastokeskuksen panos-tuotoslaskelmissa ei 
ole johdettujen vaikutusten kertoimia. tämä 
johtuu lähinnä siitä, että johdettujen vaikutus-
ten laskemiseksi täytyy tehdä useita oletuksia, 
joiden joukossa ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa. 
tilanteesta riippuen erilaiset oletukset ovat so-
pivia. tämän tutkimuksen laskelmissa oL3-
hankkeen ansiosta työllistyneiden nettotulot on 
huomioitu täysimääräisesti kysyntää lisäävänä 

rahavirtana, luonnollisestikin yllä esitetyt ”vuo-
dot” pois lukien. maakunnallisten vaikutusten 
osalta tämä oletus lienee sopiva, sillä voidaan 
ajatella, että työllistyneet ovat muuttaneet maa-
kuntaan työpaikan perässä eivätkä asuisi alu-
eella ilman kyseistä työpaikkaa. ydinvoimala-
hankkeen toiminnan ansiosta muualla kuin itse 
hankkeen projektijohdossa työllistyneiden vuo-
sitason bruttopalkaksi on asetettu 34 500 eu-
roa. Veronmaksajain keskusliiton mukaan suo-
malaisen palkansaajan keskimääräinen brutto-
ansiona vuonna 2007 oli 32 900 euroa. tässä 
tutkimuksessa käytetty bruttopalkka-arvio pe-
rustuu oletukseen, jonka mukaan vuoden 2008 
keskimääräinen ansiotaso on noin 5 % edellis-
vuotta korkeampi.6 oletuksena tutkimuksessa 
siis on, että koko oL3-hankkeen aikana (laskel-
missa 2005–2011) muualla taloudessa työllisty-
neiden keskimääräinen bruttoansio vuodessa 
on vuoden 2008 tason mukainen. tämä lienee 
sikäli realistinen arvio, että 2008 on hankkeen 
keskimmäinen vuosi ja tVo:n arvion mukaan 
rakentamishankkeessa suoraan työllistyneiden 
määrä on suurimmillaan vuonna 2008 ja suh-
teellisen tasaisesti jakautunut vuotta 2008 edel-
tävälle ja vuoden 2008 jälkeiselle ajalle.

johdettujen tuotantovaikutusten suuruus 
on arvioitu seuraavasti. suorien ja kerrannais-
ten vaikutusten ansiosta työllistyneiden (lu-
kuun ottamatta projektijohtoa) kulutus on 
aluksi jaettu eri toimialoille. seuraavaksi on 
laskettu tämän kulutuksen tuotantovaikutus 
kerrannaisvaikutuksineen. näin saadun tuo-
tannon työllisyysvaikutus on arvioitu kuten 
edellä suorien ja epäsuorien vaikutusten yhtey-

6  Todellisuudessa ansiotasoindeksi nousi vuodesta 2007 
vuoteen 2008 neljällä prosentilla. Tätä tietoa ei ollut käytet-
tävissä laskelmien tekohetkellä.

5  Projektijohdossa syntyvät henkilötyövuodet on arvioitu 
TVO:n ilmoittaman projektijohdon kokonaispalkkasumman 
sekä keskimääräisen kuukausipalkan (per henkilö) pohjalta 
(TVO 2006, TVO 2008).
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dessä. edelleen on laskettu tämän työllisyysvai-
kutuksen seurauksena syntyvän kulutuksen 
tuotanto- ja työllisyysvaikutukset. tämä ite-
rointi on suoritettu vielä kolmannen, neljän-
nen, viidennen ja kuudennen kerran. kun kun-
kin kierroksen vaikutukset lasketaan yhteen, 
päästään riittävän lähelle johdettujen vaikutus-
ten kokonaissummaa. työllistyneiden kulutus 
satakunnassa on laskettu johdettujen vaikutus-
ten arviointia varten seuraavasti:

 Ce = HTV . W(1 – T)(1 –S – Ce),

jossa

Ce = työllistyneiden kulutus vuodessa,
HTV = suorat ja kerrannaiset työllisyysvaiku-
 tukset (henkilötyövuotta),
W = palkansaajien keskimääräinen 
 bruttopalkkatulo vuodessa,
T  = verojen ja palkansaajan sosiaali-
 turvamaksujen osuus keskituloisen  
 bruttoansiosta (30,1 %)7 ,
S = säästöjen osuus nettotuloista 
 (asetettu 0 %) ja
Ca  = ulkomailla ja muissa maakunnissa 
 tehdyn kulutuksen osuus nettotuloista.

4.	 OL3-ydinvoimalaitoksen	
tuotanto-	ja	työllisyys-
vaikutukset	Satakunnassa

arvio oL3-projektin tuotanto- ja työllisyysvai-
kutuksista satakunnassa koko projektin toteut-
tamisaikana on esitetty taulukossa 2. taulukos-
sa on eritelty suorat vaikutukset, kerrannaisvai-
kutukset ja johdetut vaikutukset. Lisäksi ra-
kentamisen ja laitteistojen sekä projektijohdon 
kulutuksen vaikutukset ovat taulukossa näky-
villä erikseen. kaikki luvut on esitetty minimi-

maksimi-vaihteluvälillä. minimiarvioissa on 
käytetty tVo:n toimittamia minimiarvioita 
hankkeen kokonaiskustannuksista ja satakun-
talaisuusasteesta. maksimiarvioissa puolestaan 
on käytetty vastaavia tVo:n toimittamia mak-
similukuja. Vaihteluvälin esittäminen on tar-
peellista, sillä absoluuttisen tarkkoja tietoja 
tarvittavien syöttötietojen suuruudesta ei ole 
saatavilla.8 maksimiarvio hankkeen kokonais-
kustannuksille on 3,7 miljardia euroa ja mini-
miarvio 3,3 miljardia euroa. ennakoidut sata-
kuntalaisuusasteet vaihtelevat suuresti eri toi-
mialojen välillä.

kokonaiskustannusten ja satakuntalaisuus-
asteen minimivaihtoehtojen toteutuessa pro-
jektin kokonaisvaikutukset satakunnassa ovat 
530 miljoonan euron arvoisen tuotannon ja 
työllisyysvaikutukset 7000 henkilötyövuoden 
luokkaa. maksimivaihtoehtojen toteutuessa 
lukemat ovat 840 miljoonan euron tuotanto ja 
noin 10 000 henkilötyövuoden työllisyys.11 eri-
tyisesti tuotantovaikutuksista selvästi suurin 
osa syntyy rakentamisen ja laitteiston asentami-
sen seurauksena. suhteutettuna maakunnan 
vuoden 2007 bruttokansantuotteeseen tuotan-
tovaikutus on jopa 7,7–12,2 prosentin suurui-
nen. kokonaistyöllisyysvaikutuskin on 7–11 
prosenttia satakunnan kaikista työpaikoista 

7  Veronmaksajain Keskusliiton ennakkoarvio vuodelle 2008.
8  Huomattavaa on, että vaikka esitetyt luvut ovat suhteelli-
sen tarkkoja, eivät kyseessä olevan kaltaisessa vaikutustut-
kimuksessa saatavat arvot ole aina täsmällisen tarkkoja ja 
oikeita. Jo pelkästään kysynnän kohdistaminen eri toimi-
aloille on arvionvaraista. Samoin epätarkkuutta aiheuttaa 
kysynnän kohdistaminen eri maantieteellisille alueille. Li-
säksi Tilastokeskuksen kertoimet ovat keskimääräiskertoi-
mia, joista tiettyjen hankintojen todellisuus voi jonkin ver-
ran poiketa. Esitettävät luvut ovatkin parhaita mahdollisia 
suuntaa antavia ja vaikutusten suuruusluokkaa kuvaavia 
arvioita.



182

KAK 2 /  2010

vuonna 2007. tällaista suuruusluokkaa olevat 
maakunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä 
myös verrattuna koko maan vastaaviin muuttu-
jiin. maksimi tuotantovaikutustaso satakunnas-
sa on lähes puoli prosenttia suomen vuoden 
2008 bruttokansantuotteen tasosta ja kokonais-
henkilötyövuosivaikutus 0,3–0,5 prosenttia kai-
kista suomen työllisistä vuoden 2007 lopussa.

kuvioissa 3 ja 4 havainnollistetaan oL3-
rakennushankkeen alueellisia kokonaistuotan-
to- ja kokonaistyöllisyysvaikutuksia satakun-
nassa. Vaikutukset on jaettu rakentamisen ja 
laitteistojen asennuksen sekä projektin johdon 
aikaansaamiin vaikutuksiin ja arvioitu käyttäen 

sekä minimi- että maksimilähtökohtia. Vaiku-
tusten suuruus on luonnollisesti suuresti riip-
puvainen arvioidusta satakuntalaisuusasteesta.

kun verrataan kuvioita 3 ja 4, nähdään että 
projektin johdon osuus työllisyysvaikutuksista 
on suurempi kuin sen osuus tuotantovaikutuk-
sista. Lisäksi kun verrataan rakentamiseen ja 
laitteiden asennukseen liittyviä johdettuja ja 
suoria vaikutuksia huomataan, että johdetut 
työllisyysvaikutukset ovat suhteellisesti suu-
rempia kuin johdetut tuotantovaikutukset.

kuviossa 5 on havainnollistettu oL3-raken-
nushankkeen kokonaistuotanto- ja kokonais-
työllisyysvaikutusten jakaumat satakunnassa 

Taulukko 2. Arvio OL3-projektin tuotantovaikutuksista (miljoonaa euroa) ja työllisyysvaikutuksista (henkilötyövuotta) Sa-
takunnassa koko projektin toteuttamisajalta minimi-maksimi-vaihteluvälillä

 rakentaminen ja laitteistot Projektijohdon kulutus9  yhteensä
1. suora Vaikutus
tuotanto (m€) 210–360  210–360
työllisyys (htv) 2080–3450 1790–2190 3860–5630
2. kerrannaisVaikutus
tuotanto (m€) 110–180 70–90 180–270
työllisyys (htv) 840–1450 650–770 1490–2210
3. johdettu Vaikutus
tuotanto (m€) 90–150 50–60 140–210
työllisyys (htv) 1080–1820 550–650 1630–2460
yhteensä (1–3)
tuotanto (m€) 410–700 130–150 530–840
työllisyys (htv) 4000–6710 2980–3600 6980–10310
   
josta muuaLLa kuin itse oL3-Pojektin yhteydessä10 
tuotanto (m€) 200–330 130–150 320–480
työllisyys (htv) 1920–3260 1200–1410 3120–4680

9  Suorassa vaikutuksessa ovat mukana ainoastaan projektijoh-
don arvioidut työpaikat Satakunnassa. Kerrannaisvaikutus 
vastaa projektijohdon kulutuksen suoria vaikutuksia talouteen 
ja johdettu vaikutus näiden välillisiä ja johdettuja vaikutuksia. 
10  Tämä on yhtä kuin välillinen ja johdettu vaikutus.

11  Oletuksena laskelmissa on, että koko nettotulo kulute-
taan. Tällä oletuksella ei ole juurikaan merkitystä laskelmi-
en tulosten kannalta. Yhden prosenttiyksikön suuruinen 
säästämisasteen kasvu pienentää kokonaistuloksia alle puo-
lella prosentilla ja muualla kuin itse OL3-projektin yhtey-
dessä syntyviä vaikutuksia alle prosentilla.
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oL3:n suorien ja muiden vaikutusten (kerran-
naiset ja johdetut vaikutukset) suhteen minimi- 
ja maksimilähtökohtavaikutusarvioiden tapauk-
sissa. kuviosta nähdään, että tuotantovaikutus-
ten osalta ei-suorat vaikutukset ovat suoria vai-
kutuksia suuremmat.

5.	 Johtopäätökset	

tutkimuksessa arvioitiin kvantitatiivisesti (eu-
romäärä, henkilötyövuodet) eurajoen olkiluo-
toon rakenteilla olevan suomen viidennen 
ydinvoimalaitosyksikön aikaansaamia koko-
naistulo- ja työllisyysvaikutuksia (suorat, tuo-
tannon välilliset ja kulutuksen välilliset eli ”joh-
detut” vaikutukset) satakunnassa sekä näiden 
vaikutusten merkitystä satakunnan aluetalou-
den kannalta. arvioinneissa sovellettiin panos-
tuotosmallia ja käytettiin hyväksi tilastokes-

kuksen vuonna 2006 julkaisemia satakunnan 
aluetalouden rakennetta ja ylimaakunnallisia 
hyödykevirtoja vuonna 2002 kuvaavia panos-
tuotostauluja. suhteellista merkitystä arvioita-
essa käytettiin lisäksi tilastokeskuksen tuotta-
mia satakuntaa koskevaa toimialoittaista suh-
danneaineistoa sekä muita verrokkiaineistoja.

arviointi on mielenkiintoinen, koska raken-
nushanke on suuruusluokaltaan ja siten odotet-
tavissa olevilta alueellisilta vaikutuksiltaan 
poikkeuksellisen merkittävä. Lisäksi vaikka 
ydinvoimalarakentaminen näyttäisi olevan 
maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvavaa, 
niin oL3 on ensimmäisenä aloitettu ydinvoi-
malarakennushanke läntisessä euroopassa yli 
vuosikymmeneen ja siksi sen rakennusaikaisten 
vaikutusten määrällinen arviointi ns. kehitty-
neen maan aluetalouteen on eräänlaisessa pio-
neeriasemassa. alueellisten panos-tuotostaulu-

Kuvio 3. Tuotantovaikutusten jakaantuminen rakentamisessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä projektijohdon 
kulutuksessa
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Kuvio 4. Työllisyysvaikutusten jakaantuminen rakentamisessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä projektijohdon 
kulutuksessa

Kuvio 5. Tuotanto- ja työllisyysvaikutusten jakautuminen itse OL3-projektin ja Satakunnan muun talouselämän välillä12

12  Toisin sanoen hankkeen suorat (= OL3-hanke) sekä epäsuorat ja johdetut (= muu talouselämä) vaikutukset Satakunnassa.
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koiden tuottaminen on useimpien maiden tilas-
tokeskusten ns. vapaaehtoista ja ei-säännöllistä 
toimintaa. suomen tilastokeskuksen kattavat, 
usean toimialan maakunnalliset panos-tuotos-
taulukot ovat tässä suhteessa ainutlaatuiset ja 
siksi määrällisten arviointien tekeminen niiden 
avulla oL3:n tapauksessa on ollut mahdollista. 
työvoimamäärällä mitattu oL3-rakennushank-
keen merkittävin toteutus ajoittuu meneillään 
olevaan poikkeukselliseen taantumavaiheeseen 
ja siksi oL3:n potentiaaliset elvyttävät vaiku-
tukset yksittäisen alueen ”lamantorjunnassa” 
saattavat myös olla mielenkiinnon kohteena. 
arvioita voidaan tietyin ehdoin käyttää myös 
suuntaa antavina harkittaessa mahdollisen suo-
men kuudennen ydinvoimalayksikön sijoittu-
mista satakuntaan.

oL3-rakennushankkeen seurauksena sata-
kunnan kokonaistuotanto kasvaa kokonaisuu-
dessaan noin 685 milj. € (minimi- ja maksimiar-
vion keskikohta), joka on noin kymmenen pro-
senttia satakunnan vuoden 2007 bruttokansan-
tuotteesta. kokonaistyöllisyys vastaavasti kasvaa  
noin 8 645 henkilötyövuotta, joka vastaa noin 
yhdeksää prosenttia satakunnan työpaikoista 
(2007). kerrannais- ja johdettujen vaikutusten 
osuus on vajaa 60 % kokonaistuotantovaikutuk-
sista ja noin 45 % kokonaistyöllisyysvaikutuk-
sista. satakunnan rakennustoimialan suhdanne-
kehitys (palkkasummalla mitaten) vuodesta 
2005 vuoden 2009 alkupuoliskoon saakka on 
ollut poikkeuksellisen positiivista suhteessa ai-
empaan historiaan. erityisesti meneillään olevan 
maailmanlaajuisen taantuman aikana se on ollut 
selvästi koko maan kehitystä parempaa.

saaduista selkeistä tuloksista huolimatta on 
syytä pitää mielessä muutama tutkimuksellinen 
haaste. ensiksikin oL3-rakennushankkeen 
koko ja pitkä kesto – näillä näkymin 2004–
2012 – ja kansainvälinen toteutus merkitsee 

sitä, että rakennushankkeen suorien vaikutus-
ten kohdistumista eri toimijoille/alueille/mai-
hin ja toimialoille ei voida tarkkaan arvioida. 
osa hankkeesta on lisäksi vielä toteutumatta. 
artikkelissa kuvattiin erikseen satakunnan 
aluetalouden soveltuvuutta oL3:n kaltaisen 
rakennushankkeen toteuttamisessa ja todettiin 
sen olevan lähtökohtaisesti varsin hyvä. erityi-
sesti alueelliseen kohdistumiseen (satakuntalai-
suusaste) liittyvää epävarmuutta pyrittiin hal-
litsemaan minimi- ja maksimilähtökohtaim-
pulsseihin perustuvien laskelmien avulla. toi-
sen haasteen tuloksien suhteen luo se, että 
laskelmien pohjana käytetyt satakuntaa koske-
vat panos-tuotostaulut koskevat vuoden 2002 
toimialakytköksiä ja aluetalouden rakenne saat-
taa muuttua oL3:n toteutuksen aikana. artik-
kelissa arvioitiin, että ainakaan oL3:n toteu-
tuksen kannalta keskeisillä toimialoilla vuosina 
2002–2006 rakennemuutos ei ole ollut merkit-
tävää satakunnassa eikä poikkeavaa suhteessa 
suurimpiin naapurimaakuntiin. Lisäksi on huo-
mioitava se, että tilastokeskuksen kertoimet 
ovat keskimääräiskertoimia, joista tiettyjen 
hankintojen todellisuus voi jonkin verran poi-
keta. ongelmistaan huolimatta panos-tuotosana-
lyysi on selkein ja käyttökelpoisin metodi ky-
seessä olevan tapaisen tutkimuksen toteuttami-
seksi ja esitettävät luvut ovatkin parhaita mah-
dollisia, suuntaa antavia ja vaikutusten suu-
ruusluokkaa kuvaavia arvioita.

Lopuksi on syytä korostaa, että tässä artik-
kelissa pyrittiin erityisesti arvioimaan oL3-ra-
kennushankkeen aluetaloudellisia kokonais-
työllisyys- ja -tuotantovaikutuksia satakunnas-
sa. heinonen et al. (2001) ja karppinen ja oi-
karinen (2008) ovat esittäneet valtakunnallisiin 
panos-tuotoslaskelmiin perustuvia arvioita. 
tässä artikkelissa on arvioitu pelkästään oL3-
rakennushankkeen aikaansaamia aluetaloudel-
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lisia kokonaistuotanto- ja työllisyysvaikutuksia 
kysyntäperusteisesti, eikä ole millään tavoin 
arvioitu hankkeen mahdollisia pidemmän aika-
välin alueellisen resurssiperustan kasvamiseen 
(osaamisen lisääntymiseen) liittyviä vaikutuk-
sia, paikallisverotulovaikutuksia tai ydinvoimaa 
sähköenergian tuotantovaihtoehtona. 
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